PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY

POSLANECKÁ SNĚMOVNA
VI. volební období

693/1
Usnesení rozpočtového výboru č. 310 ze dne 4. července 2012
k vládnímu návrhu zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím
zákona o pojistném na důchodové spoření

Předkladatel: Rozpočtový výbor
Doručeno poslancům: 9. července 2012 v 10:19

Parlament České republiky

Poslanecká sněmovna
6. volební období - 2012

rozpočtový výbor
310
USNESENÍ
z 33. schůze dne 4. července 2012
k vládnímu návrhu zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na
důchodové spoření (tisk 693)
Po úvodním slově 1. náměstka ministra financí L. Minčiče, po zpravodajské zprávě
přednesené zpravodajkou posl. H. Langšádlovou a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké
sněmovny Parlamentu
I.

d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona
o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření
(tisk 693)
schválila

1.

2.

ve znění těchto pozměňovacích návrhů;

V části první čl. I se v dosavadním bodě 16 v § 82 odst. 3 se slova „provedení
registrace nebo udělení“ nahrazují slovy „kalendářním roce, ve kterém byla provedena
registrace nebo uděleno“.
V části první čl. I dosavadní bod 25 zní:

„25.

Za § 200 se vkládají nové § 200a a 200b, které znějí:
„§ 200a

Odborné znalosti a dovednosti lze prokázat způsobem podle § 84 odst. 3 i před
1. červnem 2013.
§ 200b
Osvědčení o absolvování odborné zkoušky vydá akreditovaná osoba na základě úspěšně
vykonané odborné zkoušky, která byla konaná v souladu s pravidly uvedenými v § 87, i před
jeho účinností.“.“.

3. V části první čl. I v dosavadním bodě 28 se v § 201 písmeni d) slova „a § 84 odst. 1,
2 a 4“ nahrazují slovy „, § 84 odst. 1, 2 a 4, § 85 a § 87“.

4. V části třetí čl. III se za dosavadní bod 6 vkládá nový bod 7, který zní:
„7.

V § 4 se na konci textu odstavce 5 slova „§ 12 odst. 3“ nahrazují slovy „§ 9
odst. 5“.“.

Následující body se přečíslují.
5. V části třetí čl. III se za dosavadní bod 39 vkládá nový bod 40, který zní:
„40.

V § 32 odst. 3 v písmenech b) až d) se slova „tohoto důchodového fondu“
zrušují.“.“.

Následující body se přečíslují

6. V části třetí čl. III dosavadní bod 41 nově zní:
„41.

V § 32 odstavce 7 a 8 znějí:

„(7) Průměrná hodnota důchodové jednotky důchodového fondu se stanoví k poslednímu
dni příslušného období jako prostý aritmetický průměr hodnot důchodových jednotek
důchodového fondu za každý den příslušného období.
(8) Pro účely stanovení úplaty podle odstavce 3 se náklady na držení cenných papírů
vydávaných fondem kolektivního investování rozumí zejména podíl na celkové výši nákladů
hrazených z majetku fondu kolektivního investování, který odpovídá investici v tomto fondu
kolektivního investování.“.“.

7. V části třetí čl. III se za dosavadní bod 51 vkládá nový bod 52, který zní:

„52. V § 49 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „, s výjimkou
speciálního fondu nemovitostí nebo srovnatelného zahraničního fondu
kolektivního investování“.“.
Následující body se přečíslují
8. V části třetí čl. III se za dosavadní bod 57 vkládá nový bod 58, který zní:

„58.

V § 74 odst. 1 se slova „na peněžní podúčet“ nahrazují slovy „účastníka na
účet důchodového fondu“.“.

Následující body se přečíslují

9. V části třetí čl. III se za dosavadní bod 69 vkládají nové body 70 a 71, které znějí:

„70.

V § 94 se odstavec 3 zrušuje.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.“.

71.

V § 100 odstavec 1 zní:

„(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 44 odst. 2 použije označení
„důchodový fond“ nebo jiné zaměnitelné označení.“.“.
Následující body se přečíslují

10. V části třetí čl. III se za dosavadní bod 75 vkládá nový bod 76, který zní:

„76.

V § 104 odst. 3 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až f) se označují jako písmena a) až e).“.
Následující body se přečíslují

11. V části čtvrté čl. IV se za dosavadní bod 5 vkládá nový bod 6, který zní:

„6.

V § 16 odst. 3 písm. c) bodě 5 se za slova „spoření,“ vkládají slova „které se
nesmí shodovat s číslem jiné smlouvy o doplňkovém penzijním spoření nebo
smlouvy o penzijním připojištění podle jiného právního předpisu,“.“.

Následující body se přečíslují
12. V části čtvrté čl. IV se za dosavadní bod 6 vkládají nové body 7 a 8, které znějí:

„7.

V § 18 odst. 2 se slova „45 dnů“ nahrazují slovy „konce kalendářního měsíce,
ve kterém uplyne 1 měsíc“.

8. V § 18 odst. 3 písm. a) a b) se za slovo „do“ vkládají slova „konce kalendářního
měsíce, ve kterém uplyne“.“.
Následující body se přečíslují

13. V části čtvrté čl. IV dosavadní bod 8 nově zní:

„8.

V § 18 odst. 5 písm. c) bodě 5 se za slova „spoření,“ vkládají slova „které se
nesmí shodovat s číslem jiné smlouvy o doplňkovém penzijním spoření nebo
smlouvy o penzijním připojištění podle jiného právního předpisu, datum jejího
uzavření a účinnosti“.“.

14. V části čtvrté čl. IV se za dosavadní bod 8 vkládá nový bod 9, který zní:

„9.

V § 18 se doplňují odstavce 6 a 7, které znějí:

„(6) Ministerstvo je povinno zpracovat zprávu o vracení státního příspěvku a vracení
převedené státní podpory a předat výsledek zpracování penzijní společnosti v elektronické
podobě do dvacátého dne kalendářního měsíce, ve kterém penzijní společnost tuto zprávu
podala.
(7) Penzijní společnost je povinna vrátit ministerstvu státní příspěvek a převedenou státní
podporu ve výši podle výsledku zpracování zprávy o vracení státního příspěvku a vracení
převedené státní podpory do konce kalendářního měsíce, ve kterém jí ministerstvo předalo
výsledek zpracovaní zprávy. Penzijní společnost je povinna podat zprávu o vracení státního
příspěvku a vracení převedené státní podpory tak, aby vrátila státní příspěvek a převedenou
státní podporu ministerstvu ve lhůtě podle odstavce 2 nebo 3.“.“.
Následující body se přečíslují

15. V části čtvrté čl. IV se za dosavadní bod 10 vkládá nový bod 11, který zní:

„11.

V § 23 odst. 1 se slova „do 3“ nahrazují slovy „nejpozději do 7“.“.

Následující body se přečíslují
16. V části čtvrté čl. IV se za dosavadní bod 11 vkládá nový bod 12, který zní:

„12.

V § 23 se doplňuje odstavec 6, který zní:

„(6) Penzijní společnost je povinna společně s uhrazením jednorázového pojistného
podle odstavce 4 předat pojišťovně informaci o souhrnné výši příspěvků účastníka a státního
příspěvku.“.“.
Následující body se přečíslují

17. V části čtvrté čl. IV dosavadní bod 23nově zní:
„23. V § 60 odstavce 6 a 7 znějí:
„(6) Průměrná hodnota penzijní jednotky účastnického fondu se stanoví k poslednímu dni
příslušného období jako prostý aritmetický průměr hodnot penzijních jednotek účastnického
fondu za každý den příslušného období.
(7) Pro účely stanovení úplaty podle odstavce 3 se náklady na držení cenných papírů
vydávaných fondem kolektivního investování rozumí zejména podíl na celkové výši nákladů
hrazených z majetku fondu kolektivního investování, který odpovídá investici v tomto fondu
kolektivního investování.“.“.

18. V části čtvrté čl. IV se za dosavadní bod 33 vkládá nový bod 34, který zní:

„34.

V § 100 odst. 2 písm. d) se na konci textu bodu 2 doplňují slova „a jím
vydávané cenné papíry jsou veřejně nabízeny v České republice podle zákona
upravujícího kolektivní investování“.“.

Následující body se přečíslují
19. V části čtvrté čl. IV se za dosavadní bod 39 vkládá nový bod 40, který zní:

„40.

V § 124 odst. 1 se slova „na peněžní podúčet“ nahrazují slovy „účastníka na
účet účastnického fondu“.“.

Následující body se přečíslují
20. V části čtvrté čl. IV se za dosavadní bod 46 vkládá nový bod 47, který zní:

„47.

V § 141 odst. 2 se na konci písmene j) čárka nahrazuje tečkou a písmeno k) se
zrušuje.“.

Následující body se přečíslují
21. V části čtvrté čl. IV se za dosavadní bod 54 vkládá nový bod 55, který zní:

„55.

V § 159 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až h) se označují jako písmena a) až g).“.“
Následující body se přečíslují

22. V části čtvrté čl. IV se za dosavadní bod 55 vkládá nový bod 56, který zní:

56.

V § 163 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až i) se označují jako písmena a) až h).“.
Následující body se přečíslují

23. V části čtvrté čl. IV dosavadní body 56 až 58 nově znějí:

„56.

V § 163 odst. 1 se na konci písmene f) slovo „nebo“ zrušuje.

57.

V § 163 odst. 1 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které zní:

„g) nesplní některou z povinností podle § 86 nebo 87,“.
Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena h) a i).

58.

V § 163 odst. 1 se na konci písmene h) doplňuje slovo „nebo“.“.

24. V části páté čl. V dosavadním bodě 6 se číslo „2“ nahrazuje číslem „3“.

25. V části dvacáté druhé čl. XXIV dosavadní bod 1 nově zní:

„1.

V § 147 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „nebo pojistné na
důchodové spoření“.“.

26. V části dvacáté sedmé článek XXIX nově zní:
„ Čl. XXIX
Zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a
dalších změnách daňových a pojistných zákon, se mění takto:
1. V čl. III se body 2, 7 až 9, 37 a 56 zrušují.

2. V čl. IV se bod 1 zrušuje.

3. Na konci textu čl. XCV se doplňují slova „, a s výjimkou ustanovení čl. I bodů 154 a
155, pokud nejde o část šestou, čl. III bodů 10, 17, 21 až 26, 48 až 50, 54 a 55, čl.
IV bodu 2 a čl. V bodu 3, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2013“.“.

27. V části dvacáté osmé čl. XXX se slova „a druhé“ nahrazují slovy „ , druhé a dvacáté
šesté“.

II.

z m o c ň u j e zpravodajku, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu
Parlamentu ČR.

Jiří DOLEJŠ v.r.
ověřovatel

Helena LANGŠÁDLOVÁ v.r.
zpravodajka

Pavel SUCHÁNEK v.r.
předseda

