
Ročník 2012

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 125 Rozeslána dne 17. října 2012 Cena Kč 40,–

O B S A H :

339. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 422/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských
tkání a buněk určených k použití u člověka

340. Vyhláška o zrušení směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 1/1972 Věstník MZ ČSR, o provádění
sterilizace, a směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 4/1985 Věstník MZ ČSR, pro činnost zdra-
votnických pracovišť při ověřování nových poznatků na těle živého člověka použitím metod dosud nezavedených v klinické
praxi

341. Vyhláška o rozsahu činností depozitáře důchodového fondu a depozitáře účastnického fondu



339

VYHLÁŠKA

ze dne 4. října 2012,

kterou se mění vyhláška č. 422/2008 Sb., o stanovení bližších požadavků pro zajištění jakosti
a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 29 zá-
kona č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti
lidských tkání a buněk určených k použití u člověka
a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tká-
ních a buňkách), ve znění zákona č. 77/2012 Sb., (dále
jen „zákon“) k provedení § 5 odst. 1 písm. k) a § 20a
odst. 2 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 422/2008 Sb., o stanovení bližších po-
žadavků pro zajištění jakosti a bezpečnosti lidských
tkání a buněk určených k použití u člověka, se mění
takto:

1. V § 1 se na konci textu písmene h) doplňují
slova „a povolení k distribuci tkání a buněk“.

2. V § 1 se na konci písmene h) tečka nahrazuje
čárkou a doplňuje se písmeno i), které zní:

„i) pravidla správné distribuční praxe pro distribuci
tkání a buněk.“.

3. Za § 6 se vkládá nový § 6a, který včetně nadpisu
zní:

„§ 6a

Požadavky na postupy při distribuci tkání a buněk

[K § 5 odst. 1 písm. k) a § 20a odst. 4 zákona]

Pravidla správné distribuční praxe pro distribuci
tkání a buněk jsou stanovena v příloze č. 9 k této vy-
hlášce.“.

4. V § 12 odst. 1 a 2 se za slova „v příloze č. 8“
vkládají slova „části A“.

5. Za § 12 se vkládá nový § 12a, který včetně nad-
pisu zní:

„§ 12a

Žádost o povolení k distribuci tkání a buněk
(K § 20a odst. 2 zákona)

Žádost o povolení k distribuci tkání a buněk ob-
sahuje údaje a doklady uvedené v příloze č. 8 části B
k této vyhlášce.“.

6. V příloze č. 1 v závěrečné části bodu 5.5 a v bo-
dě 5.7 se za slova „podle přílohy č. 8“ vkládají slova
„části A“.

7. V příloze č. 4 bodě 1.2 se slovo „incidencí“ na-
hrazuje slovem „prevalencí“.

8. V příloze č. 5 bodě 2.4 se slovo „incidencí“ na-
hrazuje slovem „prevalencí“.

9. V příloze č. 5 bod 4.2 zní:

„4.2. Krevní vzorky se odebírají

a) v případě darování mezi partnery během 3 měsíců
před prvním darováním, nejde-li o přímé použití.
U dalších darování mezi partnery od stejného
dárce se další krevní vzorky odebírají nejpozději
24 měsíců od předchozího odběru krevních
vzorků,

b) v případě jiného darování nežmezi partnery v době
každého darování, a jde-li o darování oocytů,
krevní vzorky se odebírají nejpozději při zahájení
stimulace.“.

10. V příloze č. 5 bodě 4.3 se slova „nebo vajíček“
zrušují.

11. V příloze č. 8 bodě 2 písm. c) se slova „§ 10
odst. 2 a 3 zákona“ nahrazují slovy „§ 10 odst. 2 a 4
zákona“.

12. V příloze č. 8 se dosavadní text označuje jako
část A a doplňuje se část B, která zní:
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13. Za přílohu č. 8 se doplňuje příloha č. 9, která
zní:

„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 422/2008 Sb.
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Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti třicátým dnem
ode dne jejího vyhlášení.

Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 1. října 2012

o zrušení směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 1/1972 Věstník MZ ČSR,
o provádění sterilizace, a směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 4/1985

Věstník MZ ČSR, pro činnost zdravotnických pracovišť při ověřování nových poznatků
na těle živého člověka použitím metod dosud nezavedených v klinické praxi

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 10
odst. 1 a § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení minister-
stev a jiných ústředních orgánů státní správy České
republiky, ve znění zákona č. 60/1988 Sb., zákona
č. 203/1990 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona
č. 272/1996 Sb., zákona č. 362/2004 Sb. a zákona
č. 297/2008 Sb.:

§ 1

Zrušuje se:

1. Směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialis-

tické republiky č. 1/1972 Věstník MZ ČSR, o pro-
vádění sterilizace, oznámená v částce 5/1972 Sb.

2. Směrnice Ministerstva zdravotnictví České socialis-
tické republiky č. 4/1985 Věstník MZ ČSR, pro
činnost zdravotnických pracovišť při ověřování no-
vých poznatků na těle živého člověka použitím me-
tod dosud nezavedených v klinické praxi, ozná-
mená v částce 24/1985 Sb.

§ 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem
ode dne jejího vyhlášení.

Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 21. září 2012

o rozsahu činností depozitáře důchodového fondu a depozitáře účastnického fondu

Česká národní banka stanoví podle § 110 odst. 1
zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, k pro-
vedení § 39 odst. 3 a § 41 odst. 6 zákona o důchodovém
spoření a podle § 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb.,
o doplňkovém penzijním spoření, k provedení § 89
odst. 3 a § 91 odst. 6 zákona o doplňkovém penzijním
spoření:

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška upravuje rozsah činností depo-
zitáře důchodového fondu a depozitáře účastnického
fondu (dále jen „depozitář fondu“) při

a) úschověmajetku v důchodovém fondu a v účastnic-
kém fondu,

b) kontrole stavu majetku v důchodovém fondu
a v účastnickém fondu v případech, kdy povaha
věci vylučuje svěření majetku do úschovy,

c) evidenci peněžních prostředků na účtech v důcho-
dovém fondu a v účastnickém fondu,

d) kontrole připisování a odepisování důchodových
jednotek důchodového fondu (dále jen „důcho-
dová jednotka“) a penzijních jednotek účastnic-
kého fondu (dále jen „penzijní jednotka“),

e) kontrole výpočtu aktuální hodnoty důchodové
jednotky a penzijní jednotky,

f) zajištění vypořádání obchodů s majetkem v důcho-
dovém fondu a v účastnickém fondu v obvyklé
lhůtě,

g) kontrole nakládání s majetkem v důchodovém
fondu a v účastnickém fondu,

h) kontrole postupu při oceňování majetku a závazků
v důchodovém fondu a v účastnickém fondu,

i) kontrole výplaty dávek a

j) kontrole výpočtu úplaty za obhospodařování ma-
jetku v důchodovém fondu a v účastnickém fondu.

(2) Tato vyhláška dále

a) vymezuje jednání penzijní společnosti, která jsou
důvodem neprovedení pokynu depozitářem fon-
du, a

b) upravuje případy, kdy může depozitář fondu vy-
konávat činnost podle odstavce 1 prostřednictvím
jiné osoby (dále jen „outsourcing“).

§ 2

Úschova majetku v důchodovém fondu
a v účastnickém fondu

[K § 39 odst. 1 písm. a) zákona
o důchodovém spoření a § 89 odst. 1 písm. a)

zákona o doplňkovém penzijním spoření]

Úschovu majetku v důchodovém fondu a v účast-
nickém fondu zajišťuje depozitář fondu tak, že

a) zaknihované cenné papíry evidované v centrální
evidenci cenných papírů1) vede na účtu vlastníka
v evidenci navazující na centrální evidenci cenných
papírů; ostatní investiční nástroje, pokud to jejich
povaha umožňuje, vede v samostatné evidenci2)
nebo v evidenci navazující na samostatnou evi-
denci a

b) jiný majetek, pokud to jeho povaha umožňuje,
převezme fyzicky do úschovy nebo zajistí jeho
úschovu prostřednictvím outsourcingu.

§ 3

Kontrola stavu majetku v důchodovém fondu
a v účastnickém fondu

[K § 39 odst. 1 písm. a) a b) zákona
o důchodovém spoření a § 89 odst. 1 písm. a) a b)

zákona o doplňkovém penzijním spoření]

(1) Depozitář fondu přiměřeně hodnotě a povaze
kontrolovaného majetku, který nelze svěřit do úschovy
podle § 2, ověřuje jeho stav, a to alespoň tak, že

Sbírka zákonů č. 341 / 2012Částka 125 Strana 4257

1) § 92 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 93 zákona č. 256/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.



a) průběžně kontroluje stav v evidenci, kde je kon-
trolovaný majetek veden, a

b) porovnává informace od penzijní společnosti s in-
formacemi z vlastních evidencí.

(2) Pokud na základě informací získaných podle
odstavce 1 nemůže depozitář fondu spolehlivě zjistit
aktuální stav majetku, alespoň jednou ročně ověřuje
stav majetku kontrolou na místě nebo jiným vhodným
postupem; tímto způsobem ověří stav majetku vždy,
když mohou být z jakéhokoliv důvodu pochybnosti
o správnosti nebo úplnosti informací poskytovaných
penzijní společností.

(3) Depozitář fondu může provádět kontrolu
podle odstavců 1 a 2 také prostřednictvím outsourcingu.

§ 4

Evidence peněžních prostředků na účtech
penzijní společnosti, důchodového fondu

a účastnického fondu

[K § 39 odst. 1 písm. b) zákona
o důchodovém spoření a § 89 odst. 1 písm. b)

zákona o doplňkovém penzijním spoření]

Depozitář fondu provádí na základě evidence, kte-
rou vede, kontrolu pohybu peněžních prostředků dů-
chodového fondu na účtech uvedených v § 39 odst. 1
písm. b) zákona o důchodovém spoření a peněžních
prostředků účastnického fondu na účtech uvedených
v § 89 odst. 1 písm. b) zákona o doplňkovém penzijním
spoření alespoň tak, že každý pracovní den ověřuje, zda
se

a) částka peněžních prostředků připsaných v předchá-
zejícím dni na účtu pro příjem plateb pojistného,
převádění prostředků účastníka a provádění úhrad
podle § 13 zákona o důchodovém spoření v pří-
padě, že neprobíhají z účtu důchodového fondu,
rovná součtu částek připsaných k danému dni na
účty všech důchodových fondů obhospodařova-
ných penzijní společností a

b) částka peněžních prostředků připsaných v předchá-
zejícím dni na účtech pro přijímání prostřed-
ků účastníka, příspěvků zaměstnavatele, státních
příspěvků a prostředků účastníka převedených z ji-
ného účastnického fondu nebo z transformovaného
fondu rovná součtu částek připsaných k danému
dni na účty všech účastnických fondů obhospoda-
řovaných penzijní společností.

§ 5

Kontrola připisování a odepisování
důchodových jednotek a penzijních jednotek

[K § 39 odst. 1 písm. c) a j) zákona
o důchodovém spoření a § 89 odst. 1 písm. c) a j)

zákona o doplňkovém penzijním spoření]

(1) Depozitář fondu provádí kontrolu připisování
důchodových jednotek a penzijních jednotek alespoň
tak, že každý den, kdy dojde k připsání důchodové
jednotky a penzijní jednotky, ověřuje, zda se počet
důchodových jednotek a penzijních jednotek připsa-
ných penzijní společností rovná podílu celkové částky,
jež za ně byla uhrazena na účet důchodového fondu
a účet účastnického fondu vedený depozitářem fondu,
a aktuální hodnoty důchodové jednotky a penzijní jed-
notky vyhlášené pro rozhodný den.

(2) Kontrolu připisování důchodových jednotek
a penzijních jednotek provádí depozitář fondu dále
tak, že alespoň jednou měsíčně přezkoumá, zda byl
jednotlivým účastníkům důchodového spoření a účast-
níkům doplňkového penzijního spoření připsán počet
důchodových jednotek a penzijních jednotek odpoví-
dající platbám v rozhodném období na účet důchodo-
vého fondu a účet účastnického fondu. Depozitář
fondu přitom zohlední aktuální hodnotu těchto důcho-
dových jednotek a penzijních jednotek v rozhodný
den. Tuto kontrolu lze také provádět formou kontrol
reprezentativního vzorku účastníků, jehož reprezenta-
tivnost depozitář fondu ověřuje jednou měsíčně.

(3) Kontrolu odepisování důchodových jednotek
a penzijních jednotek, výplaty dávek a převodu pro-
středků účastníka provádí depozitář fondu v rámci
kontroly plateb podle § 9. Finanční vypořádání provádí
depozitář fondu na základě pokynu penzijní společ-
nosti způsobem uvedeným ve statutu důchodového
fondu a statutu účastnického fondu (dále jen „statut
fondu“) a podle dohody mezi penzijní společností
a účastníkem.

§ 6

Kontrola výpočtu aktuální hodnoty
důchodové jednotky a penzijní jednotky

[K § 39 odst. 1 písm. d) a i) zákona
o důchodovém spoření a § 89 odst. 1 písm. d) a i)

zákona o doplňkovém penzijním spoření]

Depozitář fondu provádí kontrolu výpočtu aktuál-
ní hodnoty důchodové jednotky a penzijní jednotky
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vždy před uveřejněním této hodnoty3) tak, že ověří
správnost údajů o této hodnotě předložených penzijní
společností. Ověření hodnoty fondového vlastního ka-
pitálu provede depozitář fondu na základě údajů ze
zdrojů nezávislých na penzijní společnosti, kterých
kvalifikovaní investoři při své činnosti obvykle použí-
vají; pokud takové zdroje neexistují, vychází depozitář
fondu z podkladů penzijní společnosti.

§ 7

Zajištění vypořádání obchodů s majetkem
v důchodovém fondu a v účastnickém fondu

v obvyklé lhůtě

[K § 39 odst. 1 písm. f) zákona
o důchodovém spoření a § 89 odst. 1 písm. f)

zákona o doplňkovém penzijním spoření]

Vypořádání obchodů s majetkem v důchodovém
fondu a v účastnickém fondu v obvyklé lhůtě depozitář
fondu zajišťuje tak, že

a) umožní nakládání s aktivy v důchodovém fondu
nebo v účastnickém fondu, která má v úschově
nebo s jejichž nakládáním je vyžadován jeho sou-
hlas, a

b) kontroluje, zda jsou protiplnění poskytována třetí
stranou v obvyklých lhůtách.

Kontrola nakládání s majetkem
v důchodovém fondu a v účastnickém fondu

§ 8

[K § 39 odst. 1 písm. h) a j) zákona
o důchodovém spoření a § 89 odst. 1 písm. h) a j)

zákona o doplňkovém penzijním spoření]

(1) Depozitář fondu provádí kontrolu pokynů
penzijní společnosti k nakládání s aktivy, která jsou
součástí majetku v důchodovém fondu a v účastnickém
fondu (dále jen „kontrola pokynu“), a to v rozsahu
a způsobem podle odstavců 2 až 5 a § 9 odst. 2 a v ter-
mínech stanovených v § 9.

(2) Jde-li o pokyn k nabytí aktiva do majetku v dů-

chodovém fondu a v účastnickém fondu, depozitář
fondu v rámci kontroly pokynu provede

a) kontrolu, zda jsou do majetku v důchodovém
fondu a v účastnickém fondu nabývány pouze
druhy aktiv přípustné podle zákona o důchodovém
spoření, zákona o doplňkovém penzijním spoření
a statutu fondu; není-li druh aktiva zjevný, pro-
vede kontrolu též na základě rozboru dokumen-
tace týkající se příslušného aktiva a

b) kontrolu dodržování investičních limitů podle zá-
kona o důchodovém spoření, zákona o doplňko-
vém penzijním spoření a statutu fondu porovná-
ním stanovených limitů s posledními dostupnými
údaji o majetku v důchodovém fondu a v účastnic-
kém fondu ke dni, kdy byl pokyn podán.

(3) Jde-li o pokyn k nabytí nebo zcizení aktiva,
depozitář fondu v rámci kontroly pokynu provede
kontrolu vynaložení odborné péče při stanovení ceny
a dalších podmínek obchodu, ledaže jde o anonymní
obchod uzavíraný na převodním místě uvedeném
v § 48 odst. 2 písm. b) zákona o důchodovém spoření
nebo v § 100 odst. 2 písm. a) zákona o doplňkovém
penzijním spoření. Tato kontrola se provede alespoň
přezkumem analýzy, kterou penzijní společnost doloží
nabytí nebo zcizení aktiva za nejlepších podmínek a vý-
hodnost obchodu4). Předmětem přezkumu jsou úměr-
ně charakteru kontrolovaného obchodu alespoň cena,
potenciální výnos z daného obchodu, skutečnost, zda
byl obchod sjednán za podmínek výhodnějších nebo
obdobných ve srovnání s jinou protistranou (porovnání
konkurenčních nabídek), a posouzení kvality proti-
strany (bonita a důvěryhodnost protistrany).

(4) Jde-li o pokyn týkající se technik a nástrojů
k efektivnímu obhospodařování majetku, depozitář
fondu v rámci kontroly pokynu provede kontrolu vy-
naložení odborné péče při stanovení ceny a dalších
podmínek obchodu. Tato kontrola se provede zejmé-
na přezkumem analýzy výhodnosti daného obchodu
podle odstavce 3 a ověřením dodržení pravidel pro
používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospoda-
řování majetku5).
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5) § 51 a 52 zákona č. 426/2011 Sb.

§ 101 a 102 zákona č. 427/2011 Sb.
Hlava II části třetí vyhlášky č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu
a účastnického fondu.



(5) Jde-li o pokyn k platbám z majetku v důcho-
dovém fondu a v účastnickém fondu neuvedený v od-
stavcích 2 až 4, depozitář fondu v rámci kontroly po-
kynu ověří, zda pokyn neodporuje zákonu o důcho-
dovém spoření, zákonu o doplňkovém penzijním spo-
ření nebo statutu fondu, včetně vynaložení odborné
péče, zejména zda důvody, které vedou penzijní spo-
lečnost k podání pokynu, jsou opodstatněné. Kontrola
opodstatněnosti pokynu k platbám včetně vynaložení
odborné péče se provádí v míře závislé na účelu platby,
její výši a na tom, zda se jedná o platbu jednorázovou
nebo pravidelně se opakující.

(6) Pokud to právní řád, kterým se nakládání s ma-
jetkem řídí, umožňuje, depozitář fondu dohodne s pen-
zijní společností takové uspořádání vztahů, aby nebylo
možné s majetkem v důchodovém fondu nebo v účast-
nickém fondu bez souhlasu depozitáře fondu platně
nakládat.

§ 9

[K § 39 odst. 1 písm. h) a j) zákona
o důchodovém spoření a § 89 odst. 1 písm. h) a j)

zákona o doplňkovém penzijním spoření]

(1) Depozitář fondu provede kontrolu pokynu
před provedením platby nebo jiným vypořádáním ob-
chodu na základě tohoto pokynu. Kontrolu pokynů až
po provedení platby nebo jiném vypořádání obchodu
lze provést pouze v případech, kdy

a) částka, na kterou pokyn zní, nepřesáhne 500 000 Kč,
a to až do doby, kdy souhrnná denní hodnota
takových plateb dosáhne 0,1 % hodnoty majetku
v důchodovém fondu nebo v účastnickém fondu,
nebo

b) předmětem obchodu jsou aktiva uvedená v § 46
odst. 1, § 47 odst. 1 písm. a), b) a c) a § 48 odst. 1
písm. b) a c) zákona o důchodovém spoření nebo
aktiva uvedená v § 98 odst. 1 písm. a), b) a c)
a § 100 odst. 2 písm. a) a c) zákona o doplňkovém
penzijním spoření a kdy

1. způsob obchodování na převodním místě uve-
deném v § 48 odst. 2 písm. b) zákona o důcho-
dovém spoření nebo v § 100 odst. 2 písm. a)
zákona o doplňkovém penzijním spoření vylu-
čuje vypořádání obchodu později než v den ná-
sledující po podání pokynu, nebo

2. depozitář fondu se na základě kontroly u pen-

zijní společnosti a osob, které penzijní společ-
nost pověřila obhospodařováním majetku v dů-
chodovém fondu nebo v účastnickém fondu,
uskutečněné po dohodě s těmito osobami v prů-
běhu posledních 12 měsíců ujistil, že řídicí
a kontrolní systém těchto osob zabezpečuje
dostatečnou kontrolu dodržování zákona o dů-
chodovém spoření, zákona o doplňkovém pen-
zijním spoření, statutu fondu a depozitářské
smlouvy.

(2) Kontrolu pokynů podle odstavce 1 písm. a)
lze provádět formou kontrol reprezentativního vzorku
plateb do 30 dnů od skončení týdne, v němž k zadání
pokynu došlo. Reprezentativní vzorek plateb depozitář
fondu vybere za období nejdéle 30 předchozích dnů.

(3) Pokyn k provedení platby zadaný prostřednic-
tvím systému elektronického bankovnictví, u kterého
depozitář fondu provádí kontrolu před provedením
platby, depozitář fondu současně spoluautorizuje. To
neplatí u plateb zadávaných prostřednictvím automati-
zovaných vypořádacích systémů.

§ 10

[K § 39 odst. 1 písm. h) zákona
o důchodovém spoření a § 89 odst. 1 písm. h)

zákona o doplňkovém penzijním spoření]

(1) Depozitář fondu zajistí, aby mu penzijní spo-
lečnost každý den předala seznam uzavřených obchodů
na účet všech jí obhospodařovaných účastnických a dů-
chodových fondů v daný den, a to v členění podle jed-
notlivých důchodových fondů a účastnických fondů.
Depozitář fondu alespoň jednou měsíčně zkontroluje,
zda byla po vypořádání aktiva nabyta a zcizena v sou-
ladu s poskytnutými seznamy uzavřených obchodů.

(2) Odstavec 1 se nepoužije, pokud penzijní spo-
lečnost obhospodařuje pouze povinný konzervativní
fond.

§ 11

[K § 39 odst. 1 písm. h) zákona
o důchodovém spoření a § 89 odst. 1 písm. h)

zákona o doplňkovém penzijním spoření]

Depozitář fondu provádí kontrolu dodržování

a) limitů vztahujících se k majetku v důchodovém
fondu a v účastnickém fondu6) alespoň jednou mě-
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6) § 53 a 54 zákona č. 426/2011 Sb.
§ 103 až 105 zákona č. 427/2011 Sb.



síčně, a to do 15 dnů od skončení předchozího
měsíce podle posledních dostupných údajů,

b) limitů vztahujících se k emitentovi cenných papírů
v majetku v důchodovém fondu a účastnickém
fondu7), a to na základě posledních dostupných
informací, nejméně však jednou za čtvrtletí, a

c) ostatních limitů podle zákona o důchodovém spo-
ření, zákona o doplňkovém penzijním spoření
a statutu fondu přiměřeně povaze limitu; splnění
požadavků na kvalitu investičního nástroje nebo
jeho emitenta je nutné kontrolovat nejen při sjed-
nání obchodu s daným investičním nástrojem, ale
i po dobu držení daného investičního nástroje, a to
minimálně jednou za čtvrtletí.

§ 12

Kontrola výpočtu úplaty za obhospodařování
majetku v důchodovém fondu a v účastnickém fondu

[K § 39 odst. 1 písm. k) zákona
o důchodovém spoření a § 89 odst. 1 písm. k)

zákona o doplňkovém penzijním spoření]

Depozitář fondu provádí kontrolu výpočtu úplaty
za obhospodařování majetku v důchodovém fondu
a v účastnickém fondu před každým vyplacením této
úplaty penzijní společnosti.

§ 13

Důvody neprovedení pokynu depozitářem fondu

(K § 41 odst. 6 zákona o důchodovém spoření
a § 91 odst. 6 zákona o doplňkovém penzijním spoření)

Důvodem pro neprovedení pokynu penzijní spo-
lečnosti depozitářem fondu podle § 41 odst. 6 zákona
o důchodovém spoření a § 91 odst. 6 zákona o do-
plňkovém penzijním spoření je případ, kdy

a) penzijní společnost nezjedná nápravu, zejména za-
dáním nového pokynu, jehož realizací dojde k od-
stranění nedostatku vzniklého původním poky-
nem a o němž lze důvodně předpokládat, že bude
vypořádán, nebo

b) by provedením pokynu došlo k překročení limitu
stanoveného zákonem o důchodovém spoření, zá-
konem o doplňkovém penzijním spoření nebo sta-
tutem fondu o více než 1 % nebo riziko vzniku
škody způsobené v důsledku vypořádání pokynu

prokazatelně převyšuje riziko vzniku škody spo-
jené s jeho nevypořádáním; depozitář fondu též
zváží při posouzení rizika vzniku škody pravdě-
podobnost včasného nahrazení škody penzijní
společností nebo osobou pověřenou penzijní spo-
lečností obhospodařováním majetku v důchodo-
vém fondu nebo v účastnickém fondu.

§ 14

Outsourcing činností depozitáře fondu

(K § 39 odst. 3 zákona o důchodovém spoření
a § 89 odst. 3 zákona o doplňkovém penzijním spoření)

(1) Pokud tato vyhláška umožňuje depozitáři
fondu vykonávat jeho činnosti pomocí outsourcingu
[§ 2 písm. b) a § 3 odst. 3], depozitář fondu

a) ověří, že poskytovatel outsourcingu je oprávněn
k výkonu dané činnosti,

b) uzavře s poskytovatelem outsourcingu smlouvu,
podle níž poskytovatel outsourcingu podle povahy
věci

1. nevydá majetek v důchodovém fondu a v účast-
nickém fondu nebo dokumentaci vztahující se
k tomuto majetku další osobě bez předchozího
souhlasu depozitáře fondu, ledaže jde o plnění
zákonné povinnosti a poskytovatel outsourcin-
gu o vydání majetku či dokumentace neprodle-
ně informuje depozitáře fondu,

2. vyhoví žádosti depozitáře fondu o pozastavení
provedení pokynu týkajícího se svěřeného ma-
jetku,

3. umožní kdykoliv depozitáři fondu převzetí ma-
jetku nebo dokumentace důchodového fondu
a účastnického fondu, pokud to jeho povaha
umožňuje,

4. nepoužije k této činnosti další osobu s výjimkou
podle odstavce 2,

5. provádí předmětné činnosti tak, aby byly tyto
činnosti v souladu s právními předpisy, a umož-
ní kontrolu prováděných činností depozitářem.

(2) V případě úschovy smlouva upraví, zda a za
jakých podmínek může poskytovatel outsourcingu
použít k provádění předmětných činností další osoby;
přitom musí být splněny podmínky podle odstavce 1.
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7) § 55 zákona č. 426/2011 Sb.
§ 106 zákona č. 427/2011 Sb.



§ 15

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2013.

Guvernér:

Ing. Singer, Ph.D., v. r.
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