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SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 71

Rozeslána dne 1. července 2019

Cena Kč 67,–

O B S A H:
163. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění
pozdějších předpisů
164. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 259/
/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony
165. Z á k o n , kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění
pozdějších předpisů
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163
ZÁKON
ze dne 12. června 2019,
kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru
příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona
č. 186/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 586/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona
č. 169/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona
č. 189/2006 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona
č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona
č. 306/2008 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 341/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona
č. 428/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 303/2013 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona
č. 377/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 148/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 247/2017 Sb., zákona č. 310/2017 Sb., zákona
č. 181/2018 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 235/2018 Sb. a zákona č. 32/2019 Sb.,
se mění takto:
1. V § 13 odst. 1 písm. i) se slova „živnostenskou nebo“ zrušují, za slova „výdělečnou činnost“ se
vkládají slova „ , s výjimkou činnosti podle § 48
odst. 4 písm. c) až e), h) a i) a § 68 odst. 2,“ a slovo
„vykonávají“ se nahrazuje slovem „provozují“.
2. V § 42 odst. 1 písm. f) se slova „nebo § 48“
zrušují.

lem nebo zakladatelem je stát. Příslušník vyslaný služebním funkcionářem jedná v těchto orgánech jako
zástupce České republiky a je povinen prosazovat
její zájmy.
(2) Příslušník může vykonávat jinou výdělečnou činnost než službu podle tohoto zákona pouze
se souhlasem služebního funkcionáře. Služební
funkcionář udělí rozhodnutím souhlas s výkonem
jiné výdělečné činnosti za podmínky, že tato činnost
nemůže vést ke střetu zájmů osobních se zájmy
služby, k ohrožení dobré pověsti bezpečnostního
sboru nebo k ohrožení důležitého zájmu služby.
(3) Služební funkcionář zruší rozhodnutím
souhlas s výkonem jiné výdělečné činnosti, přestane-li být podmínka podle odstavce 2 věty druhé
plněna. Rozhodnutí o zrušení souhlasu může být
prvním úkonem v řízení. Příslušník je povinen po
doručení rozhodnutí o zrušení souhlasu s výkonem
jiné výdělečné činnosti jinou výdělečnou činnost bez
zbytečného odkladu ukončit.
(4) Souhlas služebního funkcionáře podle odstavce 2 se nevyžaduje pro
a) činnost uvedenou v § 29, 31 nebo v § 68 odst. 2,
b) činnost vykonávanou příslušníkem, jemuž je
udělena rodičovská dovolená,
c) činnost znaleckou a tlumočnickou vykonávanou pro soud nebo správní úřad,
d) činnost vědeckou, pedagogickou, publicistickou, literární nebo uměleckou,
e) činnost vykonávanou v odborové organizaci,
jejímž je příslušník členem,

3. § 48 zní:
„§ 48
(1) Příslušník nesmí být členem řídících nebo
kontrolních orgánů právnických osob, které provozují podnikatelskou činnost, s výjimkou případů,
kdy je do těchto orgánů vyslán služebním funkcionářem, a s výjimkou členství v řídících nebo kontrolních orgánech právnických osob, jejichž zřizovate-

f) činnost vykonávanou ve výkonu vazby,
g) činnost vykonávanou po dobu zproštění výkonu služby,
h) činnost vykonávanou v rámci členství v řídících
nebo kontrolních orgánech organizačních složek státu nebo právnických osob, jejichž zřizovatelem nebo zakladatelem je stát, a
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i) správu vlastního majetku; touto správou se rozumí rovněž činnost vykonávaná v rámci členství v řídících nebo kontrolních orgánech bytového družstva nebo společenství vlastníků jednotek, jehož je příslušník členem.
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nanců v národním hospodářství dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu.
(4) Stabilizační příplatek nelze přiznat příslušníkovi v kalendářním měsíci, v němž po více než
polovinu doby služby nevykonával službu z důvodu

(5) Příslušník zpravodajské služby, příslušník
Generální inspekce bezpečnostních sborů a příslušník Policie České republiky, který soustavně plní
úkoly týkající se použití agenta, předstíraného převodu, zvláštní ochrany svědka nebo výroby a opatřování krycích dokladů, je povinen oznámit výkon jiné
výdělečné činnosti podle odstavce 4 písm. a) až h)
služebnímu funkcionáři nejméně 10 dnů před započetím jejího výkonu nebo bezodkladně po započetí
jejího výkonu, nelze-li výdělečnou činnost s ohledem
na okolnosti oznámit předem.“.

(5) Stabilizační příplatek nelze přiznat také příslušníkovi, pokud v kalendářním měsíci měl neomluvenou nepřítomnost ve službě.

4. V § 113 se na konci písmene g) slovo „a“
nahrazuje čárkou, na konci písmene h) se tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno i), které
zní:

(6) Stabilizační příplatek není pro účely určování výměry odchodného podle § 156 nebo výměry
výsluhového příspěvku podle § 158 složkou služebního příjmu.“.

„i) stabilizační příplatek.“.
5. V § 115 odst. 1 se věty druhá až čtvrtá zrušují.
6. V § 115 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
7. V § 115 se na konci textu odstavce 2 doplňují
slova „tak, aby byl zachován princip zásluhovosti
mezi jednotlivými základními tarify i mezi všemi tarifními stupni a zaokrouhluje je na desítky korun
nahoru“.

a) zproštění výkonu služby,
b) zařazení do zálohy pro studující, zálohy pro
přechodně nezařazené nebo zálohy neplacené,
c) neschopnosti k výkonu služby s výjimkou neschopnosti z důvodu služebního úrazu nebo nemoci z povolání, dlouhodobého ošetřování
anebo důležitých osobních překážek ve službě.

9. V § 171 se na konci písmene i) slovo „a“ nahrazuje čárkou, na konci písmene j) se tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se písmeno k), které zní:
„k) přiznání stabilizačního příplatku.“.
10. V § 186 odst. 8 se za slova „zvlášť škodlivým následkem,“ vkládají slova „za kázeňský přestupek spočívající v závažném porušení povinností
nebo omezení stanovených v § 48,“.
11. Za § 203 se vkládá nový § 204, který včetně
nadpisu a poznámek pod čarou č. 93 a 94 zní:
„§ 204

8. Za § 122 se vkládá nový § 122a, který včetně
nadpisu zní:

Příslušník ve výslužbě

„§ 122a

(1) Příslušníkem ve výslužbě je bývalý příslušník, který ke dni skončení služebního poměru splnil
podmínky nároku na výsluhový příspěvek.

Stabilizační příplatek
(1) Ředitel bezpečnostního sboru může služebním předpisem stanovit, že příslušníkům lze přiznat
stabilizační příplatek.
(2) Ve služebním předpise stanoví ředitel bezpečnostního sboru konkrétní výši a dobu vyplácení
stabilizačního příplatku.
(3) Maximální roční výše stabilizačního příplatku činí dvacetičtyřnásobek průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměst-

(2) Příslušník ve výslužbě, jenž je oprávněn při
slavnostních příležitostech nosit služební stejnokroj
podle zvláštního právního předpisu93), může užívat
nejvyšší dosažené hodnostní označení nebo hodnost
podle § 8, anebo hodnost dosaženou přede dnem
1. ledna 2007.
(3) Příslušníka ve výslužbě, který při výkonu
služby dosahoval vynikajících výsledků, lze v souvislosti se skončením služebního poměru jmenovat do
vyššího hodnostního označení nebo vyšší hodnosti;
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to platí i pro příslušníka, jehož služební poměr skončil úmrtím následkem služebního úrazu. Do generálské hodnosti, za podmínek uvedených v předchozí
větě, jmenuje příslušníka ve výslužbě prezident republiky na návrh vlády.
(4) Jmenovat do vyššího hodnostního označení
nebo vyšší hodnosti nelze příslušníka, který byl propuštěn ze služebního poměru z důvodů uvedených
v § 42 odst. 1 písm. a) až g) a i) až k).
(5) Jmenovat do vyššího hodnostního označení
nebo vyšší hodnosti nelze příslušníka, který nesplňuje podmínky bezúhonnosti podle § 14.
(6) Ředitel bezpečnostního sboru může povolit
užívání symbolů bezpečnostního sboru při slavnostních příležitostech.
(7) Bezpečnostní sbor může příslušníkovi ve
výslužbě umožnit poskytování zdravotní péče zajišťované poskytovatelem pracovně lékařských služeb13).
(8) Bezpečnostní sbor je oprávněn v přiměřeném rozsahu vytvářet podmínky pro uspokojování
kulturních, rekreačních a tělovýchovných potřeb
příslušníků ve výslužbě a pro jejich zájmovou činnost.
(9) Ustanovení odstavců 6 a 7 se vztahuje i na
bývalého příslušníka, který je válečným veteránem94).
(10) Při přijetí příslušníka ve výslužbě do služebního poměru se ke jmenování do vyššího hodnostního označení nebo vyšší hodnosti podle odstavce 3 nepřihlíží.
(11) Jmenování příslušníka ve výslužbě do vyššího hodnostního označení nebo vyšší hodnosti
nemá vliv na přiznaný nárok na odchodné podle
§ 155 a výsluhový příspěvek podle § 157.
93

) Například § 108 odst. 2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii
České republiky.
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§ 15 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném
sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru).
94

) § 3 zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve
znění pozdějších předpisů.“.

Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Příslušník, který přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vykonával jinou výdělečnou
činnost, pro jejíž výkon se vyžaduje souhlas služebního funkcionáře podle § 48 odst. 2 zákona č. 361/
/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a který v jejím výkonu hodlá
pokračovat i po nabytí účinnosti tohoto zákona, požádá služebního funkcionáře do 1 měsíce ode dne
nabytí účinnosti tohoto zákona o souhlas s výkonem
jiné výdělečné činnosti.
2. Příslušník je povinen po doručení rozhodnutí o tom, že mu nebyl souhlas podle bodu 1 udělen, výdělečnou činnost bez zbytečného odkladu
ukončit.
3. Příslušník zpravodajské služby, příslušník
Generální inspekce bezpečnostních sborů a příslušník Policie České republiky, který soustavně plní
úkoly týkající se použití agenta, předstíraného převodu, zvláštní ochrany svědka nebo výroby a opatřování krycích dokladů, který přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vykonával jinou výdělečnou
činnost podle § 48 odst. 4 písm. a) až h) zákona
č. 361/2003 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona, a který v jejím výkonu
hodlá pokračovat i po nabytí účinnosti tohoto zákona, oznámí výkon jiné výdělečné činnosti služebnímu funkcionáři bez zbytečného odkladu.
Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
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164
ZÁKON
ze dne 12. června 2019,
kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. I
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/
/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/
/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/
/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/
/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/
/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 302/
/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., zákona č. 362/
/2009 Sb., zákona č. 157/2010 Sb., zákona č. 166/
/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/
/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 263/
/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/
/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 375/
/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/
/2011 Sb., zákona č. 1/2012 Sb., zákona č. 167/
/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 396/
/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 303/
/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013
Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb.,
zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 14/2015
Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb.,
zákona č. 317/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 24/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/
/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 195/
/2017 Sb., zákona č. 259/2017 Sb., zákona č. 310/
/2017 Sb., zákona č. 92/2018 Sb., zákona č. 335/
/2018 Sb. a zákona č. 111/2019 Sb., se mění takto:
1. V § 31 písm. b) se slovo „prostředků“ zrušuje.

2. V § 56 odst. 3 se slova „a v období od
1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v období prvních
21. kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti“ a slova „byla-li žádost o tento souhlas podána
v elektronické podobě, a“ zrušují.
3. V § 56 odst. 3 větě třetí se slovo „písemném“
a část věty třetí za středníkem včetně středníku zrušuje.
4. V § 56 odst. 3 se za větu třetí vkládá věta
„O souhlas orgánu nemocenského pojištění podle
věty třetí žádá tento orgán ošetřující lékař v elektronické podobě zasláním na elektronickou adresu
určenou orgánem nemocenského pojištění; ustanovení § 61 odst. 3 platí zde obdobně.“.
5. V § 56 odst. 6 se věta čtvrtá zrušuje.
6. V § 56 odst. 6 větě třetí se slovo „písemném“
zrušuje a za větu třetí se vkládá věta „O souhlas
orgánu nemocenského pojištění podle věty třetí žádá
tento orgán ošetřující lékař v elektronické podobě
zasláním na elektronickou adresu určenou orgánem
nemocenského pojištění; ustanovení § 61 odst. 3 platí
zde obdobně.“.
7. V § 56 odst. 6 a v § 57 odst. 3 a 5 se slova
„byla-li žádost o tento souhlas podána v elektronické
podobě, a“ zrušují.
8. V § 57 odst. 3 větě první se slovo „písemném“ zrušuje a za větu první se vkládá věta „O souhlas orgánu nemocenského pojištění podle věty
první žádá tento orgán ošetřující lékař v elektronické
podobě zasláním na elektronickou adresu určenou
orgánem nemocenského pojištění; ustanovení § 61
odst. 3 platí zde obdobně.“.
9. V § 57 odst. 5 větě první se slovo „písemným“ zrušuje a za větu první se vkládá věta „O souhlas orgánu nemocenského pojištění podle věty
první žádá tento orgán ošetřující lékař v elektronické

Sbírka zákonů č. 164 / 2019

Strana 1486

podobě zasláním na elektronickou adresu určenou
orgánem nemocenského pojištění; ustanovení § 61
odst. 3 platí zde obdobně.“.
10. § 60 včetně nadpisu a poznámky pod čarou
č. 41 zní:
„§ 60
Rozhodnutí ve věcech dočasné
pracovní neschopnosti
Rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti, potvrzení o době trvání dočasné pracovní neschopnosti, rozhodnutí o ukončení dočasné
pracovní neschopnosti a rozhodnutí o změně režimu
dočasně práce neschopného pojištěnce vydává ošetřující lékař na předepsaných tiskopisech; rozhodnutí
o vzniku dočasné pracovní neschopnosti slouží po
dobu dočasné pracovní neschopnosti též jako průkaz
dočasně práce neschopného pojištěnce. Statistickou
značku diagnózy41) nebo jiný údaj, z něhož lze diagnózu dovodit, může obsahovat jen část tiskopisů,
které jsou určeny pro příslušný orgán nemocenského pojištění.
41

) Čl. 9 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/
/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).“.

11. V § 61 odst. 1 písmeno e) zní:
„e) odeslat příslušnému orgánu nemocenského pojištění na předepsaném tiskopisu hlášení
o vzniku dočasné pracovní neschopnosti, hlášení o ukončení dočasné pracovní neschopnosti
a hlášení o změně režimu dočasně práce neschopného pojištěnce,“.
12. V § 61 odst. 1 písm. g) se slova „nejpozději
v následující pracovní den“ zrušují.
13. V § 61 odst. 1 písm. i) se slova „nejpozději
druhý den po propuštění pojištěnce“ zrušují.
14. V § 61 odst. 1 písm. n) se slova „ , a to nejpozději do 7 kalendářních dnů“ zrušují.
15. V § 61 odst. 1 písm. q) se slova „ , a to nejpozději v pracovní den následující po dni, kdy k této
skutečnosti došlo“ zrušují.
16. V § 61 odst. 1 písmeno t) zní:
„t) zabezpečit příslušné tiskopisy, které používá
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pro účely provádění pojištění, před zneužitím,
sdělit neprodleně příslušnému orgánu nemocenského pojištění ztrátu, zničení nebo poškození
předepsaných tiskopisů, neumožnit jiné fyzické
nebo právnické osobě pod svou identitou přístup na elektronickou adresu určenou orgánem
nemocenského pojištění, chránit přidělený identifikátor ošetřujícího lékaře před ztrátou, odcizením nebo zneužitím a oznámit neprodleně
příslušnému orgánu nemocenského pojištění
ztrátu, odcizení nebo zneužití přiděleného identifikátoru ošetřujícího lékaře,“.
17. V § 61 odst. 2 se slova „může plnit“ nahrazují slovem „plní“.
18. V § 61 odstavec 3 zní:
„(3) Pokud ošetřující lékař nemůže z prokazatelných objektivních technických důvodů plnit povinnosti uvedené v odstavci 1 písm. e), g), i), j), n), o)
a q) způsobem uvedeným v odstavci 2, může tak
učinit v písemné podobě na předepsaném tiskopise
zasláním na adresu určenou orgánem nemocenského
pojištění; přitom je povinen uvést důvod tohoto postupu. Tato povinnost je splněna i předáním tohoto
tiskopisu orgánu nemocenského pojištění.“.
19. V § 61 se doplňují odstavce 4 a 5, které
znějí:
„(4) Zaslání podle odstavce 2 nebo 3 provede
ošetřující lékař nejpozději v pracovní den následující
po dni, kdy nastala skutečnost zakládající povinnost
uvedenou v odstavci 1 písm. e), g), i), j), n), o) a q).
(5) Technickým důvodem podle odstavce 3 je
zejména výpadek
a) elektrické energie,
b) služeb provozovatele komunikační infrastruktury,
c) informačního systému ošetřujícího lékaře, pro
který není možné údaje uvedené v odstavci 1
písm. e), g), i), j), n), o) a q) odeslat,
d) informačního systému orgánu nemocenského
pojištění, pro který není možné vystavit v elektronické podobě tiskopis, na jehož základě ošetřující lékař plní povinnost uvedenou v odstavci 1
písm. e), g), i), j), n), o) a q), nebo údaje odeslané
podle odstavce 2 přijmout.“.
20. V § 65 odst. 2 písm. c) se slova „a od
1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v období prvních
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21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti“ zrušují.
21. V § 84 odst. 2 písmeno n) zní:
„n) poskytují ošetřujícím lékařům, zaměstnavatelům a pojištěncům bezplatně tiskopisy předepsané podle tohoto zákona,“.
22. V § 84 odst. 2 písm. s) se slova „České
správě sociálního zabezpečení“ zrušují.
23. V § 84 odst. 3 písmeno d) zní:
„d) dávají ošetřujícímu lékaři předchozí souhlas
v případech uvedených v § 56 odst. 3 větě třetí
a odst. 6 a § 57 odst. 3 a 5; udělení nebo neudělení předchozího souhlasu neprodleně zaznamenávají do registru pojištěnců,“.
24. V § 85 odst. 1 se v písmenech d) a e) slova
„vede registr“ nahrazují slovy „předává údaje potřebné k vedení registru“.
25. V § 85 odst. 1 písm. f) se část věty za středníkem včetně středníku zrušuje.
26. V § 94 odst. 1 větě třetí se za text „§ 97
odst. 1“ vkládají slova „nebo s předáním podkladů
a údajů pro nemocenské podle § 97 odst. 2“.
27. § 97 včetně poznámek pod čarou č. 86 a 87
zní:
„§ 97
(1) Zaměstnavatel je povinen přijímat žádosti
svých zaměstnaných osob o dávky, s výjimkou nemocenského, a další podklady potřebné pro stanovení nároku na dávky a jejich výplatu a neprodleně je
spolu s údaji potřebnými pro výpočet dávek předávat okresní správě sociálního zabezpečení. Jde-li o žádost o otcovskou, předává zaměstnavatel tuto žádost
okresní správě sociálního zabezpečení podle věty
první neprodleně po uplynutí podpůrčí doby podle
§ 38b.
(2) Zaměstnavatel je povinen přijímat podklady
potřebné pro stanovení nároku na nemocenské a jeho
výplatu a spolu s údaji potřebnými pro výpočet nemocenského je předávat okresní správě sociálního
zabezpečení; údaji potřebnými pro výplatu nemocenského jsou též údaje o způsobu výplaty mzdy,
platu nebo odměny. Podklady pro výpočet nemocenského a údaje o způsobu výplaty mzdy, platu
nebo odměny zaměstnavatel zasílá okresní správě
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sociálního zabezpečení neprodleně po uplynutí
prvních 14 dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti v elektronické podobě na elektronickou adresu
určenou okresní správou sociálního zabezpečení.
(3) Zaměstnavatel je povinen okresní správě sociálního zabezpečení neprodleně oznamovat též
všechny skutečnosti, které mohou mít vliv na výplatu dávek.
(4) Údaje potřebné pro výpočet dávek se předávají na předepsaném tiskopisu; těmito údaji se rozumí vyměřovací základy pro pojistné na důchodové
pojištění uvedené v § 18 odst. 2 a vyloučené dny
uvedené v § 18 odst. 7. Plátce odměny pěstouna,
která osobě pečující a osobě v evidenci náleží podle
zákona o sociálně-právní ochraně dětí, oznamuje na
předepsaném tiskopisu pro účely výpočtu dávek měsíční výši této odměny, která osobě pečující a osobě
v evidenci náležela za kalendářní měsíc předcházející
kalendářnímu měsíci, v němž u něj vznikla sociální
událost, popřípadě za kalendářní měsíc, v němž u něj
vznikla sociální událost.
(5) Zaměstnavatel je dále povinen předávat
okresní správě sociálního zabezpečení nejpozději
v následující pracovní den po dni, který je určen
pro výplatu mezd a platů, údaje potřebné podle
§ 44 pro stanovení výše vyrovnávacího příspěvku
v těhotenství a mateřství, a to za ty kalendářní měsíce, v nichž aspoň po část trvalo převedení podle
§ 42 odst. 1 až 3; těmito údaji se rozumí započitatelný příjem za kalendářní měsíc, v němž trvalo toto
převedení aspoň po jeho část, a počet dnů uvedený
v § 43 odst. 2.
(6) Je-li u zaměstnance nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, je zaměstnavatel povinen
spolu s údaji potřebnými pro výpočet dávek předat
okresní správě sociálního zabezpečení podklady pro
provádění srážek z dávek nemocenského pojištění;
těmito podklady se rozumí kopie usnesení o nařízení
výkonu rozhodnutí, sdělení výše dosud provedených srážek a sdělení, jaká část základní částky86)
nemá být okresní správou sociálního zabezpečení
srážena87). Pokud zaměstnavatel již předal okresní
správě sociálního zabezpečení údaje potřebné pro
výpočet dávek a důvod pro poskytování dávky nemocenského pojištění nadále trvá, je povinen předat
okresní správě sociálního zabezpečení podklady pro
provádění srážek z dávek nemocenského pojištění
bez zbytečného odkladu.
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(7) Pokud zaměstnavatel nemůže z prokazatelných objektivních technických důvodů plnit povinnosti uvedené v odstavci 2 v elektronické podobě,
může tak učinit v písemné podobě na předepsaném
tiskopise zasláním na adresu určenou okresní správou sociálního zabezpečení; přitom je povinen uvést
důvod tohoto postupu. Ustanovení § 61 odst. 5 platí
zde obdobně.
(8) Povinnosti uvedené v odstavcích 1 až 7 jsou
právnické nebo fyzické osoby, které již nejsou vedeny v registru zaměstnavatelů, povinny plnit též
v případě žádostí osob, které byly zaměstnanými
osobami a nárok na dávku uplatňují v ochranné
lhůtě.
86

) § 278 občanského soudního řádu.

87

) § 293 odst. 4 a 5 občanského soudního řádu.“.

28. § 105 včetně poznámky pod čarou č. 51 zní:
„§ 105
(1) Příslušný orgán ochrany veřejného zdraví je
povinen na předepsaném tiskopisu potvrdit pro
účely výplaty dávek a poskytování náhrady mzdy,
platu nebo odměny nebo sníženého platu (snížené
odměny) po dobu prvních 14 kalendářních dnů karantény nebo po dobu karantény, kdy pojištěnci náleží započitatelný příjem podle § 16 písm. b) nařízení
karantény, její trvání a ukončení a příslušné části tohoto tiskopisu předat pojištěnci a zaslat příslušnému
orgánu nemocenského pojištění nejpozději v pracovní den následující po dni, kdy nastala skutečnost
zakládající tuto povinnost. Trvá-li karanténa déle než
14 kalendářních dnů, je povinen potvrdit její trvání
vždy ke 14. kalendářnímu dni. Ustanovení § 61
odst. 1 písm. t) platí zde obdobně.
(2) Ustanovení tohoto zákona týkající se
orgánu ochrany veřejného zdraví platí obdobně
pro ošetřujícího lékaře, pokud podle zvláštního
právního předpisu51) posuzuje nebo nařídil karanténu.
51

) § 67 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.“.

29. V § 109 odst. 7 závěrečné části ustanovení
se slova „věta čtvrtá“ nahrazují slovy „a odst. 4“.
30. V § 110 odst. 5 se věta třetí nahrazuje větami „Nemocenské se zaměstnanci vyplácí stejným
způsobem, jakým je zaměstnanci vyplácena mzda,

Částka 71

plat nebo odměna, pokud zaměstnanec nepožádá
o jiný způsob výplaty nemocenského. Je-li zaměstnanci vyplácena mzda, plat nebo odměna v hotovosti
na pracovišti, prostřednictvím držitele poštovní licence do ciziny nebo do ciziny na účet jiného peněžního ústavu než banky, vyplácí se nemocenské zaměstnanci způsobem, který určí; ustanovení § 111
odst. 2 tím není dotčeno.“.
31. § 111 včetně nadpisu zní:
„§ 111
Výplata dávek do ciziny
(1) Dávky, s výjimkou nemocenského, se vyplácejí do ciziny na základě žádosti pojištěnce. Nemocenské se vyplácí do ciziny, je-li zaměstnanci do
ciziny vyplácena mzda, plat nebo odměna na účet
pojištěnce u banky, nebo kdy tak zaměstnanec určí
v případech uvedených v § 110 odst. 5.
(2) Dávky se vyplácejí do ciziny jen na účet
pojištěnce u banky a za úhradu nákladů této výplaty;
orgán nemocenského pojištění, který dávku do ciziny vyplácí, je povinen zveřejnit způsob stanovení
těchto nákladů.“.
32. V § 116 se za odstavec 6 vkládají nové odstavce 7 až 9, které znějí:
„(7) Orgány nemocenského pojištění sdělují
zaměstnavatelům na jejich žádost neprodleně
a) že obdržely rozhodnutí o tom, že zaměstnanec,
který je evidován v registru pojištěnců, byl
uznán dočasně práce neschopným k zaměstnání
u zaměstnavatele, číslo rozhodnutí o dočasné
pracovní neschopnosti, datum vzniku dočasné
pracovní neschopnosti, rozhodnutí o ukončení
dočasné pracovní neschopnosti a datum ukončení dočasné pracovní neschopnosti tohoto zaměstnance,
b) zda v rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní
neschopnosti ošetřující lékař vyznačil, že zaměstnanec uvádí nebo je podezření, že došlo
k pracovnímu úrazu, úrazu zaviněnému jinou
osobou nebo k požití alkoholu nebo zneužití
omamných nebo psychotropních látek,
c) místo pobytu zaměstnance a rozsah a dobu povolených vycházek v období prvních 14 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti,
popřípadě náleží-li zaměstnanci po uplynutí tohoto období v době dočasné pracovní neschop-
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nosti nadále započitatelný příjem [§ 16 písm. b)],
také v období, po které mu v době dočasné pracovní neschopnosti náleží tento příjem,
d) jméno, příjmení a adresu pracoviště ošetřujícího
lékaře, název a adresu pracoviště poskytovatele
zdravotních služeb, který vydal rozhodnutí
o vzniku nebo o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, nebo jméno, příjmení a adresu pracoviště ošetřujícího lékaře, název a adresu pracoviště poskytovatele zdravotních služeb, který
převzal dočasně práce neschopného zaměstnance do své péče.
(8) Údaje podle odstavce 7 sdělují orgány nemocenského pojištění zaměstnavateli i po skončení
zaměstnání jeho zaměstnance, a to pouze v rozsahu,
který se vztahuje k době trvání zaměstnání, pro které
byl tento zaměstnanec uznán dočasně práce neschopným. Povinnost orgánů nemocenského pojištění sdělovat zaměstnavateli údaje podle odstavce 7
zaniká uplynutím 3 let ode dne ukončení dočasné
pracovní neschopnosti zaměstnance, k níž se požadované údaje vztahují.
(9) Žádost podle odstavce 7 zaměstnavatel podává v elektronické podobě, a to způsobem stanoveným orgánem nemocenského pojištění, který je uveden na jeho internetových stránkách. Orgán nemocenského pojištění sděluje údaje podle odstavce 7
v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.“.
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 10 a 11.
33. V § 116 odst. 11 se číslo „7“ nahrazuje číslem „10“.
34. Za § 116 se vkládá nový § 116a, který
včetně nadpisu zní:
„§ 116a
Oznamování vzniku dočasných pracovních
neschopností zaměstnanců
(1) Česká správa sociálního zabezpečení na žádost zaměstnavatele neprodleně zasílá zaměstnavateli
informaci o tom, že ošetřující lékař v rozhodnutí
o vzniku dočasné pracovní neschopnosti uvedl, že
zaměstnanec nemůže vykonávat zaměstnání [§ 3
písm. g)] pro tohoto zaměstnavatele, číslo rozhodnutí a datum vzniku dočasné pracovní neschopnosti.
Česká správa sociálního zabezpečení zasílá informaci
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podle věty první v elektronické podobě způsobem,
který zaručuje ochranu osobních údajů.
(2) Žádost podle odstavce 1 zaměstnavatel podává v elektronické podobě na předepsaném tiskopise způsobem určeným Českou správou sociálního
zabezpečení; v žádosti uvede způsob, kterým mají
být informace o vzniku dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců zasílány. Žádost o zasílání informací podle odstavce 1 se považuje za žádost podanou podle § 160 odst. 3. V žádosti může zaměstnavatel vymezit délku období, za které mu mají být
informace podle odstavce 1 zasílány.“.
35. V § 117 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
„(7) Za účelem ověřování identity ošetřujícího
lékaře je Česká správa sociálního zabezpečení oprávněna využívat přístupové certifikáty poskytovatelů
zdravotních služeb vydávané Státním ústavem pro
kontrolu léčiv. Státní ústav pro kontrolu léčiv za
tímto účelem poskytuje České správě sociálního zabezpečení potřebné údaje.“.
Dosavadní odstavce 7 a 8 se označují jako odstavce 8
a 9.
36. V § 122 odst. 3 se za písmeno m) vkládá
nové písmeno n), které zní:
„n) údaje o dočasné pracovní neschopnosti a karanténě v rozsahu podle § 116 odst. 7, a dále statistickou značku diagnózy, skutečnost, že ke
vzniku dočasné pracovní neschopnosti došlo
v důsledku úrazu, místo pobytu dočasně práce
neschopného pojištěnce a rozsah a dobu povolených vycházek v době dočasné pracovní neschopnosti v období od patnáctého kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti, popřípadě po skončení období, po které náleží v době
dočasné pracovní neschopnosti nadále započitatelný příjem [§ 16 písm. b)], název a adresu pracoviště poskytovatele zdravotních služeb, který
pojištěnci povolil změnu pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti, povolil vycházky
nebo změnu jejich rozsahu a doby, není-li tento
poskytovatel zdravotních služeb zároveň ošetřujícím lékařem zaměstnance, údaje o udělení
nebo neudělení předchozího souhlasu ošetřujícímu lékaři v případech uvedených v § 56
odst. 3 větě třetí a odst. 6 a § 57 odst. 3 a 5, údaj
o tom, že pojištěnci byla nařízena karanténa,
číslo rozhodnutí o nařízení karantény, datum
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nařízení karantény, dobu trvání karantény, důvod karantény, rozhodnutí o ukončení karantény a datum ukončení karantény a jméno, příjmení a adresu pracoviště orgánu nebo ošetřujícího lékaře, který rozhodl o nařízení nebo
ukončení karantény nebo potvrdil její trvání,“.

42. V § 138 odst. 1 písm. b) se za text „písm. e)“
vkládají slova „a odst. 2 až 4“ a slova „věty druhé“ se
nahrazují slovy „odst. 2“.

Dosavadní písmena n) až x) se označují jako písmena o) až y).

44. V § 138 odst. 1 se na konci písmene f) doplňují slova „a odst. 2 až 4“.

37. V § 122a odstavec 1 zní:
„(1) Přístup do registru pojištěnců, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup, má též
a) poskytovatel zdravotních služeb, jde-li o údaje
uvedené v § 122 odst. 3 písm. a) až l) a s) až u)
a údaje uvedené v § 122 odst. 3 písm. n) včetně
statistické značky diagnózy, které se týkají pojištěnce,
1. jehož dočasnou pracovní neschopnost posuzuje, nebo
2. o jehož předchozích dočasných pracovních
neschopnostech rozhodoval, nebo jejichž
trvání potvrzoval,
b) orgán ochrany veřejného zdraví, jde-li o údaje
uvedené v § 122 odst. 3 písm. a) až l) a s) až u)
a údaje o karanténě uvedené v § 122 odst. 3
písm. n), s výjimkou statistické značky diagnózy, které se týkají pojištěnce,
1. o jehož karanténě rozhoduje, nebo
2. o jehož předchozích karanténách rozhodoval
nebo jejichž trvání potvrzoval;
údaje uvedené v § 122 odst. 3 písm. f) až l), n) a s)
až u) se poskytují za období 3 let přede dnem, v němž
poskytovatel zdravotních služeb nebo orgán ochrany veřejného zdraví příslušný údaj z registru pojištěnců zjišťuje.“.
38. V § 128 odst. 2 písm. a) se slova „a v době
od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v období
prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti“ zrušují.
39. V § 131 odst. 1 písm. h) se slova „věty
první“ nahrazují slovy „nebo 2“.
40. V § 131 odst. 1 písm. i) se slova „věty první
a druhé“ nahrazují slovy „ , 2, 3 nebo 7“.
41. V § 131 odst. 1 písm. j) se slova „odst. 1
věty čtvrté nebo šesté“ nahrazují slovy „odst. 4, 5
nebo 6“.

43. V § 138 odst. 1 se na konci písmene d) doplňují slova „a odst. 2 až 4“.

45. V § 138 odst. 1 se na konci písmene g) doplňují slova „a odst. 2 až 4“.
46. V § 138 odst. 1 písm. i) a j) se slovo „písemného“ zrušuje.
47. V § 138 odst. 1 písm. m) se slova „nejpozději následující pracovní den“ zrušují a na konci písmene m) se doplňují slova „a odst. 2 až 4“.
48. V § 138 odst. 1 písm. n) se slova „nejpozději druhý den po propuštění pojištěnce“ zrušují a na
konci textu písmene n) se doplňují slova „podle § 61
odst. 2 až 4“.
49. V § 138a odst. 1 písm. c) se slovo „písemný“ zrušuje.
50. V § 138a odst. 1 písm. i) se za slova „§ 61
odst. 1 písm. j)“ vkládají slova „a odst. 2 až 4“.
51. V § 155 odst. 2 se slova „toho, kdo o souhlas
požádal, a v případě souhlasu podle § 56 odst. 3 a 6
též“ a slova „nebo pojištěnce“ zrušují.
52. V § 162 odst. 2 písmena a) a b) znějí:
„a) v elektronické podobě zasláním na elektronickou adresu určenou orgánem nemocenského
pojištění nebo do datové schránky určené orgánem nemocenského pojištění; podání nebo jiný
úkon lze v elektronické podobě učinit pouze ve
formě datové zprávy, a to ve formátu, struktuře
a tvaru určeném příslušným orgánem nemocenského pojištění. Nesplňuje-li podání nebo jiný
úkon tyto podmínky, nepřihlíží se k němu;
orgán nemocenského pojištění je povinen upozornit toho, kdo učinil podání nebo jiný úkon
v elektronické podobě, které nesplňuje tyto
podmínky, na tuto skutečnost a na to, že se
k tomuto podání nebo jinému úkonu nepřihlíží.
Orgán nemocenského pojištění může určit pro
zasílání podání nebo jiného úkonu elektronickou adresu nebo datovou schránku jiného než
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příslušného orgánu nemocenského pojištění jen
se souhlasem orgánu nemocenského pojištění,
na jehož elektronickou adresu nebo do jehož
datové schránky mají být tato podání nebo jiné
úkony zasílány, nebo
b) písemně na předepsaném tiskopisu nebo na produktu výpočetní techniky, který je co do údajů,
formy a formátu shodný s předepsaným tiskopisem. Písemná podání na předepsaném tiskopise týkající se dočasné pracovní neschopnosti
ošetřující lékař zasílá na adresu určenou orgánem nemocenského pojištění; to platí obdobně
pro zasílání písemných podání týkajících se karantény orgánem ochrany veřejného zdraví
nebo ošetřujícím lékařem. Orgán nemocenského pojištění může určit pro zasílání písemných podání na předepsaném tiskopise adresu
jiného než příslušného orgánu nemocenského
pojištění jen se souhlasem orgánu nemocenského pojištění, na jehož adresu mají být podání
zasílána.“.
53. V § 162 odst. 3 písmeno b) zní:
„b) elektronickou adresu své podatelny, identifikátor své datové schránky, elektronickou adresu
určenou příslušným orgánem nemocenského
pojištění k předkládání tiskopisů v elektronické
podobě ve formě datové zprávy a identifikátor
datové schránky určené k předkládání tiskopisů
v elektronické podobě ve formě datové zprávy
a adresu určenou pro zasílání písemných podání
podle odstavce 2 písm. b),“.
54. Za § 163 se vkládá nový § 163a, který zní:
„§ 163a
Orgán nemocenského pojištění může provést
opravu zřejmých nesprávností ve vyhotovení rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti,
potvrzení o době trvání dočasné pracovní neschopnosti, rozhodnutí o ukončení dočasné pracovní neschopnosti a rozhodnutí o změně režimu dočasně
práce neschopného pojištěnce, nebo potvrzení příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nebo
ošetřujícího lékaře o nařízení, trvání nebo ukončení
karantény, jde-li o písařské chyby a zřejmé nesprávnosti týkající se identifikačních údajů o pojištěnci
nebo o zaměstnavateli.“.
55. § 167b se zrušuje.
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Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Za období přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona orgány nemocenského pojištění sdělují
zaměstnavateli podle § 116 odst. 7 a 8 zákona č. 187/
/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pouze den vzniku a ukončení
dočasné pracovní neschopnosti a číslo rozhodnutí
o vzniku dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance.
2. Údaje podle § 122a zákona č. 187/2006 Sb.,
ve znění účinném ode dne 1. ledna 2020, orgány nemocenského pojištění sdělují za období před 1. lednem 2020 pouze v tom rozsahu, ve kterém jsou v registru pojištěnců evidovány.
3. Česká správa sociálního zabezpečení uhradí
držiteli poštovní licence cenu dodání zásilky podle
§ 167b zákona č. 187/2006 Sb., ve znění účinném
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud
poštovní zásilka obsahující podání byla podána
přede dnem 1. července 2020.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení
Čl. III
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992
Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb.,
zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona
č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona
č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona
č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona
č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona
č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona
č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona
č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona
č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona
č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona
č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona
č. 265/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona
č. 518/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona
č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona
č. 453/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona
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č. 167/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona
č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona
č. 501/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona
č. 361/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona
č. 413/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona
č. 70/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona
č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona
č. 161/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona
č. 214/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., nálezu
Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb.,
zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona
č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona
č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona
č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona
č. 41/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona
č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 303/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona
č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 177/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona
č. 263/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona
č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona
č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona
č. 366/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona
č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona
č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona
č. 167/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona
č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona
č. 274/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona
č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/
/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 136/2014
Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 251/2014 Sb.,
zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 317/2015 Sb., zákona
č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona
č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona
č. 213/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona
č. 24/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona
č. 148/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona
č. 195/2017 Sb., zákona č. 203/2017 Sb., zákona
č. 259/2017 Sb., zákona č. 310/2017 Sb., zákona
č. 92/2018 Sb., zákona č. 335/2018 Sb. a zákona
č. 111/2019 Sb., se mění takto:
1. V § 123e odst. 2 písmena a) a b) znějí:
„a) v elektronické podobě zasláním na elektronickou adresu určenou orgánem sociálního zabezpečení nebo do datové schránky určené orgánem sociálního zabezpečení; podání nebo jiný
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úkon lze v elektronické podobě učinit pouze
ve formě datové zprávy, a to ve formátu, struktuře a tvaru určeném příslušným orgánem sociálního zabezpečení. Nesplňuje-li podání nebo
jiný úkon tyto podmínky, nepřihlíží se k němu;
orgán sociálního zabezpečení je povinen upozornit toho, kdo učinil podání nebo jiný úkon
v elektronické podobě, které nesplňuje tyto
podmínky, na tuto skutečnost a na to, že se
k tomuto podání nebo jinému úkonu nepřihlíží.
Orgán sociálního zabezpečení může určit pro
zasílání podání nebo jiného úkonu elektronickou adresu nebo datovou schránku jiného než
příslušného orgánu sociálního zabezpečení jen
se souhlasem orgánu sociálního zabezpečení,
na jehož elektronickou adresu nebo do jehož
datové schránky mají být tato podání nebo jiné
úkony zasílány, nebo
b) písemně na předepsaném tiskopisu nebo na produktu výpočetní techniky, který je co do údajů,
formy a formátu shodný s předepsaným tiskopisem. Orgán sociálního zabezpečení může
určit pro zasílání písemných podání na předepsaném tiskopise adresu jiného než příslušného
orgánu sociálního zabezpečení jen se souhlasem
orgánu sociálního zabezpečení, na jehož adresu
mají být podání zasílána.“.
2. V § 123e odst. 3 písmeno b) zní:
„b) elektronickou adresu své podatelny, identifikátor své datové schránky, elektronickou adresu
určenou příslušným orgánem sociálního zabezpečení k předkládání tiskopisů v elektronické
podobě ve formě datové zprávy a identifikátor
datové schránky určené k předkládání tiskopisů
v elektronické podobě ve formě datové zprávy
a adresu určenou pro zasílání písemných podání
podle odstavce 2 písm. b),“.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona č. 259/2017 Sb.
Čl. IV
Zákon č. 259/2017 Sb., kterým se mění zákon
č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve
znění pozdějších předpisů, a další související zákony,
ve znění zákona č. 92/2018 Sb. a zákona č. 335/2018
Sb., se mění takto:
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1. V čl. VII se body 17, 25, 35, 37 až 39, 45, 46,
49, 51, 59, 61, 65, 69, 75, 76 a 86 až 90 zrušují.
2. V čl. VIII bodu 3 se slova „a uplatňování
nároku na nemocenské“ nahrazují slovy „ , uplatňování nároku na nemocenské a výplatě nemocenského“.
3. V čl. X písmeno e) zní:
„e) ustanovení čl. VII bodů 12 až 15, 18 až 24, 26 až
30, 32, 33, 41, 47, 50, 53, 54, 64, 66, 73, 74, 77 až
80 a 82 až 84 a čl. VIII bodu 3, která nabývají
účinnosti dnem 1. ledna 2020,“.
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č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního
zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé
další zákony, ve znění zákona č. 335/2018 Sb., se
mění takto:
1. V čl. VIII se body 4, 5 a 10 zrušují.
2. V čl. XII se slova „čl. VIII bodů 3, 4, 7, 10
a 12“ nahrazují slovy „čl. VIII bodů 3, 7 a 12“.

ČÁST PÁTÁ

4. V čl. X se doplňuje písmeno f), které zní:

ÚČINNOST

„f) ustanovení čl. III bodů 1, 3, 6 a 21, čl. VII bodů 63, 67 a 68 a čl. IX bodů 1 a 2, která nabývají
účinností dnem 1. ledna 2022.“.

Čl. VI

ČÁST ČTVRTÁ

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2020, s výjimkou
a) ustanovení čl. IV a čl. V, která nabývají účinnosti dnem jeho vyhlášení, a

Změna zákona č. 92/2018 Sb.
Čl. V
Zákon č. 92/2018 Sb., kterým se mění zákon

b) ustanovení čl. I bodů 22 a 24, která nabývají
účinnosti dnem 1. ledna 2022.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
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165
ZÁKON
ze dne 12. června 2019,
kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění,
ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění zákona
č. 248/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona
č. 260/2011 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona
č. 336/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona
č. 304/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona
č. 180/2018 Sb., se mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 1 se věta první nahrazuje větou „Směrnice Evropského parlamentu
a Rady (EU) 2016/2341 ze dne 14. prosince 2016
o činnostech institucí zaměstnaneckého penzijního
pojištění (IZPP) a dohledu nad nimi (přepracované
znění).“.
2. V § 2 se na konci písmene u) tečka nahrazuje
čárkou a doplňují se písmena v) až z), která znějí:

z) přeshraniční činností provozování zaměstnaneckého penzijního pojištění, při němž se vztah
mezi přispěvatelem a účastníky a příjemci řídí
sociálními a pracovněprávními předpisy pro oblast zaměstnaneckého penzijního pojištění jiného členského státu, než je domovský členský
stát.“.
3. V § 4 písm. a) úvodní části ustanovení se
slova „2 měsíců“ nahrazují slovy „6 týdnů“.
4. V § 4 písm. d) se slova „a Komisí Evropských společenství“ nahrazují slovy „ , Evropským
orgánem pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní
pojištění a Evropskou komisí“.
5. V § 6 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Instituce uveřejní na svých internetových
stránkách obecné informace o penzijním plánu zahrnující zejména informace o podmínkách podle odstavce 2 a informace podle § 7 odst. 3.“.
6. V § 7 odstavec 3 zní:

„v) potenciálním účastníkem osoba, která je způsobilá k účasti v penzijním plánu,

„(3) Instituce je povinna každý rok poskytnout
účastníkům a příjemcům informace o

w) převádějící institucí instituce, která převádí závazky, technické rezervy a další práva a povinnosti, jakož i odpovídající aktiva nebo jejich peněžní ekvivalent, vyplývající z penzijního plánu
nebo jejich část na instituci povolenou v jiném
členském státě,

a) instituci s uvedením členského státu, ve kterém
je povolena, její finanční situaci a názvu příslušného orgánu dohledu,

x) přijímající institucí instituce, která přijímá závazky, technické rezervy a další práva a povinnosti, jakož i odpovídající aktiva nebo jejich peněžní ekvivalent, vyplývající z penzijního plánu
nebo jejich část od instituce povolené v jiném
členském státě,
y) trvalým nosičem dat nástroj, který umožňuje
účastníkovi nebo příjemci uchovávat informace
určené jemu osobně tak, aby mohly být využívány po dobu přiměřenou účelu těchto informací, a který umožňuje reprodukci těchto informací v nezměněné podobě,

b) právech a povinnostech stran zúčastněných na
penzijním plánu,
c) investičním profilu, případně možnosti výběru
z více dostupných investičních profilů a pravidlech pro zařazení účastníka k těmto profilům,
d) povaze finančních rizik, která nesou účastníci
a příjemci,
e) podmínkách týkajících se záruk v rámci penzijního plánu nebo určité výše dávek, anebo
o tom, že se v rámci penzijního plánu neposkytuje žádná záruka,
f) způsobu ochrany nabytých důchodových práv
a o způsobu snížení dávek, připadá-li to
v úvahu,
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g) dosavadní výkonnosti investic souvisejících
s penzijním plánem za období alespoň 5 kalendářních let bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, ve kterém instituce informaci
podává, nebo za období ode dne vzniku penzijního plánu, je-li toto období kratší než 5 let,
jestliže účastníci nesou investiční riziko nebo
mohou přijímat investiční rozhodnutí,
h) struktuře nákladů, které vznikají účastníkům
a příjemcům v souvislosti s penzijními plány,
které nezajišťují určitou výši dávek,
i) možnosti účastníků a příjemců týkající se pobírání důchodových dávek,
j) doplňujících informacích pro účastníky, kteří
mají právo na převod důchodových práv, týkajících se opatření pro takový převod.“.
7. V § 7 odst. 5 se na konci písmene b) tečka
nahrazuje čárkou a vkládá se písmeno c), které zní:
„c) informovat je o předpokladech, které byly použity k vytvoření projekcí uvedených v § 7b
odst. 3 písm. g).“.
8. V § 7 se na začátek odstavce 6 vkládá věta
„Instituce je povinna informovat účastníka s náležitým předstihem před dosažením jeho věku odchodu
do důchodu stanoveného zákonem nebo penzijním
plánem o možnostech vyplácení důchodových dávek.“.
9. V § 7 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:
„(7) Přijme-li instituce rozhodnutí, které vede
ke snížení splatných důchodových dávek, informuje
o tom příjemce neprodleně po přijetí rozhodnutí,
nejpozději však 3 měsíce přede dnem provedení tohoto rozhodnutí.
(8) Nese-li příjemce v období vyplácení důchodových dávek investiční riziko, poskytuje mu o tom
instituce pravidelně náležité informace.“.
10. Za § 7a se vkládají nové § 7b až 7d, které
včetně nadpisů znějí:
„§ 7b
Přehled důchodových dávek
(1) Instituce vypracuje přehled důchodových
dávek, kterým se pro účely tohoto zákona rozumí
dokument obsahující klíčové informace pro účastníka. Při vypracování přehledu důchodových dávek
instituce zohlední specifickou povahu vnitrostátních
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důchodových systémů a relevantních vnitrostátních
sociálních, pracovněprávních a daňových předpisů.
(2) Instituce poskytne účastníkovi přehled důchodových dávek alespoň jednou ročně. Poskytuje-li
instituce přehled důchodových dávek v elektronické
podobě, poskytne jej účastníkovi také v listinné podobě, jestliže o to účastník požádá.
(3) Přehled důchodových dávek obsahuje alespoň
a) slova „Přehled důchodových dávek“ uvedená
jako nadpis dokumentu,
b) den, k němuž se vztahují informace obsažené
v přehledu důchodových dávek; tento den se
uvede výrazněji než ostatní informace uvedené
v přehledu důchodových dávek,
c) identifikační údaje účastníka, včetně jednoznačného údaje o zákonem stanoveném věku odchodu do důchodu, věku odchodu do důchodu
určeném v penzijním plánu nebo odhadovaném
institucí, nebo věku odchodu do důchodu určeném účastníkem,
d) název a kontaktní adresu instituce,
e) označení penzijního plánu účastníka,
f) připadá-li to v úvahu, informace o plných nebo
částečných zárukách v rámci penzijního plánu
a případně o tom, kde lze získat doplňující informace,
g) informace o projekci důchodových dávek v závislosti na věku odchodu do důchodu uvedeném v písmenu c) a prohlášení, že se tato projekce může lišit od konečné hodnoty vyplacených dávek; pokud projekce důchodových
dávek vycházejí z ekonomických scénářů, zahrnují tyto informace také odhad nejlepšího
scénáře a nepříznivého scénáře s ohledem na
konkrétní povahu penzijního plánu,
h) informace o získaných nárocích nebo akumulovaném kapitálu s ohledem na konkrétní povahu
penzijního plánu,
i) informace o příspěvcích, které do penzijního
plánu odvedli přispěvatel a účastník, a to alespoň za posledních 12 kalendářních měsíců,
předcházejících dni podle písmene b) přičemž
se zohlední konkrétní povaha penzijního plánu,
j) rozpis nákladů odečtených institucí, a to alespoň za posledních 12 měsíců,
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k) informace o celkové úrovni financování penzijního plánu.
(4) Přehled důchodových dávek obsahuje dále
údaj o tom, kde a jakým způsobem lze získat doplňující informace včetně
a) dalších praktických informací o možnostech,
které se účastníkovi nabízejí podle penzijního
plánu,
b) informací o ročních účetních závěrkách, výročních zprávách a prohlášeních o zásadách investiční politiky,
c) informací o předpokladech použitých pro
částky vyjádřené jako anuita, zejména pokud
jde o sazbu anuity, druh poskytovatele a trvání
anuity, připadá-li to v úvahu,
d) informací o výši dávek v případě skončení zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti,
e) informací o tom, že účastníkovi je přiřazena
určitá investiční možnost podle pravidla určeného penzijním plánem, připadá-li to v úvahu.
(5) Instituce při vypracování projekcí důchodových dávek zohlední informace týkající se vývoje
inflace uveřejňované Českou národní bankou.
(6) Každá podstatná změna informací obsažených v přehledu důchodových dávek oproti předchozímu roku musí být jasně vyznačena.
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tribuovat pojištění, poskytne neprodleně informace
o své osobě podle zákona upravujícího distribuci
pojištění a zajištění.
(3) Nesou-li účastníci investiční riziko nebo
mohou-li přijímat investiční rozhodnutí, poskytne
instituce potenciálním účastníkům informace o dosavadní výkonnosti investic souvisejících s penzijním
plánem za období alespoň 5 kalendářních let bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, ve kterém instituce informaci podává, nebo za období od
vzniku penzijního plánu, je-li toto období kratší než
5 let, a o struktuře nákladů, které nesou účastníci
a příjemci.
§ 7d
Společné ustanovení o způsobu poskytování
informací
Informace podle § 7 až 7c se poskytují bezplatně v elektronické formě na trvalém nosiči dat
nebo prostřednictvím internetové stránky, v českém
jazyce, jasným, stručným a srozumitelným způsobem a musí být aktuální a snadno čitelné s jednotnou
terminologií i obsahem, nesmí být klamavé ani zavádějící a nesmí obsahovat žargon ani technické výrazy, lze-li místo nich použít běžná slova. Na požádání se poskytují bezplatně v listinné podobě.“.
11. V § 9 odst. 2 písmeno e) zní:

§ 7c

„e) nesplní některou z povinností týkajících se poskytování informací podle § 7 až 7d,“.

Informace poskytované potenciálním účastníkům

12. V § 9 odst. 2 se písmena f) až l) zrušují.

(1) Nejsou-li potenciální účastníci zařazeni do
penzijního plánu automaticky, poskytne jim instituce před tím, než se stanou účastníky, informace o
a) možnostech, které mají k dispozici, včetně investičních možností,
b) obsahu penzijního plánu včetně druhu dávek,
c) tom, zda a jak daný investiční přístup zohledňuje environmentální, klimatické a sociální faktory a faktory týkající se správy a řízení instituce,
d) místě, kde lze získat doplňující informace.
(2) Jsou-li potenciální účastníci zařazeni do
penzijního plánu automaticky, poskytne jim instituce informace podle odstavce 1 neprodleně poté,
co se stanou účastníky. V případě, že je při postupu
automatického zařazení činná i osoba oprávněná dis-

Dosavadní písmeno m) se označuje jako písmeno f).
13. V § 9 odst. 3 písm. a) se text „m)“ nahrazuje
textem „f)“.
14. V § 9 odst. 3 písm. b) se slova „ , f), g), h),
i), j), k) nebo l)“ zrušují.
15. V § 10a odstavec 3 zní:
„(3) Instituce se sídlem v České republice zajistí, aby osoby, které ji skutečně řídí, a osoby, které
v ní vykonávají klíčové funkce, byly důvěryhodné
a způsobilé. Za způsobilou se považuje osoba, pokud má odpovídající odbornou kvalifikaci, znalosti
a zkušenosti, které jí umožní řádné řízení instituce
nebo řádný výkon klíčové funkce. Za důvěryhodnou
se považuje osoba, jejíž dosavadní činnost dává předpoklad řádného řízení instituce nebo výkonu klíčové
funkce. V případě osob, které skutečně instituci se
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sídlem v České republice řídí, je postačující, mají-li
kolektivně odpovídající kvalifikaci, znalosti a zkušenosti, které jim umožní zajistit obezřetné řízení instituce se sídlem v České republice.“.
16. V § 10a odst. 6 úvodní části ustanovení se
za slovo „připravit“ vkládají slova „ , uveřejnit na
svých internetových stránkách“.
17. V § 10a se na konci odstavce 6 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) způsobech, jakými investiční politika zohledňuje environmentální a sociální faktory a faktory
týkající se správy a řízení.“.
18. Za § 10a se vkládají nové § 10aa až 10aj,
které včetně nadpisů znějí:
„§ 10aa
Opatrování aktiv, nakládání s nimi a kontrola
(1) Instituce se sídlem v České republice zavede
vhodná opatření pro předcházení a řešení střetu zájmů při plnění povinností týkajících se opatrování
aktiv souvisejících s penzijním plánem, nakládání
s nimi a při kontrole plnění těchto povinností.
(2) Za tím účelem instituce se sídlem v České
republice
a) zajistí, aby s finančními nástroji, které tvoří její
aktiva související s penzijním plánem, bylo nakládáno s odbornou péčí a aby tyto nástroje
byly dostatečně chráněny,
b) vede záznamy, které jí umožní kdykoli identifikovat její aktiva související s penzijním plánem,
c) na požádání informuje dohledový orgán o tom,
jakým způsobem jsou její aktiva související
s penzijním plánem opatrována,
d) přijme nezbytná opatření k předcházení střetu
zájmů v souvislosti s opatrováním aktiv,
e) zajistí, aby kontrola plnění povinností týkajících se opatrování aktiv souvisejících s penzijním plánem a nakládání s nimi byla v rámci instituce se sídlem v České republice prováděna
s odbornou péčí.
§ 10ab
Systém správy a řízení
(1) Instituce se sídlem v České republice zavede
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účinný systém správy a řízení, který umožňuje řádné
a obezřetné řízení její činnosti. Tento systém zahrnuje přiměřenou a transparentní organizační
strukturu s jasným rozdělením a přiměřeným oddělením povinností a účinným systémem pro zajištění
předávání informací. V rámci systému správy a řízení
musí být při investičních rozhodnutích zvažovány
environmentální a sociální faktory a faktory správy
a řízení týkající se investičních aktiv; systém správy
a řízení musí být předmětem pravidelného vnitřního
přezkumu. Tento systém musí být přiměřený velikosti, povaze, rozsahu a složitosti činnosti instituce
se sídlem v České republice.
(2) Instituce se sídlem v České republice určí
v písemné formě a uplatňuje zásady týkající se řízení
rizik, interního auditu a případně pojistně matematické činnosti. Tyto zásady podléhají předchozímu
schválení řídícím orgánem nebo dozorčím orgánem
instituce se sídlem v České republice a musí být alespoň jednou za 3 roky přezkoumány a upraveny
s ohledem na významné změny v dotyčném systému
nebo oblasti.
(3) Instituce se sídlem v České republice zavede
účinný systém vnitřní kontroly. Systém vnitřní kontroly zahrnuje správní a účetní postupy, rámec
vnitřní kontroly a vhodné mechanismy podávání
zpráv na všech úrovních instituce se sídlem v České
republice.
(4) Instituce se sídlem v České republice přijme
vhodná opatření k zajištění kontinuity a řádného výkonu svých činností, včetně vypracování pohotovostních plánů. K tomuto účelu instituce se sídlem
v České republice používá vhodné a přiměřené systémy, zdroje a postupy.
(5) Instituce se sídlem v České republice musí
mít nejméně dvě osoby, které ji skutečně řídí. Tyto
osoby také zajišťují, aby instituce se sídlem v České
republice dodržovala právní předpisy.
§ 10ac
Politika odměňování
(1) Instituce se sídlem v České republice zavede
a uplatňuje politiku odměňování pro všechny osoby,
které instituci skutečně řídí, osoby, které vykonávají
klíčové funkce, a pro další kategorie zaměstnanců,
jejichž odborné činnosti mají podstatný dopad na
rizikový profil dané instituce, způsobem, který je
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přiměřený její velikosti a vnitřní organizaci, jakož
i velikosti, povaze, rozsahu a složitosti její činnosti.
(2) Instituce se sídlem v České republice příslušné informace týkající se politiky odměňování
pravidelně uveřejňuje.
(3) Při zavedení a uplatňování politiky odměňování dodržuje instituce se sídlem v České republice tyto zásady:
a) politika odměňování je vytvořena, prováděna
a udržována v souladu s činnostmi, rizikovým
profilem, cíli a dlouhodobým zájmem, finanční
stabilitou a fungováním instituce se sídlem
v České republice jako celku a podporuje řádné,
obezřetné a účinné řízení instituce,
b) politika odměňování je v souladu s dlouhodobými zájmy účastníků a příjemců penzijních
plánů instituce se sídlem v České republice,
c) politika odměňování zahrnuje opatření, jejichž
cílem je vyhnout se střetu zájmů,
d) politika odměňování je v souladu s řádným
a účinným řízením rizik a nepovzbuzuje k podstupování rizik, které není slučitelné s rizikovým
profilem a pravidly instituce,
e) obecné zásady pro politiku odměňování jsou
alespoň jednou za 3 roky přezkoumány a aktualizovány,
f) prvky správy a řízení týkající se odměňování
a dohledu nad ním musí být jasné, transparentní
a účinné.
§ 10ad
Klíčové funkce
(1) Instituce se sídlem v České republice zřídí
jako klíčové funkce funkci řízení rizik, funkci interního auditu a případně pojistně matematickou
funkci. Instituce se sídlem v České republice umožní
osobě vykonávající klíčovou funkci plnit své povinnosti účinně, objektivně, spravedlivě a nezávisle.
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(4) Osoba vykonávající klíčovou funkci oznámí
podstatná zjištění a doporučení v oblasti, za kterou
odpovídá, správnímu, řídícímu či dozorčímu orgánu
instituce se sídlem v České republice.
(5) Osoba nebo organizační jednotka vykonávající klíčovou funkci oznámí dohledovému orgánu
instituce se sídlem v České republice, že správní, řídící nebo dozorčí orgán této instituce nepřijal včas
vhodná opatření, jestliže zjistila
a) podstatné riziko spočívající v tom, že instituce
se sídlem v České republice nedodrží věcně zásadní zákonnou povinnost, a oznámila to správnímu, řídícímu nebo dozorčímu orgánu instituce a pokud by toto zjištění mohlo mít závažný dopad na zájmy účastníků a příjemců, nebo
b) zásadní porušení právních předpisů vztahujících
se na instituci se sídlem v České republice a její
činnost v rámci výkonu své klíčové funkce
a oznámila toto zjištění správnímu, řídícímu
nebo dozorčímu orgánu této instituce.
(6) Odstavec 5 se nepoužije, jestliže by osoba
vykonávající klíčovou funkci mohla oznámením dohledovému orgánu způsobit sobě nebo osobě blízké
nebezpečí stíhání pro trestný čin nebo přestupek.
§ 10ae
Řízení rizik
(1) Instituce se sídlem v České republice zřídí
způsobem, který odpovídá její velikosti, vnitřní
organizaci, povaze, rozsahu a složitosti její činnosti,
účinnou funkci řízení rizik. Tato funkce musí být
strukturována způsobem, který umožní fungování
systému řízení rizik.

(2) Jedna osoba nebo organizační jednotka
může vykonávat více než jednu klíčovou funkci, s výjimkou funkce interního auditu, která musí být nezávislá na ostatních klíčových funkcích.

(2) V rámci systému řízení rizik instituce se sídlem v České republice přijme strategie a postupy hlášení nezbytné pro pravidelné zjišťování, měření, sledování, řízení a hlášení rizik na jednotlivé i na souhrnné úrovni, jimž je nebo by mohla být vystavena
instituce se sídlem v České republice nebo penzijní
plány, které provozuje. Systém řízení rizik musí být
účinný a vhodně začleněný do organizační struktury
a do rozhodovacích procesů instituce se sídlem
v České republice.

(3) Osoba nebo organizační jednotka vykonávající určitou klíčovou funkci musí být odlišná od
osoby nebo organizační jednotky, která vykonává
obdobnou klíčovou funkci v přispěvateli.

(3) Systém řízení rizik se způsobem, který odpovídá velikosti a vnitřní organizaci instituce se sídlem v České republice, jakož i velikosti, povaze, rozsahu a složitosti její činnosti, vztahuje na rizika, která
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mohou vzniknout v instituci se sídlem v České republice, alespoň v těchto oblastech:
a) upisování pojištění a tvorba technických rezerv,
b) řízení aktiv a pasiv,
c) investice, zejména deriváty, sekuritizace a obdobné závazky,
d) řízení rizika likvidity a rizika koncentrace,
e) řízení provozních rizik,
f) pojištění a další techniky zmírňování rizik,
g) environmentální a sociální rizika a rizika v oblasti správy a řízení související s investičním
portfoliem a jeho správou.
(4) Nesou-li podle podmínek penzijního plánu
rizika také účastníci a příjemci, systém řízení rizik
zohlední tato rizika také z hlediska účastníků a příjemců.
§ 10af
Funkce interního auditu
Instituce se sídlem v České republice zřídí způsobem, který odpovídá její velikosti, vnitřní organizaci, povaze, rozsahu a složitosti její činnosti, účinnou funkci interního auditu. Funkce interního auditu
zahrnuje hodnocení vhodnosti a účinnosti systému
vnitřní kontroly a dalších prvků správy a řízení.
§ 10ag
Pojistně matematická funkce
(1) Poskytuje-li instituce se sídlem v České republice krytí biometrických rizik nebo zaručuje-li
určitý výnos investic nebo výši dávek, zřídí účinnou
pojistně matematickou funkci, která zajistí
a) koordinaci výpočtu technických rezerv a jeho
kontrolu,
b) posuzování přiměřenosti metodik a podkladových modelů používaných při výpočtu technických rezerv a předpokladů určených pro tento
účel,
c) posuzování dostatečnosti a kvality údajů používaných při výpočtu technických rezerv,
d) srovnávání předpokladů, z nichž vychází výpočet technických rezerv, se zkušeností,
e) informovanost správního, řídícího nebo dozorčího orgánu instituce o spolehlivosti a přiměřenosti výpočtu technických rezerv,
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f) posuzování celkové koncepce upisování, má-li
instituce se sídlem v České republice takovou
koncepci,
g) posuzování přiměřenosti pojistných ujednání,
má-li instituce se sídlem v České republice taková ujednání,
h) účinné provádění systému řízení rizik.
(2) Instituce se sídlem v České republice jmenuje alespoň jednu nezávislou osobu, která je za fungování pojistně matematické funkce odpovědná.
§ 10ah
Vlastní posuzování rizik
(1) Instituce se sídlem v České republice provádí a zaznamenává vlastní posuzování rizik (dále
jen „posuzování rizik“) způsobem, který odpovídá
její velikosti, vnitřní organizaci, povaze, rozsahu
a složitosti její činnosti.
(2) Posuzování rizik se provádí alespoň jednou
za 3 roky nebo neprodleně po jakékoli významné
změně rizikového profilu instituce se sídlem v České
republice nebo rizikového profilu penzijních plánů
provozovaných institucí se sídlem v České republice.
Dojde-li k významné změně rizikového profilu
u konkrétního penzijního plánu, může se posuzování rizik omezit pouze na tento penzijní plán.
(3) Posuzování rizik zahrnuje
a) popis toho, jak je vlastní posuzování rizik začleněno do řídícího procesu a do rozhodovacích
procesů instituce se sídlem v České republice,
b) posouzení účinnosti systému řízení rizik,
c) posouzení celkových potřeb financování instituce se sídlem v České republice, případně
včetně popisu plánu obnovy,
d) posouzení rizik pro účastníky a příjemce souvisejících s vyplacením jejich důchodových dávek a účinnosti opatření k nápravě, přičemž se
případně zohlední mechanismy indexace a mechanismy snížení dávek, včetně rozsahu, v němž
lze nabyté důchodové dávky snížit, podmínek
pro takové snížení a určení osoby, která o něm
rozhodne,
e) kvalitativní posouzení mechanismů na ochranu
důchodových dávek, případně včetně záruk,
příslibů a jiných typů finanční podpory ze
strany přispěvatele, pojištění nebo zajištění po-
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dle zákona upravujícího pojišťovnictví, nebo
krytí penzijním ochranným plánem ve prospěch
instituce se sídlem v České republice nebo
účastníků a příjemců,
f) kvalitativní posouzení provozního rizika,
g) posouzení nových nebo nově vznikajících rizik,
včetně rizik souvisejících se změnou klimatu,
využíváním zdrojů a životním prostředím, sociálních rizik a rizik souvisejících s odpisy aktiv
v důsledku změny právních předpisů, jsou-li při
investičních rozhodnutích zvažovány environmentální a sociální faktory a faktory týkající se
správy a řízení.
(4) Instituce se sídlem v České republice zavede
a uplatňuje metody pro identifikaci a posuzování rizik, jimž je nebo by mohla být vystavena v krátkodobém i v dlouhodobém horizontu a které by mohly
mít dopad na schopnost instituce se sídlem v České
republice dostát svým závazkům. Tyto metody musí
být přiměřené velikosti, povaze, rozsahu a složitosti
rizik spojených s její činností. Metody musí být popsány v posuzování rizik.
(5) Posuzování rizik se zohlední ve strategických rozhodnutích instituce se sídlem v České republice.
Přeshraniční převod
§ 10ai
(1) Instituce se sídlem v České republice může
převést závazky, technické rezervy a další práva a povinnosti, jakož i odpovídající aktiva nebo jejich peněžní ekvivalent, vyplývající z jejího penzijního
plánu, nebo jejich část na přijímající instituci, jestliže
tento převod předem schválí většina účastníků a většina příjemců a případně také přispěvatel, vyžaduje-li
schválení přispěvatelem penzijní plán nebo smlouva
mezi institucí se sídlem v České republice a přispěvatelem. Instituce se sídlem v České republice poskytne
informace o převodu účastníkům a příjemcům s dostatečným předstihem před podáním žádosti o udělení povolení k převodu, kterou podává přijímající
instituce příslušnému orgánu domovského členského
státu.
(2) Předá-li příslušný orgán domovského členského státu přijímající instituce dohledovému orgánu
žádost o udělení povolení k převodu podle odstavce 1, která je úplná a netrpí ani jinými vadami,
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dohledový orgán sdělí příslušnému orgánu domovského členského státu přijímající instituce své stanovisko k žádosti do 8 týdnů ode dne, kdy mu žádost
došla.
(3) Dohledový orgán vysloví souhlas s převodem podle odstavce 1, jestliže
a) v případě částečného převodu závazků, technických rezerv a dalších práv a povinností, jakož
i odpovídajících aktiv nebo jejich peněžního
ekvivalentu, vyplývajících z penzijního plánu,
jsou přiměřeně chráněny dlouhodobé zájmy
účastníků a příjemců ve zbývající části penzijního plánu,
b) práva účastníků a příjemců zůstanou po převodu podle odstavce 1 zachována,
c) aktiva nebo jejich peněžní ekvivalent, které se
mají převést, jsou dostatečné a vhodné k tomu,
aby pokryly závazky, technické rezervy a další
práva a povinnosti, které se mají převést, a
d) náklady na převod nenesou zbývající účastníci
a příjemci instituce se sídlem v České republice
ani stávající účastníci a příjemci přijímající instituce.
(4) Povede-li převod podle odstavce 1 k přeshraniční činnosti, informuje dohledový orgán do
4 týdnů ode dne vyslovení souhlasu podle odstavce 5
příslušný orgán domovského členského státu přijímající instituce také o ustanoveních sociálních a pracovněprávních předpisů týkajících se zaměstnaneckého penzijního pojištění, podle nichž má být penzijní plán provozován, a o ustanoveních o informační
povinnosti, která se v České republice vztahují na
přeshraniční činnost.
(5) Povede-li převod podle odstavce 1 k přeshraniční činnosti, může přijímající instituce v České
republice začít provozovat zaměstnanecké penzijní
pojištění poté, co jí bylo oznámeno rozhodnutí
o udělení povolení, nebo poté, co marně uplynula
lhůta, ve které jí měl příslušný orgán jejího domovského členského státu toto rozhodnutí oznámit nebo
ve které jí měl sdělit informace podle odstavce 4.
§ 10aj
(1) Instituce se sídlem v České republice může
od převádějící instituce přijmout závazky, technické
rezervy a další práva a povinnosti, jakož i odpovídající aktiva nebo jejich peněžní ekvivalent, vyplývající
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z jejího penzijního plánu nebo jejich část, jestliže
tento převod předem schválí většina účastníků a většina příjemců a případně také přispěvatel, vyžaduje-li
schválení přispěvatelem penzijní plán nebo smlouva
mezi převádějící institucí a přispěvatelem. Instituce
se sídlem v České republice poskytne informace
o převodu účastníkům a příjemcům s dostatečným
předstihem před podáním své žádosti o udělení povolení dohledovému orgánu podle odstavce 2.
(2) Žádost o udělení povolení k převodu podle
odstavce 1 obsahuje
a) smlouvu uzavřenou v písemné formě mezi převádějící institucí a institucí se sídlem v České
republice, která určuje podmínky převodu,
b) popis hlavních vlastností penzijního plánu,
c) popis závazků, technických rezerv a dalších
práv a povinností, jakož i odpovídajících aktiv
nebo jejich peněžního ekvivalentu, které mají
být převedeny,
d) jméno a sídlo převádějící instituce a instituce se
sídlem v České republice a členský stát, v němž
je činnost převádějící instituce povolena,
e) jméno a sídlo přispěvatele,
f) doklad o předchozím schválení převodu podle
odstavce 1 většinou účastníků a většinou příjemců a případně také přispěvatelem a
g) připadá-li to v úvahu, název členského státu,
jehož sociální a pracovněprávní předpisy vztahující se k zaměstnaneckému penzijnímu pojištění se použijí na příslušný penzijní plán.
(3) Dohledový orgán předá žádost o udělení
povolení k převodu podle odstavce 1, která je úplná
a netrpí ani jinými vadami, bez zbytečného odkladu
příslušnému orgánu domovského členského státu
převádějící instituce.
(4) Dohledový orgán povolení k převodu podle
odstavce 1 udělí, jestliže
a) s převodem vyslovil souhlas příslušný orgán
domovského členského státu převádějící instituce,
b) správní struktura a finanční situace instituce se
sídlem v České republice a dobrá pověst, odborná kvalifikace nebo praxe jejích vedoucích
pracovníků jsou slučitelné s převodem,
c) během převodu i po něm jsou přiměřeně chrá-
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něny dlouhodobé zájmy účastníků a příjemců
v převáděné části penzijního plánu,
d) v den převodu jsou zcela finančně zajištěny
technické rezervy instituce se sídlem v České
republice, vede-li převod k přeshraniční činnosti,
e) aktiva nebo jejich peněžní ekvivalent, která se
mají převést, jsou dostatečná a vhodná k tomu,
aby pokryla závazky, technické rezervy a další
práva a povinnosti, které se mají převést, a
f) náklady na převod nenesou zbývající účastníci
a příjemci ani stávající účastníci a příjemci instituce se sídlem v České republice.
(5) Dohledový orgán vydá rozhodnutí o žádosti
o udělení povolení k převodu podle odstavce 1 do
3 měsíců ode dne zahájení řízení. Dohledový orgán
rozhodnutí o žádosti o udělení povolení k převodu
podle odstavce 1 oznámí příslušnému orgánu domovského členského státu převádějící instituce do
2 týdnů ode dne jeho vydání.
(6) Povede-li převod k přeshraniční činnosti,
informuje dohledový orgán instituci se sídlem v České republice o ustanoveních sociálních a pracovněprávních předpisů týkajících se zaměstnaneckého
penzijního pojištění, podle nichž má být penzijní
plán provozován, a ustanoveních o informační povinnosti, která se v hostitelském členském státě vztahují na přeshraniční činnost, do 1 týdne ode dne, kdy
mu je sdělil příslušný orgán domovského členského
státu převádějící instituce.“.
19. Nad označení § 10b se vkládá nadpis, který
zní:
„Oprávnění a povinnosti dohledového orgánu“.
20. V § 10c se doplňují odstavce 6 až 8, které
znějí:
„(6) Dohledový orgán bez zbytečného odkladu
uveřejní pravomocné rozhodnutí o správním trestu
nebo o opatření k nápravě na svých internetových
stránkách, včetně rozhodnutí o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu proti němu podané. O této
skutečnosti informuje Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění.
(7) Dohledový orgán uveřejní rozhodnutí podle odstavce 6 bez uvedení údajů o osobě, které bylo
uloženo opatření k nápravě nebo správní trest, jestliže by uveřejnění
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§ 10cb

a) ohrozilo stabilitu finančního trhu,
b) ohrozilo probíhající trestní nebo správní řízení,
nebo
c) způsobilo této osobě nepřiměřenou újmu.
(8) Rozhodnutí podle odstavce 6 musí být uveřejněno po dobu 5 let.“.
21. Za § 10c se vkládají nové § 10ca a 10cb,
které znějí:
„§ 10ca
(1) Dohledový orgán vykonává obezřetnostní
dohled, včetně dohledu nad plněním všech povinností instituce se sídlem v České republice podle tohoto zákona. Dohled je založen na přístupu orientovaném do budoucna a vychází z posuzování rizik.
Při přijímání opatření zohlední velikost, povahu,
rozsah a složitost činnosti instituce se sídlem v České
republice a potenciální dopad opatření na stabilitu
finančního trhu, a to zejména v naléhavých situacích,
a opatření uplatňuje včas.
(2) Dohledový orgán může přezkoumávat strategie, procesy a postupy hlášení, které instituce se
sídlem v České republice zavedla za účelem splnění
právních předpisů, s přihlédnutím k velikosti, povaze, rozsahu a složitosti činnosti instituce se sídlem
v České republice; tento přezkum zahrnuje posouzení
a) kvalitativních požadavků týkajících se systému
správy a řízení,
b) rizik, kterým je instituce se sídlem v České republice vystavena,
c) schopnosti instituce se sídlem v České republice
tato rizika posoudit a řídit.
(3) Dohledový orgán pravidelně sleduje finanční situaci instituce se sídlem v České republice,
včetně použití zátěžových testů.
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(1) Dohledový orgán vykonává dohled transparentně, nezávisle a odpovědně a zachovává ochranu
důvěrných informací. Důvěrné informace získané při
své činnosti může využít pouze k výkonu dohledu,
plnění povinností podle tohoto zákona a předávání
informací pro účely dohledu nebo dozoru centrálním bankám a jiným subjektům s obdobnou funkcí,
které jednají jako měnové orgány, případně jiným
orgánům veřejné moci odpovědným za dohled nad
platebními systémy, Evropské radě pro systémová
rizika, Evropskému orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, Evropskému orgánu
pro bankovnictví a Evropskému orgánu pro cenné
papíry a trhy. Pokud informace pocházejí z jiného
členského státu, musí si dohledový orgán vyžádat
k jejich předání souhlas příslušného dohledového
orgánu členského státu, ze kterého tyto informace
pocházejí.
(2) Dohledový orgán uveřejňuje
a) znění právních předpisů a obecných pokynů
v oblasti zaměstnaneckého penzijního pojištění
včetně právních předpisů upravujících správní
trestání,
b) informace týkající se přezkumu dohledovým
orgánem podle § 10ca,
c) souhrnné statistické údaje o hlavních aspektech
uplatňování obezřetnostního rámce,
d) hlavní cíl obezřetnostního dohledu a informace
o hlavních funkcích a činnostech dohledového
orgánu.
(3) Osoby, které pracují nebo pracovaly pro
dohledový orgán, jakož i auditoři nebo odborníci
jednající jeho jménem jsou povinni zachovávat
mlčenlivost. Ustanovení zákona upravujícího pojišťovnictví o povinnosti mlčenlivosti při výkonu dohledu se použijí obdobně.

(4) Dohledový orgán může požadovat, aby instituce se sídlem v České republice odstranila nedostatky zjištěné v rámci přezkumu podle odstavců 1
a 2.

(4) Dohledový orgán uplatňuje postupy na
ochranu osob, které oznamují skutečnosti podle
§ 10ad odst. 5. Ustanovení zákona upravujícího dohled v oblasti kapitálového trhu o přijímání oznámení a ochraně oznamovatelů se použijí obdobně.“.

(5) Při určení minimální četnosti a rozsahu přezkumu podle odstavců 1 a 2 přihlédne dohledový
orgán k velikosti, povaze, rozsahu a složitosti činnosti instituce se sídlem v České republice.

zní:

22. Pod označení § 10d se vkládá nadpis, který
„Technické rezervy“.
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23. Pod označení § 10e se vkládá nadpis, který
zní:
„Dodatečná aktiva“.
24. Pod označení § 10f se vkládá nadpis, který
zní:
„Investování“.
25. V § 10f odst. 1 písm. c) se za slova „hlavně
na“ vkládá slovo „evropských“ a za slova „obchodování na“ se vkládá slovo „evropských“.
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dené v odstavci 4 příslušnému orgánu hostitelského
členského státu, vydá o tom instituci se sídlem v České republice rozhodnutí do 3 měsíců ode dne, kdy
obdržel veškeré tyto informace.
(6) Na instituci se sídlem v České republice
provozující přeshraniční činnost se vztahuje informační povinnost, kterou stanovil hostitelský členský
stát vůči potenciálním účastníkům, účastníkům a příjemcům, jichž se přeshraniční činnost týká.“.

26. Pod označení § 10g se vkládá nadpis, který
zní:

Čl. II

„Přeshraniční činnost“.
27. V § 10g se doplňují odstavce 5 a 6, které
znějí:
„(5) Nesdělí-li dohledový orgán informace uve-

Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

Vondráček v. r.
Zeman v. r.
Babiš v. r.
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Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk
Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 9:
DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5,
tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby
sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby
Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky
nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho
zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou
prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod
Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

