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Úvod a cíle diplomové práce 

V dnešní době dochází v České republice, podobně jako v jiných vyspělých zemích, 

k neustálému prodlužování délky lidského života. Tento vývoj je pro lidstvo příznivým 

faktorem, ale jsou s ním spojeny i některé problémy. Mezi ně patří například zajištění 

životní úrovně populace v důchodovém věku. 

 

Každý stát si vytváří vlastní systém pro zabezpečení životního standardu penzistů. 

V důsledku nepříznivého demografického vývoje se však situace většiny důchodových 

systémů stává neudržitelná a jejich reforma je nevyhnutelná. Problematika reformy 

důchodového systému vyústila ve snahu o přenesení části odpovědnosti na samotné 

občany. K tomuto účelu jsou v rámci důchodových systémů vytvářeny nové pilíře, které 

podporují dobrovolné nebo povinné dlouhodobé ukládání peněžních prostředků, aby 

mohly být využity pro zabezpečení vlastních potřeb v důchodovém věku. Při vytváření 

takovýchto úspor hrají v mnoha zemích významnou roli zaměstnavatelé. 

 

Jedním z hlavních trendů současné doby je snaha státu motivovat veřejnost ve spoření 

k zajištění bydlení, zajištění svých blízkých pro případ neschopnosti nebo úmrtí a také 

k zajištění sebe sama ve stáří. Jako motivátory slouží různé příspěvky a daňová 

zvýhodnění. 

 

Většina finančních produktů podporovaných státem je na českém trhu již více než deset 

let. Bohužel jsou tyto produkty využívány jen asi ze 40%, zatímco v Evropské unii se 

obdobné produkty využívají z 90–95%. Tento rozdíl svědčí především o nižší 

informovanosti. Převládá dojem, že produkty podporované státem jsou jen pro bohaté. 

Dále je mezi českou veřejností zakotven názor, že o nás bude postaráno a tudíž není 

třeba se angažovat. 

 

Za podpůrný prostředek důchodového systému v České republice je možné považovat 

penzijní připojištění, které bylo v České republice zavedeno v roce 1994 přijetím 

zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem. Již od počátku 

vzniku penzijního připojištění byli občané motivováni k účasti formou státního 
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příspěvku. Dále došlo k prohloubení státní podpory tohoto produktu, a to zavedením 

daňových úlev pro účastníky penzijního připojištění a pro zaměstnavatele, kteří 

přispívají na penzijní připojištění svých zaměstnanců. 

 

Cílem mé diplomové práce je návrh penzijního připojištění pro zaměstnance vybraného 

podnikatelského subjektu, které bude zvyšovat příjmy jednotlivých zaměstnanců a 

zároveň minimalizovat náklady této společnosti. Jako součást mého návrhu provedu i 

výběr vhodného penzijního fondu. 

 

Společnost Flextronics Design, s.r.o. je podnikatelským subjektem, pro který budu 

problematiku penzijního připojištění se stáním příspěvkem zpracovávat. Pro společnost 

Fextronics Design, s.r.o. definuji jednotlivé návrhy a doporučení pro zavedení 

penzijního připojištění v podniku.  
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1 Důchodový systém v České republice 

Důchodový systém v České republice se neustále zmítá v pokusech o jeho reformu.    

Od roku 1990 byla uskutečněna řada změn, které jej dovedly až do dnešní podoby. Ta 

samozřejmě není konečná, bude třeba provést ještě řadu opatření a úprav. 

  

Státní penzijní systém je povinný, průběžně financovaný a dávkově definovaný. 

Základním předpisem, který upravuje povinné důchodové pojištění, je zákon                  

č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, účinnosti nabyl dnem 1. ledna 1996, a od té 

doby byl již několikrát novelizován. Vyplácí se následující druhy penzijních dávek: 

starobní důchody, invalidní důchody, vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. Důchodový 

systém v České republice se opírá především o tento pilíř. V zásadě se jedná                   

o mezigenerační solidaritu, kdy generace obyvatel v aktivním věku přispívá na důchody 

generací, které jsou v poproduktivním věku.  

 

Doplňkové systémy důchodového zabezpečení působí jako podpůrný prostředek 

důchodového systému v České republice. Penzijní připojištění je považováno za jeden 

z těchto podpůrných prostředků. V České republice bylo zavedeno v roce 1994 přijetím 

zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem. Jedná se o 

systém, který je dobrovolný, založený na občanském principu, plně fondově 

financovaný, soukromě provozovaný a účastnit se ho mohou osoby starší osmnácti let. 

V současné době má systém důchodového připojištění podobu pravidelného spoření se 

státním příspěvkem. Je možné získat i příspěvek od zaměstnavatele.  

 

Součástí doplňkového důchodového systému je také soukromé životní pojištění, kde 

se jedná opět o dobrovolné kapitálové pojištění realizované komerčními pojišťovnami. 

Jestliže penzijní připojištění se státním příspěvkem provozované penzijními fondy je 

jako systém účelově určeno pro stáří účastníků, nelze toto tvrdit o komerčním pojištění, 

které má za cíl řešit celou škálu pojistných událostí, z nichž stáří je pouze jednou z nich. 

Je možno využít daňové úlevy i na toto pojištění, státní příspěvek zde však není 

poskytován. (24) 
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V některých členských státech Evropské unie se využívá členění důchodového systému 

na tři pilíře: (24) 

1. Pilíř - Státní (veřejné) důchodové pojištění  („pay as you go“)  

Na základě zákona jsou zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné (dále jen 

OSVČ) povinny hradit příspěvek na důchodové pojištění. 

 

2. Pilíř - Zaměstnanecké penze 

Zaměstnavatel dobrovolně nebo povinně hradí příspěvky za své zaměstnance               

na některou z forem zaměstnaneckých důchodů včetně životního pojištění. 

 

3. Pilíř - Individuální pojištění (připojištění, zabezpečení) 

Jedná se o individuální zabezpečení jednotlivce na základě smlouvy s pojišťovnou, 

penzijním fondem apod.  

 

Můžeme říci, že v České republice nyní existuje a funguje 1. a 3. pilíř, ale na soukromé 

životní pojištění a penzijní připojištění se státním příspěvkem v současné době 

přispívají také zaměstnavatelé (2. pilíř).  V podmínkách České republiky však nejde      

o klasické skupinové životní pojištění, kde pojistníkem je zaměstnavatel a pojištěným je 

skupina zaměstnanců. Podmínky daňového zvýhodnění (platné od 1. 1. 2001) určují, že 

pojistníkem musí být zaměstnanec. Je více než jasné, že význam 2. a 3. pilíře by měl 

v budoucnu narůstat.   

 

1.1 Problémy důchodového systému v kontextu demografického 

vývoje 

Důchodový systém v České republice se potýká s následujícími problémy: (2), (24) 

 výdaje přesahují příjmy systému – důchodový účet se tak nachází v deficitu, 

 nepříznivý demografický vývoj, 

 systém je nezásluhový – tzv. existuje slabá vazba mezi výší příspěvku a 

vyplacenou dávkou, 

 pokles reálné hodnoty důchodů, 
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 nárůst počtu předčasných starobních důchodů, 

 zvyšování podílu důchodců na plátcích pojistného – je dáno především 

demografickým vývojem, nárůstem počtu předčasných starobních důchodů a 

snižující se mírou ekonomické aktivity, 

 zvýhodněné postavení OSVČ – spočívá v tom, že se na úhradě systému podílejí 

stále menší mírou a úhrada jejich dávek se tak stále více přenáší na zaměstnance 

a státní rozpočet, 

 neexistence standardního zaměstnaneckého připojištění - dalším nedostatkem 

systému důchodového pojištění je neexistence zaměstnaneckého připojištění 

minimalizujícího provozní náklady systému. Zaměstnanecké systémy penzijního 

připojištění jsou rozšířeny po celém světě. Plní funkci doplňkových 

důchodových systémů pro část obyvatelstva, které je zapojeno do pracovního 

procesu formou pracovního poměru (netýká se tedy OSVČ). 

 

Jeden z hlavních problémů spojených s důchodovým systémem v České republice je 

současný demografický vývoj, tj. zvyšování průměrné délky života při současném 

poklesu natality. Stejně jako v jiných zemích i v České republice se postupně prodlužuje 

střední délka života a následně i doba, po kterou jsou vypláceny důchody ze státních 

systémů. V důsledku by to znamenalo, že podíl plátců pojištění a příjemců penzí by se 

mohl snížit z dnešních 3:1 na 2:1 v roce 2020. Všechny uvedené údaje zdůvodňují 

nutnost provedení důchodové reformy, ani poté však nebude garantováno zachování 

úrovně životního standardu. (2) 

 

V posledních letech se o důchodové reformě diskutuje, ovšem zatím zůstalo spíše           

u slov. Přičemž všechny statistiky i zkušenosti z ostatních států ukazují, že čím déle 

budeme otálet, tím rozsáhlejší reforma bude zapotřebí. Tím samozřejmě i méně ochotně 

přijatelná pro obyvatele.  
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1.2 Reforma důchodového systému 

Důchodový systém v České republice je na základě výsledků hospodaření 

z předcházejících let označován jako dlouhodobě finančně neudržitelný a musí projít 

reformou. Půjde především o modernizaci, jejímž smyslem bude mimo jiné zajistit 

finanční stabilitu a únosnost systému. Přeměna celého systému může mít dvě podoby. 

Jednou možností je příspěvkově definovaný systém (Notional Defined Contribution – 

NDC) – je charakteristický tím, že jeho financování zůstává průběžné, ale z hlediska 

určení výše penze při odchodu do důchodu systém napodobuje fondový přístup. Každý 

účastník má v rámci tohoto systému svůj fiktivní osobní účet, na který se mu připisují 

jím odvedené příspěvky a postupně dochází k jejich zhodnocování v čase. Jako další 

možnost se naskytuje fondový systém – tento systém nespoléhá na mezigenerační 

solidaritu. Výše penze jedince závisí pouze na příspěvcích, které si jedinec v průběhu 

života naspořil a dlouhodobé míře výnosu z aktiv penzijního fondu. (24) 

 

Z důvodu perspektivy demografických změn je první pilíř, jako zdroj starobních 

důchodů, ve stávajícím rozsahu neudržitelný, a proto důchodová reforma musí 

zahrnovat v každém případě doplňkové systémy.  

 

Při současném demografickém vývoji, kdy dochází k neustálému zvyšování počtu 

obyvatel v důchodovém věku, je penzijní připojištění produktem pro zajištění stáří. 

Penzijní připojištění představuje jeden z nejvýnosnějších způsobů dlouhodobého 

spoření. Standardní starobní penze poskytovaná státem znamená hluboký pokles životní 

úrovně až o 55% po odchodu do důchodu (v současné době činí průměrná penze 45% 

průměrné mzdy). Tento trend se s nárůstem počtu obyvatel v důchodovém věku bude 

prohlubovat. 

 

Nová vláda zahajuje reformu penzí. Jako první krok je uváděno zprůhlednění penzijních 

fondů. Záměr novely zákona o penzijním připojištění je zvýšit výnosy lidí spořících si 

na důchod v penzijních fondech a zároveň do nich přilákat více peněz. Zákon je 

základním stavebním kamenem chystané reformy penzí.  
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Základem novely zákona o penzijním připojištění je oddělení majetku fondů od peněz, 

které v nich spoří jejich zákazníci. Česko je totiž jednou z mála evropských zemí, kde je 

dosud majetek společný, a fondy tak mohou nekontrolovaně sahat i na peníze klientů. 

Růst výnosů by mělo částečně zajistit právě oddělení majetku. Nyní totiž fondy platí ze 

společného majetku například získávání nových klientů. (30) 

 

Platba na důchody v České republice dosáhnou v letošním roce 288 miliard korun, což 

je téměř třetina veškerých výdajů státu. Růst vyplacených penzí se každým rokem 

zvyšuje. Loni přibylo dvakrát tolik důchodců než v roce 2005, penzi pobírá přes 1,4 

milionu lidí. Letos se  rovněž zvýší penze, v průměru o 500 Kč, na 8697 korun. (31) 

 

Oddělení soukromých peněz od prostředků majitelů penzijních fondů by mělo být 

prvním krokem k důchodové reformě. Ta by měla růst objemu peněz vyplácených        

ze státního rozpočtu zastavit. Vláda ve svém programovém prohlášení říká, že naváže 

na dohody politických stran o nutné reformě a rozpracuje do legislativní podoby hlavní 

parametry reformy. Její termín je však nejasný. K oddělení majetku, nutné podmínce 

pro změnu systému, totiž dojde nejdříve v průběhu příštího roku, možná až o rok 

později. Podle odborníků se termín stihnout dá, problém však bude v tom, kdo ony 

paragrafy napíše. Změnu systému dost nezvykle nepřipravuje ministerstvo financí, které 

by mělo novelu zákona o penzijním připojištění předkládat vládě. Pracují na ní penzijní 

fondy.  (31) 

 

Důvodů proč spěchat je mnoho. Již loni musel stát do dosud vyrovnaně či přebytkově 

hospodařícího systému přidat deset miliard korun. Jinak by důchodci byli v prosinci bez 

penzí. Od začátku letošního roku na účtu sociálního pojištění chybí čtyři miliardy 

korun, které byly přerozdělili na dotace regionů. (31) 

 

Novela zákona o penzijním připojištění, kterou penzijní fondy se státem připravují, je 

prvním krokem k reformě. Státnímu rozpočtu sice pomůže, ale díky ní by se systém 

mohl stát atraktivnějším i bez dodatečných státních dotací. Penzijní fondy budou moci 

nabídnout více druhů fondů, mladší generace jistě ocení ty s vysokým podílem akcií na 

celkovém portfoliu. Fondy rovněž chtějí, aby se zavedla takzvaná penze na dobu 
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určitou. Ta by mimo jiné zajistila, že v případě úmrtí penzisty přejde zbytek jeho 

naspořených peněz do dědictví. V současném systému se tak často neděje a peníze 

využívají ti klienti fondů, kteří naopak úmrtnostní tabulky „přežili“. Výplaty 

doživotních  penzí by měly nově přejít na životní pojišťovny, penzijní fondy by je 

nezajišťovaly. (31) 
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2 Penzijní připojištění v České republice 

Penzijní připojištění je v České republice upraveno zákonem č. 42/1994 Sb. (dále jen 

zákon), o penzijním připojištění se státním příspěvkem. 

 

Podle tohoto zákona je penzijní připojištění chápáno jako shromažďování peněžních 

prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch 

účastníků, nakládání s těmito prostředky a vyplácení dávek penzijního připojištění.  

 

Zavedením tohoto zákona vznikl finanční produkt, který tvoří určitý doplněk 

k základnímu systému důchodového zabezpečení. Občanům je tak poskytnuta možnost 

ovlivnit výši příjmů v době, kdy nebudou výdělečně činní. Podle individuální finanční 

situace se mohou podílet na zabezpečení své budoucnosti formou dlouhodobého 

spoření. Penzijní připojištění je forma dlouhodobého spoření, které je zvýhodněno 

státním příspěvkem, případně i možností daňového odpočtu. 

 

Ve většině vyspělých států je penzijní připojištění běžnou součástí důchodového 

zabezpečení, hraje však pouze doplňkovou roli. Vzhledem k demografickému vývoji 

v České republice, podle kterého v nejbližší době počet lidí v důchodovém věku značně 

převýší počet lidí v produktivním věku, se stane tento produkt nezbytnou součástí 

důchodového systému.     

 

2.1 Principy penzijního připojištění 

Penzijní připojištění funguje na základě několika principů. Za tyto principy považujeme 

princip dobrovolnosti, občanský princip, princip státní podpory, dohledu nad penzijními 

fondy a princip dlouhodobosti. 

 

1. Princip dobrovolnosti 

Účast každého občana na penzijním připojištění je dobrovolná a zakládá se                  

na smluvním vztahu. Penzijní připojištění lze také kdykoliv vypovědět a to bez udání 

důvodu. Výpovědní důvody jsou podle zákona stanoveny pouze pro penzijní fondy. 
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2. Občanský princip 

Penzijní připojištění je dáno vztahem občan – penzijní fond. To znamená, že zde 

neexistuje zaměstnanecký princip. Současný systém tedy dává možnost připojistit se i 

pro penzisty, studenty, lidem samostatně výdělečně činným a všem ostatním, kteří jsou i 

nejsou v zaměstnaneckém poměru. Občanský princip je tedy širší než zaměstnanecký, 

ale předpokládá se, že i u nás bude během důchodové reformy zaveden v určité formě 

princip zaměstnanecký. 

 

3. Princip státní podpory 

Ze státního rozpočtu jsou účastníkům penzijního připojištění vypláceny příspěvky       

na penzijní připojištění a jsou poskytovány daňové úlevy (viz níže). 

 

4. Dohled nad penzijními fondy 

Státní dozor nad penzijními fondy vykonává Česká národní banka a Ministerstvo 

financí prostřednictvím právní úpravy penzijního připojištění a výkonem státního 

dozoru nad penzijními fondy. Snahou je především zajišťovat vložené peněžní 

prostředky účastníků (viz níže).  

 

Existuje také tzv. povolovací řízení, kterým musí penzijní fond při svém vzniku projít. 

Dále je prováděn průběžný státní dozor nad činností penzijního fondu a zákonném 

vymezení způsobu a rozsahu investování vložených prostředků. Všechny tyto 

instrumenty zajišťují bezpečnost penzijního připojištění a snižují jeho rizikovost. 

 

5. Princip dlouhodobosti 

Penzijní připojištění je jednou z forem dlouhodobého investování peněžních prostředků 

účastníků. Zpravidla lze penzi z penzijního připojištění vyplácet až po dovršení věku 60 

let,  kdy mohou být jednorázově nebo postupně vypláceny prostředky, které si účastník 

penzijního připojištění naspořil, zhodnocené o státní příspěvky, příspěvky 

zaměstnavatele nebo jiné třetí osoby, veškeré prostředky jsou samozřejmě dále 

zhodnoceny ještě o přerozdělené výnosy penzijního fondu. 
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Dále uvádím základní princip fungování penzijního připojištění, který částečně zahrnuje 

i zmíněné principy a celkový náhled možnosti příspěvků, penzí a cyklu penzijního 

připojištění.  

 

  Schéma č. 1: Základní princip fungování penzijního připojištění                                                            
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Pramen: Šulc, J., Illetško, P. (2000). - upraveno 
 

 

2.2 Cílové skupiny penzijního připojištění 

Podle zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem může být účastníkem 

fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která uzavře   

s penzijním fondem písemnou smlouvu o penzijním připojištění (dále jen smlouva). 

Účast na penzijním připojištění je dobrovolná. (10) 

 

Účastníkem může být dále fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na území jiného 

členského státu Evropské unie, pokud je účastna důchodového pojištění nebo je 

poživatelem důchodu z českého důchodového pojištění nebo je účastna veřejného 

zdravotního pojištění v České republice, která uzavře s penzijním fondem smlouvu. 

Bydliště na území státu Evropské unie a účast na zdravotním nebo důchodovém 

pojištění je nutno prokázat hodnověrným způsobem (např. předložením osobního 
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průkazu totožnosti, průkazu zdravotní pojišťovny nebo dokladem zaměstnavatele          

o srážkách na důchodové pojištění). (10) 

 

Účastník na penzijním připojištění nenabývá žádné majetkové podíly na majetku 

penzijního fondu. Smlouva o penzijním připojištění se státním příspěvkem, která je 

s fondem uzavřena, vymezuje režim placení příspěvků a lhůty, kdy své peníze 

zhodnocené o státní příspěvky a výnosy z fondu dostane zpět.  

 

Zaměstnavatel může přispívat svým zaměstnancům na penzijní připojištění v rámci 

programu zaměstnaneckých výhod. Příspěvek na penzijní připojištění mohou svým 

zaměstnancům poskytovat i rozpočtové a příspěvkové organizace. (10) 

 

2.3 Nároky z penzijního připojištění 

Za nároky z penzijního připojištění jsou podle zákona o penzijním připojištění 

považovány různé druhy penzí a různé druhy dávek. Účastníkům je možné vyplácet 

tyto dávky ve lhůtách a způsobem stanoveným penzijním plánem. V tomto směru 

přinesla Novela zákona o penzijním připojištění č. 170/1999 Sb. mnohé změny a úpravy 

oproti Zákonu o penzijním připojištění č. 42/1994 Sb. 

 

2.3.1 Druhy penzí penzijního připojištění 

Podle zákona o penzijním připojištění se stáním příspěvkem mohou penzijní fondy 

nabízet tyto druhy penzí: (10) 

 

1. Starobní penze  

Starobní penzi lze chápat jako dávku, která náleží účastníkovi při dosažení věku 

stanoveného penzijním plánem, avšak ne nižší než 60 let (před novelizací 50 let). Dříve 

lze dávky vyplácet jen v případě přiznání starobního důchodu z důchodového pojištění. 

Pro nárok na výplatu starobní penze je nutné placení příspěvků nejméně 60 měsíců. 

Výše dávky závisí na velikosti příspěvků účastníka a délce doby jejich placení, státním 

příspěvku a všech připsaných podílech na výnosech hospodaření penzijního fondu. Tyto 
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dávky náleží jen účastníkovi. Po novelizaci může být takto vyplácená penze pouze 

doživotní, není možné si vybrat určitý konečný počet měsíců. Tento druh penze musí 

být vždy sjednán ve smlouvě o penzijním připojištění. 

 

2. Invalidní penze 

Invalidní penze je volitelná. Invalidní penze náleží účastníkovi po přiznání plného 

invalidního důchodu bez závislosti na jeho věku a pokud vkládal úložky nejméně 36 

kalendářních měsíců od sjednání penze. Tyto dávky náleží také jen samotnému 

účastníkovi. Invalidní penzi lze uzavřít i s osobou, která již pobírá plný invalidní 

důchod. V praxi to znamená, že tato osoba může finanční prostředky z penzijního 

připojištění vybrat již při splnění podmínky odspoření alespoň 36 měsíců. Invalidní 

penze je vyplácena z příspěvků účastníka určených  na starobní penzi. Účastník čerpá 

prostředky na tu penzi, na kterou splnil podmínky dříve. Je ale nutné brát v úvahu, že 

pokud se účastník stane invalidní např. po pěti letech připojištění, je vytvořen pouze 

malý objem prostředků, ze kterých bude možno penzi vyplácet. 

 

3. Výluhová penze 

Penzi výsluhovou může penzijní plán příslušného penzijního fondu obsahovat. Pokud je 

výluhová penze ve smlouvě sjednána, umožňuje dílčí plnění ze smlouvy před vznikem 

nároku ze starobní penze. Její výplata je podmíněna dosažením 33 let (při zahájení 

plateb příspěvků v 18 letech) a dobou placení příspěvků nejméně 180 měsíců. Pokud 

účastník platí příspěvky na starobní i výluhovou penzi, nesmí být příspěvky určené        

na výsluhovou penzi vyšší, než příspěvky na starobní penzi, tj. maximálně 50% 

celkového měsíčního příspěvku.. Také tyto dávky náleží jen účastníkovi.  

 

4. Pozůstalostní penze 

Pozůstalostní penze patří mezi volitelné penze. Je to druh penze pro případ, že se 

účastník dávky z penzijního připojištění sám nedožije. Tyto dávky náleží fyzické osobě, 

kterou účastník určil ve smlouvě (je možné určit i více osob a poměr, v jakém mají být 

peníze rozděleny). Při smrti účastníka penzijní připojištění zaniká. Pro nárok na výplatu 

pozůstalostní penze musí být splněna minimální pojištěná doba, která je po novele      

36 měsíců. Konkrétní podmínky musí stanovit penzijní plán.  

17 



 

2.3.2 Druhy dávek penzijního připojištění 

Penzijní fondy ve svých penzijních plánech rozlišují následující druhy dávek, které 

vyplácí účastníkům penzijního připojištění, pokud jim vznikne na tuto dávku nárok dle 

zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem. (28) 

 

1. Doživotní penze 

V penzijních plánech penzijních fondů se můžeme setkat s různými druhy doživotní 

penze. Například doživotní penze může být prostá, v tom případě ji doživotně pobírá 

pouze účastník. Dále existuje doživotní penze s nárokem na pozůstalostní penzi, tedy 

v případě smrti účastníka pobírají pozůstalí (určení ve smlouvě) ještě několik přesně 

určených let (obvykle 2-3 roky) penzi ve stejné výši. Dále se uvádí doživotní penze se 

zaručenou dobou výplaty (např. 10 let), kdy v případě úmrtí účastníka pobírají pozůstalí 

(určení ve smlouvě) stejnou výši penze po zbytek zaručené doby. Při žádosti o některou 

z doživotních penzí je možno zvolit 1. mimořádnou splátku penze až do výše               

1/3 finančních prostředků na účtu. 

 

2. Jednorázové vyrovnání 

Náleží účastníkovi za podmínek stanovených penzijním plánem místo penze. 

Jednorázové vyrovnání znamená, že účastník již splnil podmínky pro žádost o výplatu 

penze, ale o dlouhodobé vyplácení penze nemá zájem. Jedná se o jednorázové vyplacení 

veškerých prostředků z účtu účastníka (úhrn příspěvků zaplacených účastníkem, 

státní příspěvky a podíl na výnosech hospodaření penzijního fondu). Penzijní 

připojištění jeho výplatou zaniká. Na jednorázové vyrovnání má nárok také účastník, 

který ukončí trvalý pobyt na území České republiky.  

 

V případě vzniku nároku na jednorázové vyrovnání a po doručení písemné žádosti          

o jeho výplatu, je penzijní fond povinen vyplatit jednorázové vyrovnání do konce 

kalendářního čtvrtletí následujícího po měsíci, na který byl poslední příspěvek účastníka 

zaplacen. Účastníkovi, kterému vznikl nárok na jednorázové vyrovnání a který penzijní 

připojištění před uplatněním žádosti o jeho výplatu přerušil, je penzijní fond povinen 

jednorázové vyrovnání vyplatit do tří měsíců po doručení písemné žádosti o jeho 

výplatu. 
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Penzijní fondy by se samozřejmě měly snažit apelovat na účastníky penzijního 

připojištění v tom smyslu, aby uvážili, zda není lepší místo jednorázového vyrovnání 

čerpat raději starobní penzi. Starobní penzi je totiž možné čerpat doživotně a je 

prakticky také možné, že účastník vyčerpá více prostředků, než kolik by činilo 

jednorázové vyrovnání (v případě zvolení penze se budou prostředky ve fondu nadále 

zhodnocovat). Pro penzijní fondy je samozřejmě mnohem zajímavější vyplácet penze.   

A to z jednoduchého důvodu, fond tak má k dispozici poměrně velkou částku ještě      

po další dlouhou dobu. Pokud spoření probíhá několik desítek let, může se pak jednat i 

o částky pohybující se ve statisících. Na druhou stranu by si měl klient uvážit, jakou 

smlouvu s jakým penzijním plánem má uzavřenou. Pokud se dožije jen několika málo 

let po počátku výplaty penze a má sjednanou pozůstalostní penzi, která bude po jeho 

smrti vyplácená pozůstalým jen dva až tři roky, může dojít k tomu, že nebudou 

vyplaceny všechny jeho prostředky, které si na individuálním účtu naspořil, a tato 

částka posléze propadá ve prospěch fondu. Z tohoto pohledu se jednorázové vyrovnání 

zdá zajímavou cestou, jak získat všechny své vložené prostředky, a ještě navíc 

zhodnocené, zpět. 

 

3. Odbytné 

Nárok na výplatu odbytného vzniká, pokud účastník zaplatil příspěvky alespoň              

na 12 měsíců a jeho penzijní připojištění zaniklo dohodou nebo výpovědí před vznikem 

nároku na dávku. Odbytné se stanoví jako úhrn příspěvků zaplacených účastníkem 

(včetně příspěvků třetí osoby nebo zaměstnavatele) a podílů na výnosech fondu. Pokud 

účastník zemřel a nebyla mu vyplácena penze nebo vyplaceno jednorázové vyrovnání a 

pokud nevznikl nárok na pozůstalostní penzi náleží odbytné fyzickým osobám určeným 

ve smlouvě. Jestliže se účastník rozhodne využít odbytného, přichází o státní příspěvky 

a výnosy z nich. Penzijní připojištění jeho výplatou zaniká. 

 

Uvedené dávky je penzijní fond povinen vyplácet ve lhůtách a způsobem určeným 

penzijním plánem nebo způsobem dohodnutým s příjemcem. 
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2.4 Vznik, zánik a přerušení penzijního připojištění 

Penzijní připojištění vzniká na základě smlouvy uzavřené mezi fyzickou osobou, která 

je způsobilá být účastníkem, a penzijním fondem, který má povolení poskytovat 

penzijní připojištění. Penzijní připojištění účastníka vzniká dnem uvedeným ve smlouvě 

o penzijním připojištění, kterým je zpravidla první den kalendářního měsíce 

následujícího po uzavření smlouvy. Nejdříve může penzijní připojištění vzniknout dnem 

uzavření smlouvy. Účastníkem může být fyzická osoba starší 18 let, z čehož vyplývá, že 

se nesmí uzavírat smlouva ve prospěch nezletilého dítěte. Není však limitována horní 

hranice pro uzavření penzijního připojištění. Účast na penzijním připojištění je 

dobrovolná. (10) 

 

Každý smí mít uzavřenou pouze jednu smlouvu o penzijním připojištění. Ve smlouvě 

musí být sjednáno poskytování starobní penze. Tuto skutečnost kontroluje 

Ministerstvo financí. Pokud budou 2 penzijní fondy na jednoho účastníka žádat státní 

příspěvek (tzv.duplicita), předá ministerstvo tuto informaci penzijnímu fondu a ten 

následně vyzve klienta, aby vše uvedl do pořádku. Tyto záležitosti se řeší vždy 

zdlouhavě, protože penzijní fondy mohou v tomto smyslu s Ministerstvem financí 

komunikovat prostřednictvím žádosti o státní příspěvky jen 4x ročně. Je proto v zájmu 

účastníka, aby se při sepisování smlouvy domluvil na přesném datu vzniku nové 

smlouvy. (10) 

 

Před uzavřením smlouvy musí být účastník informován o statutu a penzijním plánu 

(viz. níže), který je také součástí smlouvy. Smlouva, uzavřená s penzijním fondem, 

vymezuje režim placení příspěvků i způsob a lhůty, kdy dostane účastník své vložené a 

zhodnocené peněžní prostředky zpět.  

 

Penzijní připojištění lze platit v pravidelných měsíčních splátkách nebo i delších 

časových obdobích (čtvrtletí, pololetí, rok, případně i delší časové období). Minimální 

měsíční příspěvek činí 100 Kč. Konkrétní výše příspěvku je sjednána ve smlouvě. 

Placení příspěvku lze v průběhu spoření přizpůsobovat aktuální finanční situaci 

účastníka (zvyšovat či snižovat měsíční příspěvek, možnost přerušení nebo odkladu 

placení příspěvku). Příspěvek účastníka se považuje za zaplacený včas, je-li do konce 
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kalendářního měsíce, na který se platí, připsán na účet penzijního fondu u jeho 

depozitáře. Pokud je příspěvek placen na delší období, považuje se za zaplacený, je-li 

uhrazen do konce prvního kalendářního měsíce v období, za které se příspěvek platí. 

Platby je možno realizovat bankovním převodem, poštovní poukázkou nebo vkladem 

hotovosti na účet, u některých penzijních fondů i prostřednictvím služby SIPO. Na účet 

penzijního připojištění lze rovněž poukázat i mimořádný vklad. Poplatky nejsou u 

penzijního připojištění na základě zákona o penzijním připojištění se státním 

příspěvkem uplatňovány. 

 

Penzijní fond vede každému účastníkovi ode dne vzniku penzijního připojištění jeho 

individuální účet a na něm eviduje stav příspěvků zaplacených ve prospěch účastníka   

v rozdělení na příspěvky účastníka, příspěvky účastníka nárokovatelné pro odpočet        

ze základu daně z příjmů účastníkem, který je poplatníkem daně, příspěvky placené 

zaměstnavatelem a na ostatní příspěvky zaplacené ve prospěch účastníka. Dále je 

penzijní fond povinen odděleně evidovat stav státních příspěvků a podílů na výnosech 

hospodaření ve prospěch účastníka. (10) 

 

Účastník může pro případ své smrti určit ve smlouvě tzv. oprávněné osoby, kterým 

vznikne nárok na odbytné, a způsob rozdělení odbytného mezi ně.  

 

Penzijní fondy dle zákona o penzijním připojištění nabízí několik forem ukončení 

penzijního připojištění. Mezi způsoby ukončení penzijního připojištění náleží: 

 

1. Výpověď (odbytné) 

Účastník může smlouvu o penzijním připojištění kdykoliv písemně vypovědět. Penzijní 

fond účastníkovi odpoví nejpozději do 30 dnů ode dne doručení výpovědi a písemně 

potvrdí její přijetí a sdělí datum zániku penzijního připojištění.. Výpovědní doba začíná 

běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla doručena 

výpověď penzijnímu fondu, a činí dva kalendářní měsíce. Odbytné je poskytováno 

jednorázově nejpozději do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po měsíci,           

na který byl zaplacen poslední příspěvek účastníka. (10) 
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2. Jednorázové vyrovnání 

Účastník penzijního připojištění, který splnil podmínky pro vznik nároku na starobní, 

invalidní nebo výsluhovou penzi, může požádat penzijní fond o jednorázové vyrovnání, 

tj. výplatu celé finanční částky vedené na jeho individuálním účtu na příslušnou penzi 

ke dni, který si zvolí, nejdříve však ke dni vzniku nároku na tuto penzi. (28) 

 

3. Výplata pravidelné penze 

Penzijní připojištění je ukončeno výplatou poslední pravidelné penze. 

 

4. Další způsoby ukončení smlouvy o penzijním připojištění 

Dalšími způsoby ukončení smlouvy o penzijním připojištění jsou (10): 

 úmrtí účastníka, 

 ukončení trvalého pobytu účastníka na území České republiky, 

 výplata odbytného při zániku penzijního fondu, pokud nedošlo k převzetí 

povinností jiným penzijním fondem, 

 vypovězením smlouvy o penzijním připojištění ze strany penzijního fondu, 

 písemnou dohodou účastníka a penzijního fondu, 

 v důsledku ztráty bydliště na území členského státu Evropské unie nebo 

ukončení účasti v důchodovém pojištění nebo ve veřejném zdravotním pojištění 

v České republice, 

 převodem do jiného penzijního fondu. 

 

Účastník sám rozhodne o výběru penzijního fondu, se kterým uzavře smlouvu          

o penzijním připojištění. Penzijní fond může účastník kdykoliv změnit a peníze převést 

z jednoho fondu do druhého. Smluvní vztah může být bez udání důvodů rozvázán. 

Povinnost udání důvodů platí podle zákona jen pro penzijní fondy.  

 

Pokud se účastník rozhodne, že chce přejít k jinému penzijnímu fondu, nový penzijní 

fond převezme peněžní prostředky z penzijního připojištění u jiného penzijního fondu 

na žádost účastníka, který uzavře s novým penzijním fondem smlouvu o penzijním 
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připojištění s tím, že smlouva je účinná od prvního dne kalendářního měsíce 

následujícího po měsíci, ve kterém došlo k uplynutí výpovědní lhůty smlouvy 

penzijního připojištění účastníka u předchozího penzijního fondu. Pojištěnou dobu        

u předchozího penzijního fondu započte nový penzijní fond účastníkovi do pojištěné 

doby u penzijního fondu. Rozmístění peněžních prostředků z penzijního připojištění       

u předchozího fondu mezi příspěvky na starobní a výsluhovou penzi, byla-li sjednána, 

penzijní fond zachová, eventuální ostatní prostředky budou převedeny na příspěvky      

na starobní penzi u penzijního fondu. (10) 

 

Účastník může penzijní připojištění přerušit, jen pokud platil příspěvky na penzijní 

připojištění po dobu 36 kalendářních měsíců nebo platil příspěvky po dobu                    

12 kalendářních měsíců v případě každého dalšího přerušení penzijního připojištění        

u téhož penzijního fondu. Na přerušení penzijního připojištění se lze dohodnout 

s penzijním fondem na základě písemné žádosti. Celková doba přerušení nebývá pevně 

stanovena penzijním plánem, ale účastník by měl vědět, že doba přerušení penzijního 

připojištění se mu nezapočítává do pojištěné doby. Přerušení připojištění umožňuje 

uzavřít smlouvu o penzijním připojištění s jiným penzijním fondem. 

 

 U přerušení placení není většinou ze strany penzijního fondu nastavena žádná 

minimální hranice naspořené doby, ale účastník fondu formou oznámení přesně vymezí 

dobu, po kterou nebude platit příspěvky. Stejně jako u přerušení připojištění se mu tyto 

měsíce nezapočítávají do pojištěné doby. Při přerušení placení není možné uzavřít 

smlouvu s jiným penzijním fondem. 

 

V penzijním plánu bývá uvedena pro účastníka ještě jedna varianta, a to možnost se 

s penzijním fondem domluvit na odložení placení příspěvků. V případě doplacení 

příspěvků za dobu odkladu, započte penzijní fond účastníkovi také tuto dobu do celkové 

pojištěné doby. Účastníkovi ovšem nenáleží zpětně nárok na státní příspěvek za toto 

období. Žádné sankce z obou typů přerušení neplynou. 

 



4) výklad novely zákona č. 42/1994 Sb. není v této oblasti jednotný. Některé PF neumožňují účastníkům přerušit penzijní připojištění u smlouvy s nárokem na dávku v 

50 letech. 

  

2) nárok na dávku při dosažení věku 50 let a odspoření doby upravené v penzijním plánu konkrétního penzijního fondu 

1) nárok na dávku při dosažení věku 60 let (nebo přiznání starobního důchodu) a odspoření 60 měsíců 

Pramen: vlastní konstrukce na základě materiálů společnosti Penzijní fond Komerční banky, a.s.
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3) u přerušené smlouvy zůstává nárok na dávku u původního fondu v 50 letech 

Schéma č. 2: Možnosti převodu penzijního připojištění 

 



 

2.5 Státní podpora v penzijním připojištění 

Jedním z nástrojů, kterými se stát snaží motivovat občany k uzavření penzijního 

připojištění je státní příspěvek, který hradí účastníkům ze státního rozpočtu. Platí, že 

ke každému měsíčnímu příspěvku, který platí účastník,  je připisován státní příspěvek. 

Penzijní fondy pak musejí tyto příspěvky a státní příspěvky evidovat a hospodařit s nimi 

s dobrou péčí a s cílem zabezpečit spolehlivý výnos. Výnosy ze státních příspěvků, 

stejně jako výnosy z příspěvků na penzijní připojištění, jsou připisovány na individuální 

účty účastníků. Minimální možný příspěvek, který lze platit a ke kterému je připisován 

státní příspěvek, je 100 Kč. Maximální částka, na kterou je možné získat státní 

příspěvek, je 500 Kč. Účastník může platit i více než 500 Kč, ale peníze, které dá navíc 

již nejsou zhodnoceny státním příspěvkem. (9) 

 

Tabulka č. 1: Výše státního příspěvku 

Výše příspěvku účastníka Výše státního příspěvku 

100 až 199 Kč 50 Kč (= 50 %) 
+ 40 % z částky nad 100 Kč 

200 až 299 Kč 90 Kč (= 45 %) 
+ 30 % z částky nad 200 Kč 

300 až 399 Kč 120 Kč (= 40 %) 
+ 20 % z částky nad 300 Kč 

400 až 499 Kč 140 Kč (= 35 %) 
+ 10 % z částky nad 400 Kč 

500 Kč a více 150 Kč  (= 30 %) 
 
Pramen: Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státní příspěvkem, ve znění zákona č. 170/1999 
Sb. 

 

Na příspěvek placený zaměstnavatelem zcela nebo z části za svého zaměstnance se 

státní příspěvek neposkytuje. 

 

Daňové zvýhodnění je dalším motivačním nástrojem státu k přimění občanů uzavřít 

smlouvu o penzijním připojištění. Daňové úlevy lze uplatňovat každoročně po celou 

dobu trvání penzijního připojištění.  
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Daňové úlevy jsou poskytovány: 

 účastníkovi 

 zaměstnavateli 
 

2.5.1 Daňové úlevy pro účastníky penzijního připojištění 

Účastník si může na základě smlouvy o penzijním připojištění odečíst platbu příspěvků 

od základu daně z příjmů. Částka, kterou si takto může odečíst, se rovná úhrnu 

příspěvků ve zdaňovacím období sníženému o 6 000 Kč. Pokud tedy účastník využívá 

plných státních příspěvků a platí 500 Kč za měsíc, nemůže již uplatňovat žádné daňové 

úlevy. Daňové zvýhodnění se uplatňuje z úhrnu částek, které převyšují 500 Kč 

(měsíčně). Maximální možná částka, kterou lze takto odečíst za zdaňovací období, činí 

12 000 Kč. (9) 

 

Pro zaměstnance, kterému přispívá zaměstnavatel, je příspěvek na jeho penzijní 

připojištění od zaměstnavatele osvobozen od daně z příjmu, a to až do výše 5% 

vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení za zdaňovací období nebo 

jeho část, tj. cca 5% hrubé mzdy. Z příspěvku zaměstnavatele se neodvádějí srážky      

na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení do výše příspěvku osvobozeného od daně 

z příjmu ze závislé činnosti. (12) 

 

Daňový odpočet může účastník uplatnit až po skončení kalendářního roku 

prostřednictvím daňového přiznání nebo u svého zaměstnavatele, po předložení 

smlouvy o penzijním připojištění a potvrzení penzijního fondu o výši příspěvku 

zaplaceného účastníkem. 

 

Příspěvek zaměstnavatele je pro zaměstnance i zaměstnavatele osvobozen od platby 

sociálního a zdravotního pojištění. Nutno dodat, že na příspěvky od třetích osob (např. 

zaměstnavatel) se neposkytují státní příspěvky. 
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Tabulka č. 2: Výše roční státní podpory (stav po 1. 1. 2000) 

 

Výše ročních plateb účastníka na penzijní připojištění 
podoba státní 

podpory 
1 200 – 6 000 Kč 6 000 – 18 000 Kč více než 18 000 

Kč 
výše ročního 

státního 
příspěvku 

600 – 1 800 Kč 
v závislosti na platbě 

účastníka 
1 800 Kč 1 800 Kč 

odpočet ze 
základu daně 0 Kč 

až ve výši 12 000 Kč 
v závislosti na výši 

platby účastníka 

maximálně ve 
výši 12 000 Kč 

Pramen: Šulc, J., Illetško, P. (2000) - upraveno 
 

Výnosy z penzijního připojištění sice podléhají dani z příjmu, ale jsou zvýhodněny 

odloženou splatností daně. Při čerpání prostředků z účtu účastníka jsou výnosy, podle 

zákona o daních z příjmů, považovány za příjmy z kapitálového majetku a jsou zdaněny 

srážkovou daní 15% a odvedeny příslušnému správci daně penzijním fondem. (12) 

 

Tabulka č. 3: Zdanění výplat dávek z penzijního připojištění 

Způsob 
ukončení Příspěvek Výnos z příspěvků 

 účastníka státní zaměstnavatele účastníka státu zaměstnavatele

Řádné 
ukončení 

penzí 
0 % 0 % 0 % 15 % 15 % 15 % 

Jednorázové 
vyrovnání 0 % 0 % 15 % 15 % 15 % 15 % 

Odbytné-
předčas. 
ukončení  

0 % vrací 
se 25 % 25 % vrací 

se 25 % 

 
Pramen: Vlastní zpravování dle: Zákon č. 568/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
 

Při předčasném ukončení smlouvy s výplatou odbytného vzniká v roce ukončení 

smlouvy povinnost účastníka zvýšit si svůj základ daně o částky, o které byl základ 
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daně v minulých letech snížen z titulu zaplaceného pojistného. Tato povinnost se však 

nevztahuje na částky, o které byl základ daně snížen před 1. lednem 2006. (12) 

Dále uvádím možný propočet naspořených částek a daňových výhod pro účastníka 

podle vstupního věku účastníka a podle výše příspěvku účastníka. 

 

Schéma č 3: Příklady naspořených částek a daňových výhod pro účastníka 

Vstupní věk účastníka 

25 let 40 let 55 let 

 

Stav účtu 

za 35 let 

Stav účtu 

za 20 let 

Stav účtu 

za 5 let 

100 133064 54129 9898 

300 372799 151642 27729 

500 577276 234858 42939 

 

 

700 755359 307270 56185 480 

1000 1022483 451931 76053 1200 

1500 1467690 597035 109167 2310 

 

Roční  

úspora  

na dani  

z 

příjmu

* 

 

Př
ís

pě
ve

k 
úč

as
tn

ík
a 

K
č/

m
ěs

íč
ně

  

Max. úspora   

3 840 Kč     

ročně 
* Předpoklad průměrného hrubého měsíčního příjmu 15 000 Kč 

Pramen: Penzijní fond Komerční banky, a.s.: Propagační materiály k penzijnímu připojištění 
 

2.5.2 Daňové úlevy pro zaměstnavatele přispívající na penzijní připojištění 

svým zaměstnancům 

Pro zaměstnavatele je příspěvek na penzijní připojištění zaměstnance uznán jako 

daňový náklad, a to až do výše 3% vyměřovacího základu zaměstnance pro pojistné      

na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, tj. cca 3% z hrubé 

mzdy. Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění je osvobozen od odvodů         

na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění do výše příspěvku osvobozeného od daně 

z příjmu ze závislé činnosti zaměstnance (5%). Omezení výše příspěvku zaměstnavatele 

na penzijní připojištění, ze kterého se neodvádějí srážky na zdravotní pojištění a sociální 

zabezpečení na straně fyzické i právnické osoby je platné od 1.1.2007. (12) 
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V souvislosti se změnami k nimž došlo v systému pojistného na sociální zabezpečení a 

státní politiku zaměstnanosti, přijatými v doprovodném zákoně k novému zákoníku 

práce (zákon č. 264/2006 Sb.), může docházet od roku 2007 k nejasnosti při aplikaci 

ustanovení § 6 odst. 9 písm. s) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

účinném k 1. 1. 2007. V něm uváděný limit ve výši 5% pro daňové osvobození 

příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění se státním příspěvkem placený na účet 

zaměstnance u penzijního fondu je závislý na výši vyměřovacího základu zaměstnance 

pro pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti. Protože od roku 

2007 je výše vyměřovacího základu pro pojistné vázána na výši zdanitelného příjmu 

zaměstnance, vzniká nejasnost stanovení výše vyměřovacího základu pro pojistné           

s ohledem na potřebu znalosti výše zdanitelného příjmu zaměstnance za daný 

kalendářní měsíc. V daném případě je třeba vyřešit, zda pro stanovení částky uvedených 

5% má být do vyměřovacího základu zahrnut příspěvek zaměstnavatele na penzijní 

připojištění či nikoliv. (13) 

 

Ministerstvo financí zaujímá názor, že u zaměstnance bude nově (poprvé při zúčtování 

mzdy za leden 2007) od daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních 

požitků osvobozen od daně z příjmů příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění 

se státním příspěvkem poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijního fondu 

maximálně do výše 5% částky stanovené postupem pro určení vyměřovacího základu 

zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku 

zaměstnanosti, přičemž do této částky se nebude zahrnovat příspěvek zaměstnavatele na 

penzijní připojištění se státním příspěvkem. (13) 

 

Nově se tedy vypočte 5% limit z "fiktivního" vyměřovacího základu zaměstnance,       

do něhož ještě nebude započtena případná zdanitelná část zmíněného příspěvku 

zaměstnavatele. Například bude-li měsíční zdanitelná mzda zaměstnance činit 10 000 

Kč a příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění 800 Kč, bude postup následující: 

nejprve se zjistí část příspěvku, která je osvobozena od daně z příjmů z tzv. fiktivního 

vyměřovacího základu pro pojistné, tj. 5% z 10 000 Kč, což je 500 Kč. To znamená, že 

dani bude podléhat z příspěvku ve výši 800 Kč jen částka ve výši 300 Kč (500 Kč je    
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od daně osvobozeno). Pak se stanoví skutečný vyměřovací základ zaměstnance          

pro pojistné, tzn., že ten bude činit 10 300 Kč a z této částky odvede pojistné 

zaměstnavatel za zaměstnance i za sebe. (13) 

 

Pro právní jistotu plátců daně učinilo Ministerstvo financí v dohodě s Ministerstvem 

práce a sociálních věcí nezbytné legislativní návrhy, které uplatní při nejbližší možné 

novelizaci zákona o daních z příjmů s předpokládanou účinností již pro rok 2007. (13) 

 

Rozpočtové a příspěvkové organizace mohou pro příspěvky na penzijní připojištění 

svým zaměstnancům využít prostředky uložené ve Fondu kulturních a sociálních potřeb. 

Takovou možnost dává Vyhláška Ministerstva financí pod č. 100/2006 Sb ze dne 

21.3.2006. Čerpání prostředků na účely penzijního připojištění vymezuje paragraf 12  

této Vyhlášky. (13) 
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3 Penzijní fondy v České republice  

Penzijní fondy jsou finanční instituce specializované na poskytování služeb penzijního 

připojištění. Penzijní fondy jsou zakládány dle zákona o penzijním připojištění. 

Účastníci dlouhodobě vkládají své volné peněžní prostředky, které dostanou 

zhodnocené v budoucnu zpět, přičemž penzijní fond zastává funkci správce těchto 

peněžních prostředků. 

 

Penzijními fondy mohou být pouze právnické osoby se sídlem na území České 

republiky. Penzijní fond je akciovou společností. Hodnota základního kapitálu 

penzijního fondu musí činit alespoň 50 000 000 Kč. Tento kapitál musí být tvořen 

pouze peněžními vklady. Penzijní fond nelze založit na základě veřejné nabídky akcií. 

Penzijní fond může vydávat pouze akcie stejné jmenovité hodnoty znějící na jméno. 

Zvýšení základního kapitálu nelze provést nepeněžitými vklady. Nové akcie nemohou 

být nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky k upisování akcií. (10) 

 

Představenstvo penzijního fondu musí mít nejméně pět členů; dozorčí rada penzijního 

fondu musí mít nejméně tři členy, přičemž počet jejích členů musí být dělitelný třemi. 

Členem představenstva a členem dozorčí rady může být jen fyzická osoba starší 18 let, 

způsobilá k právním úkonům, bezúhonná a odborně způsobilá, která byla předem 

schválena Českou národní bankou. Členové orgánů penzijního fondu jsou povinni plnit 

své povinnosti tak, aby nebyly poškozeny zájmy účastníků. (10) 

 

Ke vzniku a činnosti penzijního fondu je třeba povolení. O udělení povolení 

rozhoduje na základě písemné žádosti zakladatelů penzijního fondu Česká národní 

banka. Před vydáním rozhodnutí o žádosti o povolení požádá Česká národní banka        

o stanovisko Ministerstvo práce a sociálních věcí. 

  

V žádosti o povolení je žadatel povinen uvést obchodní firmu a sídlo penzijního fondu, 

výši základního kapitálu penzijního fondu, věcné a organizační předpoklady pro činnost 

penzijního fondu, odbornou způsobilost a bezúhonnost navrhovaných členů 

představenstva a dozorčí rady penzijního fondu, depozitáře. K žádosti o povolení musí 
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být přiloženy listiny prokazující založení akciové společnosti, splacení celého 

základního kapitálu a původ základního kapitálu, stanovy penzijního fondu, návrh 

statutu penzijního fondu, návrh penzijního plánu penzijního fondu. (10) 

  

O žádosti o povolení rozhodne Česká národní banka do 60 dnů ode dne doručení 

žádosti nebo jejího doplnění. Součástí povolení je schválený statut a penzijní plán, 

schválení osob navrhovaných za členy představenstva a dozorčí rady penzijního fondu a 

schválení depozitáře. (10) 

  

Depozitářem je banka, která vede penzijnímu fondu bankovní účty, na které účastníci 

a stát zasílají příspěvky na penzijní připojištění. Penzijní fond je povinen vždy zřídit      

u svého depozitáře samostatné běžné účty nebo podúčty k běžnému účtu pro (9): 

 přijímání a vracení příspěvků účastníků na penzijní připojištění, 

 poskytování a vracení státních příspěvků na penzijní připojištění, 

 financování činnosti penzijního fondu, 

 umísťování a ukládání prostředků penzijního fondu. 

 

Tabulka č. 4 : Aktuálně působící penzijní fondy a jejich depozitáři 

Penzijní fond Depozitář  
Penzijní fond České pojišťovny, a.s.  
ČSOB Penzijní fond Stabilita, a. s.,  

člen skupiny ČSOB  
ČSOB Penzijní fond Progres, a. s.,  

člen skupiny ČSOB  

Živnostenská banka, a.s. 

Zemský penzijní fond, a.s. Citibank, a.s. 

Penzijní fond Komerční banky a.s. Česká spořitelna, a.s. 
 

Penzijní fond České spořitelny, a.s.  
Allianz penzijní fond, a.s.  

Komerční banka, a.s. 

ING Penzijní fond, a.s. ING Bank N.V. 
 

Generali penzijní fond a.s.  
AXA penzijní fond a.s.  

HVB Bank Czech Republic, a.s. 

 
Pramen: Česká národní banka. [on-line]. [citace z 12.3.2007 ]. Dostupný z WWW:< http://www.cnb.cz/ 
www.cnb.cz/cz/dohled_fin_trh/dohled_penzijni_fondy/penzijni_fondy/penzijni_fondy_depozitare.html> 
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Penzijní fond je povinen průběžně evidovat stav příspěvků zaplacených ve prospěch 

jednotlivých účastníků v rozdělení na příspěvky účastníka, příspěvky účastníka 

nárokovatelné pro odpočet ze základu daně z příjmů účastníkem, který je poplatníkem 

daně, příspěvky placené zaměstnavatelem a na ostatní příspěvky zaplacené ve prospěch 

účastníka. Dále je penzijní fond povinen odděleně evidovat stav státních příspěvků 

jednotlivých účastníků a podílů na výnosech hospodaření penzijního fondu. (9) 

 

3.1 Statut a penzijní plán penzijního fondu 

Statut penzijního fondu musí obsahovat rozsah činnosti penzijního fondu, zaměření a 

cíle jeho investiční politiky, zásady hospodaření penzijního fondu, způsob použití zisku, 

obchodní jméno a sídlo depozitáře, způsob zveřejňování zpráv o hospodaření 

s majetkem a o změnách statutu. Jde o jeden z dokumentů, který musí být každému 

přístupný. (10) 

 

Každý penzijní plán musí především stanovit druhy penzí a ostatních dávek penzijního 

připojištění, podmínky nároku na dávky penzijního připojištění a jejich výplat, způsob 

výpočtu dávek, důvody vypovězení penzijního připojištění, výši příspěvku, podmínky 

odkladu nebo přerušení placení příspěvků a změny výše příspěvků, pravidla a způsob 

placení příspěvků a postup při neplacení a opožděném nebo nesprávném placení 

příspěvků. Každý penzijní plán musí upravit podmínky nároku účastníků na starobní 

penzi a jednorázové vyrovnání. Změny penzijního plánu musí být schváleny Českou 

národní bankou. Tento dokument musí také být každému přístupný. (10) 

  

Penzijní plán může být definován dávkově nebo příspěvkově (9). U těchto typů 

penzijního plánu můžeme rozpoznat tři základní rozdíly: 

• způsob stanovení výše příspěvků a výše dávek, 
• míru investičního rizika, kterou nesou účastníci penzijního připojištění, 
• zvýhodnění poskytováním státního příspěvku. 
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1. Penzijní plán definovaný dávkově 

Účastník a penzijní fond se předem dohodnou na výsledné velikosti  dávky, tj. obvykle 

výši starobní penze účastníka. Je pak úkolem penzijního fondu, aby si na tuto cílovou 

částku propočetl nutnou výši měsíční platby a počet let placení, a také si vytvořil 

dostatečnou pojistnou rezervu pro případ, že účastník zemře dříve a peníze bude muset 

vyplatit pozůstalým osobám. V případě dávkového plánu tedy nese veškeré investiční 

riziko penzijní fond. 

 

Zákon o penzijním připojištění umožňuje penzijním fondům definovat dávkový penzijní 

plán pouze u invalidní penze. Invalidita je jev, který se u populace vyskytuje s určitou 

známou pravděpodobností, což umožňuje penzijnímu fondu stanovit dávku invalidní 

penze v určité výši, kterou bude účastníkovi pravidelně doživotně vyplácet. Na penzijní 

připojištění uzavřené podle dávkově definovaného penzijního plánu, nejsou 

poskytovány státní příspěvky, a proto jej v současnosti žádný penzijní fond v České 

republice neposkytuje. 

 

2. Penzijní plán definovaný příspěvkově 

U tohoto penzijního plánu výsledná velikost starobní penze účastníka závisí na třech 

parametrech: 

 na celkovém úhrnu příspěvků zaplacených ve prospěch účastníka, 
 na podílu účastníka na výnosech hospodaření penzijního fondu, 
 na věku, od kterého se poskytuje penze (čím později začne dávky čerpat, tím 

vyšší může být jednotlivá výplata). 
 

Investiční riziko dané investiční strategií penzijního fondu, dopadá na účastníky 

penzijního připojištění prostřednictvím výše zhodnocení peněžních prostředků             

na individuálních účtech účastníků. Na smlouvy o penzijním připojištění uzavřené podle 

příspěvkového penzijního plánu je poskytován státní příspěvek. Takto konstruovaný 

penzijní plán mají všechny penzijní fondy působící nyní v České republice. 

 

 

 

34 



 

3.2 Hospodaření penzijních fondů 

Penzijní fondy jsou správci vložených příspěvků. Peněžní prostředky shromážděné 

penzijním fondem musí být umísťovány s odbornou péčí tak, aby byla zaručena 

bezpečnost, kvalita, likvidita a rentabilita skladby finančního umístění jako celku. 

 

Peněžní prostředky shromážděné penzijním fondem mohou být umístěny zejména         

do dluhopisů, podílových listů otevřených podílových fondů, cenných papírů, s nimiž 

se obchoduje na regulovaném trhu, movitých a nemovitých věcí představujících záruku 

bezpečného uložení peněžních prostředků. Peněžní prostředky shromážděné penzijním 

fondem mohou být uloženy i na vkladových účtech, vkladních knížkách a na vkladech 

potvrzených vkladovým certifikátem nebo vkladním listem. (10)  

 

Penzijní fondy mohou se ziskem nakládat následovně: (9) 

 nejméně 5 % připadá do rezervního fondu, 
 nejvíce 10 % se rozděluje podle rozhodnutí valné hromady, pokud zákon 

nestanoví jinak, 
 zbylá část, cca 85 % zisku, se použije ve prospěch účastníků a osob, jejichž 

penzijní připojištění zaniklo v roce, za který se zisk rozděluje. 

 

Pokud penzijní fond nevykáže zisk, použije se ke krytí ztráty nerozdělený zisk 

z minulých let, rezervní fond a další fondy tvořené ze zisku. Nestačí-li krýt ztrátu ani 

tyto zdroje, musí být ztráta kryta snížením základního kapitálu, který však nesmí 

klesnout pod 50 000 000 Kč. (10) 
 

Jakmile penzijní fond zjistí, že není způsobilý krýt nároky na dávky z penzijního 

připojištění, je povinen přijmout opatření k nápravě a neprodleně informovat Českou 

národní banku. (10) 

 

3.3 Dohled nad penzijními fondy 

Činnost penzijního fondu a činnost depozitáře podléhají dohledu, který vykonává Česká 

národní banka. Česká národní banka dohlíží na dodržování zákona, zvláštních 
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právních předpisů, statutu a penzijního plánu, jakož i rozhodnutí vydaných Českou 

národní bankou a dbá na ochranu účastníků. Orgány, jejich členové a zaměstnanci 

penzijního fondu jsou povinni předložit České národní bance jí vyžádané doklady a 

písemnosti potřebné pro výkon dohledu nad penzijními fondy. (10) 

 

Česká národní banka vede seznam všech penzijních fondů.  

 

Činnost penzijního fondu a depozitáře podle zákona podléhá státnímu dozoru 

Ministerstva financí (dále jen „ministerstvo“) v rozsahu povinností v souvislosti          

s poskytováním a vracením státního příspěvku. (10) 

  

Ministerstvo dohlíží na dodržování tohoto zákona a penzijního plánu a dbá na ochranu 

účastníků. Při výkonu státního dozoru ministerstvo prověřuje seznamy účastníků všech 

penzijních fondů tak, aby státní příspěvek byl poskytnut za každého účastníka pouze 

jednou. Dále prověřuje vznik nároku účastníka na dávku penzijního připojištění a na její 

výplatu a vznik nároku na převedení příspěvků včetně státního příspěvku. (10) 

 

3.4 Asociace penzijních fondů  

Asociace penzijních fondů ČR (APF ČR) je dobrovolné zájmové sdružení 

právnických osob, zejména penzijních fondů, založené dne 25. června 1996. (13) 

 

Základní poslání APF ČR je následující: (13) 

 koordinovat, zastupovat, hájit a prosazovat společné zájmy svých členů,  

 propagovat myšlenku penzijního připojištění,  

 připomínkovat legislativní návrhy a jiná opatření, která se týkají oblasti 

penzijního připojištění a jiných zájmů penzijních fondů a iniciovat jejich změny,  

 působit jako poradenské a informační centrum,  

 podporovat a organizovat vzdělávací a vědeckou činnost,  

 reprezentovat společné zájmy svých členů vůči zahraničí, navazovat a rozvíjet 

styky s obdobnými institucemi v zahraničí a participovat na procesu přibližování 

podmínek penzijního připojištění ČR standardům Evropské unie,  
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 dbát na dodržování etiky vztahů mezi členy APF ČR a účastníky penzijního 

připojištění,  

 působit k odstraňování rozporů mezi členy APF ČR, organizovat odbornou, 

právní a věcnou součinnost při řešení procesů slučování, splývání a zániku 

penzijních fondů s cílem eliminovat případné negativní důsledky pro image 

penzijního připojištění a jeho účastníky, 

 Pro naplnění svého poslání zřídila APF ČR odborné komise (sekce) a to pro 

oblast informatiky, provozní správy fondů, legislativy, ekonomiky, etiky, 

pojistné matematiky a PR aktivit a vnějších vztahů. 

 

Členství v APF ČR je dobrovolné a má v souladu s platným zněním stanov dvě formy. 

První formu prezentuje řádné členství, které je určeno penzijním fondům vzniklým        

na základě zákona č.42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem,            

v platném znění. Řádné členství vzniká na základě jednostranného přistoupení 

penzijního fondu. Druhou formou členství je členství přidružené, jež je otevřeno pro 

právnické osoby, působící v oblastech navazujících na penzijní připojištění nebo s ním 

úzce souvisí. Přidružené členství vzniká na základě žádosti o členství, po jejím 

schválení prezídiem APF ČR. 

 

K 1. lednu 2007 je po realizovaných fúzích sdruženo v APF ČR 10 členů, což jsou         

v současné době všechny penzijní fondy aktivní na finančním trhu České republiky.  

 Allianz penzijní fond, a.s., 

 AXA penzijní fond a.s. (Winterthur penzijní fond, a.s. do 14.3.2007), (do 31.12. 2005 

Credit Suisse Life & Pensions penzijní fond, a.s.), 
 ČSOB Penzijní fond Progres, a. s., člen skupiny ČSOB (dříve ČSOB PF, a.s.), 

 ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s., člen skupiny ČSOB (dříve Českomoravský PF, 

a.s.), 
 Generali penzijní fond, a.s., 

 ING Penzijní fond, a.s. (dříve Průmyslový penzijní fond, a.s.), 

 Penzijní fond České pojišťovny, a.s., 

 Penzijní fond České spořitelny, a.s., 

 Penzijní fond Komerční banky, a.s., 

 Zemský penzijní fond, a.s. 
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4 Charakteristika společnosti Flextronics Design, s.r.o. 

Společnost Flextronics Design, s.r.o. se sídlem v Brně je součástí nadnárodní 

společnosti Flextronics International. Společnost Flextronics, jehož centrála leží v 

Singapuru, je přední poskytovatel služeb výroby elektroniky (EMS – Electronic 

Manufacturing Services) zaměřený na vývoj a výrobní služby pro automobilové, 

průmyslové, medicínské, a technologické společnosti. Ve finančním roce 2005 činily 

tržby 15,3 miliard USD. Nadnárodní společnost Flextronics pomáhá zákazníkům v 

oblastech návrhu, výroby, logistiky, a servisu elektronických výrobků pomocí sítě 

výrobních a vývojových center, mezi něž patří i vývojové centrum v Brně, ve více než 

30 zemích pěti kontinentů. (20) 

 

Mezinárodní splečnost Flextronics se zaměřuje na konkrétní segmenty trhu, což přináší 

výhody jejím zákazníkům, zlepšení konkurenceschopnosti a vzrůst podílu na trhu. 

Tento přístup přináší výhody tzv. Economies-of-scale, tedy úspor dosažených integrací 

služeb — vývoj, výroba, nákup, logistika a IT.  

 

Nadnárodní společnost Flextronics navrhuje a vyrábí sub-komponenty. Tyto 

komponenty obsahují kamerové moduly, antény, vysokofrekvenční (RF) moduly a 

tenkovrstvé tranzistorové (TFT) displeje. Díky nejkvalitnější technologii a 

nízkonákladové výrobě, spojující možnosti precizní kvality plastů a čoček, Flextronics 

dodává špičkové výrobky zákazníkům na trhu mobilních komunikací. (20) 

 

Společnost Flextronics Design, s.r.o. staví na vedoucí pozici své globální designové 

služby. Zkušenosti vývojového týmu navazují na více než 40-ti letou tradici vývoje 

elektronických zařízení v Brně. Vývoj a související inženýrské služby obsahují všechny 

aspekty vývoje produktu včetně průmyslového designu, uživatelského rozhraní a 

mechanického vývoje, hardwarového vývoje, vývoje embedded SW a aplikací, PCB 

vývoj, vývoj polovodičů, systémové zkoušení a vývoj testování. Díky kombinaci vývoje 

a výrobních služeb Flextronics Design poskytuje ODM řešení pro mobilní telefony a 

další produkty spotřební elektroniky, které jsou prodávány zákazníky mezinárodní 
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společnosti Flextronics pod jejich vlastními značkami. Společnost také poskytuje 

smluvní vývojové služby, aby uspokojila široký objem zákaznických potřeb. (20) 

 

Vývoj dle požadavků zákazníků probíhá v Brně až do fáze prototypů. Výroba pak 

přechází do některého ze závodů v Evropě nebo (v případě velkoobjemové výroby)       

v Asii. (20) 

 

Společnost Flextronics Design, s.r.o. zaměstnává v současné době 72 zaměstnanců. V 

podniku Flextronics Design, s.r.o. jsou zaměstnancům poskytovány zaměstnanecké 

benefity v několika formách. Zaměstnanci mají zkrácenou pracovní dobu na sedm a 

půl hodiny, dále mají, jako dnes již v mnoha firmách převážně se zahraniční účastí, 

jeden týden dovolené navíc. Tyto zaměstnanecké výhody se dají považovat za 

nefinanční.  

 

Mezi finanční benefity poté patří příspěvek zaměstnavatele na stravenky a dále 

poskytování Flexipassů, tato výhoda byla zavedena v nedávné době. Velice zajímavým 

finančním benefitem je příspěvek zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnanců. 

Všichni zaměstnanci mají možnost si uzavřít smlouvu na konkrétní životní pojištění, 

které je poskytováno Českou pojišťovnou. Zaměstnanci jsou takto omezeni výběrem 

produktu, ačkoliv mají již založeno životní pojištění dle svého výběru, zaměstnavatel 

přispívá pouze na zmíněný konkrétní produkt. Vzhledem k tomu, že životních pojištění 

může mít každý uzavřených několik, není pro zaměstnance problém založit si další, 

které mu zaměstnavatel nabízí. Navíc mu zaměstnavatel stanovil takové podmínky, že si 

sám zaměstnanec, na takto uzavřené životní pojištění, nemusí vůbec sám přispívat. 

Značnou nevýhodou však zůstává, že si zaměstnanec nesmí prostředky vybrat (vyplývá 

z podmínek konkrétního produktu životního pojištění). Také by bylo pro zaměstnance 

efektivnější, kdyby mu zaměstnavatel přispíval na životní pojištění, které si uzavřel 

zaměstnanec sám a na kterém již má naspořeno více prostředků, protože by zhodnocení 

všech takto vložených prostředků mohlo být zajímavější.  

 

V současné době společnost Flextronics Design, s.r.o. zvažuje zavedení příspěvků     

na penzijní připojištění svých zaměstnanců. Proto měla společnost zájem o 
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zhodnocení penzijních fondů a možností příspěvků na penzijní připojištění. Společnost 

si sama určila některé podmínky, které od penzijních fondů očekává (tyto podmínky 

budou rozebrány dále). Dále se podnik zajímá o formu příspěvků, zda fixní částkou, 

stejně jako to má nyní zavedeno u životního pojištění, nebo raději zvolit procentní část 

mzdy. Této problematice se také budu věnovat dále.  

 

Vedení společnosti si uvědomuje, že někteří zaměstnanci již mají uzavřené penzijní 

připojištění. U penzijního připojištění však není problém přejít k jinému penzijnímu 

fondu. Proto také společnost očekává, že penzijní fond, který si vybere bude ochoten            

pro všechny zaměstnance zařídit případný bezproblémový přechod. Další možností je 

neomezit se pouze na jeden penzijní fond, ale výběr penzijního fondu pouze zúžit. Jak 

již bylo řečeno, přechod k jinému penzijnímu fondu je poměrně jednoduchou 

záležitostí. Penzijní fondy v dnešní konkurenci mají připraveny plány pro 

zaměstnavatele, kdy penzijní fond zařídí veškerou administrativu s přechodem k jinému 

penzijnímu fondu. Většinou zástupce penzijního fondu přijede přímo do sídla 

společnosti a se všemi zaměstnanci projde jejich stávající smlouvy o penzijním 

připojištění. V případě potřeby zařídí přestup, a pokud je k tomu zapotřebí i ověřený 

podpis notářem, je možné zařídit i přítomnost notáře přímo ve společnosti. Pro podnik 

je poté samozřejmě výhodnější mít uzavřenou smlouvu pouze s jedním penzijním 

fondem.  
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5 Zhodnocení penzijních fondů působících v České republice 

V současné době působí v České republice 10 penzijních fondů. Situace na trhu 

penzijních fondů se od roku 1994, kdy vzniklo penzijní připojištění, značně zlepšila a 

zjednodušila. Dříve existovalo nepřeberné množství fondů, které však postupně zanikly 

likvidací nebo došlo k fůzi s jiným penzijním fondem. V současné době jsou penzijní 

fondy velice dobře stabilizovány a většinou za nimi stojí silná finanční skupina se 

zahraniční účastí. Trh je sice přehledný, penzijní fondy jsou stabilní, ale výběr 

penzijního fondu je o to těžší. A právě výběr penzijního fondu je jedním z dílčích cílů 

diplomové práce. 

 

5.1 Charakteristika jednotlivých penzijních fondů působících v České 

republice 

V této podkapitole jsou uvedeny obecné charakteristiky o penzijních fondech (dále jen 

PF) působících v České republice (seřazeny abecedně). Většinu informací jsem nalezla       

na internetových stránkách penzijních fondů. Dále jsou uvedeny ekonomické údaje, 

které budou dále zpracovány jako jedny z  kritérií pro výběr penzijního fondu. 

Ekonomické informace jsem získala z internetových stránek finančního portálu: 

Finance, dále z internetových stránek České národní banky. Ekonomické údaje jsou také 

doplněny mými výpočty. Diplomová práce byla zpracována na počátku roku 2007.        

V té době ještě nebyly k dispozici auditované finanční výsledky penzijních fondů za rok 

2006. Zákon neumožňuje zveřejnění neauditovaných výsledků, proto jsem musela 

použít poslední známé výsledky a to z roku 2005. Ekonomické údaje budou v další části 

použity jako jedny z hlavních kritérií a argumentů pro výběr penzijního fondu.  Dále 

v této části uvedu u každého penzijního fondu grafické znázornění připsaných výnosů 

účastníků penzijních fondů v souvislosti s růstem míry inflace. Vývoj připsaných 

výnosů může být jedním z hlavních argumentů pro výběr penzijního fondu. Výsledky 

těchto grafů budou zhodnoceny v další části při výběru konkrétního penzijního fondu. 
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5.1.1 Charakteristika společnosti Allianz penzijní fond, a.s. 

Allianz penzijní fond, a.s. byl založen 31.8.1997 valnými hromadami jeho právních 

předchůdců. Vznikl splynutím Allianz-HYPO penzijního fondu, a. s. a Živnobanka - 

penzijního fondu, a. s. s názvem Allianz - Živnobanka penzijní fond, a. s. Název 

penzijního fondu byl změněn na Allianz penzijní fond v návaznosti na odkup 45% akcií 

fondu Allianz pojišťovnou od Živnostenské banky v závěru roku 2000, nové jméno bylo 

zapsáno 26. února 2001. Oba původní fondy zanikly bez likvidace a Allianz penzijní 

fond, a. s. je jejich právním nástupcem v plném rozsahu. (25) 

 

Tabulka č. 5: Ekonomické ukazatele Allianz penzijního fondu, a.s. k 31.12.2005 

Základní kapitál (mil.Kč) 60
Vlastní kapitál celkem (mil. Kč) 451,8
Aktiva celkem (mil. Kč) 5297,7
Výsledek hospodaření (v tis. Kč) 195 895
Prostředky účastníků (mil. Kč) 4819,1
Počet aktivních účastníků 113 002
Podíl na trhu podle vložených prostředků účastníků (%) 4,29
Podíl na trhu podle počtu účastníků (%) 3,12
Připsané výnosy 2005 (%) 3%

 
Pramen: Portál Finance. [on-line]. [citace ze 17.3.2007]. Dostupný z WWW: < http://www.finance.cz/ 
duchody-a-penze/penzijni-fondy/ >;  vlastní výpočty 
 

Činnost Allianz penzijního fondu, a. s. byla povolena rozhodnutím Ministerstva financí 

ČR pod č.j. 324/61765/97 ze dne 10.9.1997 po zápisu do obchodního rejstříku,                

ke kterému došlo 1.10.1997. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném       

u Městského obchodního rejstříku v Praze, oddíl B, vložka 4972. (25) 

 

Předmětem podnikání penzijního fondu je shromažďování peněžních prostředků           

od účastníků penzijního připojištění se státním příspěvkem a jejich zhodnocování, 

nakládání s těmito peněžními prostředky a jejich investování, vyplácení dávek 

penzijního připojištění podle penzijního plánu společnosti. Depozitářem penzijního 

fondu je Komerční banka, a.s. 
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Schéma č. 4: Vývoj zhodnocení Allianz penzijního fondu, a.s. a meziročního růstu 
inflace 

8,9 9,1

6

3,8
4,36

3,71
3 3 3

8,5

2,1 1,8

0,1

1,9

2,83,9

10,7

4,7

0

2

4

6

8

10

12

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

vývoj zhodnocení [%] meziroční růst inflace [%]
 

Pramen: vlastní konstrukce na základě údajů uvedených na portálu Finance. [on-line]. [citace 
ze 17.3.2007]. Dostupný z WWW: < http://www.finance.cz/ duchody-a-penze/penzijni-fondy/ >  
 

5.1.2 Charakteristika společnosti AXA penzijní fond a.s. 

Společnost AXA penzijní fond a.s. působí v oblasti penzijního připojištění na českém 

trhu již od roku 1994 (do 14.3.2007 pod svým dřívějším názvem Winterthur penzijní 

fond a.s.), (do 31.12. 2005 Credit Suisse Life & Pensions penzijní fond, a.s.). Její 

předností je její  téměř 17 % podíl na  trhu v ukazateli počtu klientů a 24 % podíl        

na  trhu objemem spravovaných aktiv. Dominantní postavení v sektoru penzijního 

připojištění považuje také za určitý závazek vůči obchodním partnerům i klientům. 

Proto se AXA penzijní fond aktivně zapojil do diskuse o reformě veřejných financí, 

včetně reformy důchodového systému.  (14) 

 

AXA je přední světovou společností v oblasti finančního zabezpečení a správy majetku, 

s hlavní působností v Evropě, severní Americe a v Asii. Kmenové akcie skupiny AXA 

jsou kotovány a obchodovány pod symbolem AXA na pařížské burze. Americké 

depozitní akcie skupiny (American Depository Shares) jsou registrovány na newyorské 

burze pod symbolem AXA. (14) 
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Tabulka č. 6: Ekonomické ukazatele AXA penzijního fondu, a.s. k 31.12.2005 

Základní kapitál (mil.Kč) 142,25
Vlastní kapitál celkem (mil. Kč) 1650,8
Aktiva celkem (mil. Kč) 28 088,65
Výsledek hospodaření (v tis. Kč) 1 248 295
Prostředky účastníků (mil. Kč) 26 287,50
Počet aktivních účastníků 593 728
Podíl na trhu podle vložených prostředků účastníků (%) 23,42
Podíl na trhu podle počtu účastníků (%) 16,44
Připsané výnosy 2005 (%) 3,74%

 
Pramen: Portál Finance. [on-line]. [citace ze 17.3.2007]. Dostupný z WWW: < http://www.finance.cz/ 
duchody-a-penze/penzijni-fondy/ >;  vlastní výpočty 
 

Společnost AXA penzijní fond a.s. nabízí svým klientům kvalitní penzijní plán, v jehož 

rámci poskytuje klientům ucelený a  propracovaný systém penzí a ostatních dávek 

penzijního připojištění tak, aby mohli naplno využívat všech výhod spojených s p 

enzijním připojištěním. Komplexní nabídku tvoří starobní penze, invalidní penze, 

pozůstalostní penze, výsluhová penze, jednorázové vyrovnání a odbytné. 

 

Schéma č. 5: Vývoj zhodnocení AXA penzijního fondu, a.s. a meziročního růstu inflace 
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ze 17.3.2007]. Dostupný z WWW: < http://www.finance.cz/ duchody-a-penze/penzijni-fondy/ >  
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5.1.3 Charakteristika ČSOB Penzijních fondů 

V roce 2003 přijala ČSOB novou strategii v oblasti penzijního připojištění založenou   

na potřebě českého trhu – rozlišit individuální požadavky klientů, schopnost nabídnout 

klientům penzijní připojištění podle jejich potřeb a časového horizontu odchodu          

do penze. Z tohoto důvodu přistoupila ČSOB k rozhodnutí ponechat si ve svém 

portfoliu dva penzijní fondy: ČSOB Penzijní fond Stabilita a ČSOB Penzijní fond 

Progres. Každý z fondů je zaměřen na klienty různé věkové kategorie, kteří zároveň 

preferují i odlišnou dobu spoření. Potřebám klientů je přizpůsobena i investiční strategie 

fondů využívající různé typy investic. Skupina ČSOB je čtvrtým největším 

poskytovatelem penzijního připojištění u nás. Ve svém portfoliu má rovněž Zemský 

penzijní fond. V současnosti penzijní fondy ČSOB spravují aktiva 530000 klientů a 

jejich výše přesáhla 16 miliard korun. Depozitářem penzijního fondu Stability a Progres 

je Živnostenská banka, a.s. (16) 

 

5.1.3.1 Charakteristika společnosti ČSOB Penzijní fond Progres, a. s. 

ČSOB Penzijní fond Progres, a.s., člen skupiny ČSOB, zahájil svou činnost v roce 

1995 a je právním nástupcem Penzijního fondu Spokojenost, který v květnu 2000 

převzala ČSOB jako jediný vlastník. Stejně jako všechny penzijní fondy na českém trhu 

provozuje ČSOB PF Progres svoji činnost v souladu s platnou legislativou.  (16) 

 

Tabulka č. 7: Ekonomické ukazatele ČSOB Penzijního fondu Progres, a.s. k 31.12.2005 

Základní kapitál (mil.Kč) 50
Vlastní kapitál celkem (mil. Kč) 95,53
Aktiva celkem (mil. Kč) 1202,9
Výsledek hospodaření (v tis. Kč) 55 061
Prostředky účastníků (mil. Kč) 1092,3
Počet aktivních účastníků 159 558
Podíl na trhu podle vložených prostředků účastníků (%) 0,97
Podíl na trhu podle počtu účastníků (%) 4,42
Připsané výnosy 2005 (%) 5%

 
Pramen: Portál Finance. [on-line]. [citace ze 17.3.2007]. Dostupný z WWW: < http://www.finance.cz/ 
duchody-a-penze/penzijni-fondy/ >;  vlastní výpočty 
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Ke dni 31.12.2006 došlo k završení procesu sloučení Hornického penzijního fondu 

Ostrava, a.s. s ČSOB Penzijním fondem Progres, a.s., členem skupiny ČSOB, který se 

stává nástupnickým penzijním fondem. Skupina ČSOB díky akvizici Hornického 

penzijního fondu posílila svoji pozici na trhu penzijního připojištění Od začátku roku 

2006 si totiž ČSOB PF Progres získal více než 60 tisíc aktivních účastníků a                   

v meziročním srovnání vzrostl počet jeho klientů dokonce o 75 procent. (16) 

 

Schéma č. 6: Vývoj zhodnocení ČSOB Penzijního fondu Progres, a.s. a meziročního 
růstu inflace 
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5.1.3.2 Charakteristika společnosti ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s. 

ČSOB Penzijní fond Stabilita (dříve ČMPF), a.s., člen skupiny ČSOB, působí        

na trhu penzijního připojištění v souladu se zákonem č. 42/1994 Sb. o penzijním 

připojištění se státním příspěvkem od roku 1994. ČSOB PF Stabilita je právním 

nástupcem Občanského penzijního fondu, a.s. a Českého penzijního fondu Zdraví, a.s., 

se kterými se sloučil v letech 1999 a 2000. Penzijní fond Stabilita shromažďuje na 

základě platné české legislativy peněžní prostředky účastníků penzijního připojištění a 
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státní příspěvky poskytované účastníkům. Fond se svěřenými prostředky hospodaří v 

souladu se statutem a na základě investiční strategie přijaté valnou hromadou akcionářů. 

ČSOB PF Stabilita je univerzálním penzijním fondem a poskytuje všechny druhy penzí 

a dalších dávek, které může penzijní fond v České republice poskytovat. (16) 

 

T abulka č. 8: Ekonomické ukazatele ČSOB Penzijního fondu Stabilita, a.s. k 31.12.2005 

Základní kapitál (mil.Kč) 97,17
Vlastní kapitál celkem (mil. Kč) 715,38
Aktiva celkem (mil. Kč) 11 210,10
Výsledek hospodaření (v tis. Kč) 502 299
Prostředky účastníků (mil. Kč) 10 383,90
Počet aktivních účastníků 358 962
Podíl na trhu podle vložených prostředků účastníků (%) 9,25
Podíl na trhu podle počtu účastníků (%) 9,94
Připsané výnosy 2005 (%) 4%

 
Pramen: Portál Finance. [on-line]. [citace ze 17.3.2007]. Dostupný z WWW: < http://www.finance.cz/ 
duchody-a-penze/penzijni-fondy/ >;  vlastní výpočty 
 

Schéma č. 7: Vývoj zhodnocení ČSOB Penzijního fondu Stabilita, a.s. a meziročního 
růstu inflace 

10,3 10,2

6,1

4,2

3,2 3
2,3

4,3 4

8,5

2,1 1,8

0,1

1,9

2,83,9

10,7

4,7

0

2

4

6

8

10

12

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

vývoj zhodnocení [%] meziroční růst inflace [%]
 

Pramen: vlastní konstrukce na základě údajů uvedených na portálu Finance. [on-line]. [citace 
ze 17.3.2007]. Dostupný z WWW: < http://www.finance.cz/ duchody-a-penze/penzijni-fondy/ >  

47 



 

5.1.3.3 Charakteristika společnosti Zemský penzijní fond, a.s. 

Zemský penzijní fond byl založen 21.10.1994. Penzijní fond je zapsán v obchodním 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B vl.č. 1054. Dne 

7.6.2006 dokončila Československá obchodní banka, a.s. akvizici 100% akcií 

Zemského penzijního fondu. ČSOB je nejsilnější a nejstabilnější bankou v České 

republice i v celém regionu střední a východní Evropy. V současnosti je čtvrtým 

největším poskytovatelem penzijního připojištění u nás. Celkový objem klientských 

aktiv penzijních fondů ČSOB přesáhl 13,5 mld. korun a počet účastníků 450 000. 

V kapitálově silné finanční skupině ČSOB bude  

 

Tabulka č. 9: Ekonomické ukazatele Zemského penzijního fondu, a.s. k 31.12.2005 

Základní kapitál (mil.Kč) 50,33
Vlastní kapitál celkem (mil. Kč) 105,35
Aktiva celkem (mil. Kč) 607,9
Výsledek hospodaření (v tis. Kč) 36 673
Prostředky účastníků (mil. Kč) 497,41
Počet aktivních účastníků 13 925
Podíl na trhu podle vložených prostředků účastníků (%) 0,44
Podíl na trhu podle počtu účastníků (%) 0,39
Připsané výnosy 2005 (%) 4,6%

 
Pramen: Portál Finance. [on-line]. [citace ze 17.3.2007]. Dostupný z WWW:  < http://www.finance.cz/ 
duchody-a-penze/penzijni-fondy/ >;  vlastní výpočty 
 

Zemský penzijní fond působit spolu s ČSOB Penzijním fondem Progres a ČSOB 

Penzijním fondem Stabilita. Změna majoritního akcionáře Zemského penzijního fondu 

přináší podstatné posílení stability. Sjednané smluvní podmínky všech účastníků fondu, 

zůstávají zachovány  bez jakýchkoliv změn.  Depozitářem penzijního fondu je Citibank  

a.s. (29) 
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Schéma č. 8: Vývoj zhodnocení Zemského penzijního fondu, a.s. a meziročního růstu 
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ze 17.3.2007]. Dostupný z WWW: < http://www.finance.cz/ duchody-a-penze/penzijni-fondy/ >  
 

5.1.4 Charakteristika společnosti Generali penzijní fond, a.s. 

Od počátku činnosti byl jediným akcionářem fondu Generali Holding Vienna 

AG, součást světové pojišťovací skupiny Generali Group, která byla založena v roce 

1831 v italském Terstu. Finanční rating Generali Group podle agentury Standard & 

Poor´s je "AA". (21) 

 

 Od 18.8.2006 je jediným akcionářem Generali Pojišťovna, a.s. Generali v současné 

době patří mezi sto největších společností na světě. Je třetí největší pojišťovnou            

na světě, druhou největší v Evropě a největším evropským životním pojistitelem. (21) 

 

Při prodeji penzijního připojištění se státním příspěvkem spolupracuje penzijní fond 

především s pojišťovnou Generali. Účastníkům jsou k dispozici obchodní místa 

pojišťovny Generali na území celé České republiky. (21) 
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Tabulka č. 10: Ekonomické ukazatele Generali penzijního fondu, a.s. k 31.12.2005 

Základní kapitál (mil.Kč) 50
Vlastní kapitál celkem (mil. Kč) 209,3
Aktiva celkem (mil. Kč) 1122,8
Výsledek hospodaření (v tis. Kč) 46 795
Prostředky účastníků (mil. Kč) 900,51
Počet aktivních účastníků 26 277
Podíl na trhu podle vložených prostředků účastníků (%) 0,80
Podíl na trhu podle počtu účastníků (%) 0,72
Připsané výnosy 2005 (%) 3,8

 
Pramen: Portál Finance. [on-line]. [citace ze 17.3.2007]. Dostupný z WWW: < http://www.finance.cz/ 
duchody-a-penze/penzijni-fondy/ >;  vlastní výpočty 
 

Schéma č. 9: Vývoj zhodnocení Generali penzijního fondu, a.s. a meziročního růstu 
inflace 
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ze 17.3.2007]. Dostupný z WWW: < http://www.finance.cz/ duchody-a-penze/penzijni-fondy/ >  
 
 

Depozitářem Generali penzijního fondu, a.s. je HVB Bank Czech Republic a.s., která 

působí na českém bankovním trhu od 01.10.2001. Vznikla postupně; nejprve se v roce 

2000 spojily dceřinné společnosti dvou největších rakouských bank, Bank Austria a 

Creditanstalt poskytujících bankovní služby na našem trhu od roku 1991 do Bank 

Austria Creditanstalt; v roce 2001 následovalo spojení Bank Austria Creditanstalt Czech 
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Republic s Hypovereinsbank CR do HVB Bank Czech Republic. Bilanční suma řadí 

tuto banku na čtvrté místo v České republice. (21) 

 

5.1.5 Charakteristika společnosti ING Penzijní fond, a.s. 

V České republice je možné setkat se s oranžovým lvíčkem, symbolem ING, od roku 

1991 prostřednictvím pražské pobočky ING Bank (tehdy ještě pod názvem 

Internationale Nederlanden Bank). O rok později vstoupila na český trh životní 

pojišťovna ING pod původní značkou Nationale-Nederlanden. Akvizicí Průmyslového 

penzijního fondu v roce 1995 rozšířila ING svou nabídku o penzijní připojištění. V roce 

2003 byla završena integrace české a slovenské části ING a zároveň byl dokončen 

rebranding všech společností pod společnou značku ING. (22) 

 

Tabulka č. 11: Ekonomické ukazatele ING penzijního fondu, a.s. k 31.12.2005 

Základní kapitál (mil.Kč) 50
Vlastní kapitál celkem (mil. Kč) 1764,8
Aktiva celkem (mil. Kč) 15 223,60
Výsledek hospodaření (v tis. Kč) 728 249
Prostředky účastníků (mil. Kč) 13 381,90
Počet aktivních účastníků 404 863
Podíl na trhu podle vložených prostředků účastníků (%) 11,92
Podíl na trhu podle počtu účastníků (%) 11,21
Připsané výnosy 2005 (%) 4,2

 
Pramen: Portál Finance. [on-line]. [citace ze 17.3.2007]. Dostupný z WWW: < http://www.finance.cz/ 
duchody-a-penze/penzijni-fondy/ >;  vlastní výpočty 
 

Penzijní fond ING zahájil svou činnost na českém trhu v roce 1995 pod názvem 

Průmyslový penzijní fond. Pod hlavičkou společnosti ING se vypracoval mezi největší 

a nejvýznamnější hráče na trhu penzijního připojištění. V roce 2005 měl fond více než 

400 tisíc klientů. Stále větší počet zaměstnavatelů využívá penzijní připojištění u ING 

Penzijního fondu jako motivační nástroj pro své zaměstnance. Na základě rozhodnutí 

valné hromady je účastníkům připsáno za rok 2005 zhodnocení dle metodiky Asociace 

penzijních fondů ČR ve výši 4,2 %, což patří mezi nejvyšší úrovně zhodnocení mezi 

domácími fondy. Depozitářem penzijního fondu je ING Bank N.V. (22) 
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Schéma č. 10: Vývoj zhodnocení ING penzijního fondu, a.s. a meziročního růstu inflace 
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5.1.6 Charakteristika společnosti Penzijní fond České pojišťovny, a.s. 

Penzijní fond České pojišťovny působí na trhu penzijního připojištění od roku 1994. 

Jeho zakladatelem a jediným akcionářem je Česká pojišťovna. Za deset let svého 

působení si Penzijní fond České pojišťovny vybudoval postavení nejsilnější společnosti 

a v současnosti je nejdynamičtěji se rozvíjejícím penzijním fondem v České republice. 

(26) 

 

Penzijní fond České pojišťovny nabízí penzijní připojištění se státním příspěvkem a dle 

zákona poskytuje všechny druhy penzí - starobní, výsluhovou, invalidní a pozůstalostní. 

Svým klientům ve spolupráci se skupinou České pojišťovny přináší nabídku dalších 

zvýhodněných produktů.  

 

Pro podnikovou klientelu vytvořil fond ve spolupráci s Českou pojišťovnou speciální 

nabídku integrovaných služeb pod názvem ČP Program zaměstnaneckých výhod. Jedná 
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se o komplexní nabídku penzijního připojištění se státním příspěvkem a životního 

pojištění. Posláním Penzijního fondu České pojišťovny je být vedoucím, důvěryhodným 

a vysoce spolehlivým poskytovatelem penzijního připojištění se státním příspěvkem. 

(26)   

 

Tabulka č. 12: Ekonomické ukazatele Penzijního fondu České pojišťovny, a.s. 
k 31.12.2005  

Základní kapitál (mil.Kč) 213,7
Vlastní kapitál celkem (mil. Kč) 1853,45
Aktiva celkem (mil. Kč) 26 465,60
Výsledek hospodaření (v tis. Kč) 1 151 866
Prostředky účastníků (mil. Kč) 24 540,85
Počet aktivních účastníků 974 115
Podíl na trhu podle vložených prostředků účastníků (%) 26,98
Podíl na trhu podle počtu účastníků (%) 21,87
Připsané výnosy 2005 (%) 3,8

 
Pramen: Portál Finance. [on-line]. [citace ze 17.3.2007]. Dostupný z WWW:  < http://www.finance.cz/ 
duchody-a-penze/penzijni-fondy/ >;  vlastní výpočty 
 

Schéma č. 11: Vývoj zhodnocení Penzijního fondu České pojišťovny, a.s. a meziročního 
růstu inflace 
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Hlavními strategickými cíli penzijního fondu je trvalé zvyšování podílu v segmentech 

individuální a firemní klientely, efektivní správa vložených prostředků a vysoká kvalita 

poskytovaných služeb. (26) 

 

Depozitářem penzijního fondu je Živnostenská banka, a.s.  
 

5.1.7 Charakteristika společnosti Penzijní fond České spořitelny, a.s. 

 

Penzijní fond České spořitelny vstoupil na finanční trh v České republice v roce 1995. 

Od března 2001 je 100% vlastníkem společnosti Česká spořitelna, která se již v roce 

2000 stala členem silné středoevropské finanční skupiny Erste Bank. Penzijní fond 

České spořitelny tak disponuje mimořádným zázemím a může svým klientům nabídnout 

neustále se zvyšující kvalitu služeb. (27) 

 

Hlavním předmětem činnosti je poskytování penzijního připojištění podle zákona          

o penzijním připojištění se státním příspěvkem. V rámci svého osobního a firemního 

programu Penzijní fond České spořitelny nabízí soukromým i podnikovým klientům 

penzijní připojištění se státním příspěvkem za legislativně maximálně výhodných 

podmínek. (27) 

 

Tabulka č. 13 : Ekonomické ukazatele Penzijního fondu České spořitelny, a.s. 
k 31.12.2005  

Základní kapitál (mil.Kč) 100
Vlastní kapitál celkem (mil. Kč) 1205,84
Aktiva celkem (mil. Kč) 16 448,40
Výsledek hospodaření (v tis. Kč) 763 209
Prostředky účastníků (mil. Kč) 15 120,60
Počet aktivních účastníků 549 733
Podíl na trhu podle vložených prostředků účastníků (%) 13,47
Podíl na trhu podle počtu účastníků (%) 15,22
Připsané výnosy 2005 (%) 4,03

 
Pramen: Portál Finance. [on-line]. [citace ze 17.3.2007]. Dostupný z WWW: < http://www.finance.cz/ 
duchody-a-penze/penzijni-fondy/ >;  vlastní výpočty 
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Na českém trhu je Penzijní fond České spořitelny uznávaným podnikatelským 

subjektem, který aktivně působí v Asociaci penzijních fondů České republiky.  

 

Depozitářem penzijního fondu je Komerční banka, a.s. 

 

Od počátku svého působení Penzijní fond České spořitelny stabilně zvyšuje svůj podíl 

na trhu penzijního připojištění. Na konci roku 2005 dosáhl tržní podíl měřený dle počtu 

klientů výše 15% a podíl podle objemu finančních prostředků na osobních účtech 

klientů výše 13,5%. Zárukou bezpečného zhodnocení prostředků klientů Penzijního 

fondu České spořitelny je především promyšlená investiční strategie, která se opírá       

o rozsáhlé zkušenosti České spořitelny z finančního sektoru. (27) 

 

Schéma č. 12: Vývoj zhodnocení Penzijního fondu České spořitelny, a.s a meziročního 
růstu inflace 

9,5

8,33

4,4 4,2
3,81 3,5

2,64

3,74 4,03

8,5

2,1 1,8

0,1

1,9

2,83,9

10,7

4,7

0

2

4

6

8

10

12

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

vývoj zhodnocení [%] meziroční růst inflace [%]
 

Pramen: vlastní konstrukce na základě údajů uvedených na portálu Finance. [on-line]. [citace 
ze 17.3.2007]. Dostupný z WWW: < http://www.finance.cz/ duchody-a-penze/penzijni-fondy/ >  
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5.1.8 Charakteristika společnosti Penzijní fond Komerční banky, a.s. 

Penzijní fond Komerční banky, a.s., je 100% dceřiná společnost Komerční        

banky, a.s. Byla založena dne 27. července 1994 a vznikla zápisem do obchodního 

rejstříku vedeného Obchodním soudem pro Prahu 1 dne 28. listopadu 1994. Posláním 

penzijního fondu je shromažďovat účastnické příspěvky a státem poskytované 

příspěvky, nakládat s těmito prostředky s cílem vytváření zisku a vyplácení dávek 

penzijního připojištění. K tomu úzce spolupracuje s odbornými útvary, pobočkami a 

dalšími dceřinými společnostmi Komerční banky a externími partnery. (28) 

 

Ve své činnosti se řídí zákonem č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním 

příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením a dalšími 

obecně závaznými právními předpisy, v platném znění, penzijním plánem, statutem 

společnosti a smlouvou o penzijním připojištění uzavřenou mezi fondem a účastníkem. 

 

Podle novely zákona č. 42/1994 Sb. je minimální základní kapitál penzijního fondu      

50 mil. Kč. Penzijní fond Komerční banky disponuje druhým nejvyšším základním 

kapitálem ze všech fondů ve výši 200 mil. Kč. Základní kapitál byl splacen v plné výši 

Komerční bankou, a. s. - 2000 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 100 000 Kč 

upsaných akcionářem formou peněžitého vkladu. (28) 

 

Tabulka č. 14: Ekonomické ukazatele Penzijního fondu Komerční banky, a.s. 
k 31.12.2005  

Základní kapitál (mil.Kč) 200
Vlastní kapitál celkem (mil. Kč) 1292,3
Aktiva celkem (mil. Kč) 16 590,70
Výsledek hospodaření (v tis. Kč) 756 262
Prostředky účastníků (mil. Kč) 15 199,20
Počet aktivních účastníků 416 757
Podíl na trhu podle vložených prostředků účastníků (%) 13,54
Podíl na trhu podle počtu účastníků (%) 11,54
Připsané výnosy 2005 (%) 4

 
Pramen: Portál Finance. [on-line]. [citace ze 17.3.2007]. Dostupný z WWW: < http://www.finance.cz/ 
duchody-a-penze/penzijni-fondy/ >;  vlastní výpočty 
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Penzijní fond Komerční banky, a. s. se svou strategií řadí mezi fondy konzervativní a 

jednoznačně upřednostňuje v investiční strategii stabilitu fondu. Stabilní výnosy 

dlužných cenných papírů jsou preferovány před rizikovějšími finančními operacemi. 

Cílem fondu je dosáhnout dostatečného zisku při minimalizaci rizika a nízkých 

nákladech. Tato strategie umožňuje dosahovat i dostatečné úrovně zhodnocení               

nad úroveň inflace. Z prováděných rozborů vyplývá, že se při výběru stává 

rozhodujícím kritériem posouzení stability fondu před spekulativní výší zhodnocení. 

Penzijní fond Komerční banky, a.s. stabilizoval svůj podíl na trhu penzijního 

připojištění. Podíl na trhu dle počtu účastníků je na úrovni 11% a podíl měřený 

objemem finančních prostředků účastníků se pohybuje na úrovni 13,5%. Cílem 

penzijního fondu nadále zůstává hospodaření zajišťující přijatelnou úroveň zhodnocení 

při konzervativnímu přístupu k investičním příležitostem. V roce 2005 se prohloubila 

integrace fondu v rámci finanční skupiny Societe Generale, která přispívá ke zlepšování 

úrovně v oblasti získávání nových klientů i klientské péče. (28) 

 

Schéma č. 13: Vývoj zhodnocení PF Komerční banky, a.s. a meziročního růstu inflace 
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5.2 Kritéria pro výběr vhodného penzijního fondu 

V předcházející kapitole jsem u každého penzijního fondu uvedla ekonomická kritéria 

pro výběr vhodného penzijního fondu. Nyní tato kritéria podrobněji rozeberu a 

zhodnotím, jak si jednotlivé penzijní fondy dle zvolených kritérií stojí. Mezi kritéria, 

která budu takto hodnotit, považuji hodnotu základního kapitálu, hodnotu vlastního 

kapitálu, výše celkových aktiv penzijního fondu, hodnota výsledku hospodaření, výše 

prostředků účastníků, počet aktivních účastníků a hodnota připisovaných výnosů 

penzijních fondů. 

 

5.2.1 Základní kapitál penzijního fondu 

Jedním ze zvolených kritérií pro výběr vhodného penzijního fondu je hodnota 

základního kapitálu penzijních fondů. Podle novely zákona č. 42/1994 Sb. musí být 

minimální základní kapitál penzijního fondu 50 000 000 Kč.  

 

Pro rozhodování mezi penzijními fondy by měla mít i výše základního kapitálu 

poměrně velkou váhu. Zákon sice stanovuje minimální výši základního kapitálu, ale     

dle mého názoru tato minimální výše nemusí být vždy dostačující.  

 

Dostane-li se penzijní fond do ztráty, musel by tuto ztrátu pokrýt z nerozděleného zisku 

z minulých let a z rezervních fondů. Pokud by však k pokrytí ztráty nestačily ani tyto 

prostředky, musel by sáhnou ke snižování základního kapitálu k pokrytí těchto ztrát. To 

samozřejmě nemusí nastat hned v jednom roce, ale může k tomu dojít po několika 

špatných letech jdoucích po sobě. Vzhledem k tomu, že základní kapitál nesmí klesnou 

pod 50 000 000 Kč, některé fondy by neměly co rozpouštět.  
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Schéma č. 14: Srovnání základního kapitálu penzijních fondů (v mil. Kč) 
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Asi polovina penzijních fondů působících v České republice má základní kapitál stejný 

nebo jen o něco málo vyšší než 50 milionů Kč. Druhá polovina penzijních fondů má 

základní kapitál dvojnásobný a vyšší než je minimální základní kapitál. Jsou to Penzijní 

fond České pojišťovny, Komerční banky a AXA penzijní fond. Přičemž první dva 

zmíněné dosahují čtyřnásobku minimálního základního kapitálu. 

 

5.2.2 Vlastní kapitál penzijního fondu 

Součástí vlastního kapitálu penzijního fondu je zmíněný základní kapitál. Dále je tvořen 

například rezervními fondy, kapitálovými fondy penzijního fondu, nerozděleným 

ziskem či ztrátou minulých let.  
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Schéma č. 15: Srovnání vlastního kapitálu penzijních fondů (v mil. Kč) 
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Mezi fondy s nejvyšším vlastním kapitálem se znovu umístil Penzijní fond České 

pojišťovny a AXA penzijní fond a dále ING penzijní fond. 

 

5.2.3 Výše celkových aktiv penzijního fondu 

Aktiva penzijních fondů stojí naproti pasivům. Pasiva penzijních fondů se skládají 

z vlastního kapitálu, ostatních pasiv, které obsahují i přípěvky účastníků, a dalších 

závazků. Na druhé straně stojí aktiva, což je investovaný kapitál penzijních fondů. 

Aktiva penzijních fondů se skládají z prostředků, do kterých penzijní fondy smějí podle 

zákona investovat kapitál.  

 

Hlavní součástí jsou tedy dluhové cenné papíry, akcie, podílové listy a ostatní 

podíly,účasti s podstatným a rozhodujícím vlivem, dlouhodobý nehmotný a hmotný 

majetek a další. Právě z takto investovaného kapitálu, které tvoří portfolio penzijních 

fondů, generují penzijní fondy své zisky či ztráty. 
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Schéma č. 16: Srovnání aktiv celkem penzijních fondů (v mil. Kč) 
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Pro výběr penzijního fondu je tedy poměrně důležitá celková výše aktiv, což potažmo 

znamená i celkovou výši pasiv. Nejlépe se v této kategorii umístil AXA penzijní fond, 

dále Penzijní fondy České pojišťovny a Penzijní fond Komerční banky. 

 

5.2.4 Výsledek hospodaření penzijního fondu 

Hospodářský výsledek je součástí vlastního kapitálu penzijního fondu. Hospodářský 

výsledek vychází z výkazu zisku a ztrát penzijního fondu. Výkaz zisku a ztrát se skládá 

z výnosů a úroků, k tomu potřebných nákladů na úroky, výnosů z akcií a podílů, výnosů 

a nákladů z poplatků a provizí, zisků nebo ztrát z finančních operací, dále z odpisů a 

dalších nákladů čí výnosů.  

 

Výběr penzijního fondu podle výše hospodářského výsledku v určitém roce, je 

samozřejmě důležitým kritériem. Musíme brát zřetel na to zda penzijní fond generuje 

zisk či ztrátu a v jaké míře. Můžeme spatřovat souvztažnost mezi výši hospodářského 

výsledku a celkovým možným investovaným kapitálem, tedy pasivy. Ten penzijní fond, 
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který disponuje vysokým kapitálem má možnost generovat vyšší zisky, pokud správně 

investuje. V této souvislosti by bylo zajímavé pozorovat, co který fond dokáže udělat se 

stejnou výší kapitálu, ale to už není předmětem mého zkoumání. 

 

Schéma č. 17: Srovnání výsledku hospodaření  penzijních fondů (v tis. Kč) 
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Mezi fondy s nejvyšším ziskem se zařadily: AXA penzijní fond, Penzijní fondy České 

pojišťovny a s poměrně stejným výsledkem Penzijní fond České spořitelny 

a Penzijní fond Komerční banky. 

 

5.2.5 Výše prostředků účastníků u fondů penzijního připojištění 

Prostředky účastníků jsou součástí pasiv penzijních fondů. V rozvaze je nalezneme 

v ostatních pasivech. Prostředky účastníků jsou dále rozděleny a evidovány                    

na příspěvky účastníků a státní příspěvky, prostředky pro výplatu penzí, výnosy 

z příspěvků účastníků, nepřiznané příspěvky účastníků penzijního připojištění a závazek 

z přiznaných nevyplacených dávek jednorázového plnění. Podle výše prostředků 
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účastníků je na prvním místě AXA penzijní fond. Pomyslnou druhou a třetí příčku pak 

obsadily v pořadí Penzijní fond České pojišťovny a Penzijní fond Komerční banky. 

 

Schéma č. 18: Srovnání výše prostředků účastníků penzijních fondů (v mil. Kč) 
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5.2.6 Počet aktivních účastníků penzijního připojištění 

Počet aktivních účastníků je počet účastníků, kteří mají s penzijním fondem u zavřenou 

smlouvu o penzijním připojištění a aktivně přispívají na svůj účet u penzijního fondu.  

Je zajímavé porovnání mezi počtem aktivních účastníků a výší prostředků účastníků. 

Mezi počty aktivních účastníků je na vedoucí pozici Penzijní fond České pojišťovny, 

kde se počet účastníků blíží milionu. Přičemž na druhé straně oproti očekávání 

nezaujímá vedoucí pozici ve výši prostředků účastníků. Tuto pozici obsadil AXA 

penzijní fond, který má oproti Penzijnímu fondu České pojišťovny téměř polovinu 

aktivních účastníků. To může být způsobeno například tím, že Penzijní fond České 

pojišťovny má mnoho účastníků, kteří přispívají na své penzijní připojištění jen 

minimální úložkou.  
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Schéma č. 19: Srovnání počtu aktivních účastníků penzijních fondů  
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5.2.7 Výnosy připsané penzijními fondy 

Připsané výnosy penzijních fondů tvoří jedno z nejdůležitějších kritérií, s nejvyšší 

váhou, při výběru penzijního fondu. Pro každého je samozřejmě důležité zhodnocení 

vložených prostředků.  

 

Tabulka č. 15: Srovnání výkonnosti penzijních fondů mezi roky 2000 a 2005 

Penzijní fond / rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Výkonnost od 
roku 2000 

ČSOB PF Progres 5,6% 3,9% 4,3% 4,3% 5,3% 5,0% 4,7% 
Zemský PF 5,0% 4,6% 4,1% 4,0% 4,4% 4,6% 4,5% 

PF Komerční banky 4,9% 4,4% 4,6% 3,4% 3,5% 4,0% 4,1% 
ING PF 4,4% 4,8% 4,0% 4,0% 2,5% 4,2% 4,0% 

Generali PF 3,6% 4,6% 4,1% 3,0% 3,0% 3,8% 3,7% 
AXA PF 4,1% 4,3% 3,4% 3,4% 3,1% 3,7% 3,7% 

PF České spořitelny 4,2% 3,8% 3,5% 2,6% 3,7% 4,0% 3,7% 
PF České pojišťovny 4,5% 3,8% 3,2% 3,1% 3,5% 3,8% 3,7% 
ČSOB PF Stabilita 4,2% 3,2% 3,0% 2,3% 4,3% 4,0% 3,5% 
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Při srovnání výkonnosti penzijních fondů mezi roky 2000 a 2005 dosahují penzijní 

fondy: ČSOB Progres, Zemský, Komerční banky a ING výnosnosti rovné nebo 

vyšší než 4%. Vzhledem k tomu, že společnost Flextronics Design přikládá hlavní 

význam právě připisovaným výnosům, budu při výběru penzijního fondu toto kritérium 

považovat za jedno z hlavních a s nejvyšší váhou. 

 

Schéma č. 20: Srovnání výše připisovaných výnosů účastníkům penzijních fondů v roce 
2005 (%) 
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V tomto případě se nejlépe umístil ČSOB Penzijní fond Progres. Jako požadovanou 

úroveň připisovaných zhodnocení byla společností Flextornics Design, s.r.o. zvolena 

hodnota ve výši 4%. Toto kritérium splňuje 6 penzijních fondů. Je zajímavé, že AXA 

penzijní fond, který dosáhl nejvyššího hospodářského výsledku mezi penzijními fondy 

připisoval účastníkům zhodnocení menší než 4%. 
 

 

Dříve jsem uvedla srovnání připisovaných výnosů účastníkům penzijního připojištění a 

míry růstu inflace. K tomu bych ráda uvedla, že by samozřejmě připisované výnosy 

měly převyšovat růst inflace, aby nedocházelo ke znehodnocení vkládaných finančních 

prostředků. 
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Z výše uvedených kritérií pro výběr penzijního fondu jsem zkonstruovala jednoduché 

zhodnocení, které si může udělat každý, kdo se rozhoduje pro určitý penzijní fond.       

Podle zmíněných kritérií jsem vyhodnotila, kolikrát se který fond umístil na prvním až 

pátém místě, tedy v horní polovině mezi penzijními fondy. V tomto případě zatím 

neuvažuji u žádného kritéria rozdílnou váhu. Všechno jsou to ekonomické ukazatele, 

které musím brát v potaz. Dále jsem spočítala kolikrát se který penzijní fond umístil 

souhrnně na prvním až pátém místě. A na závěr jsem každé umístění bodově ohodnotila 

a udělala součet tohoto bodového ohodnocení. Za umístění na prvním místě jsem zvolila 

ohodnocení 5-ti body, na druhém místě – 4 body atd. Za páté místo poté 1 bod. 

 

Podle výše uvedené metody se nejlépe umístily Penzijní fond České pojišťovny, 

AXA penzijní fond a Penzijní fond Komerční banky. Tyto fondy jsou tak prvním 

krokem pro výběr penzijního fondu. Tento závěr si můžeme jednoduše vydedukovat, 

pokud si analyzujeme výše uvedená grafická schémata. Zmíněné penzijní fondy se vždy 

umístily na předních místech v hodnocených kritériích. 

 

5.3 Výběr penzijního fondu pomocí fuzzy logiky 

Jako další nástroj pro výběr penzijního fondu použiji fuzzy logiku. Teorie množin  

definuje množinu jako soubor prvků určitých vlastností. Prvek potom buď splňuje 

podmínku a do množiny patří, nebo ne. Jde tedy pouze o dva stavy. U fuzzy logiky se 

určuje jak moc prvek do množiny patří, nebo ne.  

 

Užití míry členství odpovídá v řadě situací lépe než užití konvenčních způsobů 

zařazování členů do množiny podle přítomnosti či nepřítomnosti. Fuzzy logika tedy 

měří jistotu nebo nejistotu příslušnosti prvku k množině. Obdobně se rozhoduje člověk 

při aktivitách v oblasti duševní a fyzické u ne zcela algoritmizovaných činností. (5)  

 

Nyní uvedu ukazatele, které jsem využila při výběru vhodného penzijního fondu 

pomocí metody fuzzy logiky. Většina těchto ukkazatelů již byla rozebrána dříve. Nyní 
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již jenom doplním způsob jejich hodnocení a uplatnění pro potřeby fuzzy logiky.       

Pod uvedenými písmeny budou konkrétní kritéria uváděna i v následujících tabulkách. 

 

a. Image penzijního fondu 

Penzijní fondy byly ohodnoceny podle toho, zda vybraný podnikatelský subjekt má již 

nějakou spolupráci s finanční skupinou penzijního fondu. Dále podle prestiže penzijního 

fondu či celé finanční skupiny. Toto hodnocení je čistě dle preferencí managementu 

společnosti Felxtronics Design, s.r.o. 

 

b. Hodnota základního kapitálu penzijního fondu v (mil.Kč) 

Jak již bylo výše zmíněno, minimální výše základního kapitálu penzijního fondu je 

stanovena ve výši 50 mil. Kč. Pro rozhodování mezi penzijními fondy hraje výše 

základního kapitálu velkou roli. Společnost Flextronics Design samozřejmě požaduje co 

nejvyšší úroveň základního kapitálu. Tím by měla být zajištěna stabilita penzijního 

fondu a bezpečné umístění prostředků zaměstnanců firmy, kterým bude společnost 

Flextronics Design přispívat nemalou částkou. Proto tedy platí, že čím vyšší základní 

kapitál penzijního fondu, tím vyšší bodové hodnocení pro určitou úroveň základního 

kapitálu je možné získat. 

 

c. Výše vlastního kapitálu penzijního fondu (mil. Kč) 

Výše základního kapitálu souvisí samozřejmě z výší vlastního kapitálu penzijního 

fondu. Přesto je však výše vlastního kapitálu poměrně důležitým kritériem a vybraný 

podnikatelský subjekt samozřejmě hodnotí kladně co nejvyšší možnou výši vlastního 

kapitálu. Od toho se také odvíjí uvedené bodové hodnocení v tabulce č. 17. 

 

d. Hodnota celkových aktiv penzijního fondu (mil. Kč) 

Celková aktiva vyjadřují investovaný kapitál, tedy hlavně prostředky, do kterých smí 

penzijní fondy podle zákona investovat. Celková aktiva samozřejmě vyjadřují i 

celkovou výši pasiv penzijního fondu. A proto i zde platí, že společnost Flextronics 

Design požaduje co nejvyšší možnou hodnotu celkových aktiv. 
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e. Výsledek hospodaření penzijních fondů (v tis. Kč) 

Hodnota výsledku hospodaření samozřejmě odráží schopnost penzijního fondu 

realizovat zisk  ze zapůjčeného kapitálu svých účastníků. Ten penzijní fond, který 

disponuje vysokým kapitálem má možnost generovat vyšší zisky, pokud správně 

investuje. Bodová stupnice se v tomto případě pohybuje podle výše dosaženého 

výsledku hospodaření penzijního fondu. 

 

f. Výše vložených prostředků účastníků penzijního připojištění (mil. Kč) 

Výše prostředků účastníků může poukazovat na to, jak moc lidé důvěřují penzijnímu 

fondu. Jde tak ruku v ruce s výší počtu účastníků penzijních fondů. 

 

g. Počet aktivních účastníků penzijního fondu 

Počet aktivních účastníků je počet účastníků, kteří mají s penzijním fondem uzavřenou 

smlouvu o penzijním připojištění a aktivně přispívají na svůj účet u penzijního fondu.      

I tento ukazatel může poukazovat na prestiž a celkové hodnocení v očích účastníků 

penzijního připojištění. Znovu platí, čím vyšší počet aktivních účastníků penzijního 

fondu, tím vyšší bodové hodnocení. 

 

h. Výše ročních připisovaných výnosů v roce 2005 

Velice důležitým kritériem pro vedení podniku je výše připisovaných výnosů penzijním 

fondem. V podstatě byla managementem společnosti Flextronics Design, s.r.o. 

stanovena podmínka, že hodnota výnosů, které penzijní fondy ročně připisují, by 

neměla klesnout pod 4%.  

 

i. Možnost přístupu přes internet 

Dalším kritériem, na kterém si společnost zakládá, je možnost sledování účastníkova 

účtu penzijního připojištění pomocí přístupu přes internet. Vybraný podnikatelský 

subjekt se zabývá vývojem nových technologií a zaměstnává vysoce kvalifikované 

odborníky v oblasti výpočetních a jiných technologií. Proto je logické, že požaduje, aby 

její zaměstnanci měli přístup i k této službě, kterou v dnešní době považuje za 

samozřejmou. 
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Prvním krokem při realizaci výběru vhodného penzijního fondu pomocí metody fuzzy 

logika bylo sestavení základní matice s ekonomickými a jinými ukazateli, podle 

kterých jsem hodnotila penzijní fondy. Určila jsem si vždy buď intervaly, ve kterých se 

budou hodnoty pohybovat a nebo absolutní hodnoty, jako například zda penzijní fond 

umožňuje přístup přes internet či ne.  

 

Tabulka č. 16: Základní matice pro hodnocení penzijních fondů 

a b c d e f g h i 

Allianz PF 50-70 100-600 0-5 000 0-200 000 0-5 000 0-100 000 pod 4% ano

AXA PF 70-90 600- 
800 

5 000- 
10 000

200 000- 
400 000 

5 000- 
10 000

100 000- 
200 000 nad 4% ne 

ČSOB PF Progres 90-110 800- 
1 000 

10 000-
15 000

400 000- 
600 000 

10 000-
15 000

200 000- 
300 000 x x 

ČSOB PF 
Stabilita 110-130 1 000- 

1 200 
15 000-
20 000

600 000- 
800 000 

15 000-
20 000

300 000- 
400 000 x x 

Generali 130-150 1 200- 
1 400 

20 000-
25 000

800 000- 
1000 000

20 000-
25 000

400 000- 
500 000 x x 

ING PF 150-170 1 400- 
1 600 

25 000-
30 000

1000 000-
1200 000

25 000-
30 000

500 000- 
600 000 x x 

PF České 
pojišťovny 170-190 1 600- 

1 800 x 1200 000-
1400 000 x 600 000- 

700 000 x x 

PF České 
spořitelny 190-210 1 800- 

2 000 x x x 700 000- 
800 000 x x 

PF Komerční b. 210 a více x x x x 800 000- 
900 000 x x 

Zemský PF x x x x x 900 000- 
1 000 000 x x 

 
Pramen: vlastní konstrukce 
 

Dále jsem si sestavila transformační matici, to znamená bodově ohodnocená výše 

zmíněná kritéria. Bodové rozpětí jsem zvolila mezi 0 a 200 body. Veškerá uvedená 

kritéria byla se společností Flextronics Design, s.r.o. podrobně rozebrána a níže uvedené 

hodnocení je sestaveno na základě preferencí vybraného podnikatelského subjektu. 

 

 

 

 

 

69 



 

Tabulka č. 17: Transformační matice pro hodnocení penzijních fondů 

a b c d e f g h i 
100 100 0 0 0 0 0 0 200 
100 100 0 100 100 0 0 200 0  
150 100 100 150 100 100 50 x x 
150 100 150 150 150 150 100 x x 
100 150 150 200 150 200 100 x x 
150 150 200 200 200 200 150 x x 
200 200 200 x 200 x 150 x x 
100 200 200 x x x 200 x x 
200 200 x x x x 200 x x 

0 x x x x x 200 x x 
 
Pramen: vlastní konstrukce 
 
 
 
Dále jsem pro každý penzijní fond sestavila stavovou matici pro každý penzijní fond, a 

to podle konkrétních hodnot, jakých penzijní fond v uvedených kategoriích dosáhl 

(viz tabulka č. 18). Pomocí skalárního součinu jsem pak propojila dosažené hodnoty 

s bodovým ohodnocením pro dané kritérium a danou hodnotu. Celý postup výpočtů je 

uveden v příloze č. 1 této práce. Nyní uvádím tabulku hodnot dosažených penzijními 

fondy podle výše zmíněných kritérií. 

 

Tabulka č. 18: Skutečně dosažené hodnoty podle zadaných kritérií pro výběr 
penzijního fondu  

a b c d e f g h i 

Allianz PF 60 451,8 5297,7 195 895 4819,1 113 002 3 ne 

AXA 142,25 1650,8 28 088,65 1 248 295 26 287,50 593 728 3,74 ne 

ČSOB PF Progres 50 95,53 1202,9 55 061 1092,3 159 558 5 ne 

ČSOB PF Stabilita 97,17 715,38 11 210,10 502 299 10 383,90 358 962 4 ne 

Generali 50 209,3 1122,8 46 795 900,51 26 277 3,8 ne 

ING PF 50 1764,8 15 223,60 728 249 13 381,90 404 863 4,2 ano 

PF České pojišťovny 213,7 1853,45 26 465,60 1 151 866 24 540,85 974 115 3,8 ne 

PF České spořitelny 100 1205,84 16 448,40 763 209 15 120,60 549 733 4,03 ano 

PF Komerční banky 200 1292,3 16 590,70 756 262 15 199,20 416 757 4 ano 

Zemský PF 50,33 105,35 607,9 36 673 497,41 13 925 4,6 ano 
 
Pramen: vlastní konstrukce 
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Skalární součin jsem sestavila ze stanovené transformační matice a stavové matice 

jednotlivých penzijních fondů. Získaný skalární součin jsem dala do vztahu s celkovým 

možným bodovým ohodnocením a získala tak procentní úspěšnost penzijního fondu 

v souvislosti se zadanými kritérii. Výsledky, které jsou podrobně uvedeny v příloze č. 1 

této práce, jsem ohodnotila takto: pokud penzijní fond dosáhne hranice 50% úspěšnosti, 

doporučuji nesjednávat s tímto penzijním fondem penzijní připojištění. Pokud fond 

dosáhl 50-80%, doporučuji zvážit sjednání s tímto penzijním fondem a pokud fond 

dosahuje hranice více jak 80% úspěšnosti, doporučuji sjednat s penzijním fondem 

penzijní připojištění.  

 

Schéma č. 21: Výsledek fuzzy logiky 

17%

25%

28%

31%

50%
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PF České spořitelny

PF Komerční banky

 
Pramen: vlastní konstrukce 
 
 

Uvedená metoda fuzzy logika mi pomohla vybrat vhodný penzijní fond, který odpovídá 

kritériím zadaným managementem společnosti Flextronics Design, s.r.o. Pomocí této 

metody jsem zjistila, že čtyři penzijní fondy naprosto nevyhovují zadaným kritériím, u 

dalších pěti je možné zvážit sjednání a jeden penzijní fond téměř odpovídá daným 

požadavkům. 

 

71 



 

Z výše uvedeného grafu vyplývá, že se podle zadaných kritérií nejlépe umístil Penzijní 

fond Komerční banky. Osmdesáti procentní hranice také téměř dosáhl Penzijní fond 

České pojišťovny a Penzijní fond České spořitelny, proto je zařadím do výběru tří 

penzijních fondů, které obstály ve výběru pomocí fuzzy logiky.  

 

Porovnala jsem výsledek fuzzy logiky s jednoduchým výběrem penzijního fondu, který 

byl uveden výše. Tedy výběr pomocí vědecké metody a konkrétních požadavků 

vybraného podnikatelského subjektu v porovnání s jednoduchým logickým výběrem, 

ovšem abstraktním. Došla jsem ke shodě ve dvou penzijních fondech, a to Penzijní 

fond Komerční banky a Penzijní fond České pojišťovny. Proto jsem se rozhodla 

nadále uvažovat tyto dva penzijní fondy. 
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6 Přínosy zavedení penzijního připojištění jako motivátoru 

pro zaměstnance 

Hlavním důvodem, proč se společnost Flextronics Design, s.r.o. rozhoduje o příspěvku 

pro zaměstnance na penzijní připojištění je fakt, že takto může finančně motivovat své 

zaměstnance. Firma si je vědoma, že vzhledem k silné konkurenci musí kromě hrubé 

výše mzdy své zaměstnance motivovat i jinak, ať již finančně či nefinančně. Navíc 

penzijní připojištění by mělo patřit mezi standardní výhody pro zaměstnance v podncích 

se zahraniční účastí, přičemž tento trend již zavádějí i ryze české společnosti.  

 

V této kapitole bych chtěla upozornit na všechny výhody, které umožňuje forma 

příspěvku na penzijní připojištění oproti klasickému zvýšení mzdy zaměstnance. 

 

Pro zaměstnance společnosti Flextronics Design, kterým bude zaměstnavatel přispívat          

na penzijní připojištění, je příspěvek na penzijní připojištění od zaměstnavatele 

osvobozen od daně z příjmu. Toto osvobození platí až do výše 5% vyměřovacího 

základu pro pojistné na sociální zabezpečení za zdaňovací období nebo jeho část. 

Z příspěvku zaměstnavatele Flextronics Design se neodvádějí srážky na zdravotní 

pojištění a sociální zabezpečení, a to  do výše příspěvku osvobozeného od daně z příjmu 

ze závislé činnosti. 

 

Pro společnost Flextronics Design je příspěvek na penzijní připojištění zaměstnance 

uznán jako daňový náklad, a to až do výše 3% vyměřovacího základu zaměstnanců                

pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. 

Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění je osvobozen od odvodů na sociální 

zabezpečení a zdravotní pojištění do výše příspěvku osvobozeného od daně z příjmu ze 

závislé činnosti zaměstnance (5%).  

 

Přehledné schéma výhod příspěvku na penzijní připojištění oproti klasickému navýšení 

hrubé mzdy uvádím v následujícím schématu č. 22. 
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Schéma č. 22: Shrnutí výhod příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění 

Úspora Úspora 

zaměstnance zaměstnavatele 

35% 12,5% 

Odvody na sociální 

zabezpečení a státní 
Odvody na sociální 

zabezpečení a státní 

9% 4,5% 

zdravotní pojištění zdravotní pojištění 

26% 8% 

sociální pojištění sociální pojištění 

             

Až do 3%  Až do 5% 

vyměřovacího základu 
zaměstnance do nákladů 

vyměřovacího základu 

zaměstnance osvobozeno 

Pramen: vlastní konstrukce 
 

Pro podnik jsou samozřejmě při rozhodování největším argumentem čísla, tedy 

konkrétní propočet těchto výhod příspěvku na penzijní připojištění oproti přímému 

navýšení mzdy zaměstnance.  

 

V následujících příkladech vyhodnocuji rozdíl mezi přímým zvýšením mzdy a 

příspěvkem na penzijní připojištění zaměstnance. Pro své výpočty jsem použila 

konkrétní data společnosti Flextronics Design, pro větší vypovídací schopnost mých 

výpočtů.  

 

Společnost Flextronics Design zaměstnává v současné době 72 zaměstnanců. Průměrná 

hrubá mzda je nyní 31 000 Kč. Ve vybraném podnikatelském subjektu Flextronics 

Design je zvykem, že absolvent univerzity bez jakékoliv praxe a zkušeností dostává 

nástupní mzdu 18 000 Kč. Tato nástupní mzda se může po zkušební době zvednout. 

Z toho vyplývá, že nejnižší hrubá mzda ve společnosti je 18 000 Kč. 
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Své výpočty jsem prováděla na základě poznatků dle zákona č. 586/1992, o daních 

z příjmů, platný k 1.1. 2007. 

 

Zaměřila jsem se na situaci, kdy se zaměstnavatel rozhodne přispívat svým 

aměstnancům ve výši 3% z vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální 

í mzdy s 3% příspěvkem zaměstnavatele 
lace úspory zaměstnavatele 

z

zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti a pojistného na zdravotní pojištění. 

Porovnala jsem tedy zvýšení mzdy klasickým způsobem a zvýšení mzdy formou 

příspěvku na penzijní připojištění. Při výpočtech jsem použila průměrnou hrubou 

mzdu ve společnosti Flextronics Design, s.r.o. 

 
Tabulka č. 19: Porovnání 3% přímého zvýšen

na penzijní připojištění – Kalku 

  Přímé zvýšení 
mzdy o 3% 

Zvýšení mzdy formou 
příspěvku na PP ve výši 

3% mzdy 
Vyměřovací základ č31 000 Kč 31 000 K
Hrubá mzda po zvýšení č31 930 K 31 000 Kč
Příspěvek zaměstnavatele   - 930 Kč
Sociální zabezpečení a st
zaměstnanosti (26%) 

átní politika 8 302 Kč 8 060 Kč

Odvod na zdravotní pojistné (9%) 2 874 K 2č  790 Kč
Celkové výdaje zaměstnavatele 4 43 106 Kč 2 780 Kč
Měsíční úspora na 1 zaměstnance 0 Kč 326 Kč
Roční úspora na 1 zaměstnance   3 906 Kč

 
Pramen: vlastní konstrukce 
 

pokud se zaměstnavatel rozhodne zvýšit mzdu zaměstnance 

rmou příspěvku na penzijní připojištění, ušetří tím na mzdových nákladech oproti 

zdy však nemá přínos jen pro zaměstnavatele, ale i              

ro samotného zaměstnance. Dále uvádím výhody zvýšení mzdy pomocí placení 

Z výpočtů vyplývá, že 

fo

klasickému navýšení mzdy. 

 

Takovéto zvýšení hrubé m

p

příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění.  
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Tabulka č. 20: Porovnání 3% přímého zvýšení mzdy s 3% příspěvkem zaměstnavatele 
na penzijní připojištění – Kalkulace profitu zaměstnance  

  Přímé zvýšení 
mzdy o 3% 

Zvýšení mzdy formou 
příspěvku na PP ve výši 

3% mzdy 
Vyměřovací základ č31 000 Kč 31 000 K
Hrubá mzda po zvýšení č31 930 K 31 000 Kč
Příspěvek zaměstnavatele - 930 Kč
Sociální zabezpečení a st
zaměstnanosti (8%) 

átní politika 2 554 Kč 2 480 Kč

Odvod na zdravotní pojistné (4,5%) 1 437 K 1č  395 Kč
Základ daně 2 27 939 Kč 7 125 Kč
Zaokrouhlení 2 28 000 Kč 7 200 Kč
Záloha na daně 4 613 Kč 4 461 Kč
Sleva na dani 600 Kč 600 Kč
Čistý měsíční příjem zaměstnance 2 23 926 Kč 3 264 Kč
Měsíční profit zaměstnance 0 Kč 662 Kč
Roční profit zaměstnance   7 941 Kč

 
Pramen: vlastní konstrukce 
 

Další výhodou pro zaměstnance, aniž si to možná v této chvíli uvědomuje, je fakt, že 

okud by mu zaměstnavatel navýšil hrubou mzdu klasicky, nikdy by si na penzijním 

tech. 

ředpokládala jsem při tom mladého člověka v 25-ti letech, který si uzavře penzijní 

p

připojištění asi nespořil takovou částku, jakou mu tam spoří jeho zaměstnavatel. Většina 

lidí, pokud má takto navýšenou mzdu a peníze dostane přímo „na ruku“, nezačne si tuto 

část odkládat. Jen si zvýší svůj životní standard a peníze utratí. Aniž si to uvědomujeme, 

prokazuje nám tím zaměstnavatel službu a při odchodu do penze za to budeme rádi. 

Kdyby zaměstnavatel nepřispíval na penzijní připojištění, jen menší hrstka lidí by si 

tento produkt uzavřela a jen málokdo by ho využíval „naplno“. Většinou by každý 

spořil 100 Kč měsíčně s tím, že 50% mu ještě přidá stát. Ovšem v dnešní době, kdy je 

zapotřebí důchodová reforma, je pro zaměstnance tento produkt nanejvýš vhodný. 

 

Pro ilustraci jsem sestavila tabulku s výpočty možné naspořené částky v 60 le

P

připojištění. Pro modelový příklad jsem počítala s tím, že zaměstnavatel bude 

přispívat 3% z nejnižší vyplácené hrubé mzdy v podniku Flextronics Design, přičemž 

sám zaměstnanec bude přispívat nejnižší možnou úložkou, a to 100 Kč měsíčně. Dále 
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předpokládám, že penzijní fond bude připisovat výnosy ve výši 4%, což je samozřejmě 

v průběhu 35-ti let nereálné a neuvažuji tak vůbec vývoj inflace a dalších vlivů. Dále 

také ve svých výpočtech předpokládám, že se zákon o penzijním připojištění nezmění. 

Příklad je tedy pouze modelový v podmínkách současné situace na finančním trhu a 

platných zákonů v dnešní době. 

 
Tabulka č. 21: Modelový příkla

pro 1 účastníka p
d výše výnosů prostředků na penzijním připojištění      
enzijního připojištění  

rok příspěvek 
zaměstnance 

příspěvek 
státu 

příspěvek 
zaměstnavatele 

účastník, stát, 
zaměstnavatel 

zhodnocené 
příspěvky 

1 1 200 8 280 Kč 8 611 Kč Kč 600 Kč 6 480 Kč 
2 1 200 Kč 600 Kč 6 480 Kč 16 560 Kč 17 567 Kč 
3 1 200 Kč 6  00 Kč 6 480 Kč 24 840 Kč 26 881 Kč 
4 1 200 Kč 600 Kč 6 480 Kč 33 120 Kč 36 567 Kč 
5 1 200 Kč 600 Kč 6 480 Kč 41 400 Kč 46 641 Kč 
6 1 200 Kč 600 Kč 6 480 Kč 49 680 Kč 57 118 Kč 
7 1 200 Kč 600 Kč 6 480 Kč 57 960 Kč 68 014 Kč 
8 1 200 Kč 600 Kč 6 480 Kč 66 240 Kč 79 346 Kč 
9 1 200 Kč 600 Kč 6 480 Kč 74 520 Kč 91 131 Kč 

10 1 200 Kč 600 Kč 6 480 Kč 82 800 Kč 103 387 Kč 
11 1 200 Kč 600 Kč 6 480 Kč 91 080 Kč 116 134 Kč 
12 1 200 Kč 600 Kč 6 480 Kč 99 360 Kč 129 390 Kč 
13 1 200 Kč 600 Kč 6 480 Kč 107 640 Kč 143 177 Kč 
14 1 200 Kč 600 Kč 6 480 Kč 115 920 Kč 157 515 Kč 
15 1 200 Kč 600 Kč 6 480 Kč 124 200 Kč 172 427 Kč 
16 1 200 Kč 600 Kč 6 480 Kč 132 480 Kč 187 935 Kč 
17 1 200 Kč 600 Kč 6 480 Kč 140 760 Kč 204 064 Kč 
18 1 200 Kč 600 Kč 6 480 Kč 149 040 Kč 220 838 Kč 
19 1 200 Kč 600 Kč 6 480 Kč 157 320 Kč 238 282 Kč 
20 1 200 Kč 600 Kč 6 480 Kč 165 600 Kč 256 425 Kč 
21 1 200 Kč 600 Kč 6 480 Kč 173 880 Kč 275 293 Kč 
22 1 200 Kč 600 Kč 6 480 Kč 182 160 Kč 294 916 Kč 
23 1 200 Kč 600 Kč 6 480 Kč 190 440 Kč 315 324 Kč 
24 1 200 Kč 600 Kč 6 480 Kč 198 720 Kč 336 548 Kč 
25 1 200 Kč 600 Kč 6 480 Kč 207 000 Kč 358 621 Kč 
26 1 200 Kč 600 Kč 6 480 Kč 215 280 Kč 381 577 Kč 
27 1 200 Kč 600 Kč 6 480 Kč 223 560 Kč 405 452 Kč 
28 1 200 Kč 600 Kč 6 480 Kč 231 840 Kč 430 281 Kč 
29 1 200 Kč 600 Kč 6 480 Kč 240 120 Kč 456 103 Kč 
30 1 200 Kč 600 Kč 6 480 Kč 248 400 Kč 482 959 Kč 
31 1 200 Kč 600 Kč 6 480 Kč 256 680 Kč 510 888 Kč 
32 1 200 Kč 600 Kč 6 480 Kč 264 960 Kč 539 935 Kč 
33 1 200 Kč 600 Kč 6 480 Kč 273 240 Kč 570 143 Kč 
34 1 200 Kč 600 Kč 6 480 Kč 281 520 Kč 601 560 Kč 
35 1 200 Kč 600 Kč 6 480 Kč 289 800 Kč 634 234 Kč 

 
Pramen: vlastní konstrukce 
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7 áv opo í 

návrhy pro společnost Flextronics Design, s.r.o., které 

jištění a dále doplním nové poznatky a doporučení 

pro vybraný podnikatelský subjekt. 

vatele na penzijní připojištění 

Velice důležitým problémem pro zaměstnavatele při rozhodování o příspěvku              

l může buď 

plošně přispívat všem stejnou částku, což však nepodporuje myšlenku zásluhovosti. 

a A pro návrh výše příspěvku 

Prvním možným řešením výše příspěvku, které se nabízí, je vyplácení stejného 

v

 

e společnosti Flextronics Design je nástupní mzda              

ro absolventy bez praxe 18 000 Kč. Tudíž příspěvek, který by takto spolčenost 

i klasickému navýšení 

rubé mzdy zaměstnanců. 

 

 

 N rhy a d ručen

V této kapitole přednesu 

budou vyplývat z výše uvedených z

 

7.1 Výše příspěvku zaměstna

na penzijní připojištění je samotná výše tohoto příspěvku. Zaměstnavate

Dále může vyplácet příspěvky zaměstnancům podle jejich výkonnosti a zásluh. Proto 

zde nyní uvedu možné návrhy na výši příspěvku zaměstnavatele a zároveň jejich 

konkrétní propočet, tedy náklady a přínosy pro zaměstnavatele vzhledem ke konkrétní 

výši příspěvku. 

 

7.1.1 Variant

příspě ku všem zaměstnancům.  

Tento příspěvek by se určil procentuální sazbou, a to 3 % z vyměřovacího základu 

nejnižší vyplácené hrubé mzdy. V

p

vyplácela, by byl ve výši 540,- Kč měsíčně. Management společnosti ani neuvažuje o 

tom, že by na penzijní připojištění chtěla přispívat menší částku. 

 

Tabulka znázorňuje celkovou roční úsporu podniku při navýšení hrubé mzdy o 540 Kč a 

přispívání této částky na penzijní připojištění zaměstnanců oprot

h
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Tabulka č.  22: Výpočet přínosů pro zaměstnavatele při výši příspěvku dle varianty A 

Průměrný hrubý měsíční příjem zaměstnance 31 000 Kč  
Průměrný hrubý roční příjem zaměstnance 372 000 Kč  
Hrubé roční mzdy pro 72 zaměstnanců 26 784 000 Kč  
Roční odvody na SZP placené podnikem (35%) 9 374 400 Kč  
Roční náklady na mzdy zaměstnanců podniku  36 158 400 Kč  
Zvýšení mzdy /  Z  výšení mzdypříspěvek na penzijní připojištění 

Příspěvek na 
PP 

Uvažovaná částka zvýšení na 1 zaměstnance 540 č měsíčně 540 Kč  K

Uvažovaná částka na 72 zaměstnanců měsíčně 38 880 Kč 38 880 Kč 
Uvažovaná částka zvýšení ročně 466 560 Kč 466 560 Kč 
Sociální pojištění ze zvýšení (26%) 121 306 Kč 0 Kč 
Zdravotní pojištění ze zvýšení (9%) 41 990 Kč 0 Kč 
Celkové pojištění placené podnikem (35%) 16 č 0 3 296 K Kč 
Celkový nárůst osobních nákladů ze zvýšení 629 856 K  466 560 K  č č
Celková roční úspora podniku  163 296 Kč

 
Pramen: vlastní konstrukce 
 

Pokud by chtěla firma zachovávat podmínku zásluho čovala bych rozhodně 

 zku ště lépe by podmínku 

příspěvku na penzijní připojištění až ce 

 ve firmě. V tomto případě bychom museli počítat s tím, že po 

roce pravděpodobně bude navýšena i mzda zaměstnance. Tím by se zvýšila úroveň 

nta je poměrně zajímavá vzhledem k tomu, že v sobě má i určitý faktor 

ásluhovosti, oproti variantě A. Ve variantě A dostanou všichni stejně. To se může 

dem k tomu, že samotná výše hrubé 

mzdy již sama o sobě je podle určité zásluhovosti, bude takto poskytovaný příspěvek   

vosti, doporu

vyplácet příspěvek na penzijní připojištění až po šební době. Je

zásluhovosti splňovalo vyplácení po jednom ro

působnosti zaměstnance

minimální mzdy, ze které je příspěvek vypočítáván, a došlo by tak i ke zvýšení úspor 

zaměstnavatele. 

 

7.1.2 Varianta B pro návrh výše příspěvku 

Jako další variantu zvolím 3% z vyměřovacího základu podle konkrétní hrubé 

mzdy. Tato varia

z

některým zaměstnancům zdát nespravedlivé. Vzhle
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na penzijní připojištění splňovat i toto kritérium. Pro ukázku výpočtu takto 

poskytnutého příspěvku jsem využila propočet příspěvku z průměrné hrubé mzdy ve 

společnosti. Průměrná výše takovéhoto příspěvku, kterým by zaměstnavatel přispíval 

na penzijní připojištění svým zaměstnancům, je 930,- Kč měsíčně. 

 

Tabulka č.  23: Výpočet přínosů pro zaměstnavatele při výši příspěvku dle varianty B 

Průměrný hrubý měsíční příjem zaměstnance 31 000 Kč  
Průměrný hrubý roční příjem zaměstnance 372 000 Kč  
Hrubé roční mzdy pro 72 zaměstnanců 26 784 000 Kč  
Roční odvody na SZP placené podnikem (35%) 9 374 400 Kč  
Roční náklady na mzdy zaměstnanců podniku 36 158 400 Kč  
Zvýšení mzdy / příspěvek na penzijní 
připojištění 

Příspěvek na Z  výšení mzdy PP 
Uvažovaná průměrná částka zvýšení na 1 
zaměstnance měsíčně 930 Kč 930 Kč 

Uvažovaná částka na 72 zaměstnanců měsíčně 66 960 Kč 66 960 Kč 
Uvažovaná částka zvýšení ročně 803 520 Kč 803 520 Kč 

Sociální pojištění ze zvýšení (26%) 208 915 Kč 0 Kč 
Zdravotní pojištění ze zvýšení (9%) 072 317 Kč  Kč 
Celkové pojištění placené podnikem (35%) 28 č 0 1 232 K Kč 

Celkový nárůst osobních nákladů ze zvýšení 1  8 084 752 Kč 03 520 Kč 

Celková roční úspora podniku   281 232 Kč 
 
Pramen: vlastní konstrukce 
 

 připoji anců ve výši 930,- Kč 

asi . 

7.1.3 Varianta C pro návrh výše příspěvku 

ínka zásluhovosti, 

ude rozdělení příspěvků podle jednotlivých pomyslných mzdový pásem. Zvolila jsem 

3 pásma. První pásmo jsem určila od 18 000,- Kč do 25 000,- Kč, druhé pásmo 

v hodnotě od 25 000,- do 35 000,- Kč a třetí pásmo výši mzdy nad 35 000,- Kč.           

V případě průměrného příspěvku na penzijní štění zaměstn

uspoří podnik, oproti klasickému zvýšení mzdy,  281 tisíc korun

 

Jako další variantu pro určení výše příspěvku, u které bude také podm

b
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Pro každé pásmo jsem pak zvolila výši příspěvku podle nejnižší hrubé mzdy v daném 

pásmu. Průměrná výše příspěvku u této varianty se pohybuje ve výši 728,- Kč měsíčně. 

 

Tabulka č.  24: Výpočet přínosů pro zaměstnavatele při výši příspěvku dle varianty C 

Průměrný hrubý měsíční příjem zaměstnance 31 000 Kč  

Průměrný hrubý roční příjem zaměstnance 372 000 Kč  

Hrubé roční mzdy pro 72 zaměstnanců 26 784 000 Kč  

Roční odvody na SZP placené podnikem (35%) 9 374 400 Kč  

Roční náklady na mzdy zaměstnanců podniku 36 158 400 Kč  

  Zvýšení mzdy (Kč) 
 

Příspěvek na PP (Kč) 
Zvýšení mzdy / 
příspěvek na penzijní 
připojištění 25 000 35

18 000- 25 000- 
 000 

nad 35 
000 

18 000- 25 000- 
 

nad     
35 000 25 000 35 000

Uvažovaná částka 
zvýšení na 1 
zaměstnance měsíčně 

540 750 1 050  1 050 540 750

Uvažovaná částka na 
echny zaměstnance 11 00 11 0 vš

měsíčně 
880 30 000 10 5  880 30 000 10 50

Průměrná částka zvýšení  728   728  
Uvažovaná částka 
zvýšení ročně 142 560 360 000 126 000 142 560 360 000 126 000

Sociální pojištění ze 
zvýšení (26%) 37 066 93 600 32 760 0 0 0 

Zdravotní pojištění ze 
zvýšení (9%) 12 830 32 400 11 340 0 0 0 

Celkové pojištění 
49 896 126 000 44 100 placené podnikem 

(35%) 
0 0 0 

Nárůst osobních 
nákladů ze zvýšení 192 456 486 000 170 100 142 560 360 000 126 000

Celkový nárůst 
osobních nákladů  848 556 Kč 628 560 Kč 

Roční úspora podniku 
podle jednotlivých 
pásem (Kč) 

 
  49 896 126 000 44 100 

Celková roční úspora 
podniku      

219 996 Kč 
 
Pramen: vlastní konstrukce 
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Tuto variantu pov
 

ažuji za zlatou st ezi dvěma výše na ešeními. 

zhod tí o výši příspěvku na penzijní připojištění je jedním 

í chybět ani v 

la tři možné varianty. Nyní je na managementu společnosti 

s design, s.r.o., aby rozhodla, kterou variantu zvolí.  

   

je zlatou střední cestu. 

ybraný podnikatelský subjekt se v Brně potýká s poměrně vysokou konkurencí. 

řípadě může sloužit právě příspěvek na penzijní 

řipojištění. Společnost může takto nepřímo navyšovat hrubé mzdy pomocí příspěvku 

Design, s.r.o. K tomuto výběru jsem 

řední cestu m vrhovanými ř

Jak již bylo zmíněno, ro

z nejdůležitějších rozhodnutí, proto nesm

nu

mém návrhu. Pro výběr výše 

příspěvků jsem nastíni

lextronicF

 

Na základě mých výsledků, kde jsem analyzovala mzdové náklady zaměstnanců 

 souvislosti se zvýšením mzdy běžným způsobem, nebo formou příspěvku na penzijní v

připojištění, je velice dobře patrná výhoda příspěvku na penzijní připojištění, tedy   

úspora nákladů v hodnotě 35%.  

 

Doporučila bych zavést variantu C. Tato varianta představu

V

V Brně sídlí ještě několik dalších firem, zabývajících se stejnou nebo podobnou oblastí 

jako společnost Flextronics Design. Pro vybraný podnik je tedy velice důležité 

motivovat své kvalifikované pracovníky, aby nedocházelo k jejich odlivu do jiných 

firem. Jako stimul v tomto p

p

na penzijní připojištění. Tím se posléze vyrovnávat ostatním brněnským firmám a 

pobočkám se zahraniční účastí. Varianta C zároveň má částečnou formu zásluhovosti. 

To je jistě samo o sobě stimul pro zaměstnance. Vysoce kvalifikovaný odborník se 

rozhodně nespokojí s tím, že dostává v takovéto formě stejně vysokou odměnu jako 

nový pracovník bez jakékoliv praxe. Dále bych doporučovala, aby společnost po čase 

podle své finanční situace a vývoje konkurence přešla na variantu B. Tato varianta ještě 

lépe splňuje všechny výše zmíněné podmínky.  

 

7.2 Výběr penzijního fondu 

Obsahem mé práce je poměrně podrobný rozbor penzijních fondů působících v České 

republice. Pomocí tohoto rozboru jsem chtěla docílit objektivního návrhu pro výběr 

penzijního fondu pro společnost Flextronics 
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použila dvě různé metody.  U obou metod jsem došla ke shodě ve dvou penzijních 

fondech, a to Penzijní fond České pojišťovny a Penzijní fond Komerční banky. 

Společnost měla jako jeden z hlavní požadavků, že výše připisovaných ročních výnosů 

vací 

ozice u Penzijního fondu České pojišťovny. Ovšem vzhledem k diverzifikaci portfolia 

ě nabízejí jednorázový bonus zaměstnavateli za uzavřené 

louvy o penzijním připojištění se zaměstnanci spoolčenosti, například formou 

madných plateb zaměstnavatele na produkt penzijního připojištění 

ři výhradním zastoupení Penzijním fondem České pojišťovny. Zde bych ráda 

 

neklesne pod 4%. Tuto podmínku z výše zmiňovaných fondů splnil Penzijní fond 

Komerční banky, kde výnosnost v roce 2005 a výkonnost od roku 2000 se pohybovala 

na 4%. Naopak Penzijní fond České pojišťovny se pohyboval pod uvedenou hranicí. 

Podnik již přispívá zaměstnancům na životní pojištění, které je poskytováno Českou 

pojišťovnou. Tato skutečnost by mohla být pro firmu výhodná, co se týče vyjedná

p

zaměstnanců, bych pro spolupráci v oblasti penzijního připojištění volila jinou finanční 

skupinu. Vedení společnosti se může rozhodnout, že využije služeb obou penzijních 

fondů, tedy Penzijního fondu České pojišťovny a Penzijního fondu Komerční banky. 

Ponechá tak svým zaměstnancům určitou možnost volby. Osobně bych v tomto případě 

však doporučila Penzijní fond Komerční banky, neboť lépe splňuje kritéria zadaná 

managementem podniku. 

 

Pro úplnost bych zde ráda uvedla příklad podmínek a výhod pro zaměstnavatele, které 

nabízí oba zmíněné penzijní fondy pro společnost. Tyto nabídky se většinou odvíjí od 

počtu zaměstnanců, takže je nabídka přizpůsobena na počet zaměstnanců firmy 

Flextronics Design. 

 

Penzijní fondy v první řad

sm

mandátní smlouvy. Tento jednorázový bonus se ve svém výpočtu liší u každého fondu.  

 

Penzijní fond České pojišťovny standardně nabízí jednorázový bonus ve výši 8% 

z objemu ročních hro

p

upozornila, že tato nabídka se samozřejmě mění podle velikosti klienta, počtu 

zaměstnanců, příspěvku zaměstnavatele atd. Takže při konkrétní nabídce pro společnost 
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Flextronics Design může být jednorázový bonus ještě upraven. Pro účely této 

diplomové práce budu počítat se zmíněnou standardně nabízenou variantou.  

 

 

Tabulka č. 25: Nabídka jednorázového bonusu z uzavřených smluv u Penzijního fondu 
České pojišťovny, a.s.   

Jednorázový bonus pro zaměstnavatele z uzavřených smluv 
měsíční příspěvek zaměstnavatele 728 Kč 
počet zaměstnanců 72 
728 x 12 měsíců x 72 x 8% = 50 319 Kč

 
Pramen: vlastní konstrukce 

Penzijní fon  za převod 

e k Penzijnímu fondu České pojišťovny od jiného 

čítá z celkového objemu dosud nasp ých 

 účtu penzijního připojištění. 

Tabulka č. 26: Nabídka jednorázového bonusu z převedených smluv k Penzijnímu                        

 

d České pojišťovny dále poskytuje zaměstnavateli bonus 2,5%

penzijního připojištění zaměstnanc

penzijního fondu. Tento bonus se po ořen

prostředků zaměstnance na jeho

 

fondu České pojišťovny, a.s.  
Jednorázový bonus pro zaměstnavatele z převedených smluv 

průměrná výše dosud naspořených prostředků zaměstnance na účtu PP 
(odhad) 20 000 Kč

počet zaměstnanců, kteří požádají o převod k PFČP (odhad) 20 

20 000 x 20 x 2,5% = 10 000 Kč
 

nstrukce P
 

ramen: vlastní ko

ěnu za sepsané 

sm ě ve výši 17,5%. Tento bonus je vypočítáván ze součtu příspěvků 

rhovanou výši př vku 

ální možný příspěvek účastníka. Znovu bych ráda upozornila, 

ýše, která se nabízí. Při konkrétní nabídce se uvažuje důležitost 

klienta, jeho velikost, počet zaměstnanců, výše příspěvku zaměstnavatele a další 

faktory, takže zmiňovaná odměna může být nižší, ale na druhou stranu se může vyšplhat 

Penzijní fond Komerční banky nabízí formou mandátní smlouvy odm

louvy standardn

zaměstnavatele i účastníka. Pro svůj výpočet použiji nav íspě

zaměstnavatele a minim

že 17,5% je standardní v
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až na výši 35%, což je úplné maximum. Znovu pro účely této diplomové práce budu 

vycházet ze standardně poskytované odměny. 

 

Odměna za sepsání smlouvy je vyplácena ve dvou fázích. První rok zaměstnavatel 

obdrží 90% této odměny druhý rok dalších 10%.   

 

Tabulka č. 27: Nabídka Penzijního fondu Komerční banky, a.s. 

Odměna za sepsané smlouvy pro zaměstnavatele 
měsíční příspěvek zaměstnavatele  728 Kč 
měsíční příspěvek zaměstnance  100 Kč 
počet zaměstnanců  72 
(728 + 100) x 12 měsíců x 72 x 17,5% =  125 194 Kč 

Rozložení odměny 1.rok 2.rok 
 90% 10% 
 112 674 Kč 12 519Kč 

 
Pramen: vlastní kons

ěnu za navýšení, tedy 100% odměnu 

vé penzijní připojiště . Pokud ec 

zvýší příspěvek ištění o 300 Kč,  stejno ku i 

zaměstnavatel. 

rční banky i Penzijní fond České pojišťovny nabízí 

zaměstnavatelům pravidelný bonus za hromadné platby. Tato forma bonusu se 

teb. V případě, že bude zaměstnavatel využívat srážky ze mzdy, je 

arantován bonus i z takto realizovaných plateb. Je možné také rozúčtovat tento bonus 

trukce 
 

Penzijní fond Komerční banky dále nabízí odm

z částky, o kterou si zaměstnanec navýší s ní  si zaměstnan

na penzijní připoj dostane u část

 

Penzijní fond Kome

uplatňuje například při uzavření smlouvy o spolupráci. V případě, že se společnost 

rozhodne při přispívání svým zaměstnancům na penzijní připojištění platit hromadnou 

platbou, penzijní fondy garantují roční úhradu ve výši 3% z celkového objemu ročních 

hromadných pla

g

na individuální účty jednotlivých zaměstnanců. 
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K výpočtu pravidelného bonusu za hromadné platby jsem použila mnou navrhovaný 

příspěvek zaměstnavatele. Dále předpokládám, že zaměstnavatel bude využívat srážek 

ze mzdy k platbě příspěvků svých zaměstnanců na penzijní připojištění. 

 

Tabulka č. 28: Pravidelný bonus za hromadné platby 

měsíční příspěvek zaměstnavatele 728 Kč 

měsíční příspěvek zaměstnance 100 Kč 

počet zaměstnanců 72 

(728 + 100) x 12 měsíců x 72 x 3% 21 462 Kč 
 
Pramen: vlastní konstrukce 
 

P ji podmínky obou penzijních fondů. Vy jsem 

p ěstnavatel získat výběrem jednoho z penzijních f ů. Svůj 

o sobě jdoucích letech, tedy po ky          

penzijním fondem. V mém výpočtu jsou zahrnuty veškeré 

jednorázové bonusy, které penzijní fondy nabízejí a dále pravidelné roční bonusy         

ro přehlednost nyní zrekapitulu počítala 

rostředky, které může zam ond

výpočet jsem realizovala ve třech p první tři ro

od uzavření smluv s 

za hromadné platby. 

 

Tabulka č. 29: Porovnání výhod pro zaměstnavatele během prvních tří let 

 1. rok 2. rok 3. rok celkem 

PF České pojišťovny 71 781 Kč 21 462 Kč 21 462 Kč 114 705 Kč

PF Komerční banky 134136 Kč 33 981 Kč 21 462 Kč 189 579 Kč
 
Pramen: vlastní konstrukce 

V prvním roce je odměna samozř jvyšší, e vypl orázov  a 

také latb m ondy vyplácejí 

odm by a nd ba y

onusů. Ve třetí roce je pak odměna u obou penzijních fondů 

ejná a je složena z pravidelných bonusů za hromadné platby. Z tabulky je jasné, že co 

 

ejmě ne neboť s ácí jedn é bonusy

 bonusy za hromadné p y. Ve druhé  roce znovu oba penzijní f

ěnu za hromadné plat  Penzijní fo  Komerční nky navíc v plácí zbylých 

10% z jednorázových b

st

se týče výhodnosti pro zaměstnavatele, dle bonusů, které penzijní fondy nabízejí, 

Penzijní fond Komerční banky během prvních 3 let finančně motivuje zaměstnavatele 

lépe než Penzijní fond České pojišťovny. 
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7.3 Podmínky pro poskytnutí příspěvku zaměstnavatele 

Rozhoduje-li se společnost o zavedení příspěvku zaměstnavatele na penzijní 

připojištění, měly by být určeny základní podmínky pro poskytování tohoto 

příspěvku. Tato pravidla by pak měla být všem zaměstnancům přístupná. Nejlepším 

řešením by proto bylo zavedení do vnitřních předpisů společnosti a uvedení těchto 

č tohoto 

důvodu zde navrhuji jednu z možných variant znění těchto pravidel. Tyto podmínky již 

ří mají se společností 

lextronics Design, s.r.o. uzavřenou smlouvu na hlavní pracovní poměr. Pokud byla 

ěstnanec je povinen platit svůj příspěvek na penzijní připojištění v minimální výši 

, aby dohoda o srážkách ze mzdy byla 

řena nejpozději do 20. dne běžného měsíce.  

říspěvky zaměstnavatele nedostává zaměstnanec po dobu, po kterou nemá 

zaměstnanec za daný kalendářní měsíc od zaměstnavatele žádný příjem ve výši 

skute ností na intranetu společnosti, kam mají přístup všichni zaměstnanci. Z 

byly částečně diskutovány i s firmou Flextronics Design.  

 

Zaměstnanci, kteří mají uzavřenou smlouvu o penzijním připojištění se státním 

příspěvkem,  obdrží příspěvek zaměstnavatele ve výši stanovené zaměstnavatelem     

(dle konečného návrhu společnosti Flextronics Design) po splnění těchto podmínek: 

 

Příspěvek se poskytne zaměstnancům v evidenčním stavu, kte

F

sjednána zkušební doba, bude zaměstnavatel vyplácet příspěvek na penzijní připojištění 

až po skončení této zkušební doby. 

 

Zam

100,-  Kč formou měsíční srážky ze mzdy.  Zaměstnanec uzavře smlouvu o penzijním 

připojištění se státním příspěvkem a zároveň uzavře se společností Flextronics Design, 

s.r.o. dohodu o srážkách ze mzdy. Pro poskytnutí příspěvku zaměstnavatele od 

následujícího kalendářního měsíce je nezbytné

uzav

 

V případě, že se zaměstnanec rozhodne zvýšit, případně snížit výši svého příspěvku, je 

nezbytné, aby tuto skutečnost oznámil penzijnímu fondu. K zajištění srážky ze mzdy 

v nové výši uzavře zaměstnanec se zaměstnavatelem novou dohodu o srážkách ze mzdy 

a předloží oznámení o změně příspěvku, které uzavřel s penzijním fondem. 

 

P
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umožňující tuto srážku. V případě, kdy zaměstnanec nebude mít potřebný příjem (např. 

dlouhodobé neplacené volno, mateřská dovolená), musí si zaměstnanec s penzijním 

fondem dohodnout jiný způsob úhrady svého příspěvku, popř. přerušení plateb. Pokud 

pominou důvody, pro které se příspěvek zaměstnance neodváděl srážkou ze mzdy, 

ožádá zaměstnanec písemně o obnovení srážek ze mzdy. 

ronics Design, s.r.o. daňově 

znatelné, maximálně však do výše 3 % úhrnu vyměřovacích základů zaměstnance      

      

       

jištění. 

p

 

V případě ekonomických potíží zaměstnavatele má právo zaměstnavatel přerušit 

výplatu příspěvků na penzijní připojištění. Zaměstnanci o tom musí být řádně 

srozuměni, a to minimálně měsíc před skončením vyplácení příspěvků na penzijní 

připojištění. 

 

Náklady na poskytnutí tohoto příspěvku jsou pro Flext

u

pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku v zaměstnanosti  

za zdaňovací období. Takto poskytnutý příspěvek je osvobozen od daně z příjmu  

ze závislé činnosti (až do maximální výše 5 %) a nepodléhá zákonnému zdravotnímu a 

sociálnímu po
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Závěr 

zhledem k demografickému vývoji v České republice, by neměli být občané lhostejní 

 tomu, jak bude vypadat jejich příjem po odchodu do starobního důchodu. Ze 

učasného demografického trendu vyplývá, že v blízké době převýší počet lidí 

 důchodovém věku počet lidí v aktivním věku. Z toho samozřejmě plyne i velice malá 

nanční podpora státu ve stáří. Na tuto skutečnost je třeba myslet již v raném věku a 

snažit se co nejvíce využívat produktů, které jsou podporovány státem. Pokud si člověk 

s odkládat volné finanční prostředky, může pomocí produktů podporovaných 

státem dosáhnout poměrně vysokého příjmu i v důchodovém věku. Udrží si tak svůj 

častníci si       

a penzijní připojištění dlouhodobě ukládají své volné finanční prostředky, které 

V

k

so

v

fi

začne vča

životní standard i při odchodu do starobního důchodu. Je možné financovat produkty, 

které budou využity ve stáří nebo i dříve např. při nenadálých událostech.  

 

Penzijní připojištění je finanční produkt, který byl navržen jako doplněk k základnímu 

systému důchodového zabezpečení. Stát tak dává občanům možnost ovlivnit výši 

příjmů v době, kdy již nebudou výdělečně činní, a navíc jsou jejich odložené prostředky 

podpořeny státními příspěvky. Dále je možné u penzijního připojištění využívat 

daňových výhod jak ze strany zaměstnance, tak ze strany zaměstnavatele, který přispívá 

na tento finanční produkt svým zaměstnancům. I přes tuto podporu je penzijní 

připojištění využíváno v menší míře než v jiných státech Evropské unie. Ú

n

dostanou v budoucnu zpět, zhodnocené nejen o statní příspěvky, ale i o výnosy 

z hospodaření penzijního fondu. 

 

Svou diplomovou práci jsem zpracovávala na téma „Problematika penzijního 

připojištění vybraného podnikatelského subjektu“. Cílem mé diplomové práce bylo 

předložení návrhu penzijního připojištění, který zajistí zvýšení příjmu zaměstnanců 

společnosti při minimalizaci zvýšení nákladů podniku. Dalším mým cílem bylo vybrat 

vhodný penzijní fond, který bude odpovídat požadavkům a potřebám společnosti 

Flextronics Design, s.r.o. 
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Vybraným podnikatelským subjektem, pro který jsem svůj návrh vypracovala, je 

společnost Flextronics Design, s.r.o. Společnost Flextronics Design, s.r.o. je součástí 

nadnárodní společnosti. Felxtronics Design, s.r.o. sídlí v Brně a zabývá se vývojem 

nových technologií (především telekomunikačních) a prototypů pro potřeby svých 

zákazníků. Spoelčnost se v současné době zabývá myšlenkou příspěvku na penzijním 

připojištění svým zaměstnancům. Proto jsem se po domluvě s vedením společnosti 

zhodla svou diplomovou práci zpracovat právě na tuto tématiku.  

    

ruhá kapitola je zaměřená na principy fungování penzijního připojištění a výhody 

tiku penzijních fondů. Čtenář se zde 

ůže dozvědět informace o statutu a penzijním plánu a dále o hospodaření penzijních 

alší kapitola uvádí charakteristiku společnosti Flextronics Design, s.r.o., pro jejíž 

ro

 

Na základě svých poznatků z prostudovaných materiálů jsem v první kapitole 

upozornila na potřebu penzijního připojištění jako součásti důchodového systému 

v České republice. Zejména jsem chtěla zdůraznit, že vzhledem k nepříznivému 

demografickému vývoji je třeba nespoléhat pouze na příspěvky od státu, a poukázat  

na potřebu důchodové reformy v České republice. 

 

D

tohoto produktu, které vyplývají ze zákona o penzijním připojištění se státním 

příspěvkem. Dále jsem chtěla vyzdvihnout státní podporu ve formě státního příspěvku a 

daňových úlev, které penzijní připojištění přináší.  

 

Třetí kapitola je zaměřená na obecnou charakteris

m

fondů a možností generování zisku penzijních fondů. Dále se v práci zabývám 

dohledem nad penzijními fondy, který vykonává Česká národní banka a dobrovolným 

seskupením penzijních fondů – Asociace penzijních fondů v České republice.  

 

D

potřeby byla tato práce zpracována. Čtenář se dozví čím se společnost zabývá, o 

benefitech, které svým zaměstnancům nabízí a celkově o firemním prostředí. Dále jsou 

uvedeny důvody, které vedou k řešení problematiky penzijního připojištění ve 

společnosti Flextronics Design, s.r.o. 

 

90 



 

Zhodnocením deseti penzijních fondů působících v České republice se zabývá pátá 

kapitola. V této části jsou také podrobně rozebrána především ekonomická kritéria, 

která mi pomohla při výběru vhodného penzijního fondu. V závěru kapitoly jsem 

pomocí metody fuzzy logika analyzovala vybraná kritéria pro výběr vhodného 

penzijního fondu dle požadavků společnosti Flextronics Design, s.r.o. Tato metoda mi 

apomohla splnit jeden z dílčích cílů diplomové práce. 

  

o zaměstnance i zaměstnavatele 

 souvislosti s ekonomickým dopadem pro společnost. Poukázala jsem na možnost 

ěr penzijního 

ndu a uvedla všechny nejdůležitější faktory potřebné k rozhodnutí managementu 

n

 

Část šestá je zaměřena na přínosy zavedení penzijního připojištění jako motivátoru   

pro zaměstnance společnosti a také na výhody tohoto zavedení pro zaměstnavatele. Je 

zde uveden pomocí konkrétních výpočtů pro vybraný podnikatelský subjekt rozdíl mezi 

klasickým navýšením mzdy zaměstnance a příspěvkem na penzijní připojištění. Z těchto 

propočtů jsou zřejmé výhody penzijního připojištění pr

v

zvýšení příjmů zaměstnanců společnosti při minimalizaci zvýšení nákladů podniku 

pomocí příspěvku na penzijní připojištění. Dojde k navýšení hrubé mzdy zaměstnanců, 

ale zároveň se minimalizují náklady zaměstnavatele na tento růst mezd oproti 

klasickému zvýšení mzdy. Tím byl splněn hlavní cíl mé diplomové práce. 

 

V sedmé kapitole jsou uvedeny návrhy a doporučení pro společnost Flextronics Design, 

s.r.o. S možností zavedení příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění bylo nutné 

pro vybraný podnikatelský subjekt navrhnout i vhodnou výši tohoto příspěvku. 

V kapitole jsou uvedeny tři možnosti výše příspěvku s konkrétními dopady v ročním 

horizontu pro společnost. Dále jsem nastínila návrhy a doporučení pro výb

fo

společnosti Flextronics Design, s.r.o. pro určitý penzijní fond. Byly předneseny možné 

odměny pro zaměstnavatele za uzavření penzijního připojištění u vybraných penzijních 

fondů. V závěru kapitoly jsem vypracovala možné podmínky pro poskytnutí příspěvku 

na penzijní připojištění zaměstnavatele. Tyto podmínky by si společnost měla zavést do 

svých směrnic tak, aby byly všem zaměstnancům přístupné. 
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Úvod a výsledek
a b c d e f g h i

Allianz PF 50-70 100-600 0-5 000 0-200 000 0-5 000 0-100 000 pod 4% ano
AXA PF 70-90 600-800 5 000-10 000 200 000-400 000 5 000-10 000 100 000-200 000 nad 4% ne
ČSOB PF Progres 90-110 800-1 000 10 000-15 000 400 000-600 000 10 000-15 000 200 000-300 000 x x
ČSOB PF Stabilita 110-130 1 000-1 200 15 000-20 000 600 000-800 000 15 000-20 000 300 000-400 000 x x
Generali 130-150 1 200-1 400 20 000-25 000 800 000-1000 000 20 000-25 000 400 000-500 000 x x
ING PF 150-170 1 400-1 600 25 000-30 000 1000 000-1200 000 25 000-30 000 500 000-600 000 x x
PF České pojišťovny 170-190 1 600-1 800 x 1200 000-1400 000 x 600 000-700 000 x x
PF České spořitelny 190-210 1 800-2 000 x x x 700 000-800 000 x x
PF Komerční banky 210 a více x x x x 800 000-900 000 x x
Zemský PF x x x x x 900 000-1 000 000 x x

TRANSFORMAČNÍ MATICE
a b c d e f g h i

100 100 0 0 0 0 0 0 200
100 100 0 100 100 0 0 200 0
150 100 100 150 100 100 50 x x
150 100 150 150 150 150 100 x x
100 150 150 200 150 200 100 x x
150 150 200 200 200 200 150 x x
200 200 200 x 200 x 150 x x
100 200 200 x x x 200 x x
200 200 x x x x 200 x x

0 x x x x x 200 x x
200 200 200 200 200 200 200 200 200

Σ 1800

HODNOCENÍ
sjednat PF 80-100 a) Penzijní fond
zvážit sjednání PF 50-80 b) Základní kapitál (mil.Kč)
nesjednávat PF 0-50 c) Vlastní kapitál celkem (mil. Kč)

d) Aktiva celkem (mil. Kč)
VÝSLEDNÁ TABULKA e) Hospodářský výsledek (v tis. Kč)

 [%] hodnocení f) Prostředky účastníků (mil. Kč)
Allianz PF 17 nesjednávat g) Počet aktivních účastníků
ČSOB PF Progres 25 nesjednávat h) zhodnocení v roce 2005
Zemský PF 28 nesjednávat i) přístup přes internet
Generali 31 nesjednávat
ČSOB PF Stabilita 50 zvážit sjednání
AXA PF 69 zvážit sjednání
ING PF 72 zvážit sjednání
PF České pojišťovny 78 zvážit sjednání
PF České spořitelny 78 zvážit sjednání
PF Komerční banky 83 sjednat

17%

25%

28%

31%

50%

69%

72%

78%

78%

83%
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PF Komerční banky



Allianz PF
a b c d e f g h i

1 Allianz PF 50-70 100-600 0-5 000 0-200 000 0-5 000 0-100 000 pod 4% ano
2 AXA PF 70-90 600-800 5 000-10 000 200 000-400 000 5 000-10 000 100 000-200 000 nad 4% ne
3 ČSOB PF Progres 90-110 800-1 000 10 000-15 000 400 000-600 000 10 000-15 000 200 000-300 000 x x
4 ČSOB PF Stabilita 110-130 1 000-1 200 15 000-20 000 600 000-800 000 15 000-20 000 300 000-400 000 x x
5 Generali 130-150 1 200-1 400 20 000-25 000 800 000-1000 000 20 000-25 000 400 000-500 000 x x
6 ING PF 150-170 1 400-1 600 25 000-30 000 1000 000-1200 000 25 000-30 000 500 000-600 000 x x
7 PF České pojišťovny 170-190 1 600-1 800 x 1200 000-1400 000 x 600 000-700 000 x x
8 PF České spořitelny 190-210 1 800-2 000 x x x 700 000-800 000 x x
9 PF Komerční banky 210 a více x x x x 800 000-900 000 x x

10 Zemský PF x x x x x 900 000-1 000 000 x x

TRANSFORMAČNÍ MATICE
a b c d e f g h i

1 100 100 0 0 0 0 0 0 200
2 100 100 0 100 100 0 0 200 0
3 150 100 100 150 100 100 50 x x
4 150 100 150 150 150 150 100 x x
5 100 150 150 200 150 200 100 x x
6 150 150 200 200 200 200 200 x x
7 200 200 200 x 200 x 200 x x
8 100 200 200 x x x 200 x x
9 200 200 x x x x 200 x x

10 0 x x x x x 200 x x
200 200 200 200 200 200 200 200 200

Σ 1800
STAVOVÁ MATICE

a b c d e f g h i
1 A A A A A A
2 A A A
3 x x
4 x x
5 x x
6 x x
7 x x x x
8 x x x x x
9 x x x x x x

10 x x x x x x x

a b c d e f g h i
1 1 1 1 0 1 1 0 1 0
2 0 0 0 1 0 0 1 0 1
3 0 0 0 0 0 0 0 x 0
4 0 0 0 0 0 0 0 x 0
5 0 0 0 0 0 0 0 x 0
6 0 0 0 0 0 0 0 x 0
7 0 0 0 0 0 0 0 x 0
8 0 0 0 0 0 0 0 x 0
9 0 0 0 0 0 0 0 x 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1

chybové hlášení
17

skalární součin
300

podíl 17

hodnocení
nesjednávat

sjednat PF 80-100
zvážit sjednání PF 50-80
nesjednávat PF 0-50



AXA PF
a b c d e f g h i

1 Allianz PF 50-70 100-600 0-5 000 0-200 000 0-5 000 0-100 000 pod 4% ano
2 AXA PF 70-90 600-800 5 000-10 000 200 000-400 000 5 000-10 000 100 000-200 000 nad 4% ne
3 ČSOB PF Progres 90-110 800-1 000 10 000-15 000 400 000-600 000 10 000-15 000 200 000-300 000 x x
4 ČSOB PF Stabilita 110-130 1 000-1 200 15 000-20 000 600 000-800 000 15 000-20 000 300 000-400 000 x x
5 Generali 130-150 1 200-1 400 20 000-25 000 800 000-1000 000 20 000-25 000 400 000-500 000 x x
6 ING PF 150-170 1 400-1 600 25 000-30 000 1000 000-1200 000 25 000-30 000 500 000-600 000 x x
7 PF České pojišťovny 170-190 1 600-1 800 x 1200 000-1400 000 x 600 000-700 000 x x
8 PF České spořitelny 190-210 1 800-2 000 x x x 700 000-800 000 x x
9 PF Komerční banky 210 a více x x x x 800 000-900 000 x x

10 Zemský PF x x x x x 900 000-1 000 000 x x

TRANSFORMAČNÍ MATICE
a b c d e f g h i

1 100 100 0 0 0 0 0 0 200
2 100 100 0 100 100 0 0 200 0
3 150 100 100 150 100 100 50 x x
4 150 100 150 150 150 150 100 x x
5 100 150 150 200 150 200 100 x x
6 150 150 200 200 200 200 200 x x
7 200 200 200 x 200 x 200 x x
8 100 200 200 x x x 200 x x
9 200 200 x x x x 200 x x

10 0 x x x x x 200 x x
200 200 200 200 200 200 200 200 200

Σ 1800
STAVOVÁ MATICE 

a b c d e f g h i
1 A
2 A A
3 x x
4 x x
5 A x x
6 A A A x x
7 A x A x x x
8 x x x x x
9 x x x x x x

10 x x x x x x x

a b c d e f g h i
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3 0 0 0 0 0 0 0 x 0
4 0 0 0 0 0 0 0 x 0
5 0 1 0 0 0 0 0 x 0
6 0 0 0 1 0 1 1 x 0
7 0 0 1 0 1 0 0 x 0
8 0 0 0 0 0 0 0 x 0
9 0 0 0 0 0 0 0 x 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1

chybové hlášení
69

skalární součin
1250

podíl 69

hodnocení
zvážit sjednání

sjednat PF 80-100
zvážit sjednání PF 50-80
nesjednávat PF 0-50



PF ČSOB Progres 
a b c d e f g h i

1 Allianz PF 50-70 100-600 0-5 000 0-200 000 0-5 000 0-100 000 pod 4% ano
2 AXA PF 70-90 600-800 5 000-10 000 200 000-400 000 5 000-10 000 100 000-200 000 nad 4% ne
3 ČSOB PF Progres 90-110 800-1 000 10 000-15 000 400 000-600 000 10 000-15 000 200 000-300 000 x x
4 ČSOB PF Stabilita 110-130 1 000-1 200 15 000-20 000 600 000-800 000 15 000-20 000 300 000-400 000 x x
5 Generali 130-150 1 200-1 400 20 000-25 000 800 000-1000 000 20 000-25 000 400 000-500 000 x x
6 ING PF 150-170 1 400-1 600 25 000-30 000 1000 000-1200 000 25 000-30 000 500 000-600 000 x x
7 PF České pojišťovny 170-190 1 600-1 800 x 1200 000-1400 000 x 600 000-700 000 x x
8 PF České spořitelny 190-210 1 800-2 000 x x x 700 000-800 000 x x
9 PF Komerční banky 210 a více x x x x 800 000-900 000 x x

10 Zemský PF x x x x x 900 000-1 000 000 x x

TRANSFORMAČNÍ MATICE
a b c d e f g h i

1 100 100 0 0 0 0 0 0 200
2 100 100 0 100 100 0 0 200 0
3 150 100 100 150 100 100 50 x x
4 150 100 150 150 150 150 100 x x
5 100 150 150 200 150 200 100 x x
6 150 150 200 200 200 200 200 x x
7 200 200 200 x 200 x 200 x x
8 100 200 200 x x x 200 x x
9 200 200 x x x x 200 x x

10 0 x x x x x 200 x x
200 200 200 200 200 200 200 200 200

Σ 1800
STAVOVÁ MATICE

a b c d e f g h i
1 A A A A A A
2 A A
3 A x x
4 x x
5 x x
6 x x
7 x x x x
8 x x x x x
9 x x x x x x

10 x x x x x x x

a b c d e f g h i
1 0 1 1 1 1 1 1 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3 1 0 0 0 0 0 0 x 0
4 0 0 0 0 0 0 0 x 0
5 0 0 0 0 0 0 0 x 0
6 0 0 0 0 0 0 0 x 0
7 0 0 0 0 0 0 0 x 0
8 0 0 0 0 0 0 0 x 0
9 0 0 0 0 0 0 0 x 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1

chybové hlášení
25

skalární součin
450

podí 25

hodnocení
nesjednávat

sjednat PF 80-100
zvážit sjednání PF 50-80
nesjednávat PF 0-50



PF ČSOB Stabilita
a b c d e f g h i

1 Allianz PF 50-70 100-600 0-5 000 0-200 000 0-5 000 0-100 000 pod 4% ano
2 AXA PF 70-90 600-800 5 000-10 000 200 000-400 000 5 000-10 000 100 000-200 000 nad 4% ne
3 ČSOB PF Progres 90-110 800-1 000 10 000-15 000 400 000-600 000 10 000-15 000 200 000-300 000 x x
4 ČSOB PF Stabilita 110-130 1 000-1 200 15 000-20 000 600 000-800 000 15 000-20 000 300 000-400 000 x x
5 Generali 130-150 1 200-1 400 20 000-25 000 800 000-1000 000 20 000-25 000 400 000-500 000 x x
6 ING PF 150-170 1 400-1 600 25 000-30 000 1000 000-1200 000 25 000-30 000 500 000-600 000 x x
7 PF České pojišťovny 170-190 1 600-1 800 x 1200 000-1400 000 x 600 000-700 000 x x
8 PF České spořitelny 190-210 1 800-2 000 x x x 700 000-800 000 x x
9 PF Komerční banky 210 a více x x x x 800 000-900 000 x x

10 Zemský PF x x x x x 900 000-1 000 000 x x

TRANSFORMAČNÍ MATICE
a b c d e f g h i

1 100 100 0 0 0 0 0 0 200
2 100 100 0 100 100 0 0 200 0
3 150 100 100 150 100 100 50 x x
4 150 100 150 150 150 150 100 x x
5 100 150 150 200 150 200 100 x x
6 150 150 200 200 200 200 200 x x
7 200 200 200 x 200 x 200 x x
8 100 200 200 x x x 200 x x
9 200 200 x x x x 200 x x

10 0 x x x x x 200 x x
200 200 200 200 200 200 200 200 200

Σ 1800
STAVOVÁ MATICE

a b c d e f g h i
1
2 A A A
3 A A A A x x
4 A A x x
5 x x
6 x x
7 x x x x
8 x x x x x
9 x x x x x x

10 x x x x x x x

a b c d e f g h i
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 1 0 0 0 0 1 1
3 0 1 0 1 1 1 0 x 0
4 1 0 0 0 0 0 1 x 0
5 0 0 0 0 0 0 0 x 0
6 0 0 0 0 0 0 0 x 0
7 0 0 0 0 0 0 0 x 0
8 0 0 0 0 0 0 0 x 0
9 0 0 0 0 0 0 0 x 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1

chybové hlášení
50

skalární součin
900

podí 50

hodnocení
zvážit sjednání

sjednat PF 80-100
zvážit sjednání PF 50-80
nesjednávat PF 0-50



PF Generali
a b c d e f g h i

1 Allianz PF 50-70 100-600 0-5 000 0-200 000 0-5 000 0-100 000 pod 4% ano
2 AXA PF 70-90 600-800 5 000-10 000 200 000-400 000 5 000-10 000 100 000-200 000 nad 4% ne
3 ČSOB PF Progres 90-110 800-1 000 10 000-15 000 400 000-600 000 10 000-15 000 200 000-300 000 x x
4 ČSOB PF Stabilita 110-130 1 000-1 200 15 000-20 000 600 000-800 000 15 000-20 000 300 000-400 000 x x
5 Generali 130-150 1 200-1 400 20 000-25 000 800 000-1000 000 20 000-25 000 400 000-500 000 x x
6 ING PF 150-170 1 400-1 600 25 000-30 000 1000 000-1200 000 25 000-30 000 500 000-600 000 x x
7 PF České pojišťovny 170-190 1 600-1 800 x 1200 000-1400 000 x 600 000-700 000 x x
8 PF České spořitelny 190-210 1 800-2 000 x x x 700 000-800 000 x x
9 PF Komerční banky 210 a více x x x x 800 000-900 000 x x

10 Zemský PF x x x x x 900 000-1 000 000 x x

TRANSFORMAČNÍ MATICE
a b c d e f g h i

1 100 100 0 0 0 0 0 0 200
2 100 100 0 100 100 0 0 200 0
3 150 100 100 150 100 100 50 x x
4 150 100 150 150 150 150 100 x x
5 100 150 150 200 150 200 100 x x
6 150 150 200 200 200 200 200 x x
7 200 200 200 x 200 x 200 x x
8 100 200 200 x x x 200 x x
9 200 200 x x x x 200 x x

10 0 x x x x x 200 x x
200 200 200 200 200 200 200 200 200

Σ 1800
STAVOVÁ MATICE

a b c d e f g h i
1 A A A A A A A
2
3 A x x
4 x x
5 A x x
6 x x
7 x x x x
8 x x x x x
9 x x x x x x

10 x x x x x x x

a b c d e f g h i
1 0 1 1 0 1 1 1 1 1
2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 1 0 0 0 x 0
4 0 0 0 0 0 0 0 x 0
5 1 0 0 0 0 0 0 x 0
6 0 0 0 0 0 0 0 x 0
7 0 0 0 0 0 0 0 x 0
8 0 0 0 0 0 0 0 x 0
9 0 0 0 0 0 0 0 x 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1

chybové hlášení
31

skalární součin
550

podí 31

hodnocení
nesjednávat

sjednat PF 80-100
zvážit sjednání PF 50-80
nesjednávat PF 0-50



PF ING
a b c d e f g h i

1 Allianz PF 50-70 100-600 0-5 000 0-200 000 0-5 000 0-100 000 pod 4% ano
2 AXA PF 70-90 600-800 5 000-10 000 200 000-400 000 5 000-10 000 100 000-200 000 nad 4% ne
3 ČSOB PF Progres 90-110 800-1 000 10 000-15 000 400 000-600 000 10 000-15 000 200 000-300 000 x x
4 ČSOB PF Stabilita 110-130 1 000-1 200 15 000-20 000 600 000-800 000 15 000-20 000 300 000-400 000 x x
5 Generali 130-150 1 200-1 400 20 000-25 000 800 000-1000 000 20 000-25 000 400 000-500 000 x x
6 ING PF 150-170 1 400-1 600 25 000-30 000 1000 000-1200 000 25 000-30 000 500 000-600 000 x x
7 PF České pojišťovny 170-190 1 600-1 800 x 1200 000-1400 000 x 600 000-700 000 x x
8 PF České spořitelny 190-210 1 800-2 000 x x x 700 000-800 000 x x
9 PF Komerční banky 210 a více x x x x 800 000-900 000 x x

10 Zemský PF x x x x x 900 000-1 000 000 x x

TRANSFORMAČNÍ MATICE
a b c d e f g h i

1 100 100 0 0 0 0 0 0 200
2 100 100 0 100 100 0 0 200 0
3 150 100 100 150 100 100 50 x x
4 150 100 150 150 150 150 100 x x
5 100 150 150 200 150 200 100 x x
6 150 150 200 200 200 200 200 x x
7 200 200 200 x 200 x 200 x x
8 100 200 200 x x x 200 x x
9 200 200 x x x x 200 x x

10 0 x x x x x 200 x x
200 200 200 200 200 200 200 200 200

Σ 1800
STAVOVÁ MATICE

a b c d e f g h i
1 A A
2 A
3 A x x
4 A A A x x
5 A x x
6 A x x
7 x x x x
8 x x x x x
9 x x x x x x

10 x x x x x x x

a b c d e f g h i
1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3 0 0 0 0 0 1 0 x 0
4 0 0 1 1 1 0 0 x 0
5 0 0 0 0 0 0 1 x 0
6 1 0 0 0 0 0 0 x 0
7 0 0 0 0 0 0 0 x 0
8 0 0 0 0 0 0 0 x 0
9 0 0 0 0 0 0 0 x 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1

chybové hlášení
72

skalární součin
1300

podíl 72

hodnocení
zvážit sjednání

sjednat PF 80-100
zvážit sjednání PF 50-80
nesjednávat PF 0-50



PF České pojišťovny
a b c d e f g h i

1 Allianz PF 50-70 100-600 0-5 000 0-200 000 0-5 000 0-100 000 pod 4% ano
2 AXA PF 70-90 600-800 5 000-10 000 200 000-400 000 5 000-10 000 100 000-200 000 nad 4% ne
3 ČSOB PF Progres 90-110 800-1 000 10 000-15 000 400 000-600 000 10 000-15 000 200 000-300 000 x x
4 ČSOB PF Stabilita 110-130 1 000-1 200 15 000-20 000 600 000-800 000 15 000-20 000 300 000-400 000 x x
5 Generali 130-150 1 200-1 400 20 000-25 000 800 000-1000 000 20 000-25 000 400 000-500 000 x x
6 ING PF 150-170 1 400-1 600 25 000-30 000 1000 000-1200 000 25 000-30 000 500 000-600 000 x x
7 PF České pojišťovny 170-190 1 600-1 800 x 1200 000-1400 000 x 600 000-700 000 x x
8 PF České spořitelny 190-210 1 800-2 000 x x x 700 000-800 000 x x
9 PF Komerční banky 210 a více x x x x 800 000-900 000 x x

10 Zemský PF x x x x x 900 000-1 000 000 x x

TRANSFORMAČNÍ MATICE
a b c d e f g h i

1 100 100 0 0 0 0 0 0 200
2 100 100 0 100 100 0 0 200 0
3 150 100 100 150 100 100 50 x x
4 150 100 150 150 150 150 100 x x
5 100 150 150 200 150 200 100 x x
6 150 150 200 200 200 200 200 x x
7 200 200 200 x 200 x 200 x x
8 100 200 200 x x x 200 x x
9 200 200 x x x x 200 x x

10 0 x x x x x 200 x x
200 200 200 200 200 200 200 200 200

Σ 1800
STAVOVÁ MATICE

a b c d e f g h i
1 A
2 A
3 x x
4 x x
5 x x
6 A A x x
7 A x A x x x
8 A x x x x x
9 A x x x x x x

10 x x x x x A x x

a b c d e f g h i
1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 0 0 0 0 0 0 0 x 0
4 0 0 0 0 0 0 0 x 0
5 0 0 0 0 0 0 0 x 0
6 0 0 0 1 0 1 0 x 0
7 1 0 0 0 1 0 0 x 0
8 0 0 1 0 0 0 0 x 0
9 0 1 0 0 0 0 0 x 0

10 0 0 0 0 0 0 1 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1

chybové hlášení
78

skalární součin
1400

podíl 78

hodnocení
zvážit sjednání

sjednat PF 80-100
zvážit sjednání PF 50-80
nesjednávat PF 0-50



PF České spořitelny
a b c d e f g h i

1 Allianz PF 50-70 100-600 0-5 000 0-200 000 0-5 000 0-100 000 pod 4% ano
2 AXA PF 70-90 600-800 5 000-10 000 200 000-400 000 5 000-10 000 100 000-200 000 nad 4% ne
3 ČSOB PF Progres 90-110 800-1 000 10 000-15 000 400 000-600 000 10 000-15 000 200 000-300 000 x x
4 ČSOB PF Stabilita 110-130 1 000-1 200 15 000-20 000 600 000-800 000 15 000-20 000 300 000-400 000 x x
5 Generali 130-150 1 200-1 400 20 000-25 000 800 000-1000 000 20 000-25 000 400 000-500 000 x x
6 ING PF 150-170 1 400-1 600 25 000-30 000 1000 000-1200 000 25 000-30 000 500 000-600 000 x x
7 PF České pojišťovny 170-190 1 600-1 800 x 1200 000-1400 000 x 600 000-700 000 x x
8 PF České spořitelny 190-210 1 800-2 000 x x x 700 000-800 000 x x
9 PF Komerční banky 210 a více x x x x 800 000-900 000 x x

10 Zemský PF x x x x x 900 000-1 000 000 x x

TRANSFORMAČNÍ MATICE
a b c d e f g h i

1 100 100 0 0 0 0 0 0 200
2 100 100 0 100 100 0 0 200 0
3 150 100 100 150 100 100 50 x x
4 150 100 150 150 150 150 100 x x
5 100 150 150 200 150 200 100 x x
6 150 150 200 200 200 200 200 x x
7 200 200 200 x 200 x 200 x x
8 100 200 200 x x x 200 x x
9 200 200 x x x x 200 x x

10 0 x x x x x 200 x x
200 200 200 200 200 200 200 200 200

Σ 1800
STAVOVÁ MATICE

a b c d e f g h i
1 A
2 A
3 A x x
4 A A A x x
5 A x x
6 A x x
7 x x x x
8 A x x x x x
9 x x x x x x

10 x x x x x x x

a b c d e f g h i
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3 0 1 0 0 0 0 0 x 0
4 0 0 0 1 1 1 0 x 0
5 0 0 1 0 0 0 0 x 0
6 0 0 0 0 0 0 1 x 0
7 0 0 0 0 0 0 0 x 0
8 1 0 0 0 0 0 0 x 0
9 0 0 0 0 0 0 0 x 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1

chybové hlášení
78

skalární součin
1400

podíl 78

hodnocení
zvážit sjednání

sjednat PF 80-100
zvážit sjednání PF 50-80
nesjednávat PF 0-50



PF Komerční banky
a b c d e f g h i

1 Allianz PF 50-70 100-600 0-5 000 0-200 000 0-5 000 0-100 000 pod 4% ano
2 AXA PF 70-90 600-800 5 000-10 000 200 000-400 000 5 000-10 000 100 000-200 000 nad 4% ne
3 ČSOB PF Progres 90-110 800-1 000 10 000-15 000 400 000-600 000 10 000-15 000 200 000-300 000 x x
4 ČSOB PF Stabilita 110-130 1 000-1 200 15 000-20 000 600 000-800 000 15 000-20 000 300 000-400 000 x x
5 Generali 130-150 1 200-1 400 20 000-25 000 800 000-1000 000 20 000-25 000 400 000-500 000 x x
6 ING PF 150-170 1 400-1 600 25 000-30 000 1000 000-1200 000 25 000-30 000 500 000-600 000 x x
7 PF České pojišťovny 170-190 1 600-1 800 x 1200 000-1400 000 x 600 000-700 000 x x
8 PF České spořitelny 190-210 1 800-2 000 x x x 700 000-800 000 x x
9 PF Komerční banky 210 a více x x x x 800 000-900 000 x x

10 Zemský PF x x x x x 900 000-1 000 000 x x

TRANSFORMAČNÍ MATICE
a b c d e f g h i

1 100 100 0 0 0 0 0 0 200
2 100 100 0 100 100 0 0 200 0
3 150 100 100 150 100 100 50 x x
4 150 100 150 150 150 150 100 x x
5 100 150 150 200 150 200 100 x x
6 150 150 200 200 200 200 200 x x
7 200 200 200 x 200 x 200 x x
8 100 200 200 x x x 200 x x
9 200 200 x x x x 200 x x

10 0 x x x x x 200 x x
200 200 200 200 200 200 200 200 200

Σ 1800
STAVOVÁ MATICE

a b c d e f g h i
1 A
2 A
3 x x
4 A A A x x
5 A A x x
6 x x
7 x x x x
8 A x x x x x
9 A x x x x x x

10 x x x x x x x

a b c d e f g h i
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3 0 0 0 0 0 0 0 x 0
4 0 0 0 1 1 1 0 x 0
5 0 0 1 0 0 0 1 x 0
6 0 0 0 0 0 0 0 x 0
7 0 0 0 0 0 0 0 x 0
8 0 1 0 0 0 0 0 x 0
9 1 0 0 0 0 0 0 x 0

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1

chybové hlášení
83

skalární součin
1500

podí 83

hodnocení
sjednat

sjednat PF 80-100
zvážit sjednání PF 50-80
nesjednávat PF 0-50



Zemský penzijní fond
a b c d e f g h i

1 Allianz PF 50-70 100-600 0-5 000 0-200 000 0-5 000 0-100 000 pod 4% ano
2 AXA PF 70-90 600-800 5 000-10 000 200 000-400 000 5 000-10 000 100 000-200 000 nad 4% ne
3 ČSOB PF Progres 90-110 800-1 000 10 000-15 000 400 000-600 000 10 000-15 000 200 000-300 000 x x
4 ČSOB PF Stabilita 110-130 1 000-1 200 15 000-20 000 600 000-800 000 15 000-20 000 300 000-400 000 x x
5 Generali 130-150 1 200-1 400 20 000-25 000 800 000-1000 000 20 000-25 000 400 000-500 000 x x
6 ING PF 150-170 1 400-1 600 25 000-30 000 1000 000-1200 000 25 000-30 000 500 000-600 000 x x
7 PF České pojišťovny 170-190 1 600-1 800 x 1200 000-1400 000 x 600 000-700 000 x x
8 PF České spořitelny 190-210 1 800-2 000 x x x 700 000-800 000 x x
9 PF Komerční banky 210 a více x x x x 800 000-900 000 x x

10 Zemský PF x x x x x 900 000-1 000 000 x x

TRANSFORMAČNÍ MATICE
a b c d e f g h i

1 100 100 0 0 0 0 0 0 200
2 100 100 0 100 100 0 0 200 0
3 150 100 100 150 100 100 50 x x
4 150 100 150 150 150 150 100 x x
5 100 150 150 200 150 200 100 x x
6 150 150 200 200 200 200 200 x x
7 200 200 200 x 200 x 200 x x
8 100 200 200 x x x 200 x x
9 200 200 x x x x 200 x x

10 0 x x x x x 200 x x
200 200 200 200 200 200 200 200 200

Σ 1800
STAVOVÁ MATICE

a b c d e f g h i
1 A A A A A A A
2 A
3 x x
4 x x
5 x x
6 x x
7 x x x x
8 x x x x x
9 x x x x x x

10 A x x x x x x x

a b c d e f g h i
1 0 1 1 1 1 1 1 0 1
2 0 0 0 0 0 0 0 1 0
3 0 0 0 0 0 0 0 x 0
4 0 0 0 0 0 0 0 x 0
5 0 0 0 0 0 0 0 x 0
6 0 0 0 0 0 0 0 x 0
7 0 0 0 0 0 0 0 x 0
8 0 0 0 0 0 0 0 x 0
9 0 0 0 0 0 0 0 x 0

10 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1

chybové hlášení
28

skalární součin
500

podí 28

hodnocení
nesjednávat

sjednat PF 80-100
zvážit sjednání PF 50-80
nesjednávat PF 0-50
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Historie společnosti Flextronics Design, s.r.o. 

1963 – TESLA Brno, s.p.  

Tesla Brno, měřicí a laboratorní přístroje, je dnes již minulostí. Mnoho uživatelů však 

přístroje Tesla používá dodnes: osciloskopy, generátory, čítače, měřiče RLC, měřiče 

impedance, vektorové analyzátory, napájecí zdroje. Do sortimentu brněnské Tesly 

patřily také elektronové mikroskopy a spektrometry NMR. 

 

1992 – UTES Brno, v.d.  

Tesla Brno, s.p. byla privatizována v roce 1992. Tradice vývoje a výroby měřicích 

přístrojů pokračuje i s novým majitelem – firmou UTES ELEKTRONIKA, a.s. Vzniká 

celá řada nových přístrojů digimess® vyvinutých a vyráběných pro Grundig.Sortiment 

je tradiční: osciloskopy, generátory, čítače, měřiče RLC, nf a vf voltmetr, stolní 

multimetr, napájecí zdroje. V roce 1999 Grundig ukončil své aktivity v oblasti měřicích 

přístrojů. Tím končí výroba přístrojů digimess® v Brně.  

 

1998 – DOVATRON Czech Republic, s.r.o.  

Akvizice UTESu firmou Dovatron znamená velkou změnu v kvalitě a kvantitě 

poskytovaných služeb. Nový vlastník znamená příliv investic do nových technologií pro 

osazování desek plošných spojů součástkami pro povrchovou montáž. Celková kapacita 

osazovacích strojů dosahuje 1 milion čipů za hodinu.  

 

2000 – FLEXTRONICS INTERNATIONAL, s.r.o.  

V roce 2000 došlo ke spojení dvou velkých společností poskytujích služby EMS – 

Flextronics a Dovatron. Se vstupem Flextronics na scénu přichází řada pozitivních 

změn pro vývojové oddělení. Přichází nové vývojové projekty, které znamenají potřebu 

výrazného rozšíření počtu pracovníků. 

 

2003 – FLEXTRONICS DESIGN, s.r.o.  

Změny na trhu nutí Flextronics optimalizovat své aktivity. Pro brněnský závod to 

znamená odliv zakázek pro hromadnou výrobu a jejich přesun do jiných lokalit. V 

žádném případě se to však netýká zakázek vývojových. Naopak. Vývojové centrum se 

stává jedním z největších v Evropě v rámci Flextronics. 
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Statut      

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

Článek 2 

Rozsah činnosti 

Článek 3 

Zaměření a cíle investiční politiky 

1.1. Obchodní jméno :Penzijní fond Komerční banky,a.s. (dále jen "penzijní fond"). 
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2865

1.2. Sídlo : Praha 2, Vinohrady, Lucemburská 1170/7, PSČ: 113 11
1.3. Identifikační číslo : 61 86 00 18.
1.4. Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 324/ 62.283 /94 dne 24.11.1994.

2.1. Penzijní fond provozuje penzijní připojištění se státním příspěvkem ( dále jen "penzijní připojištění") podle zákona 
č.42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením, v platném znění (dále jen "zákon"). 

2.2. Penzijní fond shromažďuje peněžní prostředky od účastníků penzijního připojištění (dále jen "účastník") a státu 
poskytnutých ve prospěch účastníků, hospodaří s těmito prostředky a vyplácí dávky penzijního připojištění podle 
penzijního plánu. 

2.3. Jinou činnost než je uvedena v odstavci 2.2. penzijní fond nevykonává. 
2.4. Před uzavřením smlouvy o penzijním připojištění musí být každý účastník seznámen se statutem a penzijním plánem, 

které jsou součástí smlouvy. 
2.5. Činnost penzijního fondu a činnost depozitáře podléhají státnímu dozoru, který vykonává Ministerstvo financí a 

Komise pro cenné papíry. 

3.1. Cílem investiční politiky penzijního fondu je zajištění spolehlivého výnosu a krytí nároků na dávky penzijního 
připojištění. 

3.2. Při investování majetku dbá penzijní fond na to, aby byl schopen vyplácet účastníkům dávky penzijního připojištění 
ve výši a termínech podle penzijního plánu. Za tímto účelem penzijní fond provádí odhady budoucích nároků na 
výplatu dávek. 

3.3. Prostředky shromážděné penzijním fondem mohou být umístěny zejména do:
a) dluhopisů, jejichž emitentem je členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci rozvoj nebo centrální banka 
tohoto státu, a dluhopisů, za které převzal záruku členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj,  
b) dluhopisů vydaných Evropskou investiční bankou, Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj nebo Mezinárodní 
bankou pro obnovu a rozvoj nebo jinou mezinárodní finanční institucí, jejíž je Česká republika členem, 
c) podílových listů otevřených podílových fondů, 
d) cenných papírů, s nimiž se obchoduje na regulovaném trhu země Organizace pro ekonomickou spolupráci a 
rozvoj, který je povolen příslušným úřadem členského státu, 
e) movitých věcí představujících záruku bezpečného uložení peněžních prostředků, kromě cenných papírů, 
f) nemovitostí poskytujících záruku spolehlivého uložení peněžních prostředků a sloužících zcela nebo převážně k 
podnikání nebo bydlení. 

3.4. Peněžní prostředky shromážděné penzijním fondem mohou být uloženy i na vkladových účtech, vkladních knížkách 
a na vkladech potvrzených vkladovým certifikátem nebo vkladním listem, a to u banky nebo pobočky zahraniční 
banky na území České republiky nebo u banky se sídlem na území členských států Organizace pro ekonomickou 
spolupráci a rozvoj. Výše takto uložených prostředků u jedné banky nesmí tvořit více než 10 % majetku penzijního 
fondu nebo 20 000 000 Kč, popřípadě ekvivalent této částky v cizí měně 

3.5. Penzijní fond je povinen cenný papír koupit jen za nejnižší cenu, za kterou by jej bylo možné při vynaložení odborné 
péče koupit a prodat jen za nejvyšší cenu, za kterou by jej bylo možné při vynaložení odborné péče prodat. Splnění 
podmínky stanovené v předchozí větě je penzijní fond povinen prokázat. 

3.6. Hodnota cenných papírů vydaných jedním emitentem nesmí tvořit více než 10% majetku penzijního fondu. Toto 
omezení se nevztahuje na dluhopisy uvedené v odst. 3.3 písm. a) a b). 

3.7. Celková hodnota movitých a nemovitých věcí nesmí tvořit více než 10% majetku penzijního fondu.



3.8. V majetku penzijního fondu nesmí být více než 20% z celkové jmenovité hodnoty cenných papírů vydaných stejným 
emitentem. Toto omezení se nevztahuje na dluhopisy uvedené v odst. 3.3 písm. a) a b). 

3.9. Nejméně 70 % majetku penzijního fondu musí být umístěno nebo uloženo do aktiv znějících na měnu, ve které jsou 
vyjádřeny závazky penzijního fondu vůči účastníkům. Nejvíce 70 % majetku penzijního fondu může být umístěno 
podle odst. 3.3 písm. c) až f). Nejvíce 5 % majetku penzijního fondu může být umístěno jinak, než je uvedeno v 
odst. 3.3 písm. a) až f) a v odst. 3.4. 

3.10. Zajišťovací obchody, zejména derivátové a opční, může penzijní fond uzavírat pouze za předpokladu, že slouží ke 
snižování rizik plynoucích z kurzů cenných papírů, úrokových měr a devizových kurzů aktiv nacházejících se v 
portfoliu penzijního fondu. Pokud lze tyto obchody uzavírat na veřejném trhu, je penzijní fond povinen uzavírat je 
pouze na veřejném trhu a dále na regulovaných trzích členských států Organizace pro ekonomickou spolupráci a 
rozvoj, které jsou povoleny příslušným úřadem členského státu, za předpokladu, že jsou denně oceňovány 
spolehlivým a ověřitelným způsobem a penzijní fond má možnost je kdykoliv zpeněžit a uzavřít za jejich tržní 
hodnotu. Vypořádání těchto obchodů může provádět pouze banka, která je depozitářem penzijního fondu. 

3.11. Při uplatnění nákupních a předkupních práv vyplývajících z cenných papírů a při změnách kurzů cenných papírů, 
změnách ocenění nemovitostí a movitých věcí mohou být podíly uvedené v předchozích odstavcích překročeny 
nejdéle na dobu šesti měsíců, během které musí být zabezpečeno rozložení rizika podle předchozích odstavců. 

3.12. Penzijní fond je povinen neprodleně oznámit Ministerstvu financí a Komisi pro cenné papíry překročení limitů 
uvedených v odstavci 3.6. až 3.9. 

3.13. Penzijní fond nesmí nakupovat akcie jiného penzijního fondu, vydávat dluhopisy, zaměstnanecké nebo prioritní 
akcie a poskytovat půjčky. 

3.13. Podle stanov rozhoduje o zaměření investiční strategie a politiky představenstvo. 
3.13. Základní charakteristika investiční strategie a politiky : 

a) Portfolio penzijního fondu podle druhu aktiv je klasifikováno jako smíšené s využitím všech investičních možností 
definovaných v odst. 3.3. a 3.4. 
b) Způsob řízení portfolia je aktivní. 
c) Investiční možnosti jsou průběžně vyhodnocovány penzijním fondem a modifikovány s cílem zajistit potřebnou 
likviditu a minimalizovat riziko ztráty jeho hodnoty. 
d) Investiční profil penzijního fondu zohledňuje v investičním horizontu predikci budoucího vývoje závazků, aby byl 
schopen vyplácet účastníkům dávky penzijního připojištění ve výši a termínech podle penzijního plánu bez 
negativního dopadu na aktivní účastníky. 
e) Penzijní fond stanovuje pro vyhodnocování výkonnosti portfolia ukazatel (benchmark), kterým je měřeno jeho 
zhodnocování. Ukazatel je modelován na investiční profil portfolia s investiční horizontem respektujícím model 
vývoje budoucích závazků penzijního fondu. 
f) Struktura investic penzijního fondu respektuje limity a omezení uvedená v odst. 3.6. až 3.9. 
g) Penzijní fond využívá průběžného vyhodnocování vývoje trhů pro modifikaci v tomto rámci s cílem zvýšení 
rentability portfolia při respektování rizika bezpečnosti. 
h) Aktiva, která vzhledem ke své povaze nemohou být svěřena do úschovy nebo jiného opatrování depozitáři, jsou v 
portfoliu penzijního fondu tvořena movitými a nemovitými věcmi v limitu dle odst. 3.7. 
i) Penzijní fond se strukturou investic nevymezuje vůči určitému odvětví, státu nebo regionu. Cílem je diverzifikací 
aktiv v uvedených oblastech eliminovat rizika spojená s bezpečností a rentabilitou 
j) Součástí investiční strategie penzijního fondu je identifikace, vyhodnocování a řízení tržních rizik, kterými 
rozumíme zejména riziko likvidity, úrokové a měnové riziko, riziko cenných papírů a riziko volatilit cen. 
k) Nástroje používané na vybrané segmenty portfolia dle typu investic pro řízení tržních rizik v rámci monitoringu 
rizikové expozice : 

1. Hodnotou Value at Risk (VaR) - udávající maximální možný pokles tržní hodnoty instrumentu (portfolia) ve 
zvoleném horizontu a na zvolené pravděpodobnostní úrovni.  

2. Hodnotou Interest rate exposure (IR exposure) - udávající změnu tržní hodnoty instrumentu (portfolia) při 
paralelní změně úrokových sazeb.  

3. Hodnotou Foreign exchange exposure (FX exposure) - udávající změnu tržní hodnoty instrumentu 
(portfolia) při relativní změně směnných kurzů.  

4. Hodnotami Delta, Gama, Vega, Theta - rizikové ukazatele opčních instrumentů.  
l) Pro testování tržních cen (úrokových sazeb, měnových kurzů, cenných papírů, volatility cen), které ovlivňují 
hodnotu portfolia penzijního fondu se používá stresové testování (tzv. stress testing) s měřením dopadů extrémních 
změn tržních faktorů na hodnotu portfolia, které pomocí VaR není možné zachytit, na základě zkušeností však 
existují. Stress testing slouží jako doplňková informace k VaR. 
m) Pro sledování změn hodnot portfolia pro očekávaný vývoj finančních trhů se používá stresové testování tj. 
scenario testing, které využívá předem definovaných vstupů, které jsou definovány v souladu s očekávaným 
vývojem finančních trhů. 
n) Penzijní fond v rámci investiční politiky sleduje rovněž kreditní riziko s cílem eliminovat možné budoucí 
nesplácení úroků nebo jistiny daného dluhového instrumentu ve prospěch penzijního fondu. 
o) Pro sledování kreditní rizikové expozice a její kvantifikace se používá : 

1. Monitoring rizikové expozice, kterým rozumíme sledování jednotlivých finančních instrumentů a jejich 
pravidelné ratingové hodnocení. Tyto údaje slouží jako vstupy pro následné zpracování a modelování 
rizikové expozice portfolia.  

p) Provozní rizika jsou sledována zejména na úrovni obchodních transakcí : 

1. Riziko nezaplacení nebo nedodání investičního nástroje je eliminováno principem vypořádání transakce, tj. 
vypořádání proti investičnímu nástroji (riziko je omezeno pouze na neuskutečnění obchodu).  

2. Riziko selhání lidského faktoru je eliminováno kontrolními mechanismy na bázi víceúrovňového 



Článek 4 

Zásady hospodaření  

Článek 5 

Způsob použití zisku 

Článek 6 

Obchodní jméno a sídlo depozitáře 

rozhodování a schvalování na principu "čtyř očí"  

4.1. Peněžní prostředky shromážděné penzijním fondem musí být umísťovány s odbornou péčí tak, aby byla zaručena 
bezpečnost, kvalita, likvidita a rentabilita skladby finančního umístění jako celku.

4.2. S majetkem hospodaří penzijní fond sám nebo obchoduje prostřednictvím oprávněných investičních společností 
(obchodníků s cennými papíry), s nimiž uzavírá smlouvy podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, č. 
591/1992 Sb., o cenných papírech a č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění. 

4.3. Pro výpočet hodnoty cenného papíru v majetku penzijního fondu platí přiměřeně ustanovení vyhlášky č. 270/2004 
Sb., o způsobu stanovení aktuální hodnoty majetku a závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení 
aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování. Toto ocenění se provádí každý měsíc. 

4.4. Ocenění nemovitostí a movitých věcí se musí provést před jejich nákupem nebo prodejem a dále nejméně jedenkrát 
ročně. Ocenění se provede podle předpisů platných v době, kdy se ocenění provádí. Pokud tyto předpisy neexistují, 
provede ocenění soudní znalec nezávislý na penzijním fondu. 

4.5. Penzijní fond je povinen průběžně evidovat stav příspěvků zaplacených ve prospěch jednotlivých účastníků v 
rozdělení na příspěvky účastníka, příspěvky účastníka nárokované pro odpočet ze základu daně z příjmů 
účastníkem, který je poplatníkem daně, příspěvky placené zaměstnavatelem a na ostatní příspěvky zaplacené ve 
prospěch účastníka. Dále je penzijní fond povinen odděleně evidovat stav státních příspěvků jednotlivých účastníků 
a podílů na výnosech hospodaření. 

4.6. Penzijní fond účtuje v souladu se zákonem o účetnictví a postupy účtování pro banky a některé finanční instituce, 
pokud není ve zvláštním zákoně stanoveno jinak. Roční účetní závěrku ověřuje auditor. 

4.7. Jakmile penzijní fond zjistí, že není způsobilý krýt nároky na dávky z penzijního připojištění, je povinen přijmout 
opatření k nápravě a neprodleně informovat Ministerstvo financí. 

4.8. Penzijní fond nesmí se svým majetkem nakládat způsobem, který by byl v rozporu se zájmy účastníků. 
4.9. K převodu akcií penzijního fondu v rozsahu větším než 10% základního jmění se vyžaduje předchozí souhlas 

Ministerstva financí po dohodě s Komisí pro cenné papíry. 
4.10. Akcie penzijního fondu, které představují podílovou účast akcionářů v penzijním fondu, nemohou být použity k 

zajištění závazků. 

5.1. Penzijní fond rozděluje zisk tak, že nejméně 5 % připadá do rezervního fondu a nejvíce 10 % rozdělí podle 
rozhodnutí valné hromady. 

5.2. Valná hromada rozhoduje při rozdělení zisku o výši:
a) přídělu do rezervního fondu
b) dividendy pro akcionáře
c) nerozděleného zisku
d) přídělu do statutárního fondu
e) přídělu do sociálního fondu zaměstnanců
f) tantiém členům představenstva a dozorčí rady

5.3. Zbylá část se použije ve prospěch účastníků a osob, jejichž penzijní připojištění zaniklo v roce, za který se zisk 
rozděluje. 

5.4. Pokud hospodaření penzijního fondu skončí ztrátou, použije se ke krytí ztráty nerozdělený zisk z minulých let, 
rezervní fond a další fondy tvořené ze zisku. Nestačí-li tyto zdroje, musí být ztráta kryta snížením základního jmění. 
Hodnota základního jmění nesmí klesnout pod částku uvedenou v § 4 odst. 4 zákona. 

6.1. Funkci depozitáře vykonává : Česká spořitelna, a.s.
6.2. Sídlo : Praha 4, Olbrachtova 1929/62, 140 00, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171.
6.3. Identifikační číslo : 45 24 47 82.
6.4. Na výkon funkce depozitáře se uzavírá depozitářská smlouva na dobu neurčitou podle zákona č. 189/2004 Sb. o 

kolektivním investování a vyhlášky č. 265/2004 Sb., která upravuje podrobnosti plnění povinností depozitáře. 



 

Článek 7 

Způsob zveřejňování zpráv o hospodaření s majetkem a změnách statutu 

Článek 8 

Závěrečné ustanovení 

6.5. O změně depozitáře rozhoduje představenstvo po předchozím souhlasu dozorčí rady. 
6.6. Změnu depozitáře musí schválit Ministerstvo financí po dohodě s Komisí pro cenné papíry, jinak je neplatná. 

7.1. Penzijní fond je povinen nejdéle do tří měsíců po skončení pololetí a kalendářního roku zveřejňovat zprávy o svém 
hospodaření, počtu účastníků, včetně přehledu o umístění prostředků penzijního fondu, jejich uložení a jejich výši. 

7.2. V sídle penzijního fondu a na všech kontaktních místech jsou přístupné :
a) zprávy o hospodaření a údaje podle odstavce 1,
b) statut, penzijní plán a stanovy,
c) seznam členů představenstva a dozorčí rady,
d) seznam akcionářů s údaji podle § 156 odstavec 2 obchodního zákoníku.

7.3. Účastník musí být každoročně písemně informován o výši všech prostředků, které penzijní fond eviduje ve prospěch 
jeho nároků z penzijního připojištění a o stavu těchto nároků, včetně údaje o výši připsaného procenta zhodnocení 
jeho prostředků a o údajích podle odst. 1. Informaci je penzijní fond povinen zaslat nejpozději do jednoho měsíce ode 
dne konání valné hromady, která rozhoduje o rozdělení zisku, a dále též na žádost účastníka. Za odeslání druhé a 
další informace je penzijní fond oprávněn požadovat na účastníku úhradu účelně vynaložených nákladů. 

7.4. Účetní závěrky se zveřejňují v Obchodním věstníku v rozsahu stanoveném Ministerstvem financí. Zprávy o 
hospodaření a činnosti penzijního fondu se zveřejňují v denním tisku a jsou přístupné na místech uvedených v odst. 
2. V roční zprávě se uvádí přehled výsledků hospodaření za poslední tři roky. 

7.5. Zprávy o hospodaření se předkládají Ministerstvu financí, Komisi pro cenné papíry a depozitáři. 
7.6. Změnu statutu penzijního fondu schvaluje valná hromada.
7.7. Změnu statutu musí schválit Ministerstvo financí po dohodě s Komisí pro cenné papíry, jinak je neplatná. 
7.8. Schválený statut se zasílá do informačního centra Střediska cenných papírů.
7.9. Penzijní fond je povinen :

a) předložit Ministerstvu financí a Komisi pro cenné papíry každoročně nejpozději do 31. ledna seznam akcionářů s 
vyznačením údajů, které požaduje § 156 odst. 2 obchodního zákoníku, 
b) informovat Ministerstvo financí a Komisi pro cenné papíry o každé změně v seznamu akcionářů do deseti dnů po 
zápisu změny v seznamu akcionářů, 
c) předložit Ministerstvu financí a Komisi pro cenné papíry usnesení rejstříkového soudu o zápisu změny nebo zániku 
zapisovaných skutečností bez zbytečného odkladu po provedení zápisu do obchodního rejstříku. 

8.1. Znění statutu schválila valná hromada penzijního fondu dne 28.5.2004.
8.2. Ministerstvo financí po dohodě s Komisí pro cenné papíry schválilo tento statut podle ustanovení § 9 odst. 2 zákona 

dne 25. června 2004 pod č.j. 32/75.964/2004/1-326. 
8.3. Statut nabývá účinnosti dne 1.7.2004.
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Penzijní plán č.4 (09/2004 - )      

Penzijní fond Komerční banky, a.s. 

PENZIJNÍ PLÁN č.4 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

Čl. 2 

Účastník penzijního připojištění 

Čl. 3 

Nároky z penzijního připojištění 

(1) Tento příspěvkově definovaný penzijní plán upravuje penzijní připojištění se státním příspěvkem (dále jen 
"penzijní připojištění"), které na základě zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a 
o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 
15/1998 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 36/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 
42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o penzijním připojištění") provozuje Penzijní fond 
Komerční banky, a.s. (dále jen "Fond"). 

(2) Účelem penzijního připojištění je zabezpečit jeho účastníkům doplňkové důchodové příjmy, nad rámec 
povinného důchodového pojištění, ze zdrojů vytvořených příspěvky účastníků, státního příspěvku a z výnosů 
hospodaření Fondu. 

(3) Penzijní připojištění sjednané s Fondem se řídí zákonem o penzijním připojištění, dalšími příslušnými obecně 
závaznými právními předpisy, tímto penzijním plánem, statutem Fondu a smlouvou o penzijním připojištění 
uzavřenou mezi Fondem a účastníkem. 

(4) V penzijním připojištění je zakázaná diskriminace účastníků zejména z důvodů pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, 
víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní 
nebo etnické menšině, majetku, rodu, zdravotního stavu nebo věku. Za diskriminaci z důvodu pohlaví se 
nepovažuje, jestliže se pro účely výpočtu výše penze použijí údaje uvedené v úmrtnostních tabulkách zvlášť pro 
muže a zvlášť pro ženy. 

(5) Fond odpovídá za splnění závazků vůči účastníkům penzijního připojištění celým svým majetkem. 

(1) Účast na penzijním připojištění je dobrovolná. Účastníkem penzijního připojištění u Fondu může být fyzická 
osoba starší 18 let, která má trvalý pobyt na území České republiky a která uzavře s Fondem písemnou smlouvu 
o penzijním připojištění. 

(2) (2) Účastníkem může dále být fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na území jiného státu Evropské unie, 
pokud je účastna důchodového nebo veřejného zdravotního pojištění v České republice, která uzavře s 
penzijním fondem smlouvu. Bydliště na území státu Evropské unie a účast na zdravotním nebo důchodovém 
pojištění je nutno prokázat hodnověrným způsobem (např. předložením osobního průkazu totožnosti, průkazu 
zdravotní pojišťovny nebo dokladem zaměstnavatele o srážkách na důchodové pojištění). 

(1) Z penzijního připojištění Fond účastníkovi, který splnil podmínky uvedené ve smlouvě o penzijním připojištění a v 
tomto penzijním plánu, poskytuje tyto dávky ve formě peněžního plnění: 

a. penze jako pravidelné opakující se plnění poskytované doživotně a jde-li o pozůstalostní penzi, jako 
plnění poskytované dočasně po dobu stanovenou tímto penzijním plánem,  

b. jednorázové vyrovnání a odbytné jako plnění poskytnuté jednorázově.  
(2) Fond poskytuje tyto penze: 

a. starobní penzi ve formě penze doživotní nebo penze doživotní se zaručenou dobou výplaty nebo penze 
doživotní spojené s nárokem na výplatu penze pozůstalostní,  

b. invalidní penzi ve formě penze doživotní nebo penze doživotní se zaručenou dobou výplaty nebo penze 
doživotní spojené s nárokem na výplatu penze pozůstalostní,  

c. výsluhovou penzi ve formě penze doživotní nebo penze doživotní se zaručenou dobou výplaty nebo 
penze doživotní spojené s nárokem na výplatu penze pozůstalostní,  



Čl. 4 

Smlouva o penzijním připojištění 

Čl. 5 

Vznik penzijního připojištění 

Čl. 6 

Přerušení penzijního připojištění 
Přerušení a odklad placení příspěvků 

d. pozůstalostní penze ve formě penzí dočasných.  
(3) Zaručená doba výplaty doživotních penzí podle tohoto penzijního plánu činí 10 let. 

(1) Před uzavřením smlouvy o penzijním připojištění musí být budoucí účastník seznámen se statutem Fondu a 
tímto penzijním plánem. Budoucí účastník je povinen uvést Fondu pravdivé a úplné údaje související s 
uzavřením smlouvy o penzijním připojištění. 

(2) Účastník je povinen písemně oznámit penzijnímu fondu všechny skutečnosti, které mají význam pro trvání 
penzijního připojištění a dále změny těch skutečností, které jsou podmínkou pro splnění informační povinnosti 
penzijního fondu podle Čl. 4, odst. 12 a Čl. 10, odst. 5 tohoto penzijního plánu. 

(3) Smlouva o penzijním připojištění musí mít písemnou formu. Smlouva je uzavřena, jakmile ji budoucí účastník a 
Fond podepíší. Účinnosti nabývá dnem vzniku penzijního připojištění uvedeném na smlouvě, kterým je zpravidla 
první den měsíce následujícího po uzavření smlouvy, ne však později než prvního dne třetího měsíce po 
uzavření smlouvy. 

(4) Návrh na uzavření smlouvy podává Fond účastníkovi na tiskopisu Fondu "Smlouva o penzijním připojištění se 
státním příspěvkem". 

(5) Právní vztahy mezi účastníkem a Fondem se řídí ustanoveními občanského zákoníku, není-li zákonem o 
penzijním připojištění stanoveno jinak. 

(6) Předmětem smlouvy o penzijním připojištění je závazek Fondu poskytovat účastníkovi dávky penzijního 
připojištění a závazek účastníka platit Fondu příspěvky za podmínek a ve výši stanovené smlouvou a tímto 
penzijním plánem, který je nedílnou součástí smlouvy. 

(7) Smlouva o penzijním připojištění musí obsahovat zejména: 

a. identifikační údaje Fondu a účastníka,  
b. den vzniku penzijního připojištění účastníka,  
c. výši příspěvku účastníka a způsob jeho úhrady Fondu,  
d. druhy sjednaných dávek penzijního připojištění a podmínky vzniku nároku na jednotlivé dávky.  

(8) Ve smlouvě musí být vždy sjednána starobní penze. Ve smlouvě může účastník pro případ svého úmrtí určit 
fyzickou osobu, které vznikne nárok na odbytné z penzijního připojištění účastníka. Souhlas takové osoby se 
nevyžaduje. Určí-li účastník více osob, musí současně vymezit způsob rozdělení odbytného jednotlivým 
osobám, jinak má každá z nich nárok na stejný podíl. 

(9) Ustanovení odst. 8 platí také v případě, že součástí penzijního připojištění účastníka je pozůstalostní penze 
určené osobě (osobám). 

(10) Smlouva nesmí obsahovat zneužitelné klauzule v neprospěch účastníka. 
(11) Změna smlouvy o penzijním připojištění je možná jen na základě písemné dohody účastníka s Fondem. 

Souhlasu Fondu není třeba ke změně výše příspěvku účastníka, osob určených pro nárok na odbytné nebo 
pozůstalostní penzi a vymezení způsobu rozdělení odbytného nebo dávek pozůstalostní penze určeným 
osobám. Dojde-li ke změně penzijního plánu, který je součástí smlouvy, stává se tato změna součástí smlouvy, 
jen pokud se účastník a Fond na takové změně smlouvy dohodli. 

(12) Penzijní fond je povinen písemně informovat účastníky o změnách penzijního plánu, které se týkají nároků a 
dávek z penzijního připojištění. 

(1) Penzijní připojištění účastníka vzniká dnem uvedeným ve smlouvě o penzijním připojištění, kterým je zpravidla 
první den měsíce následujícího po uzavření smlouvy. Nejdříve může penzijní připojištění vzniknout dnem 
uzavření smlouvy. 

(2) Další smlouvu o penzijním připojištění lze uzavřít pokud: 

a. dříve vzniklé penzijní připojištění zaniklo způsobem uvedeným v Čl. 7 odst. 1, penzijního plánu,  
b. dříve vzniklé penzijní připojištění bylo přerušeno podle Čl. 6 odst. 1, 2 penzijního plánu,  
c. účastník, kterému vznikl nárok na dávky penzijního připojištění podle Čl. 3 penzijního plánu, požádal o 

výplatu dávky; další smlouvu lze uzavřít nejdříve k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po 
doručení písemné žádosti o výplatu dávky Fondu.  



Čl. 7 

Zánik penzijního připojištění 

Čl. 8 

Příspěvky účastníků 

(1) Penzijní připojištění účastníka se přerušuje dnem, který účastník uvedl v oznámení o přerušení penzijního 
připojištění, nejdříve však prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení písemného oznámení 
Fondu. 

(2) Účastník může penzijní připojištění přerušit, jen pokud: 

a. platil příspěvky na penzijní připojištění po dobu 36 kalendářních měsíců,  
b. platil příspěvky po dobu 12 kalendářních měsíců v případě každého dalšího přerušení penzijního 

připojištění u téhož penzijního fondu.  
(3) Po dobu přerušení penzijního připojištění nebude účastník povinen platit Fondu příspěvky na penzijní 

připojištění, aniž by ztratil již započtené nároky z penzijního připojištění a jsou mu nadále připisovány podíly na 
výnosech hospodaření Fondu. Doba přerušení penzijního připojištění se nezapočítává do pojištěné doby, ani 
účastníkovi po tuto dobu nevzniká nárok na státní příspěvek. 

(4) Účastník penzijního připojištění se může s Fondem písemně dohodnout o přerušení placení příspěvků na 
penzijní připojištění, pokud z důvodů nepříznivé sociální situace, či jiných závažných důvodů, nebude schopen 
po přechodnou dobu platit příspěvky na penzijní připojištění. 

(5) V dohodě o přerušení placení příspěvků na penzijní připojištění musí být uvedena doba, po kterou bude placení 
příspěvků přerušeno. Po tuto dobu nebude účastník povinen platit příspěvky na penzijní připojištění, aniž by 
ztratil již započtené nároky z penzijního připojištění a jsou mu nadále připisovány podíly na výnosech 
hospodaření Fondu. Doba přerušení placení příspěvků se nezapočítává do pojištěné doby, ani účastníkovi po 
tuto dobu nevzniká nárok na státní příspěvek. 

(6) Povinnost účastníka platit příspěvky na penzijní připojištění může Fond na základě jeho písemné žádosti také 
odložit, nejdéle však na dobu 12 kalendářních měsíců, existují-li pro to na straně účastníka závažné důvody. 
Dobu odkladu a způsob doplacení příspěvků dohodne účastník s Fondem v dodatku ke smlouvě o penzijním 
připojištění. 

(7) Při doplacení příspěvků za dobu odkladu započte Fond účastníkovi také tuto dobu do celkové pojištěné doby. 
Účastníkovi však nenáleží zpětný nárok na státní příspěvek za tuto dobu. Již započtené nároky účastníka z 
penzijního připojištění a jeho nárok na příslušný podíl na výnosech hospodaření Fondu zůstávají nedotčeny. 

(1) Penzijní připojištění účastníka zaniká dnem: 

a. ukončení výplaty poslední penze,  
b. výplaty jednorázového vyrovnání, které náleží místo penze nebo bylo-li sjednáno více druhů penzí 

dnem výplaty jednorázového vyrovnání místo poslední penze,  
c. na kterém se účastník a Fond písemně dohodli,  
d. ke kterému bylo penzijní připojištění účastníkem nebo Fondem vypovězeno podle odst. 2, 3, 4 tohoto 

ustanovení,  
e. výplaty odbytného při zániku Fondu, pokud nedošlo k převzetí povinností jiným penzijním fondem,  
f. ukončení trvalého pobytu účastníka na území České republiky,  

g. ztráty bydliště na území členského státu Evropské unie nebo ukončení účasti v důchodovém pojištění 
nebo ve veřejném zdravotním pojištění v České republice,  

h. úmrtí účastníka.  
(2) Účastník může penzijní připojištění kdykoliv písemně vypovědět. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem 

kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi Fondu a činí dva kalendářní měsíce. Fond je povinen 
účastníku nejpozději do 30 dnů ode dne doručení výpovědi písemně potvrdit její přijetí a sdělit datum zániku 
penzijního připojištění. Podmínkou přijetí výpovědi je úředně ověřený podpis účastníka penzijního připojištění. 

(3) Fond může penzijní připojištění vypovědět pouze účastníkovi, který: 

a. po dobu 6 kalendářních měsíců neplatil příspěvky na penzijní připojištění, ačkoliv byl Fondem na 
možnost výpovědi písemně upozorněn nejméně 1 měsíc před vypovězením penzijního připojištění,  

b. uvedl při uzavírání smlouvy o penzijním připojištění nepravdivé údaje mající vliv na nárok na 
poskytování státního příspěvku nebo na dávky penzijního připojištění nebo který zatajil skutečnosti, 
které jsou rozhodné pro uzavření smlouvy,  

c. nesplňuje podmínky být účastníkem penzijního připojištění se státním příspěvkem stanovené zákonem 
o penzijním připojištění.  

(4) Výpověď penzijního připojištění ze strany Fondu musí být učiněna písemně a vůči účastníkovi je účinná po 
uplynutí výpovědní doby, která činí 1 kalendářní měsíc. Výpovědní doba začíná běžet prvním dnem 
kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi účastníkovi. Penzijní fond nemůže podle odst. 3 
účastníkovi penzijní připojištění vypovědět, jestliže účastník splnil podmínku pro vznik nároku na penzi 
spočívající v placení příspěvku po dobu stanovenou penzijním plánem, nebo by splnil tuto podmínku do konce 
výpovědní doby. 



Čl. 9 

Státní příspěvky 

Čl. 10 

Individuální účty 

(1) Účastník může platit příspěvky na penzijní připojištění pouze u jednoho penzijního fondu. 
(2) (2) Minimální výše měsíčního příspěvku účastníka na penzijní připojištění činí 100,- Kč (sto korun českých), 

horní hranice měsíčního příspěvku není omezena. Konkrétní výši měsíčního příspěvku na penzijní připojištění 
sjedná účastník s Fondem ve smlouvě o penzijním připojištění. Změna výše příspěvku účastníka může být 
provedena účastníkem pouze do budoucna. Měsíční příspěvek účastníka určený na výsluhovou penzi nesmí být 
vyšší než příspěvek určený na starobní penzi. 

(3) Mimořádné příspěvky účastníka na penzijní připojištění jsou přípustné, pokud účastník platbu označí jako 
mimořádný příspěvek a určí období, na které takový mimořádný příspěvek poukazuje. Neoznačí-li účastník 
platbu jako mimořádný příspěvek, bude Fond považovat takovou platbu za příspěvek na běžné období, na které 
účastník platí příspěvek podle smlouvy o penzijním připojištění. 

(4) Účastník může hradit Fondu příspěvek na penzijní připojištění srážkami ze mzdy, bezhotovostním převodem z 
účtu nebo poštovní poukázkou, event. v hotovosti. Příspěvky je třeba hradit pravidelně měsíčně tak, aby byly 
nejpozději do konce kalendářního měsíce, na který se platí, připsány na účet Fondu u jeho depozitáře. Placení 
příspěvků lze rovněž sjednat čtvrtletně, pololetně, jedenkrát ročně nebo i na delší období. V těchto případech je 
třeba uhradit příspěvky tak, aby byly připsány na účet Fondu u jeho depozitáře nejpozději do konce prvního 
kalendářního měsíce příslušného období, na které se platí. 

(5) Příspěvek účastníka se považuje za zaplacený včas, je-li do konce kalendářního měsíce, na který se platí, 
připsán na účet Fondu u jeho depozitáře. Nedodržení splatnosti příspěvku účastníka má za následek nemožnost 
vzniku nároku účastníka na státní příspěvek za dané příspěvkové období a nezapočtení tohoto příspěvkového 
období Fondem do sjednané pojištěné doby, jako podmínky pro vznik nároku na dávky penzijního připojištění. 
Jestliže účastník opakovaně neuhradil sjednaný příspěvek vůbec nebo včas, zašle mu Fond upomínku. 
Účastníkovi, který po dobu 6 kalendářních měsíců neplatil příspěvky na penzijní připojištění, může Fond penzijní 
připojištění vypovědět, pokud účastníka na možnost výpovědi písemně upozornil nejméně 1 měsíc před 
vypovězením penzijního připojištění. 

(6) Za příspěvkový kalendářní měsíc, započítaný do pojištěné doby pro vznik nároku na dávky penzijního 
připojištění, se tedy považuje pouze měsíc, za který účastník uhradil včas příspěvek účastníka alespoň v 
minimální výši stanovené zákonem. 
Příspěvek účastníka nižší než 100 Kč bude připsán na individuální účet účastníka pro daný kalendářní měsíc, 
který však nebude započten do pojištěné doby. 
Příspěvek, který nebyl zaplacen včas se považuje za příspěvek na kalendářní měsíc, ve kterém byl připsán na 
účet Fondu u depozitáře.  

(7) Za účastníka může s jeho souhlasem platit Fondu příspěvek na penzijní připojištění nebo jeho část třetí osoba, 
např. zaměstnavatel za své zaměstnance.  
Účastník je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit Fondu.  

(8) Povinnost platit příspěvky na penzijní připojištění účastník nemá po dobu přerušení penzijního připojištění a po 
dobu přerušení placení příspěvků penzijního připojištění podle Čl. 6 tohoto penzijního plánu. 

(9) Povinnost účastníka platit příspěvky na penzijní připojištění zaniká dnem přiznání nároku na výplatu dávky 
penzijního připojištění, s výjimkou výsluhové penze nebo jednorázového vyrovnání místo výsluhové penze. 

(1) Účastníkovi penzijního připojištění se státním příspěvkem, který včas (ust. Čl. 8 odst. 5, 6 penzijního plánu) 
uhradil svůj příspěvek na penzijní připojištění, náleží ze státního rozpočtu za každý kalendářní měsíc jeden 
státní příspěvek. Příspěvek hrazený za účastníka zcela nebo zčásti třetí osobou, která není zaměstnavatelem 
účastníka, se pro stanovení výše státního příspěvku posuzuje jako příspěvek účastníka. 

(2) Výše státního příspěvku na kalendářní měsíc je stanovena zákonem o penzijním připojištění podle měsíční výše 
příspěvku účastníka na penzijní připojištění se státním příspěvkem takto: 
výše příspěvku účastníka 

v Kč 
výše státního příspěvku 

v Kč 
100 až 199 50 + 40 % z částky nad 100 Kč
200 až 299 90 + 30 % z částky nad 200 Kč

300 až 399 120 + 20 % z částky nad 300 Kč
400 až 499 140 + 10 % z částky nad 400 Kč
500 a více 150 Kč 

(3) Na příspěvek placený zaměstnavatelem zcela nebo zčásti za své zaměstnance se státní příspěvek neposkytuje. 

(1) Fond je povinen vést každému účastníkovi ode dne vzniku penzijního připojištění jeho individuální účet a na něm 
průběžně evidovat stav příspěvků zaplacených ve prospěch účastníka v rozdělení na příspěvky účastníka, 



Podmínky nároků na dávky penzijního připojištění 

Čl. 11 

Starobní penze 

Čl. 12 

Invalidní penze 

Čl. 13 

příspěvky účastníka nárokovatelné pro odpočet ze základu daně z příjmů účastníkem, který je poplatníkem 
daně, příspěvky placené zaměstnavatelem a na ostatní příspěvky zaplacené ve prospěch účastníka. Dále je 
Fond povinen odděleně evidovat stav státních příspěvků a podílů na výnosech hospodaření ve prospěch 
účastníka. 

(2) Na individuální účet účastníka připisuje Fond měsíčně pravidelné příspěvky poukázané účastníkem na penzijní 
připojištění nebo příspěvky placené ve prospěch účastníka třetí osobou a čtvrtletně částky státního příspěvku 
náležející účastníkovi podle výše jeho příspěvku na penzijní připojištění poukázané ze státního rozpočtu 
příslušným ministerstvem. 

(3) Na individuální účet účastníka připisuje Fond též podíl na výnosech hospodaření Fondu za uplynulý kalendářní 
rok. 

(4) Účastníkovi může být Fondem veden k jeho smlouvě jen jeden individuální účet. Zvolil-li si účastník také 
výsluhovou penzi, eviduje se na jeho individuálním účtu stav prostředků určených pro tuto penzi odděleně. 

(5) Fond je povinen písemně informovat účastníka nejméně 1x ročně o výši všech prostředků, které eviduje na 
individuálním účtu účastníka ve prospěch jeho nároků z penzijního připojištění a o stavu těchto nároků, včetně 
údaje o výši připsaného procenta zhodnocení prostředků. Informaci v podobě Ročního výpisu z účtu je penzijní 
fond povinen zaslat nejpozději do jednoho měsíce ode dne konání valné hromady, která rozhoduje o rozdělení 
zisku. Výpis z účtu se považuje za akceptovaný účastníkem, jestliže neuplatnil proti jeho obsahu námitky do 30 
dnů ode dne doručení výpisu. Za informace o stavu účtu účastníka, zasílané mimo Roční výpis z účtu na žádost 
účastníka, je penzijní fond oprávněn požadovat na účastníku náhradu účelně vynaložených nákladů. 
Součástí písemné informace musí být zpráva o hospodaření Fondu včetně přehledu o uložení a umístění 
prostředků penzijního fondu a jejich výši a počtu jeho účastníků.  

(6) Individuální účet účastníka zaniká: 

a. výplatou poslední penze, jednorázového vyrovnání místo poslední penze nebo odbytného,  
b. převedením finančních prostředků evidovaných na individuálním účtu jinému penzijnímu fondu,  
c. zánikem penzijního připojištění, pokud nevznikl nárok na dávku penzijního připojištění nebo převedení 

finančních prostředků penzijního připojištění jinému penzijnímu fondu.  

(1) Nárok na starobní penzi vznikne účastníkovi, který platil příspěvky na tuto penzi nejméně 60 kalendářních 
měsíců a dosáhl věku 60 let. 

(2) Starobní penze náleží jen účastníkovi penzijního připojištění. 
(3) Měsíční výše starobní penze se stanoví podle pojistně matematických zásad a závisí na celkové výši finančních 

prostředků na individuálním účtu účastníka ke dni vzniku nároku na starobní penzi nebo k pozdějšímu dni, 
jestliže účastník požádal o vyměření starobní penze k takovému dni, na formě účastníkem zvolené starobní 
penze, pohlaví a věku účastníka, od kterého se penze poskytuje (viz. výpočetní formule v příloze penzijního 
plánu). 

(4) Starobní penzi lze sjednat samostatně nebo v kombinaci s ostatními druhy penzí, tj. penzí invalidní, výsluhovou 
nebo pozůstalostní nebo jen některou z nich. 

(1) Nárok na invalidní penzi, byla-li sjednána, má účastník, kterému byl přiznán plný invalidní důchod z 
důchodového pojištění, jestliže platil příspěvky na penzijní připojištění po sjednání této penze alespoň 36 
kalendářních měsíců. 

(2) Invalidní penze náleží jen účastníkovi penzijního připojištění. 
(3) Měsíční výše dávek invalidní penze se stanoví podle pojistně matematických zásad a závisí na celkové výši 

finančních prostředků na individuálním účtu účastníka ke dni vzniku nároku na invalidní penzi nebo k pozdějšímu 
dni, jestliže účastník požádal o vyměření invalidní penze k takovému dni, na formě účastníkem zvolené invalidní 
penze, pohlaví a věku účastníka, od kterého se penze poskytuje (viz. výpočetní formule v příloze penzijního 
plánu). 

(4) Invalidní penze, jestliže na ni vznikl účastníkovi nárok podle tohoto penzijního plánu, se nadále vyplácí i tehdy, 
jestliže účastník přestal být plně invalidním podle předpisů o důchodovém pojištění nebo dosáhl nároku na 
starobní důchod podle předpisů o důchodovém pojištění. 

(5) Účastníkovi, kterému byla přiznána invalidní penze podle tohoto penzijního plánu, může vzniknout nárok na 
starobní penzi z penzijního připojištění jen na základě nové smlouvy. 



Výsluhová penze 

Čl. 14 

Pozůstalostní penze 

Čl. 14a 

Nároky dědiců 

Čl. 15 

Jednorázové vyrovnání 

Čl. 16 

Odbytné 

(1) Nárok na výsluhovou penzi, byla-li sjednána, má účastník, který platil příspěvky na tuto penzi nejméně 180 
kalendářních měsíců. 

(2) Výsluhová penze náleží jen účastníkovi penzijního připojištění. 
(3) Měsíční výše dávek výsluhové penze se stanoví podle pojistně matematických zásad a závisí na celkové výši 

finančních prostředků určených na tuto penzi na individuálním účtu účastníka ke dni vzniku nároku na 
výsluhovou penzi nebo k pozdějšímu dni, jestliže účastník požádal o vyměření výsluhové penze k takovému dni, 
na formě účastníkem zvolené výsluhové penze, pohlaví a věku účastníka, od kterého se penze poskytuje (viz. 
výpočetní formule v příloze penzijního plánu). 

(1) Pozůstalostní penze náleží fyzické osobě určené účastníkem ve smlouvě o penzijním připojištění, jestliže zemřel 
účastník penzijního připojištění, který: 

a. platil příspěvky na penzijní připojištění po sjednání této penze alespoň 36 kalendářních měsíců a 
kterému ještě nebyla vyplácena starobní nebo invalidní penze nebo vyplaceno jednorázové vyrovnání 
místo starobní nebo invalidní penze, nebo  

b. pobíral doživotní starobní, invalidní nebo výsluhovou penzi, spojenou s nárokem na výplatu penze 
pozůstalostní, nebo  

c. pobíral doživotní starobní, invalidní nebo výsluhovou penzi, se zaručenou dobou výplaty, přičemž 
zaručená doba výplaty penze dosud neuplynula.  

(2) a. Zemře-li účastník penzijního připojištění, který platil příspěvky na penzijní připojištění alespoň 36 
kalendářních měsíců a kterému ještě nebyla vyplácena penze nebo vyplaceno jednorázové vyrovnání 
místo starobní nebo invalidní penze, náleží osobě určené účastníkem ve smlouvě dočasná 
pozůstalostní penze, vyplácená po sjednanou dobu minimálně 36 kalendářních měsíců. Výše dávek 
pozůstalostní penze závisí na celkové výši finančních prostředků na individuálním účtu účastníka ke dni 
vzniku nároku na pozůstalostní penzi nebo k pozdějšímu dni, jestliže určená osoba požádala o 
vyměření penze k takovému dni, a době, po kterou má být poskytována (viz výpočetní formule v příloze 
penzijního plánu).  

b. Zemře-li účastník penzijního připojištění pobírající doživotní starobní, invalidní nebo výsluhovou penzi, 
spojenou s nárokem na výplatu penze pozůstalostní podle tohoto penzijního plánu, náleží osobě 
určené účastníkem ve smlouvě dočasná pozůstalostní penze ve výši starobní, invalidní nebo výsluhové 
penze zemřelého, po dobu 2 let.  

c. Zemře-li účastník penzijního připojištění pobírající doživotní starobní, invalidní nebo výsluhovou penzi, 
se zaručenou dobou výplaty, náleží osobě určené účastníkem ve smlouvě dočasná pozůstalostní 
penze ve výši penze zemřelého, vyplácená po zbytek zaručené doby.  

Zemře-li účastník penzijního připojištění, kterému nebyla vyplácena penze, a který neurčil ve smlouvě o penzijním 
připojištění osobu k nároku na odbytné nebo pozůstalostní penzi podle tohoto penzijního plánu, stává se částka ve výši 
celkových příspěvků účastníka a jim odpovídajícího podílu na výnosech hospodaření Fondu předmětem dědictví, pokud 
jsou dědici. 

Účastník penzijního připojištění, který splnil podmínky pro vznik nároku na starobní, invalidní nebo výsluhovou penzi podle 
tohoto penzijního plánu, může namísto výplaty penze požádat Fond o jednorázové vyrovnání, spočívající ve výplatě celé 
finanční částky vedené na jeho individuálním účtu na příslušnou penzi ke dni, který si zvolí, nejdříve však ke dni vzniku 
nároku na tuto penzi (viz. výpočetní formule v příloze penzijního plánu). 

(1) Odbytné náleží: 



Podmínky nároku na výplatu dávek penzijního připojištění 

Čl. 17 

Žádost o dávku penzijního připojištění 

Čl. 18 

Přiznání dávek penzijního připojištění 

Čl. 19 

Výplata dávek penzijního připojištění 

a. účastníkovi, který platil příspěvky na penzijní připojištění alespoň 12 kalendářních měsíců a jehož 
penzijní připojištění zaniklo výpovědí nebo dohodou, pokud mu není vyplácena penze, penzijní 
připojištění trvalo alespoň 12 kalendářních měsíců a nedošlo k převodu finančních prostředků na jeho 
individuálním účtu do penzijního připojištění u jiného penzijního fondu,  

b. fyzickým osobám určeným ve smlouvě o penzijním připojištění, pokud účastník zemřel a nebyla mu 
vyplácena penze nebo vyplaceno jednorázové vyrovnání a pokud nevznikl nárok na pozůstalostní penzi 
nebo pokud se nároku na pozůstalostní penzi všechny fyzické osoby určené ve smlouvě písemně 
vzdaly.  

(2) Výše odbytného se stanoví jako úhrn příspěvků zaplacených účastníkem a podílu na výnosech hospodaření 
Fondu odpovídajícího výši účastníkem zaplacených příspěvků (viz. výpočetní formule v příloze penzijního 
plánu). Bylo-li podle ust. odst. 1 písm. b) stanoveno více určených osob, náleží odbytné každé z nich v poměru 
určeném účastníkem ve smlouvě o penzijním připojištění, není-li takový poměr výslovně určen, rozdělí Fond 
částku odbytného mezi určené osoby rovným dílem. 

(1) Penze se přiznává na základě písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem účastníka nebo jiné osoby určené 
ve smlouvě o penzijním připojištění, nejdříve ke dni splnění podmínek vzniku nároku na příslušnou dávku podle 
smlouvy o penzijním připojištění a tohoto penzijního plánu. V žádosti o přiznání penze musí být uveden den, od 
kterého má být penze přiznána a skutečnosti prokazující splnění podmínek, které nárok na přiznání penze 
zakládají a které Fond nemá k dispozici z vlastní evidence (např. doklad o úmrtí účastníka, o přiznání plného 
invalidního důchodu z důchodového pojištění apod.). V žádosti o některou z doživotních penzí může účastník 
požádat o mimořádnou výplatu první splátky, maximálně však do výše třetiny celkové finanční částky evidované 
na jeho individuálním účtu na příslušnou penzi ke dni, od kterého má být penze přiznána. Pro výpočet příslušné 
penze se pak použije celková výše finančních prostředků na individuálním účtu účastníka na tuto penzi, snížená 
o konkrétní mimořádnou splátku. 

(2) Jednorázové vyrovnání a odbytné se přiznává na základě písemné žádosti s úředně ověřeným podpisem 
účastníka nebo jiné osoby určené ve smlouvě o penzijním připojištění. V žádosti o přiznání jednorázového 
vyrovnání nebo odbytného musí být uveden den, od kterého má být jednorázové vyrovnání nebo odbytné 
přiznáno a skutečnosti prokazující splnění podmínek, které nárok na přiznání jednorázového vyrovnání nebo 
odbytného zakládají. Datum přiznání jednorázového vyrovnání nebo odbytného nemůže předcházet dni 
doručení žádosti o přiznání těchto dávek Fondu. 

(3) Ověřit žádost účastníka o dávku podanou prostřednictvím pobočky Komerční banky, a.s., mohou příslušní 
pracovníci Komerční banky, a.s. 

(1) Dávky penzijního připojištění přiznává Fond za podmínek stanovených tímto penzijním plánem formou 
písemného oznámení účastníkovi nebo jiné osobě určené ve smlouvě o penzijním připojištění, ve lhůtě 30 dnů 
od doručení žádosti o přiznání dávky. 

(2) Oznámení Fondu o přiznání dávky musí obsahovat vypočtenou výši dávky na kalendářní měsíc, skutečnosti 
nezbytné k posouzení správnosti výpočtu dávky, datum, od kterého se dávka přiznává a způsob výplaty dávky. 

(3) Jestliže Fond dávku penzijního připojištění nepřiznal, je povinen ve lhůtě uvedené v ustanovení odst. 1 písemně 
sdělit žadateli důvody, pro které nemohla být dávka přiznána. 

(4) Nesouhlasí-li žadatel s rozhodnutím Fondu podle ust. odst. 2,3, může písemně požádat dozorčí radu Fondu o 
přezkoumání rozhodnutí. V případě, že dozorčí rada shledá námitky žadatele důvodnými, zašle Fond žadateli 
opravné oznámení, v opačném případě písemně sdělí důvody, pro které nebylo možno námitkám vyhovět. Tím 
není dotčeno právo žadatele domáhat se nároků z penzijního připojištění vůči Fondu v soudním řízení 
občanskoprávním. 

(1) Penze vyplácí Fond podle dohody s účastníkem, zpravidla však měsíčně nebo čtvrtletně, nejpozději do 15. dne 
kalendářního měsíce, za který náleží příslušná dávka penzijního připojištění, resp. do 15. dne prvního 
kalendářního měsíce daného čtvrtletí, za které se příslušná dávka penzijního připojištění vyplácí, a to 
bezhotovostním převodem na účet účastníka nebo osoby určené ve smlouvě o penzijním připojištění, nebo 
jinými obvyklými platebními prostředky, které Fond umožňuje. Při bezhotovostním převodu dávky je Fond 
oprávněn minimálně jednou v kalendářním roce ověřit oprávněnost výplaty příjemci. 



Čl. 20 

Vrácení neoprávněně vyplacených dávek 

Čl. 21 

Podíl účastníků na výnosech hospodaření Fondu 

Čl. 22 

Převzetí peněžních prostředků z penzijního připojištění u jiného penzijního fondu 

Čl. 23 

Převod peněžních prostředků z penzijního připojištění k jinému penzijnímu fondu 

Účastník je povinen zvolit si takový interval výplaty dávek penzijního připojištění, aby penze poukazovaná 
Fondem na příslušné období dosáhla minimální výše 200,- Kč. Při výplatě do ciziny bude minimální vyplácená 
částka stanovena dohodou mezi Fondem a účastníkem penzijního připojištění.  

(2) Jednorázové vyrovnání a odbytné je Fond povinen vyplatit do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po 
měsíci, na který byl zaplacen poslední příspěvek účastníka a vznikl-li nárok na jednorázové vyrovnání v době 
přerušení penzijního připojištění účastníkem, do 3 měsíců po doručení písemné žádosti o jeho výplatu. Výplata 
těchto dávek se provede jako v odst. 1. 

(3) Účastníkovi nebo fyzické osobě určené ve smlouvě, kterým vznikl nárok na dávku penzijního připojištění a kteří 
nemají trvalý pobyt na území České republiky, je penzijní fond povinen na jejich žádost vyplácet dávku do ciziny 
ve výši a ve lhůtách stanovených penzijním plánem. 

(4) Účastníkovi nebo fyzické osobě určené ve smlouvě, kterým vznikl nárok na dávku penzijního připojištění a kteří 
nemají bydliště na území členského státu Evropské unie, je penzijní fond povinen na jejich žádost vyplácet 
dávku do ciziny ve výši a ve lhůtách stanovených penzijním plánem. 

(5) Doplatek dávek penzijního připojištění z finančních prostředků připsaných ve prospěch účastníka po přiznání 
dávky provede Fond bez zbytečného odkladu jednorázově, nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém 
budou účastníkovi připsány poslední podíly na výnosech hospodaření Fondu.  

Fond má nárok na vrácení neoprávněně vyplacených dávek penzijního připojištění. Právo Fondu na vrácení 
neoprávněného plnění z penzijního připojištění lze uplatnit do dvou let ode dne, kdy se Fond o skutečnosti, která zakládá 
takový nárok, dozvěděl, nejpozději však do tří let ode dne, kdy k takové skutečnosti došlo, resp. do deseti let, jednalo-li se 
na straně příjemce plnění o úmyslné bezdůvodné obohacení. 

(1) Fond rozděluje zisk tak, že nejméně 5% připadá do rezervního fondu a nejvíce 10% se rozděluje podle 
rozhodnutí valné hromady, zbylá část se použije ve prospěch účastníků včetně příjemců penzí a osob, jejichž 
penzijní připojištění zaniklo v roce, za který se zisk rozděluje. 

(2) Podíl na výnosech hospodaření Fondu účastníka, který je plátcem příspěvků, se určí jako součin průměrné 
denní výše stavu na jeho individuálním účtu za dané účetní období a celkové míry zhodnocení prostředků 
účastníků dosažené Fondem za dané účetní období. Tento podíl na výnosech se připíše na individuální účet 
účastníka zvlášť pro příspěvky účastníka a zvlášť pro státní příspěvky a odděleně pro výsluhovou penzi, byla-li 
sjednána. Odpovídající podíly na výnosech hospodaření Fondu náleží účastníkům také při přerušení nebo 
odkladu placení příspěvků penzijního připojištění a osobám, jejichž penzijní připojištění zaniklo v roce, za který 
se zisk rozděluje. 

(3) Účastníkům, kteří jsou příjemci penzí se podíly na výnosech hospodaření Fondu vyplácejí jako součást penzí ve 
výši technické úrokové míry použité k výpočtu jejich penze. Výši technické úrokové míry stanovuje 
představenstvo Fondu nejméně jedenkrát ročně na základě předpokladu vývoje hospodaření Fondu. Údaj o 
platné technické úrokové míře Fond zveřejňuje ve zprávách o hospodaření. 
Změny technické úrokové míry se netýkají již přiznaných penzí.  

(4) Podíl na výnosech hospodaření Fondu připadající na individuální účet účastníka se připisuje nejpozději do 
jednoho měsíce po schválení roční účetní závěrky Fondu valnou hromadou. 

Fond převezme peněžní prostředky z penzijního připojištění u jiného penzijního fondu na žádost účastníka, jehož penzijní 
připojištění u tohoto penzijního fondu zaniklo uplynutím výpovědní doby, a který uzavře s Fondem smlouvu o penzijním 
připojištění podle tohoto penzijního plánu. Uzavřená smlouva je účinná od prvního dne kalendářního měsíce následujícího 
po uplynutí výpovědní doby penzijního připojištění účastníka u předchozího penzijního fondu. Pojištěnou dobu u 
předchozího penzijního fondu započte Fond účastníkovi do pojištěné doby u Fondu. Rozmístění peněžních prostředků z 
penzijního připojištění u předchozího fondu mezi příspěvky na starobní a výsluhovou penzi, byla-li sjednána, Fond 
zachová, eventuální ostatní prostředky budou převedeny na příspěvky na starobní penzi u Fondu. 



Čl. 24 

Závěrečná ustanovení 

(příloha) 

Výpočetní formule pro stanovení dávek penzijního připojištění 

Význam použitých zkratek 

  

  

Doživotní penze (starobní, invalidní, výsluhová) vyplácená měsíčně od věku x: 

 

(1) Účastník, jehož penzijní připojištění zaniklo a jemuž nevznikl nárok na penzi a nebylo vyplaceno odbytné, má 
nárok na převedení příspěvků, včetně státního příspěvku a podílů na výnosech hospodaření Fondu do 
penzijního připojištění u jiného penzijního fondu, pokud s tím tento penzijní fond souhlasí. 

(2) Fond je povinen převést prostředky účastníka nejpozději do 3 měsíců ode dne zániku penzijního připojištění. K 
žádosti s úředně ověřeným podpisem účastníka je třeba přiložit souhlas penzijního fondu, kterému mají být 
prostředky převedeny. Doplatek finančních prostředků připsaných ve prospěch účastníka po převodu provede 
Fond jednorázově, nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém budou účastníkovi připsány poslední 
podíly na výnosech hospodaření Fondu. 

(1) Tento penzijní plán včetně přílohy, je nedílnou součástí smlouvy o penzijním připojištění uzavřené mezi 
účastníkem a Fondem. Změny penzijního plánu musí být schváleny Ministerstvem financí České republiky, jinak 
jsou neplatné. 

(2) Dojde-li ke změně penzijního plánu, stává se tato změna součástí smlouvy jen pokud se účastník a Fond na 
takové změně smlouvy dohodli. 

(3) Tento penzijní plán je platný schválením Ministerstvem financí, po dohodě s Ministerstvem práce a sociálních 
věcí, ze dne 22. 7. 2004, pod č.j. 32/75.964/2004 - 326 a účinný od 1. září 2004. 

IU úhrnná výše individuálního účtu účastníka

IUpu podúčet příspěvků ve prospěch účastníka

IUvu podúčet výnosů z příspěvků ve prospěch účastníka

IUps podúčet státních příspěvků

IUvs podúčet výnosů ze státních příspěvků

CVP celková výše prostředků, z nichž se stanovuje penze

 

i roční technická úroková míra

v diskontní faktor v=1/(1+i)

x věk účastníka při přiznání penze

lx počet dožívajících se věku x

dx počet zemřelých ve věku x dx=Ix-Ix+1

Dx,Nx,Mx,Cx komutační čísla. Penzijní fond použije k jejich výpočtu aktuální úmrtnostní tabulky ČSÚ, které upraví s 
přihlédnutím k vývoji svého kmene účastníků. Penzijní fond takto upravené úmrtnostní tabulky zašle na 
vědomí Ministerstvu financí a Ministerstvu práce a sociálních věcí a zveřejní je tak, aby byly dostupné 
účastníkům. 



kde  je počáteční hodnota jednotkového měsíčně předlhůtně vypláceného doživotního důchodu 

Doživotní penze (starobní, invalidní, výsluhová) vyplácená měsíčně od věku x se zaručenou dobou výplaty po dobu 10 
let: 

 

kde   je počáteční hodnota jednotkového jistého dočasného měsíčně  

předlhůtně po dobu deseti let vypláceného důchodu a kde   je počáteční hodnota o 
10 let odloženého jednotkového měsíčně předlhůtně vypláceného doživotního důchodu. 

Doživotní penze (starobní, invalidní, výsluhová) vyplácená měsíčně od věku x s nárokem na výplatu pozůstalostí penze 
po dobu 2 let od úmrtí účastníka: 

 

Dočasná penze (pozůstalostní) podle čl. 14-2a)) vyplácená měsíčně po dobu n let: 

 

kde   je počáteční hodnota jednotkového jistého dočasného měsíčně předlhůtně vypláceného 
důchodu. 

Odbytné: O = IUpu + IUvu 

Jednorázové vyrovnání při vzniku nároku na penzi: 

JV = IU = CVP (neplatí v případě výsluhové penze) 

 

 
© 2001 - 2006 Penzijní fond Komerční banky, a. s.  
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Článek 1

Základní údaje

1.1.   Obchodní firma: Penzijní fond České pojišťovny, a. s. 
(dále jen „penzijní fond“).

1.2.   Sídlo: Truhlářská 1106 / 9, 110 00 Praha 1.

1.3.   Identifikační číslo: 61 85 86 92.

1.4.   Povolení k činnosti udělilo Ministerstvo financí pod č.j. 
324 / 41.051 / 94 dne 5. 9. 1994.

Článek 2

Rozsah činnosti

2.1.  Penzijní fond je právnickou osobou, která provozuje 
penzijní připojištění podle zákona č. 42/1994 Sb., o pen-
zijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením v plat-
ném znění (dále jen „zákon“). Penzijním připojištěním se 
rozumí shromažďování peněžních prostředků od účast-
níků penzijního připojištění (dále jen „účastník“), státu 
a třetích osob, nakládání s těmito prostředky a vyplácení 
dávek penzijního připojištění.

2.2.   Jinou činnost než penzijní připojištění může penzijní fond 
vykonávat, jen pokud tato jiná činnost bezprostředně 
souvisí s penzijním připojištěním. Jinou činnost penzijní 
fond nevykonává.

2.3.   Před uzavřením smlouvy o penzijním připojištění musí 
být každý účastník seznámen se statutem a penzijním 
plánem, který je součástí smlouvy.

2.4.   Činnost penzijního fondu podléhá státnímu dozoru, který 
vykonává Ministerstvo financí a Komise pro cenné papíry.

Článek 3

Zaměření a cíle investiční politiky

3.1.   Cílem investiční politiky je zabezpečení spolehlivého 
výnosu a krytí nároků na dávky penzijního připojištění.

3.2.   Při investování majetku dbá penzijní fond na to, aby byl 
schopen vyplácet účastníkům dávky penzijního připojištění 
podle penzijního plánu. Vzhledem k výše uvedené ga-
ranci, bude penzijní fond uplatňovat investiční strategie 
(dále „IS“), které zabezpečí bezpečnost, kvalitu, likviditu 
a rentabilitu skladby finančního umístění jako celku.

3.3.   O nastavení konkrétní investiční politiky na daný rok 
rozhoduje představenstvo penzijního fondu.

Článek 4

Investiční politika

4.1.   Umístění prostředků penzijního fondu se řídí § 33 a § 34 
zákona.

4.2.   Z hlediska druhu aktiv bude penzijní fond investovat 
zejména do následujících cenných papírů:

a)  státních dluhopisů členských zemí OECD nebo dluho-
pisů centrálních bank těchto států,

b) dluhopisů mezinárodních finančních institucí, jejichž 
členem je Česká republika,

c)  dluhopisů obchodovaných na regulovaném trhu země 
OECD,

d)  akcií obchodovaných na regulovaném trhu země OECD,

e) podílových listů otevřených podílových fondů.

4.3.   Kromě limitů daných zejména § 34 zákona budou platit 
i následující limity, které nenastanou-li neočekávané 
situace, kdy nedodržení těchto limitů bude v zájmu účast-
níků, bude penzijní fond dodržovat:

a) akcie, podílové listy akciových otevřených podílových 
fondů (dále jen „OPF“) nepřesáhnou 30 % majetku 
penzijního fondu,

b)  peníze, termínované vklady a ostatní nástroje peněž-
ního trhu, dluhopisy, podílové listy peněžních a dluho-
pisových OPF budou tvořit minimálně 30 % majetku 
penzijního fondu,

c)  celkový objem zahraničních cenných papírů a peněžních 
prostředků v zahraničních měnách nepřekročí 30 % 
majetku penzijního fondu. Měnové riziko vyplývající 
z jednotlivých investičních nástrojů bude zpravidla 
zajištěno při dodržení nízkého tržního rizika portfolia 
a s ohledem na momentální situaci na daném trhu,

d) zahraniční investice budou převážně zaměřeny na 
emitenty rozvinutých finančních trhů států: Evropské 
Unie (členů OECD), USA a ostatních zemí OECD,

e) do portfolia dluhových cenných papírů budou poři-
zovány zejména nástroje vydané emitentem s kredit-
ním ratingem od mezinárodních ratingových agentur 
(např. Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch) na investičním 
stupni nebo emitentem, u něhož se zvýšení ratingu 
na investiční stupeň předpokládá.

4.4.   Struktura portfolia, tj. typy jednotlivých nástrojů a jejich 
procentní zastoupení, bude upravována podle aktuální 
situace a odhadovaného vývoje na finančních trzích tak, 
aby bylo dosaženo cílů investiční politiky.

Statut
Penzijního fondu
ŠSCeské pojišéetovny, a. s.

dále jen „statut”

šsc. 7



9.3.   Účastníci musí být nejméně jednou ročně penzijním 
fondem písemně informováni o výši všech prostředků, 
které penzijní fond eviduje ve prospěch jejich nároků 
z penzijního připojištění, o stavu těchto nároků a o úda-
jích podle odstavce 9.1.

9.4.   Účetní závěrky se zveřejňují v Obchodním věstníku v rozsa-
hu stanoveném Ministerstvem financí. Zprávy o hospo-
daření a činnosti penzijního fondu se zveřejňují v denním 
tisku a přístupné jsou na místech uvedených v odstavci 
9.2. V roční zprávě se uvádí přehled výsledků hospodaření 
za poslední tři roky. 

9.5.   Zprávy o hospodaření penzijního fondu se předkládají 
Ministerstvu financí, Komisi pro cenné papíry a depo-
zitáři.

9.6.   O změně statutu rozhoduje představenstvo.

9.7.   Změnu statutu musí schválit Ministerstvo financí po 
dohodě s Komisí pro cenné papíry, jinak je neplatná.

9.8.   Schválený statut se zasílá do informačního centra Stře-
diska cenných papírů prostřednictvím Komise pro cenné 
papíry.

9.9.   Penzijní fond je povinen:

a)  předložit Ministerstvu financí a Komisi pro cenné 
papíry každoročně nejpozději do 31. ledna seznam 
akcionářů s vyznačením údajů, které požaduje § 156 
odst. 2 obchodního zákoníku,

b)  informovat Ministerstvo financí a Komisi pro cenné 
papíry o každé změně v seznamu akcionářů do deseti 
dnů po zápisu změny v seznamu akcionářů,

c)  předložit Ministerstvu financí a Komisi pro cenné 
papíry usnesení rejstříkového soudu o zápisu změny 
nebo zániku zapisovaných skutečností bez zbyteč-
ného odkladu po provedení zápisu do obchodního 
rejstříku.

Článek 10

Závěrečné ustanovení

10.1. Návrh změn statutu schválilo představenstvo dne 22. dub-
na 2004.

10.2. Ministerstvo financí schválilo tento statut podle § 9 
odst. 2 zákona dne 16. srpna 2004.

10.3. Statut nabývá účinnosti dnem zápisu fúze Penzijního fondu 
České pojišťovny, a.s., s Novým ČP Penzijním fondem, a.s., 
do obchodního rejstříku.

Článek 5

Mechanismus řízení portfolia a rizika

5.1.   Penzijní fond uplatňuje model externí správy portfolia, 
což znamená, že většina majetku penzijního fondu je 
obhospodařována jedním nebo více externími správci 
portfolia, se kterými je uzavřena obhospodařovatelská 
smlouva. 

5.2.   Penzijní fond dohlíží, zda obhospodařování portfolia pro-
bíhá za dodržování všech kontrolních a bezpečnostních 
pravidel stanovených obhospodařovatelskou smlouvou, 
zákonem, vnitřní směrnicí penzijního fondu a dalšími 
obecně závaznými právními předpisy.

5.3.   Pro tyto účely je v organizační struktuře penzijního fondu 
zřízeno oddělení zodpovědné za realizaci výše uvedených 
činností.

5.4.   Penzijní fond sděluje správcům pravidelně cíle, které by 
měla zvolená IS dosáhnout, předkládá predikci vývoje 
likvidity penzijního fondu a řídí riziko i aktivním stano-
vováním limitů na jednotlivé investiční nástroje dané 
zejména odst. 4.3. tohoto statutu dle aktuální situace 
a analýz budoucího vývoje na finančních trzích tak, aby 
byl splněn základní cíl, tj. že penzijní fond bude v bu-
doucnu schopen vyplácet účastníkům dávky penzijního 
připojištění dle jednotlivých penzijních plánů.

5.5.   Všechny realizované investice dle čl. 4 musí být alokovány 
tak, aby byla vždy zajištěna odpovídající likvidita finančních 
aktiv garantující, že v případě potřeby nebude v žádném 
případě narušena schopnost penzijního fondu plynule 
vyplácet dávky penzijního připojištění.

5.6.   Penzijní fond nepřetržitě monitoruje zda je zajištěna 
bezpečnost, likvidita a rentabilita skladby finančního 
umístění jako celku a v pravidelných termínech zjiště-
nou skutečnost konzultuje s danými správci portfolia.

Článek 6 

Zásady hospodaření

6.1.   Penzijní fond musí s majetkem hospodařit s odbornou 
péčí a s cílem zabezpečit spolehlivý výnos. Penzijní fond 
nesmí se svým majetkem nakládat způsobem, který by 
byl v rozporu se zájmy účastníků. 

6.2.   S majetkem hospodaří penzijní fond sám nebo prostřed-
nictvím oprávněných investičních společností (obchodníků 
s cennými papíry) s nimiž uzavírá smlouvy podle zákonů 
č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, č. 591/1992 Sb., 
o cenných papírech a č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném 
znění.

6.3.   Pro výpočet hodnoty cenného papíru v majetku penzijního 
fondu platí přiměřeně ustanovení vyhlášky č. 270/2004 Sb., 
o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků 
fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení 
aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu fondu 
kolektivního investování v platném znění. Toto ocenění 
se provádí minimálně ke konci každého kalendářního 
měsíce.

6.4.   Ocenění nemovitostí a movitých věcí se musí provést 
před jejich nákupem nebo prodejem. Další ocenění se 
provede nejméně jednou ročně a vždy k 31. 12. přísluš-
ného roku. Ocenění se provede podle předpisů, platných 
v době, kdy se ocenění provádí. Pokud tyto předpisy 
neexistují, provede ocenění soudní znalec nezávislý na 
penzijním fondu. 

6.5.   Penzijní fond je povinen průběžně evidovat stav příspěvků 
zaplacených ve prospěch jednotlivých účastníků v rozděle-
ní na příspěvky účastníka, příspěvky účastníka nárokova-
telné pro odpočet ze základu daně z příjmů účastníkem, 

který je poplatníkem daně, příspěvky placené zaměstna-
vatelem a na ostatní příspěvky zaplacené ve prospěch 
účastníka. Dále je penzijní fond povinen odděleně evidovat 
stav státních příspěvků jednotlivých účastníků a podílů 
na výnosech hospodaření penzijního fondu.

6.6.   Penzijní fond účtuje podle zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, v platném znění, v souladu s Českými účet-
ními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle 
vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
pokud není ve zvláštním zákoně stanoveno jinak. Roční 
účetní závěrku ověřuje auditor.

6.7.   Jakmile penzijní fond zjistí, že není způsobilý krýt nároky 
na dávky z penzijního připojištění, je povinen přijmout 
opatření k nápravě a neprodleně informovat Ministerstvo 
financí.

Článek 7

Způsob použití zisku

7.1.   Penzijní fond rozděluje zisk tak, že nejméně 5 % přidělí 
do rezervního fondu a nejvíce 10 % rozdělí podle roz-
hodnutí valné hromady.

7.2.   Zbylá část zisku se použije, podle zásad uvedených v pen-
zijním plánu, ve prospěch účastníků a osob, jejichž penzijní 
připojištění zaniklo v roce, za který se zisk rozděluje.

7.3.   Pokud hospodaření penzijního fondu skončí ztrátou, po-
užije se ke krytí ztráty nerozdělený zisk z minulých let, 
rezervní fond a další fondy tvořené ze zisku. Nestačí-li 
tyto zdroje, musí být ztráta kryta snížením základního 
kapitálu. Hodnota základního kapitálu nesmí klesnout 
pod částku uvedenou v zákoně.

Článek 8

Obchodní firma a sídlo depozitáře

8.1.   Funkci depozitáře vykonává: Živnostenská banka, a.s. 

8.2.   Sídlo: Na Příkopě 858/20.

8.3.   Identifikační číslo: 00 00 13 68.

8.4.   O výkonu funkce depozitáře se uzavírá depozitářská 
smlouva na dobu neurčitou podle zákona č. 189/2004 Sb., 
o kolektivním investování, v platném znění, a vyhlášky 
č. 265/2004 Sb., která upravuje podrobnosti plnění po-
vinností depozitáře. 

8.5.   O změně depozitáře rozhoduje představenstvo.

8.6.   Změnu depozitáře musí schválit Ministerstvo financí po 
dohodě s Komisí pro cenné papíry, jinak je neplatná.

Článek 9

Způsob zveřejňování zpráv 
o hospodaření s majetkem

a změnách statutu

9.1.   Penzijní fond je povinen nejpozději do tří měsíců po 
skončení pololetí a kalendářního roku zveřejňovat zprávy 
o svém hospodaření, počtu účastníků, včetně přehledu 
o umístění prostředků (dle § 33, odst. 2 zákona), jejich 
uložení (dle § 33, odst. 3 zákona) a jejich výši.   

9.2.   V sídle penzijního fondu, na všech jeho pobočkách jsou 
přístupné: 

a)  zprávy o hospodaření s údaji dle odstavce 9.1.,

b)  statut, penzijní plán a stanovy,

c)  seznam členů představenstva a dozorčí rady,

d)  seznam akcionářů s údaji podle § 156 odst. 2 ob-
chodního zákoníku.



§ 1

Základní údaje

1.1.   Penzijní fond České pojišťovny, a.s., (dále jen „Penzijní fond“) je penzij-Penzijní fond České pojišťovny, a.s., (dále jen „Penzijní fond“) je penzij-
ním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se ním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se 
státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením, ve znění zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zavedením, ve znění zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., 
zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb.,zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb.,
zákona č. 36/2004 Sb. a  zákona č. 257/2004 Sb. (dále jen „zákon“).zákona č. 36/2004 Sb. a  zákona č. 257/2004 Sb. (dále jen „zákon“).

1.2.   Tento příspěvkově defi novaný penzijní plán upravuje v souladu se zá-Tento příspěvkově defi novaný penzijní plán upravuje v souladu se zá-
konem penzijní připojištění se státním příspěvkem (dále jen „penzijní konem penzijní připojištění se státním příspěvkem (dále jen „penzijní 
připojištění“) u Penzijního fondu.připojištění“) u Penzijního fondu.

§ 2

Smlouva o penzijním připojištění

2.1.2.1.   Účastníkem penzijního připojištění u Penzijního fondu (dále jen „účast-Účastníkem penzijního připojištění u Penzijního fondu (dále jen „účast-
ník“) může být 
a) a) fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České repufyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republi-

ky, která uzavře s Penzijním fondem písemnou smlouvu o penzijním ky, která uzavře s Penzijním fondem písemnou smlouvu o penzijním 
připojištění (dále jen „smlouva“),

b) fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na území jiného členského fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na území jiného členského 
státu Evropské unie, pokud je účastna důchodového pojištění nebo státu Evropské unie, pokud je účastna důchodového pojištění nebo 
veřejného zdravotního pojištění v České republice, která uzavřeveřejného zdravotního pojištění v České republice, která uzavře
s Penzijním fondem smlouvu.s Penzijním fondem smlouvu.

2.2.   Smlouvou se Penzijní fond zavazuje poskytovat účastníku dávky penzijníhoSmlouvou se Penzijní fond zavazuje poskytovat účastníku dávky penzijního
připojištění za podmínek, ve výši a způsobem stanoveným tímto penzij-připojištění za podmínek, ve výši a způsobem stanoveným tímto penzij-
ním plánem Penzijního fondu (dále jen „penzijní plán“) a smlouvou. ním plánem Penzijního fondu (dále jen „penzijní plán“) a smlouvou. 
Účastník se zavazuje platit Penzijnímu fondu příspěvky za podmínek, Účastník se zavazuje platit Penzijnímu fondu příspěvky za podmínek, 
ve výši a způsobem stanoveným penzijním plánem a smlouvou.ve výši a způsobem stanoveným penzijním plánem a smlouvou.

2.3.   Penzijní plán je nedílnou součástí smlouvy. Nestanoví-li tento penzijní Penzijní plán je nedílnou součástí smlouvy. Nestanoví-li tento penzijní 
plán výslovně jinak, řídí se vztah mezi účastníkem a Penzijním fondem plán výslovně jinak, řídí se vztah mezi účastníkem a Penzijním fondem 
zákonem.

§ 3

Uzavření smlouvy a počátek penzijního 
připojištění

3.1.3.1.   Penzijní připojištění vzniká na základě smlouvy mezi fyzickou osobou, Penzijní připojištění vzniká na základě smlouvy mezi fyzickou osobou, 
která je způsobilá být účastníkem dle § 2, a Penzijním fondem. Smlouvakterá je způsobilá být účastníkem dle § 2, a Penzijním fondem. Smlouva
nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
uvedeným ve smlouvě, nejdříve však prvním dnem měsíce následujícíhouvedeným ve smlouvě, nejdříve však prvním dnem měsíce následujícího
po podpisu smlouvy.

3.2.   Jednacím jazykem je český jazyk. Pokud písemnost týkající se penzijníhoJednacím jazykem je český jazyk. Pokud písemnost týkající se penzijního
připojištění není sepsána v tomto jazyce, přiloží účastník její úředně připojištění není sepsána v tomto jazyce, přiloží účastník její úředně 
ověřený překlad.

3.3.   Ve smlouvě může účastník určit pro případ svého úmrtí fyzickou osobu, Ve smlouvě může účastník určit pro případ svého úmrtí fyzickou osobu, 
které vznikne nárok na dávku stanovenou penzijním plánem, a to které vznikne nárok na dávku stanovenou penzijním plánem, a to 
jménem, příjmením, dnem, měsícem, rokem, místem a státem narození. jménem, příjmením, dnem, měsícem, rokem, místem a státem narození. 

Po dobu trvání svého penzijního připojištění v Penzijním fondu může Po dobu trvání svého penzijního připojištění v Penzijním fondu může 
určení osoby měnit. Změna určení osoby je účinná dnem doručení určení osoby měnit. Změna určení osoby je účinná dnem doručení to-
hoto sdělení Penzijnímu fondu. Je-li určeno více osob, musí účastník hoto sdělení Penzijnímu fondu. Je-li určeno více osob, musí účastník 
současně vymezit způsob rozdělení dávky jednotlivým osobám. Není-li současně vymezit způsob rozdělení dávky jednotlivým osobám. Není-li 
vymezen způsob rozdělení dávky jednotlivým osobám, má každá právo vymezen způsob rozdělení dávky jednotlivým osobám, má každá právo 
na stejný podíl.

3.4.   Účastník, který je způsobilý uzavřít smlouvu s Penzijním fondem dle § 2Účastník, který je způsobilý uzavřít smlouvu s Penzijním fondem dle § 2
odst. 2.1. pís. a) a b), je povinen při podpisu smlouvy hodnověrným odst. 2.1. pís. a) a b), je povinen při podpisu smlouvy hodnověrným 
způsobem doložit svůj trvalý pobyt na území České republiky nebo své způsobem doložit svůj trvalý pobyt na území České republiky nebo své 
bydliště na území jiného členského státu Evropské unie. Pro účastníka bydliště na území jiného členského státu Evropské unie. Pro účastníka 
dle § 2 odst. 2.1. pís. b)  současně  platí povinnost prokázat účast na dle § 2 odst. 2.1. pís. b)  současně  platí povinnost prokázat účast na 
zdravotním nebo důchodovém pojištění v České republice.zdravotním nebo důchodovém pojištění v České republice.

3.5.   V případě ztráty způsobilosti být účastníkem penzijního připojištění dle V případě ztráty způsobilosti být účastníkem penzijního připojištění dle 
§ 2 odst. 2.1. účastník neprodleně oznámí tuto skutečnost Penzijnímu § 2 odst. 2.1. účastník neprodleně oznámí tuto skutečnost Penzijnímu 
fondu, jinak odpovídá za vzniklé škody. fondu, jinak odpovídá za vzniklé škody. 

3.6.3.6.   Při sjednávání smlouvy účastník podpisem stvrzuje, že byl zástupcem Při sjednávání smlouvy účastník podpisem stvrzuje, že byl zástupcem 
Penzijního fondu seznámen s tímto penzijním plánem a aktuálním sta-Penzijního fondu seznámen s tímto penzijním plánem a aktuálním sta-
tutem a že uvedl pravdivě a úplně všechny údaje, které Penzijní fond tutem a že uvedl pravdivě a úplně všechny údaje, které Penzijní fond 
požaduje.požaduje.

3.7.3.7.   Účastník je povinen písemně oznámit Penzijnímu fondu všechny sku-Účastník je povinen písemně oznámit Penzijnímu fondu všechny sku-
tečnosti, které mají význam pro trvání penzijního připojištění, a dále tečnosti, které mají význam pro trvání penzijního připojištění, a dále 
změnu těch skutečností, které jsou podmínkou pro splnění informační změnu těch skutečností, které jsou podmínkou pro splnění informační 
povinnosti Penzijního fondu podle § 22 odst. 22.2. pís. a), b), c). Pokud povinnosti Penzijního fondu podle § 22 odst. 22.2. pís. a), b), c). Pokud 
účastník sdělí Penzijnímu fondu chybné údaje, odpovídá za vzniklé škody.účastník sdělí Penzijnímu fondu chybné údaje, odpovídá za vzniklé škody.

§ 4

Změny smlouvy

4.1.   Změny smlouvy, kromě změny osobních údajů a změny způsobu placeníZměny smlouvy, kromě změny osobních údajů a změny způsobu placení
a výše příspěvků, se provádějí dodatkem ke smlouvě.a výše příspěvků, se provádějí dodatkem ke smlouvě.

4.2.   Změna určení fyzické osoby během trvání penzijního připojištění u Pen-Změna určení fyzické osoby během trvání penzijního připojištění u Pen-
zijního fondu musí být úředně ověřena.zijního fondu musí být úředně ověřena.

4.3.   Změny smlouvy nabývají účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce Změny smlouvy nabývají účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po jejich doručení Penzijnímu fondu, nedohodnou-li se následujícího po jejich doručení Penzijnímu fondu, nedohodnou-li se 
účastník a Penzijní fond jinak. Změny osobních údajů, změny způsobu účastník a Penzijní fond jinak. Změny osobních údajů, změny způsobu 
placení příspěvků a změny uvedené v § 3 odst. 3.3. nabývají účinnosti placení příspěvků a změny uvedené v § 3 odst. 3.3. nabývají účinnosti 
dnem jejich doručení Penzijnímu fondu.dnem jejich doručení Penzijnímu fondu.

§ 5

Důvody vypovězení penzijního připojištění, 
zánik penzijního připojištění

5.1.   Účastník může penzijní připojištění kdykoliv písemně vypovědět. Účastník může penzijní připojištění kdykoliv písemně vypovědět. 
Výpovědní lhůta je dvouměsíční a začíná běžet od prvního dne měsíce Výpovědní lhůta je dvouměsíční a začíná běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po doručení výpovědi Penzijnímu fondu. Penzijní fond je následujícího po doručení výpovědi Penzijnímu fondu. Penzijní fond je 
povinen účastníku nejpozději do 30 dnů ode dne doručení výpovědi pí-povinen účastníku nejpozději do 30 dnů ode dne doručení výpovědi pí-
semně potvrdit její přijetí a sdělit datum zániku penzijního připojištění.semně potvrdit její přijetí a sdělit datum zániku penzijního připojištění.

5.2.   Penzijní fond může písemně vypovědět penzijní připojištění pouzePenzijní fond může písemně vypovědět penzijní připojištění pouze
účastníku, který:účastníku, který:
a) nezaplatil příspěvky za nejméně šest kalendářních měsíců, byl-linezaplatil příspěvky za nejméně šest kalendářních měsíců, byl-li

nejméně jeden měsíc před vypovězením penzijního připojištění na nejméně jeden měsíc před vypovězením penzijního připojištění na 
možnost výpovědi písemně Penzijním fondem upozorněn,možnost výpovědi písemně Penzijním fondem upozorněn,

b) při uzavírání smlouvy uvedl nepravdivé údaje mající vliv na poskyto-při uzavírání smlouvy uvedl nepravdivé údaje mající vliv na poskyto-
vání státního příspěvku nebo na dávky penzijního připojištění, nebo vání státního příspěvku nebo na dávky penzijního připojištění, nebo 
který zatajil skutečnosti rozhodné pro uzavření smlouvy, nebokterý zatajil skutečnosti rozhodné pro uzavření smlouvy, nebo

c) nesplňuje podmínky být účastníkem stanovené zákonem.c) nesplňuje podmínky být účastníkem stanovené zákonem.

         Výpovědní lhůta je dvouměsíční a začíná běžet od prvního dne měsíce Výpovědní lhůta je dvouměsíční a začíná běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po doručení výpovědi účastníkovi.následujícího po doručení výpovědi účastníkovi.

5.3.   Penzijní připojištění nelze podle odst. 5.2. vypovědět, jestliže účast-Penzijní připojištění nelze podle odst. 5.2. vypovědět, jestliže účast-
ník splnil podmínku pro vznik nároku na penzi spočívající v placení ník splnil podmínku pro vznik nároku na penzi spočívající v placení 
příspěvků po dobu stanovenou penzijním plánem, nebo by splnil tuto příspěvků po dobu stanovenou penzijním plánem, nebo by splnil tuto 
podmínku do konce výpovědní lhůty stanovené penzijním plánem.podmínku do konce výpovědní lhůty stanovené penzijním plánem.

5.4.   Penzijní připojištění účastníka zaniká dnem:Penzijní připojištění účastníka zaniká dnem:

a) ukončení výplaty poslední penze,ukončení výplaty poslední penze,

b) výplaty jednorázového vyrovnání místo poslední penze,výplaty jednorázového vyrovnání místo poslední penze,

c) na kterém se účastník a Penzijní fond písemně dohodli,na kterém se účastník a Penzijní fond písemně dohodli,

d) uplynutí výpovědní lhůty,uplynutí výpovědní lhůty,

e) výplaty odbytného při zániku Penzijního fondu, pokud nedošlovýplaty odbytného při zániku Penzijního fondu, pokud nedošlo
k  převzetí povinností Penzijního fondu jiným penzijním fondem,k  převzetí povinností Penzijního fondu jiným penzijním fondem,

f) ukončení trvalého pobytu účastníka na území České republiky,ukončení trvalého pobytu účastníka na území České republiky,

g) ztráty bydliště na území členského státu Evropské unie nebo ukon-ztráty bydliště na území členského státu Evropské unie nebo ukon-
čení účasti v důchodovém pojištění nebo ve veřejném zdravotním čení účasti v důchodovém pojištění nebo ve veřejném zdravotním 
pojištění v České republice,pojištění v České republice,

h) úmrtí účastníka.úmrtí účastníka.

§ 6

Druhy dávek

6.1.   Penzijní fond poskytuje z penzijního připojištění tyto dávky:Penzijní fond poskytuje z penzijního připojištění tyto dávky:
a) penze, kterou se rozumí doživotní pravidelná výplata peněžní částky,penze, kterou se rozumí doživotní pravidelná výplata peněžní částky,

a jde-li o pozůstalostní penzi, výplata peněžní částky po stanovenou
dobu,

b) jednorázové vyrovnání,
c) odbytné.

6.2.   Penzijní fond poskytuje tyto druhy penzí:

a) starobní penzi,

b) výsluhovou penzi,

c) invalidní penzi,

d) pozůstalostní penzi.

6.3.   Ve smlouvě je třeba vždy sjednat poskytování starobní penze.

6.4.   Starobní, výsluhová a invalidní penze náleží jen účastníku. Pozůstalostní
penze náleží fyzické osobě, kterou účastník určil ve smlouvě.

§ 7

Vznik nároku na dávky a dědictví

7.1.   Nárok na starobní penzi vzniká účastníku při současném splnění násle-
dujících podmínek:

a) dožil se věku alespoň 60 let,

b) platil příspěvky nejméně po dobu 60 kalendářních měsíců,

c) nepobírá invalidní penzi.

Penzijní plán
Penzijního fondu
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13.2.   Vznikl-li nárok na odbytné podle §7 odst. 7.6. písm. b), rozdělí se od-
bytné mezi fyzické osoby určené ve smlouvě podle poměru určeného 
účastníkem.

13.3.   Pokud účastník nestanovil ve smlouvě žádný poměr, jsou výše pro-
středků určených na výplatu odbytného pro všechny fyzické osoby
určené ve smlouvě stejné.

13.4.   Zemře-li fyzická osoba určená ve smlouvě před úmrtím účastníka, 
rozdělí se její podíl ve prospěch ostatních fyzických osob, pokud byly 
určeny, a to v poměru stanoveném účastníkem na smlouvě.

13.5.   Výše jednorázového vyrovnání poskytovaného účastníku místo penze, 
která mu ještě nebyla vyplácena, se stanoví jako úhrn příspěvků evi-
dovaných ve prospěch účastníka na tuto penzi, státních příspěvků
a podílu na výnosech hospodaření Penzijního fondu odpovídajícího 
výši těchto příspěvků.

§ 14

Výše příspěvků

14.1.   Za příspěvek se považuje příspěvek placený účastníkem, příspěvek 
placený zaměstnavatelem a příspěvky dalších třetích osob placené za 
účastníka.

14.2.   Výše příspěvku se sjednává ve smlouvě na kalendářní měsíc podle 
volby účastníka. Ve smlouvě se stanoví, jakou část příspěvku bude 
platit účastník a jakou za něj budou platit další třetí osoby. Výše 
příspěvku nesmí být nižší, než je částka zakládající nárok na státní 
příspěvek, tj. 100 Kč. Příspěvek zaměstnavatele účastník pouze 
písemně oznámí. Účastník nemá povinnost stanovit výši příspěvku 
zaměstnavatele.

14.3.   Účastník má právo do budoucna měnit výši příspěvku. Při změně výše 
příspěvků postupuje účastník v souladu s ustanoveními § 4 – Změny 
smlouvy.

14.4.   Sjednaná měsíční výše příspěvku určeného na výsluhovou penzi nesmí
být vyšší než sjednaná měsíční výše příspěvku určeného na starobní 
penzi. Poměr příspěvku určeného na výsluhovou penzi a příspěvku 
určeného na starobní penzi je stejný pro všechny příspěvky zaplacené 
účastníkem a třetími osobami za účastníka.

§ 15

Pravidla a způsob placení příspěvků, 
postup při neplacení a opožděném nebo 

nesprávném placení příspěvků

15.1.   Účastník nemůže platit příspěvek na penzijní připojištění současně 
u více penzijních fondů.

15.2.   Příspěvky se platí na kalendářní měsíc a jsou evidovány v tuzemské 
měně. Příspěvek se považuje za zaplacený včas právě tehdy, když je 
příspěvek připsán do konce kalendářního měsíce na účet Penzijního 
fondu u jeho depozitáře. Příspěvek placený na delší období se pova-
žuje za zaplacený včas, je-li příspěvek připsán do konce prvního
kalendářního měsíce tohoto období na účet Penzijního fondu u jeho 
depozitáře.

15.3.   První příspěvek se platí za kalendářní měsíc, od kterého nabyla smlouva
účinnosti.

15.4.   Za účastníka může s jeho souhlasem platit příspěvky nebo jejich část 
třetí osoba. Účastník je povinen předem tuto skutečnost písemně 
oznámit Penzijnímu fondu. Při placení příspěvku nebo jeho části třetí 
osobou je účastník povinen zabezpečit identifi kaci plátce na provádě-
ných platbách pod platebními symboly určenými ve smlouvě.

15.5.   Příspěvky placené účastníkem nebo třetí osobou (s výjimkou zaměst-
navatele) je možno předplácet do budoucna. Přeplatek příspěvku pla-
ceného účastníkem nebo třetí osobou (s výjimkou zaměstnavatele) se 
převádí na další období. Platbu zaměstnavatele na penzijní připojiš-
tění účastníka zaplacenou v daném kalendářním měsíci Penzijní fond 
považuje za příspěvek na tento měsíc, pokud tuto platbu neoznačí 
účastník jako příspěvek na další období.

15.6.   Neplacení příspěvků se řídí dle § 5 odst. 5.2. písm. a). Opožděný 
příspěvek se nepovažuje za zaplacený včas dle odst. 15.2. Na pří-
spěvek zaplacený účastníkem a třetí osobou kromě zaměstnavate-
le v nesprávné (tj. menší než sjednané) výši bude vyžádán státní 
příspěvek, pokud je součet těchto příspěvků alespoň 100 Kč. Na 
příspěvek zaplacený v menší výši než 100 Kč nebude vyžádán státní 
příspěvek.

15.7.   Měsíc, na který byl příspěvek zaplacen v menší výši než 100 Kč, se 
nezapočítá do doby nezbytné pro vznik nároku na dávky dle § 7.

15.8.   Bude-li připsán na účet Penzijního fondu u jeho depozitáře příspěvek 
v menší než sjednané výši, rozdělí se ve prospěch starobní a výsluhové 
penze v poměru určeném na smlouvě.

§ 16

Státní příspěvky

16.1.   Ze státního rozpočtu se poskytují ve prospěch účastníků státní pří-
spěvky.

16.2.   Na každý kalendářní měsíc náleží každému účastníku, který má včas 
(podle § 15 odst. 15.2.) zaplacen na tento kalendářní měsíc příspěvek
(kromě příspěvku zaměstnavatele) ve výši alespoň 100 Kč, jeden 
státní příspěvek.

7.2.   Nárok na výsluhovou penzi, byla-li sjednána, vzniká účastníku, který 
platil příspěvky nejméně po dobu 180 kalendářních měsíců a nepobírá 
invalidní penzi.

7.3.   Nárok na invalidní penzi, byla-li sjednána, vzniká účastníku při součas-
ném splnění následujících podmínek:
a) byl mu přiznán plný invalidní důchod z důchodového pojištění,
b) platil příspěvky nejméně po dobu 36 kalendářních měsíců,
c) nepobírá starobní penzi.

7.4.   Nárok na pozůstalostní penzi, byla-li sjednána, vzniká fyzické osobě 
určené ve smlouvě
I. Při současném splnění následujících podmínek:

a) účastník zemřel před podáním žádosti o výplatu starobní, výslu-
hové nebo invalidní penze nebo před podáním žádosti o výplatu 
jednorázového vyrovnání místo těchto penzí,

b) účastník platil před svým úmrtím příspěvky po dobu nejméně 36 
kalendářních měsíců.

II. Po úmrtí účastníka pobírajícího doživotní penzi, pokud zvolil druh 
doživotní penze spojený s následným poskytováním pozůstalostní 
penze.

III. Zemřel-li účastník pobírající doživotní penzi spojenou s následným 
poskytováním pozůstalostní penze, který zároveň platil příspěvky 
ve prospěch jiné penze. Výplata pozůstalostní penze se řeší jako 
souběh nároků podle odst. 7.4. I. a II.

7.5.   Nárok na jednorázové vyrovnání místo penze vzniká účastníku, vznikl-li
mu nárok na penzi, která mu ještě nebyla vyplácena.

7.6.   Nárok na odbytné vzniká:
a) účastníku, který platil příspěvky nejméně po dobu 12 kalendářních

měsíců a jehož penzijní připojištění zaniklo výpovědí nebo dohodou,
pokud mu není vyplácena penze a nedošlo k převedení prostředků 
do penzijního připojištění u jiného penzijního fondu,

b) fyzickým osobám určeným ve smlouvě, pokud účastník zemřel a nebyla
mu vyplácena penze nebo vyplaceno jednorázové vyrovnání a po-
kud nevznikl nárok na pozůstalostní penzi, nebo pokud se nároku 
na pozůstalostní penzi všechny fyzické osoby určené ve smlouvě 
písemně vzdaly.

7.7.   Zemřel-li účastník, kterému nebyla vyplácena penze, a nevznikl-li nárok
na odbytné podle odst. 7.6. písm. b) nebo pozůstalostní penzi, stává se 
částka ve výši odbytného předmětem dědictví.

§ 8

Vznik nároku na výplatu dávek

8.1.   Dávky penzijního připojištění se vyplácejí na základě písemné žádosti 
oprávněného po splnění podmínek nároku na dávky. Pravost podpisu 
na písemné žádosti musí být úředně ověřena. Za úřední ověření se pova-
žuje i ověření osobou k tomu zmocněnou Penzijním fondem (pověření 
zaměstnanci Penzijního fondu nebo jeho pověření zástupci).

8.2.   Je-li pro vznik nároku na dávku nutno splnit i jiné podmínky než dosa-
žení věku a doby placení příspěvků, musí být k žádosti o výplatu dávky 
přiložena úředně ověřená listina dokládající právní skutečnost nároku 
na výplatu příslušné dávky.

§ 9

Starobní penze a její kombinace 
s pozůstalostní penzí

9.1.   Po splnění podmínek nároku na starobní penzi je účastník oprávněn 
podat písemnou žádost o výplatu starobní penze nebo jednorázového 
vyrovnání místo této penze. V žádosti o výplatu starobní penze si účast-
ník zvolí z následujících druhů starobní penze:
A. Doživotní starobní penze - je vyplácena účastníku do konce jeho 

života.
B. Doživotní starobní penze se zaručenou výplatou po stanovenou dobu

- je spojením doživotní starobní penze a pozůstalostní penze, která je
vyplácena fyzickým osobám určeným ve smlouvě v případě úmrtí 
účastníka před uplynutím zaručené doby výplaty po zbytek této doby.

C. Doživotní starobní penze s prodlouženou dobou výplaty - je spoje-
ním doživotní starobní penze a pozůstalostní penze, která je vyplá-
cena fyzickým osobám určeným ve smlouvě po úmrtí účastníka po 
stanovenou dobu.

9.2.   Výše doživotní starobní penze se stanoví na základě pojistně-matema-
tických zásad při pojistně-technické úrokové míře určené způsobem 
uvedeným v příloze. Výše doživotní starobní penze závisí na úhrnu pří-
spěvků evidovaných ve prospěch účastníka na starobní penzi, státních 
příspěvků a podílu na výnosech hospodaření Penzijního fondu odpovída-
jících výši příspěvků na tuto penzi, dále pak na druhu starobní penze, 
pohlaví a věku, od kterého se doživotní starobní penze poskytuje (viz pří-
loha). Do výše prostředků, z nichž se penze stanoví, bude zahrnuta i výše
prostředků určených na výsluhovou penzi, pokud ji účastník dosud ne-
pobírá.

§ 10

Výsluhová penze a její kombinace
s pozůstalostní penzí

10.1. Po splnění podmínek nároku na výsluhovou penzi je účastník oprávněn 
podat písemnou žádost o výplatu výsluhové penze nebo jednorázového
vyrovnání místo této penze. V žádosti o výplatu výsluhové penze si 
účastník zvolí z následujících druhů výsluhové penze:

A. Doživotní výsluhová penze - je vyplácena účastníku do konce jeho 
života.

B. Doživotní výsluhová penze se zaručenou výplatou po stanovenou 
dobu - je spojením doživotní výsluhové penze a pozůstalostní penze,
která je vyplácena fyzickým osobám určeným ve smlouvě v případě 
úmrtí účastníka před uplynutím zaručené doby výplaty po zbytek 
této doby. 

C. Doživotní výsluhová penze s prodlouženou dobou výplaty - je spo-
jením doživotní výsluhové penze a pozůstalostní penze, která je
vyplácena fyzickým osobám určeným ve smlouvě po úmrtí účastníka 
po stanovenou dobu.

10.2. Výše doživotní výsluhové penze se stanoví na základě pojistně-mate-
matických zásad při pojistně-technické úrokové míře určené způsobem 
uvedeným v příloze. Výše doživotní výsluhové penze závisí na úhrnu 
příspěvků evidovaných ve prospěch účastníka na výsluhovou penzi, 
státních příspěvků a podílu na výnosech hospodaření Penzijního fondu 
odpovídajících výši příspěvků na tuto penzi, dále pak na druhu výslu-
hové penze, pohlaví a věku, od kterého se doživotní výsluhová penze 
poskytuje (viz příloha).

§ 11

Invalidní penze a její kombinace
s pozůstalostní penzí

11.1. Po splnění podmínek nároku na invalidní penzi je účastník oprávněn 
podat písemnou žádost o výplatu invalidní penze nebo jednorázového 
vyrovnání místo této penze. V žádosti o výplatu invalidní penze si účast-
ník zvolí z následujících druhů invalidní penze:
A. Doživotní invalidní penze - je vyplácena účastníku do konce jeho 

života.
B. Doživotní invalidní penze se zaručenou výplatou po stanovenou dobu

- je spojením doživotní invalidní penze a pozůstalostní penze, která 
je vyplácena fyzickým osobám určeným ve smlouvě v případě úmrtí 
účastníka před uplynutím zaručené doby výplaty po zbytek této doby.

C. Doživotní invalidní penze s prodlouženou dobou výplaty - je spojením
doživotní invalidní penze a pozůstalostní penze, která je vyplácena 
fyzickým osobám určeným ve smlouvě po úmrtí účastníka po stano-
venou dobu.

11.2. Výše doživotní invalidní penze se stanoví na základě pojistně-mate-
matických zásad při pojistně-technické úrokové míře určené způsobem 
uvedeným v příloze. Výše doživotní invalidní penze závisí na úhrnu 
příspěvků evidovaných ve prospěch účastníka na starobní a výsluhovou 
penzi, kterou účastník dosud nepobírá, státních příspěvků, podílu na 
výnosech hospodaření Penzijního fondu, druhu invalidní penze, pohlaví 
a věku, od kterého se doživotní invalidní penze poskytuje (viz příloha). 
Pro výpočet invalidní penze se využije všech prostředků evidovaných 
ve prospěch účastníka na jeho osobním účtu s výjimkou prostředků 
určených na již probíhající výplatu výsluhové penze.

§ 12

Pozůstalostní penze

12.1. V případě úmrtí účastníka je fyzická osoba určená ve smlouvě oprávněna
podat písemnou žádost o výplatu pozůstalostní penze.

12.2. Po splnění podmínek nároku na pozůstalostní penzi podle § 7 odst. 
7.4. bod I. se pozůstalostní penze vyplácí fyzické osobě určené ve smlou-
vě jako dočasná penze po dobu, kterou tato fyzická osoba stanoví.

12.3. Výše pozůstalostní penze podle § 7 odst. 7. 4. bod I. se stanoví na
základě pojistně-matematických zásad při pojistně-technické úrokové 
míře určené způsobem uvedeným v příloze. Výše této pozůstalostní
penze závisí na úhrnu příspěvků evidovaných ve prospěch účastníka na 
starobní a výsluhovou penzi, státních příspěvků, podílu účastníka na 
výnosech hospodaření Penzijního fondu, na době, po kterou se penze 
bude vyplácet (viz příloha) a v případě více fyzických osob určených ve 
smlouvě i na poměru určeném účastníkem.

12.4. Po splnění podmínek nároku na pozůstalostní penzi podle § 7 odst. 
7.4. bod II. se pozůstalostní penze vyplácí jako dočasná penze:
a) fyzické osobě určené ve smlouvě po zbytek sjednané doby, sjednal-li

účastník zaručenou dobu výplaty (§ 9 odst. 9.1. písm. B, § 10 odst. 
10.1. písm. B, § 11 odst. 11.1. písm. B),

b) fyzické osobě určené ve smlouvě po dobu stanovenou účastníkem 
při volbě druhu doživotní penze, sjednal-li účastník prodlouženou 
dobu výplaty (§ 9 odst. 9.1. písm. C, § 10 odst. 10.1. písm. C, § 11 
odst. 11.1. písm. C).

12.5.   Vyplácí-li se pozůstalostní penze více osobám podle § 7 odst. 7.4. 
bod II., stanoví se její výše podle poměru určeného účastníkem z výše 
penze vyplácené účastníku před vznikem nároku na pozůstalostní penzi.

12.6.   Pokud účastník nestanovil ve smlouvě žádný poměr, jsou výše prostřed-
ků určených na výplatu pozůstalostních penzí pro všechny fyzické
osoby určené ve smlouvě stejné.

12.7.   Zemře-li fyzická osoba určená ve smlouvě před úmrtím účastníka, 
rozdělí se její podíl ve prospěch ostatních fyzických osob, pokud byly 
určeny, a to v poměru stanoveném účastníkem na smlouvě. 

§ 13

Ostatní dávky

13.1.   Výše odbytného se stanoví jako úhrn příspěvků zaplacených účastní-
kem a třetími osobami za účastníka a podílu na výnosech hospodaře-
ní Penzijního fondu odpovídajícího výši těchto příspěvků.



16.3.   Nezaplatil-li účastník včas na kalendářní měsíc příspěvek, nenáleží 
mu za tento měsíc státní příspěvek.

16.4.   Státní příspěvek se dělí na jednotlivé penze v poměru zaplacených 
příspěvků na jednotlivé penze.

16.5.   Na příspěvek placený zaměstnavatelem za své zaměstnance se nepo-
skytuje státní příspěvek.

§ 17

Podmínky odkladu a přerušení placení 
příspěvků

17.1.   Účastník může ve zvlášť závažných případech písemně požádat Pen-
zijní fond o odklad placení příspěvků.

17.2.   Penzijní fond rozhodne o žádosti o odklad placení příspěvků podle 
odst. 17.1. penzijního plánu do jednoho měsíce ode dne doručení 
žádosti. Pokud Penzijní fond ve stanovené lhůtě účastníku nesdělí, že 
žádost zamítá, má se za to, že žádosti bylo vyhověno.

17.3.   Odklad placení příspěvků může účastník kdykoliv ukončit. Ukončení 
oznámí písemně Penzijnímu fondu. Pokud účastník do jednoho 
měsíce od ukončení odkladu doplatí příspěvky za dobu odkladu,
započítává se doba odkladu do doby nezbytné pro vznik nároku na 
dávky uvedené v § 7. Za dobu odkladu nevzniká účastníku nárok na 
státní příspěvek.

17.4.   Účastník má právo písemně požádat Penzijní fond o přerušení placení 
příspěvků. Doba přerušení placení příspěvků se nezapočítává do doby 
nezbytné pro vznik nároku na dávky uvedené v § 7.

17.5.   Penzijní fond rozhodne o žádosti o přerušení placení příspěvků podle 
odst. 17.4. penzijního plánu do jednoho měsíce ode dne doručení 
žádosti. Pokud Penzijní fond ve stanovené lhůtě účastníku nesdělí, že 
žádost zamítá, má se za to, že žádosti bylo vyhověno.

17.6.   Přerušení placení příspěvků může účastník kdykoliv ukončit. Ukon-
čení oznámí Penzijnímu fondu písemně. Za dobu přerušení nevzniká 
účastníku nárok na státní příspěvek.

§ 18

Přerušení penzijního připojištění

18.1.   Penzijní připojištění účastníka se přerušuje dnem, který uvedl v pí-
semném oznámení o přerušení penzijního připojištění, nejdříve však 
prvním dnem měsíce následujícího po doručení oznámení Penzijnímu 
fondu.

18.2.   Účastník může penzijní připojištění podle odst. 18.1. přerušit jen 
pokud:

a)  platil příspěvky na penzijní připojištění  po dobu nejméně 36 
kalendářních měsíců při prvním přerušení, nebo

b)   platil příspěvky po dobu nejméně 12 kalendářních měsíců v přípa-
dě každého dalšího přerušení penzijního připojištění u Penzijního 
fondu.

18.3.   Doba, po kterou je penzijní připojištění přerušeno, se nezapočítává do 
pojištěné doby. Po dobu přerušení penzijního připojištění jsou účast-
níku připisovány podíly na výnosech hospodaření Penzijního fondu.

§ 19

Podmínky odložení výplaty starobní, 
výsluhové a invalidní penze

19.1.   Pokud vznikl účastníku nárok na starobní (resp. výsluhovou nebo 
invalidní) penzi a nepodal-li Penzijnímu fondu písemnou žádost 
o výplatu penze, dochází k odložení výplaty starobní (resp. výslu-
hové nebo invalidní) penze. Odložení výplaty penze trvá do oka-
mžiku podání písemné žádosti o výplatu účastníkem. Odložením 
výplaty penze se práva a povinnosti účastníka a Penzijního fondu 
nemění.

19.2.   Nárok na penzi nezaniká uplynutím času a účastník zůstává nadále 
účasten penzijního připojištění u Penzijního fondu se všemi nároky 
vyplývajícími z jeho smlouvy, a to až do okamžiku výplaty zvolené 
penze.

§ 20

Podmínky pro převzetí peněžních
prostředků z penzijního připojištění

u jiného penzijního fondu

20.1.   Penzijní fond převezme peněžní prostředky z penzijního připojištění 
u jiného penzijního fondu, pokud penzijní připojištění účastníka za-
niklo a nevznikl mu nárok na penzi a nebylo mu vyplaceno odbytné a 
zároveň uzavřel s Penzijním fondem smlouvu o penzijním připojištění 
podle tohoto penzijního plánu.

20.2.   Doba placení příspěvků na penzijní připojištění u jiného penzijního 
fondu se započítává a rozdělení peněžních prostředků z penzijního 
připojištění u předchozího fondu mezi příspěvky na starobní a výslu-
hovou penzi, byla-li sjednána, Penzijní fond zachovává.

§ 21

Zásady, podle kterých se účastníci včetně 
příjemců penzí podílejí na výnosech 

hospodaření Penzijního fondu

21.1.   Penzijní fond je povinen rozdělit zisk vykázaný v roční účetní závěrce 
tak, že nejméně 5 % připadá do rezervního fondu, nejvíce 10 % se 
rozděluje podle rozhodnutí valné hromady a zbylá část se použije ve 
prospěch účastníků a osob, jejichž penzijní připojištění zaniklo v roce, 
za který se zisk rozděluje.

21.2.   Přispívající účastníci se na zisku Penzijního fondu podílí přímo úměrně 
průměrné výši fi nančních prostředků evidovaných v jejich prospěch 
v roce, za který je zisk rozdělován. Podíly na výnosech hospodaření 
Penzijního fondu určené ve prospěch přispívajících účastníků se při-
pisují do jednoho měsíce po schválení roční účetní závěrky Penzijního 
fondu valnou hromadou.

21.3.   Podíly na výnosech hospodaření Penzijního fondu připadající na účast-
níky pobírající penze se připisují formou valorizace penzí. K úhrnu
fi nančních prostředků určených na výplaty penzí je výnos připisován 
stejným způsobem jako přispívajícím účastníkům (dle odst. 21.2.). 
Tento výnos je snížen o část odpovídající výši pojistně-technické 
úrokové míry použité při výpočtu penzí. Všechny vyplácené penze jsou 
následně zvýšeny o tolik procent, o kolik průměrná výše fi nančních 
prostředků určených na výplaty penzí po připsání výnosů převyšuje 
součet průměrných výší technických rezerv všech příjemců penzí (dle 
bodu 3 přílohy penzijního plánu), nejvýše však o výnosové procento 
připisované přispívajícím účastníkům snížené o pojistně-technickou 
úrokovou míru. Zvýšená penze začne být vyplácena do tří měsíců po 
schválení roční účetní závěrky Penzijního fondu valnou hromadou.

21.4.   Každému účastníku Penzijní fond eviduje stav příspěvků odděleně 
pro starobní a výsluhovou penzi v rozdělení na příspěvky účastníka, 
příspěvky účastníka nárokovatelné pro odpočet ze základu daně z pří-
jmu účastníkem, příspěvky placené zaměstnavatelem, státní příspěvky,
ostatní příspěvky a podíly na výnosech hospodaření Penzijního fondu.

21.5.   Penzijní fond eviduje výši technické rezervy na výplatu penzí účastní-
kům přijímajícím penze.

21.6.   Při odkladu výplaty starobní a výsluhové penze, při přerušení nebo 
odkladu placení příspěvků a při přerušení penzijního připojištění se 
připisují účastníku podíly na výnosech hospodaření Penzijního fondu.

§ 22

Informování o výši prostředků

22.1.   Penzijní fond zasílá účastníkům jednou v roce písemnou informaci o výši
všech prostředků (dále jen „písemná informace“), které Penzijní fond 
eviduje ve prospěch jejich nároků z penzijního připojištění, a o stavu 
těchto nároků.

22.2.   Písemná informace se rozesílá účastníkům do jednoho měsíce ode 
dne konání valné hromady a obsahuje zejména:

a)   číslo smlouvy účastníka,

b)   jméno a příjmení účastníka,

c)   rodné číslo účastníka,

d)   výši příspěvků evidovaných Penzijním fondem ve prospěch účast-
níka odděleně pro starobní a výsluhovou penzi v rozdělení na
příspěvky účastníka, příspěvky účastníka nárokovatelné pro odpočet
ze základu daně z příjmu účastníkem, příspěvky placené zaměstna-
vatelem, státní příspěvky, ostatní příspěvky, počet měsíců započí-
taných do doby nezbytné pro vznik nároku na dávky, změnu výše 
minimální splátky penze,

e)   výši podílu účastníka na hospodaření Penzijního fondu včetně úda-
je o výši připsaného procenta zhodnocení prostředků účastníka,

f)    zprávu o hospodaření Penzijního fondu včetně přehledu o uložení 
a umístění prostředků Penzijního fondu a jejich výši a počtu jeho 
účastníků.

22.3.   Za znovu odeslání nebo odeslání druhé a další písemné informace 
o výši všech prostředků účastníka, které Penzijní fond eviduje ve pro-
spěch jeho nároků z penzijního připojištění, je Penzijní fond oprávněn 
požadovat na účastníku úhradu účelně vynaložených nákladů spoje-
ných s distribucí této písemné informace.

22.4.   Informace uvedené v odst. 22.2. písm. d) se netýkají účastníků, kteří 
již pobírají penzi. Penzijní fond může určit další náležitosti písemné 
informace.

§ 23

Pravidla a způsob vyplácení dávek

23.1.   Starobní, výsluhová, invalidní a pozůstalostní penze jsou vypláceny 
měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně.

23.2.   Účastník si může zvolit pouze takovou penzi a takový způsob vyplá-
cení, aby jednotlivá splátka penze činila alespoň 500 Kč. Nezabezpe-
čuje-li stav fi nančních prostředků účastníka k datu zahájení výplaty 
penze roční penzi alespoň 500 Kč, vyplatí Penzijní fond jednorázové 
vyrovnání na základě písemné žádosti účastníka. Penzijní fond může 
pro nově přiznávané penze zvýšit minimální splátku penze maximálně 
o výši infl ace za období od poslední změny této částky.

23.3.   Účastník si v žádosti o výplatu penze může zvolit výši první splátky, 
maximálně však do výše jedné třetiny prostředků určených na výplatu 

příslušné penze. Výše penze se pak spočítá z částky snížené o tuto 
první splátku. Pokud celková výše prostředků účastníka evidovaná ve 
prospěch této penze snížená o první splátku nezabezpečí minimální 
penzi (odst. 23.2.), bude účastníku vypočtena minimální penze a zby-
tek prostředků určen na první splátku.

23.4.   Fyzická osoba určená ve smlouvě si může zvolit v případech uvedených 
v § 7 odst. 7.4. bod I pouze takový způsob vyplácení pozůstalostní 
penze, aby jednotlivá splátka penze činila alespoň 500 Kč. Penzijní 
fond může pro nově přiznávané penze zvýšit minimální splátku 
pozůstalostní penze maximálně o výši infl ace za období od poslední 
změny této částky.

23.5.   První splátka penze je vyplacena v kalendářním měsíci, který následuje
po vzniku nároku na výplatu penze.

23.6.   Penzijní fond je oprávněn kontrolovat, zda trvá nárok na výplatu dávek 
oprávněnému.

23.7.   Odbytné se vyplácí nejpozději do tří měsíců ode dne doručení písemné
žádosti o výplatu. Pokud účastník požádá o výplatu odbytného před 
zánikem penzijního připojištění, vyplácí se odbytné nejpozději do tří 
měsíců ode dne zániku penzijního připojištění.

23.8.   Jednorázové vyrovnání se vyplácí nejpozději do konce kalendářního 
čtvrtletí následujícího po měsíci, na který byl poslední příspěvek 
účastníka zaplacen. Účastníku, kterému vznikl nárok na jednorázové 
vyrovnání a který penzijní připojištění přerušil před uplatněním nároku,
se jednorázové vyrovnání vyplácí nejpozději do tří měsíců ode dne 
doručení písemné žádosti o výplatu.

23.9.   Dávky se zaokrouhlují na celé koruny směrem dolů.

23.10. Ke dni výplaty jednorázového vyrovnání a odbytného není známa celko-
vá výše dávky, neboť není známa výše podílů účastníků na výnosech 
hospodaření Penzijního fondu za daný rok a v některých případech i za
předchozí rok. Doplatky těchto dávek se vyplácejí bez zbytečného od-
kladu po připsání podílů na výnosech hospodaření Penzijního fondu 
účastníkům. V případě převodu fi nančních prostředků do jiného penzijní-
ho fondu jsou doplatky řešeny stejným způsobem. Do výpočtu výše penze
je zahrnut i státní příspěvek, na který má účastník nárok a dosud není 
evidován v jeho prospěch. Připisování výnosů se řídí dle § 21 odst. 21.3.

23.11. Účastníkovi nebo fyzické osobě určené ve smlouvě, kterým vznikl nárok
na dávku penzijního připojištění a kteří nemají trvalý pobyt na území 
České republiky, je Penzijní fond povinen na jejich žádost vyplácet 
dávku do ciziny ve výši a ve lhůtách stanovených penzijním plánem.

23.12. Účastníkovi nebo fyzické osobě určené ve smlouvě, kterým vznikl nárok
na dávku penzijního připojištění a kteří nemají bydliště na území člen-
ského státu Evropské unie, je Penzijní fond povinen na jejich žádost 
vyplácet dávku do ciziny ve výši a ve lhůtách stanovených penzijním 
plánem.

23.13. Dávka vrácená z důvodu neexistence účtu, nevyzvednutí příjemcem 
ve stanovené lhůtě, odstěhování nebo úmrtí příjemce dávky, je depo-
nována na účtu Penzijního fondu. Znovu bude vyplacena na základě 
písemné žádosti příjemce dávky, popř. fyzické osoby či dědice.

23.14. Dávky se vyplácejí v tuzemské měně, pokud není dohodnuto jinak.

§ 24

Převedení nároků z penzijních plánů 
Nového ČP Penzijního fondu, a.s. 

Veškeré závazky uvedené v tomto paragrafu byly vymezeny pouze pro účast-
níky, kteří při sloučení Nového ČP Penzijního fondu, a.s., s Penzijním fondem 
neodmítli penzijní připojištění u Penzijního fondu. Přesné znění je uvedeno 
v plném znění penzijního plánu č. 6 Penzijního fondu.

§ 25

Právní úkony

25.1. Právní úkony účastníka jsou pro Penzijní fond závazné jejich doručením
Penzijnímu fondu.

25.2. Pro právní úkony týkající se penzijního připojištění je stanovena jen 
písemná forma.

§ 26

Účinnost penzijního plánu

26.1. Penzijní plán nabývá účinnosti dnem zápisu sloučení penzijních fondů 
do obchodního rejstříku.

§ 27

Závěrečné ustanovení

27.1. Penzijní plán byl ve smyslu zákona schválen rozhodnutím Ministerstva 
fi nancí ČR ze dne 16. srpna 2004 pod č.j. 32/82 942/2004-327.



1. Označení

K   - celková výše prostředků účastníka evidovaná ve prospěch příslušné penze ke dni přiznání penze, případně 
snížená o částku první zvýšené výplaty penze

P    -  výše roční penze ke dni přiznání penze

P2   -  výše pololetní penze

P4   -  výše čtvrtletní penze

P12 -  výše měsíční penze

Pakt -  aktuální výše penze

x    -  věk, v němž se začíná vyplácet penze

r    -  doba od počátku výplaty penze v letech

i     -  pojistně-technická úroková míra

v    -  odúročitel, v = (1 + i)-1

s    -  zaručená doba výplaty v letech

t     -  prodloužená doba výplaty v letech

t´    -  doba od smrti účastníka

rVx  -  technická rezerva na výplatu penze pro účastníka ve věku x+r, kterému je penze vyplácena od věku x

rV   -  technická rezerva na výplatu pozůstalostní penze v r-tém roce výplaty

ax   -  počáteční hodnota jednotkového doživotního důchodu pojištěného ve věku x

s|ax -  počáteční hodnota jednotkového doživotního důchodu pojištěného ve věku x s odloženým počátkem výplaty o s let

an   -  počáteční hodnota jednotkového jistého důchodu vypláceného po dobu n let

Ax   -  jednotková počáteční hodnota doživotního pojištění na úmrtí pojištěného ve věku x

Aktuální výše pojistně-technické úrokové míry bude stanovena rozhodnutím představenstva společnosti v závislosti na 
dosahovaných hospodářských výsledcích.

Pro výpočet komutačních čísel Dx, Nx, Cx, Mx se použijí aktuální úmrtnostní tabulky ČSÚ pro muže a ženy upravené
o selekční koefi cienty fx závislé na věku x a nezávislé na pohlaví. Hodnoty koefi cientů fx jsou v rozmezí <0,4 ; 1> a jsou 
stanoveny na základě očekávaného vývoje úmrtnosti. Selekční koefi cienty fx  budou schváleny představenstvem společnosti. 
Upravené úmrtnostní tabulky budou zasílány na vědomí Ministerstvu fi nancí ČR a Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR 
a budou dostupné v sídle Penzijního fondu. 

Výsledná úmrtnost qx se stanoví:   qx = fx . q x
ČSÚ,   kde q x

ČSÚ je úmrtnost z aktuálních ÚT ČSÚ pro věk x.

2. Základní vzorce

ax = Nx / Dx                      s|ax = Nx+s / Dx               Ax = Mx / Dx              an = (1 - vn) / (1 - v) 

3. Výše roční penze

3.1 Výše doživotní penze

P = K / ax          rVx = ax+r P
akt

3.2  Doživotní penze se zaručenou výplatou po stanovenou dobu s let

P = K / (s|ax + as) rVx = (s-r|ax+r + as-r) P
akt     pro r < s, jinak      rVx = ax+r P

akt

3.3  Doživotní penze s prodlouženou dobou výplaty o t let

P = K / (ax + at Ax) rVx = (ax+r + at Ax+r) P
akt   pokud je účastník naživu, jinak  rV = at-t´ Pt-t´ Pt-t´

akt  pro t‘ < t

3.4  Penze dočasně vyplácená po dobu n let (vztahuje se na pozůstalostní penzi podle § 7 odst. 7.4.)

P = K / an rV = an-r P
akt     pro r < n

4. Způsob kalkulace področní penze

P(m) = (1 / m) P

PŘÍLOHA K PENZIJNÍMU PLÁNU


