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SBÍRKA ZÁKONŮ
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Částka 22

Rozeslána dne 28. února 2012

Cena Kč 128,–

O B S A H:
57. V y h lá š k a o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu a statutu důchodového fondu
58. V y h lá š k a , kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky, ve
znění vyhlášky č. 192/2011 Sb.
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57
VYHLÁŠKA
ze dne 16. února 2012
o minimálních náležitostech statutu účastnického fondu a statutu důchodového fondu

Česká národní banka stanoví podle § 170 odst. 1
zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, k provedení § 97 odst. 8 písm. a) a b) zákona o doplňkovém penzijním spoření a podle § 110 odst. 1 zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, k provedení § 45 odst. 8 písm. a) a b) zákona o důchodovém
spoření:
§1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví minimální náležitosti statutu
účastnického fondu a statutu důchodového fondu a jejich změny, které podle zákona o doplňkovém penzijním spoření a zákona o důchodovém spoření nepodléhají předchozímu schválení Českou národní bankou.
§2
Struktura statutu účastnického fondu

a) základní informace o účastnickém fondu (§ 4),
b) informace o penzijní společnosti (§ 5),
c) investiční cíle a způsob investování účastnického
fondu (§ 6),
d) rizikový profil účastnického fondu (§ 7),
e) informace o historické výkonnosti účastnického
fondu (§ 8),
f) zásady hospodaření s majetkem v účastnickém
fondu (§ 9),
g) informace o úplatě penzijní společnosti a dalších
poplatcích (§ 10),
h) informace o depozitáři účastnického fondu (§ 11),
i) informace o činnosti vykonávané prostřednictvím
jiné osoby (§ 12) a
j) další informace (§ 13).
§4

(1) Statut účastnického fondu se člení alespoň na
části odpovídající § 4 až 13.
(2) Náležitosti statutu účastnického fondu vyžadované v § 13 lze uvést i v jiných částech statutu, pokud
s nimi věcně souvisejí. Pokud jde o údaje uvedené v § 4
písm. c) a d), § 5 písm. e), f) a i), § 7 odst. 1 a v § 13
odst. 3 písm. c), lze v příslušné části statutu účastnického fondu odkázat na přílohu tohoto statutu, ve které
je takový údaj uveden.
(3) Pokud povaha věci vylučuje uvedení některé
náležitosti statutu účastnického fondu, uvede se údaj,
který svým obsahem nejblíže odpovídá požadované náležitosti.
§3
Náležitosti statutu účastnického fondu
Náležitostmi statutu účastnického fondu jsou

Základní informace o účastnickém fondu
Základními informacemi o účastnickém fondu jsou
a) název účastnického fondu1),
b) údaje o rozhodnutí, kterým bylo uděleno povolení
k vytvoření účastnického fondu2), zahrnující označení orgánu, který rozhodnutí vydal, datum vydání, číslo jednací a datum nabytí právní moci rozhodnutí,
c) údaje o osobě auditora3),
d) přesné označení adresy internetových stránek,
prostřednictvím kterých účastnický fond uveřejňuje zákonem vyžadované informace, a
e) historické údaje o statusových věcech, zejména
údaje o sloučení nebo jiných přeměnách obhospodařovatele.

1

) § 95 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření.

2

) § 96 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb.

3

) § 2 písm. e) zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění zákona č. 227/
/2009 Sb. a zákona č. 139/2011 Sb.
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§5
Informace o penzijní společnosti
Informacemi o penzijní společnosti jsou
a) identifikační údaje o osobě penzijní společnosti4),
b) výše základního kapitálu a údaj o splacení základního kapitálu,
c) datum vzniku,
d) údaje o rozhodnutí o povolení k činnosti zahrnující označení orgánu, který rozhodnutí vydal, datum vydání, číslo jednací a datum nabytí právní
moci rozhodnutí a jeho pozdějších změn,
e) seznam vedoucích osob s uvedením jejich funkcí,
f) údaje o hlavních činnostech vedoucích osob, které
vykonávají mimo penzijní společnost, pokud mají
význam ve vztahu k činnosti penzijní společnosti
nebo účastnickému fondu obhospodařovanému
penzijní společností,
g) údaje o předmětu podnikání a poskytovaných
službách,
h) informace o konsolidačním celku, jehož je penzijní
společnost součástí, a
i) seznam účastnických fondů a důchodových fondů,
jejichž majetek penzijní společnost obhospodařuje.
§6
Investiční cíle a způsob investování
účastnického fondu
(1) Informace o investičních cílech účastnického
fondu obsahují výstižný popis cílů, které účastnický
fond sleduje, a tam, kde to přichází v úvahu, zejména
specifikaci záruk poskytovaných třetími osobami za
účelem ochrany účastníků a omezení těchto záruk.
(2) Informace o způsobu investování účastnického
fondu obsahují
a) podrobnější označení účastnického fondu podle
druhu aktiv, do kterých investuje1), například
účastnický fond akciový nebo účastnický fond
dluhopisový,

4

) § 3 písm. f) zákona č. 427/2011 Sb.

5

) § 100 odst. 2 písm. f) a g) zákona č. 427/2011 Sb.

6

) § 102 odst. 2 zákona č. 427/2011 Sb.

7

) § 100 odst. 2 písm. a) zákona č. 427/2011 Sb.

8

) § 100 odst. 2 písm. h) zákona č. 427/2011 Sb.

9

) § 100 odst. 2 písm. b) zákona č. 427/2011 Sb.
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b) podrobné vymezení druhů aktiv, do kterých účastnický fond investuje, včetně investičních limitů,
pokud jsou stanoveny,
c) podle povahy příslušných aktiv, do kterých účastnický fond investuje,
1. výčet nejpoužívanějších typů finančních derivátů5), jejich ekonomické charakteristiky, účel
jejich použití a uvedení převodních míst, na
nichž jsou předmětné deriváty přijaté k obchodování; fond upozorní, že jednotlivá rizika spojená s uvedenými investicemi jsou popsána v rizikovém profilu fondu,
2. údaj, zda fond provádí repo obchody nebo půjčuje cenné papíry, podmínky výběru protistran
těchto obchodů a charakteristiky cenných papírů, které mohou být předmětem těchto obchodů,
3. maximální limit otevřené pozice vztahující se
k finančním derivátům6),
4. maximální limit investic do investičních cenných papírů7) a nástrojů peněžního trhu8) podle
§ 103 odst. 5 až 7 zákona o doplňkovém penzijním spoření, vydaných jednou osobou
a označení jejich emitentů,
5. povolení České národní banky investovat do
investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu podle podmínek stanovených v § 104
zákona o doplňkovém penzijním spoření a popis splnění podmínek stanovených v § 104 zákona o doplňkovém penzijním spoření,
6. maximální limit do investičních cenných papírů
z nové emise9),
d) druhy dluhopisů nebo obdobných cenných papírů
představujících právo na splacení dlužné částky
podle kategorie jejich emitenta, například státní
dluhopisy, komunální dluhopisy, dluhopisy vydávané obchodními společnostmi, maximální váženou průměrnou splatnost dluhopisového portfolia
a požadavky na hodnocení kvality držených dluhopisů (rating),
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e) podrobnější údaje o způsobu investování, podle
kterého účastnický fond koncentruje své investice
v určitém hospodářském odvětví, státě či regionu,
jiné části trhu nebo určitém druhu aktiv,
f) podrobnější údaje o zajištění v případě, že návratnost vložených prostředků, jejich části nebo výnos
z nich mají být zajištěny (zajištěné fondy), a uvedení způsobu, jakým bude zajištění dosaženo,
g) údaj o povinnosti účastnického fondu neinvestovat
do investičních cenných papírů vydaných penzijní
společností, která jej obhospodařuje, nebo osobou
patřící do stejného koncernu jako tato penzijní
společnost,
h) údaj o povinnosti účastnického fondu nepoužít
majetek ve fondu k poskytnutí úvěru, půjčky, daru
a zajištění závazku třetí osoby nebo úhradě závazku, který nesouvisí s obhospodařováním účastnického fondu podle § 108 odst. 2 zákona o doplňkovém penzijním spoření,
i) údaj o povinnosti účastnického fondu neprovádět
nekryté prodeje podle § 108 odst. 3 zákona o doplňkovém penzijním spoření a
j) podmínky, za kterých účastnický fond přijímá
úvěry nebo půjčky, pokud fond hodlá přijímat
úvěry nebo půjčky podle § 108 odst. 1 zákona
o doplňkovém penzijním spoření, včetně pravidel
pro jejich zajištění.
(3) Investiční cíle a způsob investování účastnického fondu obsahují dále charakteristiku typického
účastníka, pro kterého je fond určen, a to zejména z hlediska vztahu účastníka k rizikům spojeným se způsobem investování fondu a požadované úrovně jeho zkušeností s obchodováním s investičními nástroji.
§7
Rizikový profil účastnického fondu
(1) Informace o rizikovém profilu účastnického
fondu vychází z poměru rizika a výnosů v závislosti
na způsobu investování fondu a obsahuje upozornění
na rizika s tím spojená. Informace obsahuje rovněž
upozornění, že hodnota účastnické jednotky může klesat i stoupat a že není vždy zaručena návratnost vložených prostředků.
(2) Rizikový profil účastnického fondu je vyjádřen především syntetickým ukazatelem, který je zalo-

10

) § 153 zákona č. 427/2011 Sb.

11

) § 111 zákona č. 427/2011 Sb.
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žen na volatilitě historické výkonnosti fondu. Na základě výpočtu syntetického ukazatele je fond zařazen
do příslušné kategorie vyjadřující rizikovost fondu na
číselné stupnici tvořené celými čísly ve vzestupném pořadí podle volatility fondu od 1 do 7 zleva doprava.
(3) Způsob výpočtu syntetického ukazatele účastnického fondu, zařazení fondu na stupnici pro syntetický ukazatel do příslušné kategorie, změna zařazení
fondu a způsob výpočtu syntetického ukazatele fondu
s nedostatkem dat o své historické výkonnosti je uveden v příloze k této vyhlášce.
(4) V závislosti na zvoleném investičním cíli a způsobu investování fondu rizikový profil obsahuje dále
popis všech podstatných rizik, zejména rizika
a) měnového, spojeného s pohybem kurzu měny,
včetně popisu způsobu a míry zajištění proti měnovému riziku,
b) úvěrového, spočívajícího v tom, že emitent nebo
protistrana nedodrží svůj závazek,
c) vypořádání, spojeného s tím, že vypořádání transakce neproběhne tak, jak se předpokládalo, z důvodu, že protistrana nezaplatí nebo nedodá investiční nástroje ve stanovené lhůtě,
d) tržního, vyplývajícího z vlivu změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých majetkových hodnot v majetku fondu,
e) operačního, spočívajícího ve ztrátě vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů nebo lidského
faktoru anebo vlivem vnějších událostí a rizika
ztráty majetku svěřeného do úschovy nebo jiného
opatrování, které může být zapříčiněno zejména
insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově nebo jiném opatrování majetek ve fondu,
f) souvisejícího s investičním zaměřením fondu na
určité hospodářské odvětví nebo jeho část, určitou
zeměpisnou oblast, jinou část trhu nebo určité
druhy aktiv a
g) spojeného s možností, že ze zákonem stanovených
důvodů může být účastnický fond zrušen, zejména
z důvodu
1. odnětí povolení k vytvoření účastnického
fondu10), žádosti o odnětí povolení účastnického fondu11),
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2. zrušení penzijní společnosti s likvidací12) nebo
rozhodnutím soudu13).
§8
Informace o historické výkonnosti
účastnického fondu
(1) Informace o historické výkonnosti účastnického fondu jsou uvedeny v podobě sloupcového diagramu zobrazujícího roční výnosy po zdanění za posledních alespoň 10 po sobě následujících let.
(2) Výpočet historické výkonnosti vychází z hodnoty fondového vlastního kapitálu po odečtení úplaty
za obhospodařování a úplaty za zhodnocení majetku
v účastnickém fondu.
(3) Informace o historické výkonnosti nezahrnují
údaje o výkonnosti účastnického fondu za rok, v němž
se sdělení uveřejnilo nebo má uveřejnit.
(4) V případě, že účastnický fond existuje po dobu
kratší než 10 let, avšak po dobu delší než 1 rok, uvedou
se roční výnosy za všechny roky jeho existence. Pokud
za některé období nejsou údaje k dispozici, vyznačí se
v příslušné části sloupcového diagramu datum bez záznamu výkonnosti.
(5) Pokud od vzniku nebo vytvoření účastnického
fondu uplynul méně než 1 rok, uvede se upozornění na
nedostatek údajů, které by účastníkovi mohly poskytnout informace o historické výkonnosti účastnického
fondu.
(6) Pokud během období zobrazovaného ve
sloupcovém diagramu podle odstavce 1 nebo podle odstavce 4 došlo k podstatné změně investičních cílů nebo
způsobu investování účastnického fondu, které ovlivnily jeho výkonnost, uvede se ve sloupcovém diagramu
i období předcházející této změně. Údaj vztahující se
k tomuto období se doplní vysvětlivkou, že dané výkonnosti bylo dosaženo za jiných okolností.
(7) Sloupcový diagram je doplněn o upozornění,
že se použité údaje týkají minulosti a že výkonnost
v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích
výnosů.

12

) § 69 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb.

13

) § 69 odst. 2 zákona č. 427/2011 Sb.

14

) § 115 zákona č. 427/2011 Sb.
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§9
Zásady hospodaření s majetkem
v účastnickém fondu
Zásady hospodaření s majetkem v účastnickém
fondu obsahují zejména
a) vymezení účetního období,
b) pravidla a lhůty pro oceňování majetku a závazků14),
c) pravidla pro výpočet aktuální hodnoty penzijní
jednotky a
d) pravidla pro připisování a odepisování penzijních
jednotek.
§ 10
Informace o úplatě penzijní společnosti
a dalších poplatcích
Informacemi o úplatě penzijní společnosti a dalších
poplatcích jsou
a) způsob určení a výše úplaty penzijní společnosti
za obhospodařování majetku ve fondu, včetně
údaje o limitu podle § 60 odst. 3 zákona o doplňkovém penzijním spoření,
b) způsob určení a výše úplaty penzijní společnosti
za zhodnocení majetku ve fondu, údaje o limitu
podle § 60 odst. 4 zákona o doplňkovém penzijním spoření a údaje o dalších podmínkách pro nárok penzijní společnosti na úplatu za zhodnocení
majetku ve fondu podle § 60 odst. 5 a 6 zákona
o doplňkovém penzijním spoření a
c) informace o jednorázových poplatcích od účastníka, které může penzijní společnost nárokovat
podle § 61 zákona o doplňkovém penzijním spoření.
§ 11
Informace o depozitáři účastnického fondu
Informacemi o depozitáři účastnického fondu jsou
a) identifikační údaje o osobě depozitáře4),
b) popis základních charakteristik činnosti depozitáře
včetně vymezení jeho odpovědnosti zejména za
úschovu a kontrolu majetku ve fondu, a to i v případě, kdy depozitář svěřil výkon této činnosti jiné
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osobě, a popis rozsahu svěření této činnosti jiné
osobě a
c) údaje o osobách, kterým depozitář svěřil úschovu
nebo kontrolu majetku ve fondu.
§ 12
Informace o činnosti vykonávané
prostřednictvím jiné osoby
Pokud penzijní společnost pověří jinou osobu výkonem obhospodařování majetku v účastnickém fondu,
nebo části majetku fondu, uvede tyto informace
a) údaje, jaká část majetku ve fondu se svěřuje do
obhospodařování jiné osobě, a bližší označení příslušné části majetku ve fondu,
b) identifikační údaje o této jiné osobě a
c) označení hlavních činností, které taková osoba vykonává.
§ 13
Další informace
(1) Dalšími informacemi jsou informace o statutu
účastnického fondu a doplňující informace o účastnickém fondu.
(2) Informacemi o statutu účastnického fondu
jsou

Částka 22

včetně lhůty, v jaké budou účastníci informováni,
a postupu při zrušení, sloučení fondu nebo převodu fondu,
b) upozornění na práva účastníků podle § 135 zákona
o doplňkovém penzijním spoření,
c) uvedení kontaktního místa, kde je možné v případě
potřeby získat dodatečné informace (adresa, telefon, e-mailová adresa, adresa internetových stránek),
d) základní informace o daňovém režimu, který se
vztahuje na účastnický fond,
e) způsob a četnost uveřejňování zpráv o hospodaření
fondu,
f) údaje o České národní bance jako orgánu dohledu
podle § 141 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření a
g) upozornění účastníkům, že povolení k vytvoření
fondu, výkon dohledu a schválení statutu Českou
národní bankou nejsou zárukou návratnosti vložených prostředků nebo výkonnosti fondu, nemohou vyloučit možnost porušení právních povinností či statutu penzijní společností, depozitářem
nebo jinou osobou a nezaručují, že případná škoda
způsobená takovým porušením bude nahrazena.
§ 14

a) pravidla pro přijímání a změny statutu a způsob
uveřejňování statutu a jeho změn,

Změny statutu nepodléhající předchozímu
schválení Českou národní bankou

b) upozornění, že vedle statutu účastnický fond uveřejňuje také sdělení klíčových informací15) a že
údaje v něm uvedené musí být v souladu s údaji
obsaženými ve statutu,

Změny statutu účastnického fondu, které nepodléhají předchozímu schválení Českou národní bankou,
jsou změny

c) označení orgánu nebo osoby v rámci penzijní společnosti, do jejichž působnosti náleží schvalování
statutu a jeho změn, a
d) datum podpisu platného znění statutu statutárním
orgánem nebo členem statutárního orgánu, s uvedením jeho jména, příjmení a funkce, kterou v penzijní společnosti vykonává.
(3) Doplňujícími
fondu jsou

informacemi

o

účastnickém

a) informace o podmínkách, za kterých může být
rozhodnuto o zrušení účastnického fondu na žádost nebo z moci úřední nebo sloučení účastnického fondu nebo převodu účastnického fondu,

15

) § 134 a 135 zákona č. 427/2011 Sb.

a) základních informací o fondu podle § 4 písm. b)
až e),
b) informací o penzijní společnosti podle § 5 písm. b)
až i),
c) investičních cílů a způsobu investování podle § 6
odst. 2 písm. h) a i),
d) syntetického ukazatele podle § 7,
e) sloupcového diagramu podle § 8,
f) informací o depozitáři podle § 11 písm. a) a c),
g) informací o činnosti vykonávané prostřednictvím
jiné osoby podle § 12 písm. c),
h) dalších informací podle § 13 odst. 2 písm. c) a d)
a § 13 odst. 3 písm. c), d) a f),
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i) odkazů na právní předpisy vyvolané jejich změnami, za podmínek uvedených v § 97 odst. 6
písm. c) zákona o doplňkovém penzijním spoření,
a změny dílčích údajů o osobách uvedených ve
statutu, zejména změna sídla, předmětu podnikání,
úřední změna jména nebo příjmení, a
j) dalších informací a údajů, které nejsou minimálními náležitostmi statutu stanovenými touto vyhláškou.
§ 15
Náležitosti statutu důchodového fondu
(1) Ustanovení § 2 až § 6 odst. 1 a 3 a § 7 až 14 se
v případě důchodového fondu použijí obdobně.
(2) Pokud ustanovení této vyhlášky uvádí
a) zákon o doplňkovém penzijním spoření, rozumí se
tím ve vztahu k důchodovému fondu zákon o důchodovém spoření,
b) účastníka doplňkového penzijního spoření, rozumí se tím ve vztahu k důchodovému fondu
účastník důchodového spoření.
c) jednotku, rozumí se tím ve vztahu k důchodovému
fondu důchodová jednotka.
(3) Informace o způsobu investování důchodového fondu obsahují podle povahy příslušných aktiv,
do kterých důchodový fond investuje,
a) označení, zda se jedná o důchodový fond státních
dluhopisů, konzervativní důchodový fond, vyvážený důchodový fond nebo dynamický důchodový fond,
b) výčet nejpoužívanějších typů finančních derivátů16), jejich ekonomické charakteristiky a účel
jejich použití; fond upozorní, že jednotlivá rizika
spojená s uvedenými investicemi jsou popsána v rizikovém profilu fondu,
c) údaj, zda fond provádí repo obchody nebo půjčuje
cenné papíry, podmínky výběru protistran těchto
obchodů a charakteristiky cenných papírů, které
mohou být předmětem těchto obchodů,
d) maximální limit otevřené pozice vztahující se k finančním derivátům17),
e) maximální limit investic do investičních cenných
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papírů a nástrojů peněžního trhu podle § 53
odst. 5 až 7 zákona o důchodovém spoření, vydaných jednou osobou a označení jejich emitentů,
f) maximální limit investic do cenných papírů kolektivního investování,
g) druhy dluhopisů nebo obdobných cenných papírů
představujících právo na splacení dlužné částky
podle kategorie jejich emitenta například státní
dluhopisy, komunální dluhopisy, dluhopisy emitované obchodními společnostmi, váženou průměrnou splatnost dluhopisového portfolia a požadavky na hodnocení kvality držených dluhopisů
(rating),
h) podrobnější údaje o způsobu investování, podle
kterého bude fond koncentrovat své investice
v určitém hospodářském odvětví, státě či regionu,
jiné části trhu nebo určitém druhu aktiv,
i) údaj o povinnosti důchodového fondu neinvestovat do investičních cenných papírů vydaných obhospodařující penzijní společností nebo osobou
patřící do stejného koncernu jako tato penzijní
společnost,
j) údaj o povinnosti důchodového fondu nepoužít
majetek ve fondu k poskytnutí úvěru, půjčky, daru
a zajištění závazku třetí osoby nebo úhradě závazku, který nesouvisí s obhospodařováním důchodového fondu podle § 57 odst. 2 zákona o důchodovém spoření,
k) údaj o povinnosti důchodového fondu neprovádět
nekryté prodeje podle § 57 odst. 3 zákona o důchodovém spoření a
l) podmínky, za kterých důchodový fond přijímá
úvěry nebo půjčky, pokud fond hodlá přijímat
úvěry nebo půjčky podle § 57 odst. 1 zákona o důchodovém spoření, včetně pravidel pro jejich zajištění.
§ 16
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení
s výjimkou ustanovení § 15, které nabývá účinnosti
dnem 1. ledna 2013.

Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.

16

) § 48 odst. 2 písm. c) a § 49 odst. 2 písm. c) zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření.

17

) § 52 odst. 2 zákona č. 426/2011 Sb.
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Částka 22

58
VYHLÁŠKA
ze dne 16. února 2012,
kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování
odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů
poskytovaných pobočce zahraniční banky, ve znění vyhlášky č. 192/2011 Sb.

Česká národní banka stanoví podle § 4 odst. 1, § 5
odst. 5, § 20 odst. 4 a § 26g odst. 6 zákona č. 21/1992
Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, podle
§ 2a odst. 1 a 5, § 2b odst. 4 a § 25f odst. 8 zákona
č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech
a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění
zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, podle § 139 odst. 2 zákona č. 189/
/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 58 odst. 3, § 61 odst. 1,
§ 63 odst. 2, § 64 odst. 2, § 64a odst. 2, § 65, § 66
odst. 3 a 8, § 67 odst. 2, § 68 odst. 2, § 71b odst. 4,
§ 72 odst. 6, § 84a odst. 10, § 96 odst. 2, § 97a odst. 3,
§ 100b odst. 3 a § 100m odst. 3 zákona č. 189/2004 Sb.,
o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, podle § 199 odst. 2 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 7 odst. 2, § 10 odst. 4, § 10d odst. 4,
§ 19 odst. 2, § 20 odst. 2, § 28 odst. 3, § 30 odst. 6,
§ 32c odst. 8, § 38 odst. 2, § 39 odst. 5, § 43 odst. 4,
§ 45 odst. 2, § 46 odst. 2, § 47 odst. 1, § 90a odst. 3,
§ 103 odst. 3, § 104a odst. 1, § 106 odst. 2, § 107
odst. 2, § 155a odst. 2 a § 198 odst. 3 zákona č. 256/
/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění
pozdějších předpisů, podle § 170 zákona č. 427/2011
Sb., o doplňkovém penzijním spoření, k provedení § 33
odst. 3, § 35 odst. 5, § 39 odst. 4, § 44 odst. 1, § 65
odst. 1, § 69 odst. 4, § 81, § 82 odst. 1, § 96 odst. 5,
§ 97 odst. 8 písm. c), § 109 odst. 6, § 111 odst. 2 a § 113
odst. 8 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a podle § 110 zákona č. 426/2011 Sb.,
o důchodovém spoření, k provedení § 26 odst. 5, § 45
odst. 8 písm. c), § 58 odst. 6 a § 61 odst. 4 zákona
č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření:
Čl. I
Vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování
osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční
banky, ve znění vyhlášky č. 192/2011 Sb., se mění
takto:

1. V § 1 odstavec 1 zní:
„(1) Tato vyhláška stanoví náležitosti žádostí,
vzory tiskopisů žádostí a obsah jejich příloh, pokud
žadatel žádá o
a) bankovní licenci pro banku se sídlem v České republice (dále jen „licence pro banku“), pro zahraniční banku, která hodlá zřídit pobočku na území
České republiky (dále jen „licence pro pobočku“),
b) povolení ke vzniku a podnikání spořitelního
a úvěrního družstva (dále jen „povolení pro družstevní záložnu“),
c) povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry,
organizátora regulovaného trhu, centrálního depozitáře, k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání (dále jen „vypořádací
systém“), k poskytování investičních služeb prostřednictvím organizační složky zahraniční osoby,
která má sídlo ve státě, který není členským státem
Evropské unie nebo jiným státem tvořícím Evropský hospodářský prostor,
d) povolení k činnosti investiční společnosti, investičního fondu,
e) povolení k činnosti penzijní společnosti,
f) předchozí souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby,
g) souhlas k nabytí nebo ke zvýšení kvalifikované
účasti na regulované právnické osobě, která je bankou, družstevní záložnou, obchodníkem s cennými
papíry, organizátorem regulovaného trhu, centrálním depozitářem, investiční společností, investičním fondem nebo penzijní společností (dále jen
„regulovaná právnická osoba“), nebo k ovládnutí
této osoby,
h) povolení k přeměně společnosti nebo k uzavření
smlouvy o převodu, zastavení nebo nájmu podniku společnosti,
i) registraci investičního zprostředkovatele a jeho
činnosti,
j) zápis do seznamu vázaných zástupců, likvidátorů
a nucených správců,

Částka 22
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k) registraci další podnikatelské činnosti,
l) povolení k vytvoření otevřeného nebo uzavřeného
podílového fondu, účastnického nebo důchodového fondu,
m) povolení převodu podílového fondu do obhospodařování jiné investiční společnosti, povolení převodu obhospodařování všech účastnických nebo
důchodových fondů jiné penzijní společnosti,
n) povolení splynutí nebo sloučení podílových
fondů, povolení sloučení účastnických nebo důchodových fondů,
o) schválení změny statutu fondu kolektivního investování, schválení statutu účastnického nebo důchodového fondu a jeho změn,
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8. V § 4 odst. 2 písm. a) se za slovy „§ 3 odst. 2“
slovo „a“ nahrazuje čárkou a za číslo „3“ se vkládají
slova „a 4“.
9. V poznámce pod čarou č. 5 se na konci poznámky pod čarou na samostatném řádku doplňují věta
„§ 3 písm. f) zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém
penzijním spoření.“ a na samostatném řádku věta „§ 3
písm. l) zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření.“.
10. V § 14a odst. 1 písm. b) bodu 2 se slova
„a hospodaření“ zrušují.
11. V části druhé se za hlavu IV vkládá nová
hlava V, která včetně nadpisu zní:

p) schválení změny depozitáře,
q) povolení k veřejnému nabízení cenných papírů vydávaných zahraničním speciálním fondem na
území České republiky, nebo
r) odnětí povolení k činnosti investiční společnosti,
investičního fondu, penzijní společnosti nebo odnětí povolení k vytvoření podílového nebo účastnického fondu.“.
2. V poznámce pod čarou č. 4 se na konci poznámky pod čarou na samostatném řádku doplňuje
věta „§ 3 písm. j) zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém
penzijním spoření.“.
3. V § 2 písm. d) se za slova „jiného členského
státu“ vkládají slova „Evropské unie nebo jiného státu
tvořící Evropský hospodářský prostor“.
4. V § 2 písm. j) se na konci bodu 4 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se body 5 a 6, které znějí:
„5. § 3 písm. g) zákona o doplňkovém penzijním
spoření a
6. § 3 písm. e) zákona o důchodovém spoření,“.
5. V § 2 se na konci odstavce doplňuje písmeno k),
které zní:
„k) členským státem členský stát Evropské unie nebo
jiný stát tvořící Evropský hospodářský prostor.“.
6. V § 3 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4,
který zní:
„(4) Žádost o povolení podle § 33 odst. 3 zákona
o doplňkovém penzijním spoření se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 2b k této vyhlášce.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
7. V § 3 odst. 5 se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“.

„HLAVA V
PENZIJNÍ SPOLEČNOST
(K § 33 odst. 3 zákona o doplňkovém
penzijním spoření)
§ 14c
(1) V případě žádosti o povolení k činnosti penzijní společnosti postupuje žadatel podle § 3 odst. 4.
(2) Vedle příloh uvedených v § 4 odst. 1 písm. a)
a c), odst. 2 a 3 žadatel k žádosti přiloží také přílohy
podle § 14a odst. 1 písm. a) až f) a § 14a odst. 2.“.
Dosavadní hlavy V a VI se označují jako hlavy VI
a VII.
12. V § 15 se v nadpise slovo „a“ nahrazuje čárkou
a za slova „zákona o kolektivním investování“ se vkládají slova „a § 39 odst. 4 zákona o doplňkovém penzijním spoření“.
13. V § 18 se v nadpise slovo „a“ před slovy
„§ 71b odst. 4“ nahrazuje čárkou a za slova „zákona
o kolektivním investování“ se vkládají slova „a § 44
odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření“.
14. V § 19 se v nadpise slovo „a“ před slovy
„§ 71b odst. 4“ nahrazuje čárkou a za slova „zákona
o kolektivním investování“ se vkládají slova „a § 44
odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření“.
15. V § 21 se v nadpise slovo „a“ před slovy „§ 96
odst. 2“ nahrazuje čárkou a za slova „zákona o kolektivním investování“ se vkládají slova „a § 65 odst. 1
zákona o doplňkovém penzijním spoření“.
16. V § 21 odst. 2 písm. b) se za slova „identifikačního čísla“ vkládá slovo „osoby“.

Sbírka zákonů č. 58 / 2012

Strana 428

17. V § 21 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) V případě žádosti o povolení k přeměně podle zákona o doplňkovém penzijním spoření jsou přílohami k žádosti podle odstavce 1 přílohy podle odstavce 2, kde projekt přeměny je považován za projekt
fúze penzijních společností, který kromě uvedených
náležitostí obsahuje dále náležitosti podle § 65 odst. 2
zákona o doplňkovém penzijním spoření.“.
18. V § 22 se pod nadpis vkládají slova „(K § 30
odst. 6 zákona o podnikání na kapitálovém trhu a § 82
odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření)“.

Částka 22

fondu nebo důchodového fondu se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 19 k této vyhlášce.
(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží
a) přílohy podle § 25a odst. 2 písm. a) až f) a
b) přílohy podle § 14c, které jsou dotčeny změnami
v souvislosti s obhospodařováním příslušného
fondu nebo fondů, pro které se žádá o povolení.
§ 25gb

19. V § 22 odst. 2 se na konci písmene d) slovo „a“
nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

Povolení k převodu obhospodařování všech
účastnických nebo důchodových fondů
jiné penzijní společnosti

20. V § 22 odst. 3 se písmeno g) zrušuje a dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena g) a h).

(K § 109 odst. 6 zákona o doplňkovém penzijním
spoření a § 58 odst. 6 zákona o důchodovém spoření)

21. V § 22 se doplňuje odstavec 4, který zní:

(1) Žádost o povolení k převodu obhospodařování všech účastnických nebo důchodových fondů jiné
penzijní společnosti se podává na tiskopisu, jehož vzor
je uveden v příloze č. 19 k této vyhlášce.

„(4) Žádost o registraci činností spojených s distribucí účastnických a důchodových fondů podle § 74
odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním spoření
a § 91 odst. 1 zákona o důchodovém spoření se podává
na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 9 k této
vyhlášce. Spolu s žádostí investiční zprostředkovatel
doloží splnění podmínky odborné způsobilosti podle
zákona o doplňkovém penzijním spoření.“.
22. V § 23 se pod nadpis vkládají slova „(K § 32c
odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu, § 81
a 82 zákona o doplňkovém penzijním spoření)“.
23. V § 23 odst. 1 se slova „podle § 32c odst. 8
zákona o podnikání na kapitálovém trhu“ zrušují.
24. V § 25 se v nadpise slovo „a“ nahrazuje čárkou
a za slova „zákona o kolektivním investování“ se vkládají slova „a § 35 odst. 5 zákona o doplňkovém penzijním spoření“.
25. Za část pátou se vkládá nová část šestá, které
včetně nadpisů zní:

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží
a) přílohy podle § 25b odst. 2 písm. a) až k) a
b) přílohy podle § 14c, které jsou u penzijní společnosti, na kterou má být obhospodařování účastnických nebo důchodových fondů převedeno, dotčeny změnami v souvislosti s obhospodařováním
fondů, pro které se žádá povolení.
§ 25gc
Sloučení účastnických nebo důchodových fondů
(K § 113 odst. 8 zákona o doplňkovém penzijním
spoření a § 61 odst. 4 zákona o důchodovém spoření)
(1) Žádost o povolení sloučení účastnických nebo
důchodových fondů se podává na tiskopisu, jehož vzor
je uveden v příloze č. 19 k této vyhlášce.
(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží přílohy podle § 25d odst. 2 písm. a) až d).

„ČÁST ŠESTÁ

§ 25gd

ÚČASTNICKÉ A DŮCHODOVÉ FONDY

Schválení statutu a jeho změn

§ 25ga

(K § 97 odst. 8 zákona o doplňkovém penzijním
spoření a § 45 odst. 8 zákona o důchodovém spoření)

Povolení k vytvoření účastnického fondu
nebo důchodového fondu
(K § 96 odst. 5 zákona o doplňkovém penzijním
spoření a § 26 odst. 5 zákona o důchodovém spoření)
(1) Žádost o povolení k vytvoření účastnického

(1) Žádost o schválení statutu účastnického fondu
a jeho změn se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 15 k této vyhlášce.
(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží přílohy podle § 25e odst. 2.
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(3) Má-li v důsledku změny statutu dojít k přeměně, přiloží žadatel k žádosti podle odstavce 1 vedle
příloh podle odstavce 2 také přílohy podle § 25e
odst. 3.

27. Za § 25j se vkládají nové § 25k a 25l, které
včetně nadpisů znějí:

(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se použijí obdobně
na žádost o schválení statutu důchodového fondu a jeho
změn a na její přílohy.

Odnětí povolení k činnosti penzijní společnosti

§ 25ge

(1) Žádost o odnětí povolení k činnosti penzijní
společnosti se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 18 k této vyhlášce.

Změna depozitáře
(K § 96 odst. 4 zákona o doplňkovém penzijním
spoření a § 26 odst. 4 zákona o důchodovém spoření)
(1) Žádost o schválení změny depozitáře účastnického nebo důchodového fondu se podává na tiskopisu,
jehož vzor je uveden v příloze č. 16 k této vyhlášce.
(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží přílohy podle § 25f odst. 2.“.
Dosavadní části šestá a sedmá se označují jako části
sedmá a osmá.
26. V nadpise části sedmé se slova „K ČINNOSTI INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, INVESTIČNÍHO FONDU A VYTVOŘENÍ PODÍLOVÉHO FONDU“ zrušují.

„§ 25k
(K § 69 odst. 4 zákona o doplňkovém
penzijním spoření)

(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží přílohy podle § 25i odst. 2.
§ 25l
Odnětí povolení k vytvoření účastnického fondu
(K § 111 odst. 2 zákona o doplňkovém
penzijním spoření)
(1) Žádost o odnětí povolení k vytvoření účastnického fondu se podává na tiskopisu, jehož vzor je uveden v příloze č. 19 k této vyhlášce.
(2) K žádosti podle odstavce 1 žadatel přiloží přílohy podle § 25j odst. 2.“.
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28. Za přílohu č. 2a se vkládá příloha č. 2b, která
zní:
„Příloha č. 2b k vyhlášce č. 233/2009 Sb.
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29. Příloha č. 3 zní:
„Příloha č. 3 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.
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30. Přílohy č. 7 až 10 znějí:
„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.
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Příloha č. 8 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.
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Příloha č. 9 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.
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Příloha č. 10 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.
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31. Příloha č. 12 zní:
„Příloha č. 12 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.
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32. Přílohy č. 15 a 16 znějí:
„Příloha č. 15 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.
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33. Přílohy č. 18 a 19 znějí:
„Příloha č. 18 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.
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Příloha č. 19 k vyhlášce č. 233/2009 Sb.
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Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vy-
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hlášení, s výjimkou bodů 17, 18 a 21, části bodu 25,
pokud jde o § 25gb, § 25gc a § 25gd odst. 4, a části
bodu 27, pokud jde o § 25l, které nabývají účinnosti
dnem 1. ledna 2013.

Guvernér:
Ing. Singer, Ph.D., v. r.
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