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Smlouvami ve lll. pilíři se rozumí smlouvy o Penzij-
ním připojištění se státním příspěvkem (sjed-
nané do 30. 11. 2012) a smlouvy o Doplňkovém 
penzijním spoření (sjednané od 1. 1. 2013).

Pokud se zaměstnavatel v minulosti rozhodl, 
nebo se teprve rozhodne přispívat svým za-
městnancům na smlouvy ve lll. pilíři, mají jeho 
zaměstnanci lepší výchozí podmínky pro splnění 
nároku na čerpání předdůchodu.

Příspěvky na tyto produkty jsou důležitým 
bodem při vyjednávání kolektivních smluv 
i nastavení zaměstnaneckých benefitů. Pří-
spěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění 
nebo v současnosti do doplňkového penzijní-
ho spoření je 3. nejoblíbenějším benefitem 
u zaměstnanců. Příspěvek zaměstnavatele 

bude velkou konkurenční výhodou na trhu prá-
ce a při stabilizaci klíčových zaměstnanců.

Jsou zde navíc zachovány odvodové a daňové 
úlevy pro zaměstnavatele, tím pádem se z něj 
stává stabilní nástroj firemního odměňování. Část-
ka, kterou se zaměstnavatel svým zaměstnancům 
rozhodne přispívat, musí byt stanovena v kolektivní 
smlouvě nebo interní směrnici.

Příspěvek na produkty lll. pilíře a na životní po-
jištění jsou v plné míře nákladovou položkou 
a zaměstnavatelé mohou nově uplatnit celkovou 
částku až 30 tisíc korun ročně, která bude osvo-
bozena od plateb sociálního a zdravotního pojiš-
tění. Dosavadní limit byl přitom 24 000 Kč ročně.

Relativně málo se hovoří o tom, že spoření je 
od začátku roku ještě výhodnější. Atraktivita 
se zvýšila zejména pro občany, kteří spoří vyšší 
částky. Pravě ti mohou využít zvýšení státního 
příspěvku z 1 800 Kč na 2 760 Kč ročně.

Klienti nových účastnických fondů mají mož-
nost volby strategie spoření. Mohou si tak sami 
průběžně určovat, jak budou jejich prostředky 
investovány. Zatímco mladí oceňují účastnic-
ké fondy s dynamickou strategií, která za cenu 
vyššího rizika dává možnost dosáhnout v dlou-
hodobém horizontu vyššího zhodnocení úspor, 
lidé blížící se důchodovému věku budou využívat 
spíše fondy s bezpečnou konzervativní strategií. 
Díky zvýšení státní podpory a zachování 
daňových odpočtů ve výši až 12 000 Kč 
ročně je spoření na penzi v penzijních spo-
lečnostech jednou z nejvýhodnějších fo-
rem spoření na českém trhu. Pro dosažení 
státního příspěvku je nutné si od 1. 1. 2013 
platit minimálně 300 Kč měsíčně.

1. ledna 2013 vznikla KB Penzijní společnost, a.s. 
Vznikla transformací Penzijního fondu Komerční 
banky na základě zákona č. 427/2011 Sb., o do-
plňkovém penzijním spoření. Účastníci a příjemci 
dávek z PF KB se v rámci transformace ze zákona 
stali účastníky Transformovaného fondu KB Penzijní 
společnosti (dále jen „Transformovaný fond“), který 
je obhospodařován KB Penzijní společností.

Sídlo KB Penzijní společnosti: 
• náměstí Junkových 2772/1, 155 00 Praha 5
• přímo u stanice metra B – Stodůlky 

Telefonní kontakty: 
• klientská linka 955 525 999
• klientská linka pro zaměstnavatele  
 a externí poradce 955 525 995
• fax 955 525 871 

Nová budova Komerční banky o rozloze 16 tisíc m2 
vznikla v rámci projektu CITY WEST v pražských 
Stodůlkách. Jde o tzv. ekologickou budovu s úspor-
ným provozem a nadstandardně šetrným chodem 
ve vztahu k životnímu prostředí. Jako jedna z prv-
ních v Praze má nová centrála Komerční banky cer-
tifikát BREAM pro ekologicky šetrné budovy.

PŘÍSPĚVKY ZAMĚSTNAVATELŮ JSOU I NADÁLE 
VÝZNAMNÝ ZAMĚSTNANECKÝ BENEFIT SPOŘENÍ NA PENZI 

VE III. PILÍŘI

KB PENZIJNÍ SPOLEČNOST: 

NOVÝ NÁZEV  
A NOVÉ SÍDLO

Zaměstnavatelé hrají ve lll. pilíři významnou roli. Jejich příspěvky jsou pro zaměstnance 
důležitou motivací k uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. Zaměstnan-
cům umožňuje příspěvek zaměstnavatele lepší výchozí podmínky pro splnění nároku 
na čerpání tzv. předdůchodu. Zaměstnavatelé, kteří přispívají svým zaměstnancům 
na penzi, mají pak větší kredit na trhu práce a při hledání nových pracovníků. 

Výše měsíční 
úložky

Výše měsíčního 
státního příspěvku

300 Kč 90 Kč

400 Kč 110 Kč

500 Kč 130 Kč

600 Kč 150 Kč

700 Kč 170 Kč

800 Kč 190 Kč

900 Kč 210 Kč

1 000 Kč 230 Kč



Jak funguje princip plateb příspěvků 
do II. PILÍŘE a jaké povinnosti vyplývají 
z uzavřené smlouvy pro ZAMĚSTNANCE?

Uzavřením smlouvy o Důchodovém spoření ply-
nou účastníkovi nejen výhody ve formě budou-
cího důchodu, ale také určité povinnosti, kterým 
je potřeba věnovat náležitou pozornost. 

Účast na důchodovém spoření (smlouva se za-
městnancem se uzavírá bez uvedení data účin-
nosti) vzniká až registrací uzavřené smlouvy 
v Cen trálním registru smluv (CRS). O tuto regis-
traci je povinna požádat přísluš ná penzijní spo-
lečnost. Správce CRS – Specializovaný finanční 
úřad po po souzení žádosti zasílá účastníkovi 
i penzijní společnosti oznámení o za registrování 
smlouvy. CRS posílá účastníkům dva dopisy, je-
den na doručenku do vlastních rukou a druhý 
obyčejně domů na adresu. V druhém dopise je 
uvedeno konkrétní datum účinnosti smlouvy. 

Plátcem příspěvků na DS je zaměstnavatel, po-
kud má alespoň jednoho zaměstnance účast-
níkem ll. pilíře. Odvádí pojistné na důchodové 
spoření na příslušný finanční úřad prostřednic-
tvím měsíčních záloh na pojistné obdobně jako 
u záloh na daně (odvod záloh je výlučnou zá-
ležitostí plátce). Plátcem pojistného, tj. plát cem 
důchodového spoření se takový zaměstnavatel 
stává automaticky ze zákona. Informace o způ-

sobu zasílání pojistného na důchodové spoření 
naleznete na adrese: http://cds.mfcr.cz/cps/rde/
xchg/cds/xsl/placeni_dani_20833.html?year=0
Poplatník (zaměstnanec) má povinnost písem-
ně svému zaměstnavateli oznámit pojistný den, 
kdy se stal účastníkem důchodového spoření. 
K oznámení může využít formulář „Oznáme-
ní“, který naleznete na internetových stránkách: 
http://www.kbps.cz/ii-pilir/dokumenty/)

Formulář doporučujeme vytisknout 2x a jednu 
kopii nechat potvrdit zaměstnavatelem.

V případě, že zaměstnavatel nezaplatí pojistné 
za zaměstnance z důvodu, že ho zaměstnanec 
o uzavření smlouvy o DS neinformoval, vznikne 
zaměstnanci povinnost zaplatit částku včetně 
přirážky ve výši 10 % z neodvedeného pojistné-
ho. Pokud zaměstnavatel informován byl a ne-
zaplatil pojistné za zaměstnance vůbec nebo 
zaplatil nižší částku, je jeho povinností uhradit 
dlužnou částku včetně 20 % z částky zálohy 
známé z poslední platby pojistného.

Tip odborníka
MARKÉTA KUTILOVÁ, VEDOUCÍ ODD. DISTRIBUČNÍ SÍŤ KB A ZAMĚSTNAVATELÉ

2

Předdůchod má formu pravidelné dávky z Do-
plňkového penzijního spoření (DPS). Úspory ulo-
žené ve III. pilíři mohou pomoci odejít občanům 
do důchodu dříve, než dosáhnou věku pro vý-
platu státního starobního důchodu.

Předdůchod je řešení, které klientům 
umožní:

 čerpat úspory z III. pilíře již o 5 let 
dříve, než dosáhnou důchodového 
věku 

  POZOR: na nárok se pohlíží 
jednotně pro muže i ženy, tj. 
u žen se nárok počítá podle 
důchodového věku muže

 být státním pojištěncem, a tedy 
nemuset platit zdravotní pojištění

Předdůchody jsou výhodné pro lidi, kteří 
nemohou najít uplatnění na trhu práce (přijdou 
o práci nebo mají zdravotní potíže) krátce před 
nárokem na státní důchod (maximálně 5 let). 

Cílem je zabránit tomu, aby starší lidé končili jako 
dlouhodobě nezaměstnaní a museli případně čer-
pat předčasný důchod, který je pro ně finančně 
méně výhodný.

Doba pobírání předdůchodu, kdy člověk ne-
bude mít žádné příjmy, se nebude zahrnovat 
do doby rozhodné pro výpočet starobního dů-
chodu. Období bez práce tedy nijak nerozmělní 
výdělky dosažené v období práce a nijak neo-
vlivní výši tzv. osobního vyměřovacího základu 
pro výpočet důchodu.

Předdůchod je výhodnější variantou než od-
chod do předčasného důchodu, při kterém do-

chází k výraznému a trvalému krácení starobní-
ho důchodu.

Podmínkou pro využití předdůchodu je uzavře-
né Doplňkové penzijní spoření (DPS). Klient zá-
roveň musí mít v DPS dostatečné úspory, které 
pokryjí minimálně období 2 let. Maximální délka 
pobírání předdůchodu není stanovena.

Měsíční výplata předdůchodu musí činit alespoň 
30 % průměrné mzdy v národním hospodářství vy-
hlašované MPSV za předchozí kalendářní rok (nyní 
cca 7 300 Kč měsíčně), současně musí mít účastník 
odspořeno minimálně 60 kalendářních měsíců. 

Pokud má klient sjednáno penzijní připojištění 
(prostředky jsou v Transformovaném fondu), je 
možné přestoupit do DPS, a tak mít možnost 
čerpat předdůchod. Tímto přestupem se vám 
započítávají odspořené měsíce pro nárok.

PŘEDDŮCHOD JE NOVOU MOŽNOSTÍ PRO TY, KTEŘÍ JIŽ NEJSOU SCHOPNI 
KVŮLI SVÉMU VĚKU ČI NEMOCI NAJÍT UPLATNĚNÍ NA TRHU PRÁCE

O důchodové reformě bylo řečeno již mnoho. Reforma ale přináší i další pojem – tzv. předdůchody. Původně byly určeny pro ty, jejichž 
profese jsou natolik těžké a namáhavé, že vyžadují předčasný odchod do starobního důchodu. Nynější podoba předdůchodů ale zahr-
nuje všechny profese bez rozdílu.

Pokračování na str. 3

Odvod pojistného do ll.pilíře výrazně nezvýší pracnost perzonálních a mzdových účtáren. V praxi se jedná o jednu hromadnou platbu, 
bez ohledu na počet zapojených zaměstnanců. 

Termíny registrace smlouvy DP:

Vznik smlouvy DS (termíny)
leden 2013 březen 2013 duben 2013 květen 2013únor 2013

1. platba 
zaměstnavatele 
na smlouvu o DS

Platba odvodů ze 
mzdy za duben 
2013

Elektronické hlášení 
pro správce daně 
do 20. dne měsíce 
(současně splatnost 
zálohy na pojistné)

OSVČ od tohoto 
data platí sníženou 
sazbu 26,2 % 
odvodů na sociální 
zabezpečení

Datum účinnosti
smlouvy o DS

(1. den měsíce 
po měsíci, 
ve kterém 
nabylo právní 
moci rozhodnutí 
o registraci smlouvy 
o DS)

Pokud bude dopis 
o registraci převzat 
v únoru, bude 
datum vzniku 
smlouvy o DS 
1. 3. 2013

Převzetí 
dopisu 
o registraci 
(při 
nepřevzetí 
dopisu 
uplynutím 
10-ti denní 
marné lhůty)

Tímto dnem 
nabývá 
právní moci 
rozhodnutí 
o registraci 
smlouvy o DS

Registrace 
smlouvy o DS 
v CRS

Do 30 dnů 
od přijetí žádosti 

Písemná 
informace CRS 
účastníkovi 
(dopis 
s doručenkou)

Žádost 
o registraci 
smlouvy 
o DS 

Podává 
penzijní 
společnost 
na CRS 
neprodleně 
po uzavření 
sml. a jejím 
doručení 
do KBPS

Dopis CRS 
o datu 
účinnosti 
smlouvy 
o DS

Obyčejný 
dopis

Informace 
zaměstnavateli 
o datu vzniku 
smlouvy o DS

Zaměstnanec 
musí informovat 
zaměstnavatele 
o datu účinnosti 
smlouvy o DS

OSVČ musí 
informovat ČSSZ 
o datu vzniku 
smlouvy o DS

Uzavření 
nové 
smlouvy 
o DS
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Jak postupovat po sjednání smlouvy o DS 
a jaké povinnosti vyplývají z uzavřené 
smlouvy ve II. PILÍŘI pro OSVČ?

Smlouva je podepsána bez data účinnosti, které 
bude stanoveno na základě registrace v Centrál-
ním registru smluv (CRS). Smlouvu do CRS odesílá 
penzijní společnost. OSVČ následně – po ukon-
čení registrace obdrží z CRS doporučený dopis 
o registraci. Po jeho převzetí (nabytí právní moci 
nebo uplynutí marné hlůty 10 dnů při nepřevze-
tí dopisu) mu bude zaslán další dopis, ve kterém 
CRS oznámí datum vzniku DS.

 Jakmile OSVČ bude znát datum, od kte-
rého je smlouva o důchodovém spoře-
ní účinná, informuje o této skutečnosti 
okresní správu sociálního zabezpečení. 
Povinnost informovat příslušný finanční 
úřad o svém vstupu do II. pilíře zákon 
neukládá. Na obou zmíněných institucích 
i jejich elektronických portálech je možné 
získat bližší informace o způsobu dalšího 
placení odvodů na sociální pojištění do ČSSZ 
a nových odvodů na důchodové spoření přes 
finanční úřad. 

 Od měsíce účinnosti smlouvy o důcho-
dovém spoření se snižuje sazba pojist-
ného na důchodové pojištění a příspě-
vek na státní politiku zaměstnanosti 
z 29,2 % na 26,2 %. 

Platby do II. pilíře na důchodové spoření ve výši 
5 % se odvádí prostřednictvím příslušného fi-
nančního úřadu. Čísla účtů pro platbu na dů-
chodové spoření jsou zpřístupněny od 1. 2. 2013 
a jejich seznam zveřejněný na webových strán-
kách Finanční správy ČR v záložce „Placení daní“ 
a odrážce „Bankovní účty daňové správy“.

 Účastníci důchodového spoření z řad 
OSVČ zálohy na důchodové spoření ne-
platí, mohou však v průběhu roku hra-
dit pojistné před datem splatnosti. Takto 
uhrazená částka (do limitu 100 000 Kč) bude 
bez ohledu na termín splatnosti převedena 
na daný účet důchodového spoření. Pokud 
tedy provede úhradu v předstihu, je tak 
umožněno, aby zaslané prostředky byly 
dříve zhodnoceny v rámci strategie dů-
chodového spoření. Informaci o celkové 
výši pojistného na důchodové spoření podá 
až v pojistném přiznání, které je součástí 
daňového přiznání, ve lhůtě do 3 měsíců 
po uplynutí pojistného období, což je kalen-
dářní rok (v případě využití služeb daňového 
poradce je lhůta 6 měsíců).

Dílčím základem pojistného na důchodové spo-
ření ze samostatné výdělečné činnosti je vymě-

řovací základ OSVČ pro pojistné na důchodové 
pojištění a příspěvek na státní politiku zaměst-
nanosti, tedy polovina z rozdílu mezi výnosy 
a náklady. Platí jednoduchá zásada, že plat-
ba do II. pilíře se počítá ze stejného základu 
jako platba do I. pilíře.

 Na webových stránkách finanční správy 
naleznete formulář „Oznámení poplatníka 
daně z příjmů ze závislé činnosti o účasti 
na důchodovém spoření“, který můžete pro 
tuto oznamovací povinnost využít.

 Všechny platby na důchodové spoření 
se pak vyúčtují v ročním pojistném při-
znání.

Jaké změny přinesla penzijní reforma pro 
ÚČASTNÍKY A JEJICH ZAMĚSTNAVATELE 
ve III. PILÍŘI? 

1) Příspěvky účastníka
Pokud účastník zůstane v Transformovaném 
fondu, na zasílání příspěvků se nic nemění. Ne-
záleží na tom, zda si příspěvky účastník hradí 
sám formou trvalého příkazu, nebo za něj hradí 
příspěvky zaměstnavatel formou srážky ze mzdy 
např. tzv. hromadné platby. V hromadné platbě 
může být zahrnut jak příspěvek zaměstnavatele, 
tak zaměstnance. 

Minimální měsíční výše příspěvku účastníka je 
100 Kč, minimální výše příspěvků účastníka pro 
nárok na státní příspěvek je 300 Kč, maximální 
státní příspěvek 230 Kč získá účastník při 
vlastním měsíčním příspěvku 1 000 Kč. 

Příspěvek účastníka je splatný vždy do konce ka-
lendářního měsíce. Jeho výše se může kdykoliv 
změnit, nový příspěvek je třeba určit Dodatkem 

ke smlouvě, protože státní příspěvky budou 
nově připisovány dle výše příspěvků účastníka, 
která je uvedena ve smlouvě. 

Nadále je možno provádět jednorázové vklady. 
Část nebo celý příspěvek účastníka může za za-
městnance zasílat zaměstnavatel, pokud s tím 
účastník souhlasí. V případě, že zaměstnanec 
přejde z Transformovaného fondu do nových 
účastnických fondů, platby je potřeba zasílat 
na nový účet. 

2) Příspěvky zaměstnavatele
Nově od 1. 1. 2013 platí pro zaměstnavatele, 
že může zvýhodněně přispívat na penzijní při-
pojištění a doplňkové penzijní spoření svým 
zaměstnancům až do výše 30 000 Kč za rok 
na 1 zaměstnance. Všechny výhody pro zaměst-
navatele zůstávají zachovány. Příspěvek je 100% 
daňově uznatelným nákladem a zaměstnavatel 
uspoří 34 % na odvodech sociálního a zdravot-
ního pojištění. Hranice 30 000 Kč je společná 
s příspěvkem na životní pojištění a zdravotní 
pojištění.

Pokud zaměstnanec zůstane v transformova-
ném fondu a nevyužije možnosti přejít do no-
vých účastnických fondů, zaměstnavatel hradí 
příspěvky na penzijní připojištění hromadnou 
platbou, na placení příspěvků se nic nemění. 

Pokud zaměstnanec přejde z transformova-
ného fondu do nových účastnických fondů, 
musí tuto skutečnost zaměstnavateli ozná-
mit a zaměstnavatel na základě žádosti pro-
střednictvím svého obchodního zástupce 
nebo přímo s kontaktní osobou v penzijní 
společnosti obdrží pokyny pro zasílání hro-
madných plateb do nových účastnických 
fondů.

Více informací naleznete ZDE
nebo na našem webu www.kbps.cz

Tip odborníka
MARKÉTA KUTILOVÁ, VEDOUCÍ ODD. DISTRIBUČNÍ SÍŤ KB A ZAMĚSTNAVATELÉ

Pokračování ze str. 2
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KB Penzijní společnost má v provozu speciál-
ní infolinku k penzijní reformě. Stávající klienti 
i ostatní občané ČR na ni mohou zdarma zís-
kat kompletní informace k současným změnám 
ve spoření na penzi. Tato služba je plně v soula-
du s politikou vysoké kvality poradenství, kterou 
KB Penzijní společnost i Komerční banka klien-
tům nabízí. Znalost parametrů penzijní reformy 
je totiž mezi občany podle dostupných výzkumů 
stále velmi nízká. 

Infolinka k penzijní reformě na čísle 800 111 124 
je v provozu v pracovních dnech od 8 do 18 ho-

din (mimo tuto dobu je v provozu záznamník).
Proškolení odborníci na bezplatné telefonní lin-
ce vysvětlí změny, které nastaly penzijní refor-

mou, a výhody, které přináší II. a III. pilíř. Odpoví 
také na zcela konkrétní dotazy k různým život-
ním situacím ve spojení se zajištěním na penzi.

Důchodová kalkulačka KBPS dokáže spočí-
tat každému, jaké budou jeho důchodové 
příjmy jak ze státního systému, tak z dal-
ších dvou pilířů. Pomůže všem zájemcům 
naplánovat postupné spoření na dobu dů-
chodového věku a také s rozhodnutím, jaké 
nástroje zvolit.

Nová webová kalkulačka je velmi jednoduchá: 
stačí vyplnit základní údaje a nechat si spočítat, 
jak to s vašimi příjmy v důchodu může vypa-
dat. Kalkulačka poradí, jestli je pro vás výhodné 
vstoupit do druhého pilíře důchodového systé-
mu, a ukáže, kolik si naspoříte ve třetím pilíři, 
tedy v transformovaném fondu nebo v nových 
účastnických fondech.

Návštěvník stránek www.kbps.cz má možnost 
si celý výpočet uložit ve formátu PDF, odeslat 
e-mailem, vytisknout si jej nebo rovnou kontak-
tovat specialistu, který mu poradí, jak se v dů-
chodové reformě orientovat.

NA REFORMU NEJSTE SAMI: JSME PŘIPRAVENI ODPOVÍDAT NA VAšE DOTAZY. 
PŘÍPADNĚ VÁS NAVšTÍVIT A OSOBNĚ PREZENTOVAT DŮCHODOVOU REFORMU 
A ZMĚNY, KTERÉ PŘINÁšÍ.

VAšE ROZHODOVÁNÍ VÁM ULEHČÍ KALKULAČKA KB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI 

Pro zaměstnavatele a externí poradce je určena speciální informační linka: 955 525 995. Na infolince dostanete odpovědi na problema-
tiku, která se týká zaměstnavatelů a jejich zaměstnanců v oblasti ll. a lll. pilíře důchodového systému.

Infolinka pro zaměstnavatele 955 525 995 a pro klienty 800 111 124

Přímé kontakty na manažery obchodu KB Penzijní společnosti

Praha Veronika Šafrová, tel.: +420 724 044 630, e-mail: vsafrova@kbps.cz

Plzeň
Markéta Kutilová, tel.: +420 724 071 104, e-mail: mkutilova@kbps.cz
Stanislava Bohuňková, tel.: +420 602 695 182, e-mail: sbohunkova@kbps.cz

Hradec Králové Veronika Šafrová, tel.: +420 724 044 630, e-mail: vsafrova@kbps.cz

Ostrava
Markéta Kutilová, tel.: +420 724 071 104, e-mail: mkutilova@kbps.cz
Petra Vodrážková, tel. +420 724 356 406, e-mail: pvodrazkova@kbps.cz

Brno Markéta Kutilová, tel.: +420 724 071 104, e-mail: mkutilova@kbps.cz

Mimo tuto infolinku můžete kontaktovat specialisty KB Penzijní společnosti podle uvedených regionů.



Kromě dobrých výsledků hospodaření dosáhl Penzijní fond 
Komerční banky (od ledna KB Penzijní společnost) úspěchů 
také na poli nezávislých ocenění. Hned dvakrát byl vyhlášen 
jako Nejlepší penzijní fond v ČR také pro rok 2012. Obhájil 
tak oba tituly z roku 2011.

Stejně jako v roce 2011 obstála KB Penzijní společnost nejlé-
pe z českých penzijních fondů v hodnocení odborné poroty 
prestižního ekonomického magazínu World Finance. Meziná-
rodní odborná porota ocenila zejména dlouhodobou stabili-
tu fondu a jeho finanční sílu, které jsou zárukou pro bezpeč-
nou tvorbu úspor na dobu důchodového věku. Konzervativní 
investiční strategie a důsledná orientace fondu na zvyšování 
spokojenosti klientů jsou podle odborné poroty příslibem 
pro stabilní a bezpečné zhodnocování příspěvků účastníků 
i v následujících letech. 

„Opakovaná ocenění od odborných porot magazínu World 
Finance a finančního serveru Global Banking & Finance Re-
view jsou důkazem, že KB Penzijní společnost je tím správ-
ným partnerem pro vstup do systémů dobrovolného spoření 
na penzi,“ uvedl Pavel Jirák, předseda představenstva KB 
Penzijní společnosti a zároveň člen prezidia Asociace penzij-
ních fondů ČR.

Obě ocenění jsou významným signálem pro účastníky spoře-
ní na penzi u KB Penzijní společnosti. Posilují její důvěryhod-
nost a profesionalitu a samozřejmě jsou nezávislým signálem 
toho, že prostředky účastníků jsou v KB Penzijní společnosti 
v bezpečí.

Kromě příspěvků od státu, od zaměst-
navatele a těch, které jste se rozhodli 
pravidelně ukládat na účet vašeho do-
plňkového penzijního spoření, máte 
už dva roky další možnost, jak si ještě 
výrazně navýšit vlastní příspěvky na bu-
doucí penzi. Kreditní karty KB – Lady 
karta a A karta – kombinují dvě 
věci, které lze zdánlivě kombinovat 
stěží. Pokaždé, když s nimi platíte, 
spoří zároveň 1 % z objemu platby 
na váš účet penzijního připojištění 
nebo doplňkového penzijního spo-
ření u KB Penzijní společnosti.

Čím více budete kreditní kartu Komerč-
ní banky používat, tím více se zabezpe-
číte na důchodový věk. Obě karty přiná-

šejí navíc zajímavé slevy při nakupování 
v široké síti partnerských obchodů a na-
bízejí jedinečnou sadu bezplatných do-
plňkových pojištění a dalších výhod. 

Jen za 1. rok od představení kre-
ditních karet KB zvolilo tento pro-
dukt 30 tisíc uživatelů. Formou 
odměn za placení kartou odeslala 
Komerční banka těmto klientům 
do KB PS již více než 8,2 mil. Kč.

Na atraktivnost a originalitu Lady karty, 
která je určena především pro dámy, 
upozornily Hospodářské noviny v oce-
nění Nejlepší banka roku 2011. V kate-
gorii Bankovní inovátor získala Komerč-
ní banka za tento produkt první místo.

Klienti stavebních spořitelen budou moci použít své úspo-
ry od roku 2014 nejen na financování bydlení, ale také jako 
spoření na penzi, aniž by přišli o státní podporu pokud 
tato novinka projde legislativním procesem.

Nová pravidla souvisí se změnami v oblasti účelovosti spoření 
a nároku na čerpání státní podpory: zatímco v současnosti mo-
hou klienti stavebních spořitelen použít naspořenou částku včet-
ně státní podpory na cokoli, od ledna 2014 budou muset doložit, 
že státní podporu skutečně použili na nákup nebo rekonstrukci 
nemovitosti. Nově bude možné použít spoření také na vytváření 
úspor na stáří či k financování vzdělávání. Novela zákona umožní 
převést celou naspořenou částku včetně státní podpory do třetího 
pilíře penzijního systému a zde prostředky dále zhodnocovat nebo 
je využít pro doplnění sumy potřebné pro čerpání předdůchodu.

KB PENZIJNÍ SPOLEČNOST 
BYLA JIŽ DVAKRÁT V ŘADĚ  
OCENĚNA JAKO „NEJLEPšÍ 
PENZIJNÍ FOND V ČR“

SPOŘTE NA PENZI CHYTŘE S KREDITNÍ 
„LADY KARTOU“ A „A KARTOU“

STAVEBNÍ SPOŘENÍ: NOVĚ TAKÉ 
SPOŘENÍ NA PENZI

Saving Penz 122x192 Katka.indd   1 7.1.13   15:54



Spoření na penzi vám umožní udržet si životní 
standard, na který jste zvyklí, i v období, kdy již 
nebudete ekonomicky aktivní. Spořit nyní mů-
žete v důchodových fondech II. pilíře a v účast-
nických fondech III. pilíře. Výrazně tím zvýšíte 
pravděpodobnost, že vás odchod do důchodu 
nepřekvapí, alespoň po finanční stránce.

Důchodový (průběžný) systém (I. pilíř) předsta-
vuje rozhodující část příjmu v důchodu a je vyplácen 
ze státní pokladny. Zdrojem pro výplaty starobního 
důchodu z tohoto systému jsou odvody osob v pro-
duktivním věku do důchodového pojištění.

Důchodové spoření (II. pilíř) je individuál-
ní investování do důchodových fondů, které 
zhodnocují finanční prostředky vyvedené z prů-
běžného systému (3 %), tzv. opt-out. Podmín-
kou účasti ve II. pilíři je příspěvek dalších 2 % 
z hrubé mzdy. Účast v systému je dobrovolná, 
ale bez možnosti z II. pilíře vystoupit a smlouvu 
vypovědět. Nárok na výplatu vzniká dnem při-
znání starobního důchodu z I. pilíře. Prostředky 
z důchodového spoření vyplácí účastníkovi jím 
zvolená pojišťovna.

Doplňkové penzijní spoření (III. pilíř) je in-
dividuální investování do účastnických fondů. 
Vlastní příspěvky účastníka mohou být navýše-
ny o příspěvky zaměstnavatele, státní příspěvky 
a navíc zůstává zachována možnost daňových 
úlev. Účast v systému je dobrovolná. Smlouvu 
lze ukončit splněním podmínek pro čerpání 
penze, v případě nutnosti i během jejího trvání. 
Placení příspěvků je možné přerušit nebo odlo-
žit. Spoření ve III. pilíři je díky svým parametrům 
a výhodám jedním z nejvýhodnějších finančních 
produktů na českém trhu.

STRUČNÝ PŘEHLED:
SHRNUTÍ PENZIJNÍ REFORMY
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I. PILÍŘ
STÁTNÍ SYSTÉM 
DŮCHODOVÉHO 

ZABEZPEČENÍ
Metoda průběžného financování, 

která je založena na solidaritě mezi 
generacemi.

Zaměstnanci i zaměstnavatelé platí 
povinné odvody na důchodové 
pojištění do společného státního 
důchodového účtu v celkové výši 

28 % hrubé mzdy. Z tohoto účtu jsou 
vypláceny státní důchody.

II. PILÍŘ
DŮCHODOVÉ 

SPOŘENÍ
Dobrovolné rozhodnutí pro převedení 
3 % z I. pilíře (v I. pilíři zůstanou odvody 
25 %) + 2 % vlastního příspěvku z hrubé 

mzdy na individuální účet účastníka 
(označováno jako opt–out).

Možnost vstoupit do konce 
kalendářního roku, ve kterém 

dosáhne účastník 35 let.
Pro starší 35 let možnost vstoupit 

ve lhůtě do 30. 6. 2013.

BEZ státních příspěvků, daňových 
úlev, příspěvku zaměstnavatele, 

jednorázových vkladů, možnosti výběru 
až poloviny prostředků po 15 letech i bez 

garance nezáporného zhodnocení.

DŮCHODOVÉ FONDY
 KB dynamický důchodový fond
 KB vyvážený důchodový fond

 KB konzervativní důchodový fond
 KB důchodový fond státních dluhopisů

Výplata prostředků pouze formou 
penze po odchodu účastníka 

do důchodu. Penze doživotní nebo 
na 20 let.

KB Penzijní společnost (KB PS)
spravuje důchodové fondy ve II. pilíři a účastnické fondy III. pilíři

DŘÍVE DNES

III. PILÍŘ
DOPLŇKOVÉ 

PENZIJNÍ SPOŘENÍ
Fondy účastnické i Transformovaný 

jsou se státním příspěvkem, daňovými 
úlevami i možností příspěvku 

zaměstnavatele a se zachováním nároku 
na dědictví.

V případě rozhodnutí účastníka 
spořit ve II. pilíři (vyvedení 

3 %) zaměstnanci i zaměstnavatelé 
platí snížené povinné odvody 

na důchodové pojištění v celkové výši 
25 % hrubé mzdy.

Vyplácené státní důchody z I. pilíře se 
při vyvedení 3 % do II. pilíře zkracují 

o 0,3 % za rok.

TRANSFORMOVANÝ FOND
vzniklý z penzijního fondu se 

zachováním podmínky – garance 
návratnosti vložených prostředků, 
výsluhová a pozůstalostní penze, 

jednorázové vyrovnání dle příslušného 
penzijního plánu, jednorázové vklady 

a výplata oprávněným osobám.

ÚČASTNICKÉ FONDY
 KB dynamický účastnický fond
 KB vyvážený účastnický fond

 KB povinný konzervativní úč. fond
 KB zajištěný účastnický fond

Účastnické fondy jsou bez garance 
návratnosti vložených prostředků a bez 

výsluhové a pozůstalostní penze.

LZE
PŘEVÁDĚT

NELZE
PŘEVÁDĚT



Přestože máte nadprůměrný příjem, Váš státní důchod z I. pilíře oproti současnosti výrazně klesne!
Nadprůměrný příjem ani celoživotně odváděné daně nezajistí odpovídající státní důchod:
 V současné době se stát zadlužuje ročně o cca 3 % HDP, tj. cca 100 mld. Kč; přičemž více než polovina, t.j. přes 50 mld. Kč, je použita na důchody sou-

časných penzistů – stát již dnes nemá na důchody a půjčovat si nelze do nekonečna.
 Vlivem stávající věkové skladby obyvatelstva a demografických změn, tj. prodlužováním průměrného věku dožití a nízkou porodností je jisté, že se bude 

deficit důchodového účtu dále významně prohlubovat, k jeho raketovému nárůstu začne docházet po r. 2030, kdy budou do důchodu odcházet populačně 
silné ročníky.

 Aby vláda neztratila důvěru věřitelů, bude muset přistoupit buď ke zvýšení příjmů, tj. všichni budeme platit vyšší sociální pojištění nebo přestane zvyšovat 
důchody, nejpravděpodobnější je však kombinace obojího.

 To bude mít za důsledek další výrazné snížení poměru průměrného důchodu k hrubé průměrné mzdě z dnešních necelých 45 % na cca 35 % v roce 2030 
až na 25 % v roce 2050.

 Razance poklesu důchodů bude větší u lidí s nadprůměrnými příjmy.

Jaký budu mít důchod z I. pilíře? Hodně odvedu, málo dostanu! Státní důchody jsou stále sociálně solidární, 
způsob jejich výpočtu znevýhodňuje lidi s nadprůměrným příjmem.
 Část mzdy, kterou pobíráte nad 30 026 Kč se Vám do výpočtu důchodu započítá jen z 19 % (např. při platu 80 000 Kč se Vám „navíc“ započte pouze 

9 495 Kč). Při platu nad 103 536 Kč se započte nad tuto hranici dokonce jen ze 6 %.
 Uvedené podmínky jsou platné podle současné legislativy pro rok 2013. Od roku 2015 se část platu nad čtyřnásobek průměrné mzdy nebude pro důchod 

vůbec započítávat.

Z nadprůměrných příjmů odvádíte velké daně, ale díky státem stanoveným redukcím Váš důchod „neroste“ 

Průměrná mzda 24 500 Kč 40 000 Kč 50 000 Kč 60 000 Kč 80 000 Kč 100 000 Kč 120 000 Kč 150 000 Kč

Základní výměra důchodu 2 330 Kč 2 330 Kč 2 330 Kč 2 330 Kč 2 330 Kč 2 330 Kč 2 330 Kč 2 330 Kč

Procentní výměra důchodu 8 958 Kč 10 990 Kč 12 131 Kč 13 271 Kč 15 551 Kč 17 831 Kč 18 826 Kč 19 906 Kč

Měsíční důchod celkem 11 288 Kč 13 320 Kč 14 461 Kč 15 601 Kč 17 321 Kč 20 161 Kč 21 156 Kč 22 236 Kč

Podíl celkového důchodu 
k průměrné mzdě

46 % 33 % 29 % 26 % 22 % 20 % 18 % 15 %

Pojmy: Základní výměra důchodu – pevná částka, Procentní výměra důchodu – výpočet z průměrné mzdy.
Jedná se o orientační propočet poplatný pravidlům odchodu do důchodu 2013, nelze srovnávat s kalkulátorem KBPS, který zohledňuje budoucí valorizaci 
a další parametry. 

Příklad výpočtu důchodu v roce 2013 (při rozhodném období/době pojištění 40 let):

Osobní vyměřovací základ („průměrná mzda za celou dobu pojištění“) 40 000 Kč

Redukce do 11 389 Kč (ze 100 %) 11 389 Kč

Redukce od 11 389 Kč do 30 026 Kč (z 27 %) 5 032 Kč

Redukce od 30 026 Kč do 103 536 Kč (z 19 %) 1 895 Kč

Redukce nad 103 536 Kč (z 6 %) 0 Kč

Redukovaný osobní vyměřovací základ 18 316 Kč

Základní výměra důchodu 2 330 Kč

Procentní výměra za odpracované roky (40 let x 1,5) 60

Procentní výměra důchodu (18 317 Kč x 60 %) 10 990 Kč

Měsíční důchod celkem (2 330 + 10 991 Kč) 13 320 Kč

Finanční výhodnost vstupu do II. pilíře
 Čím vyšší je Váš příjem nad horní redukční hranici, tím více se Vám vyplatí zákonné snížení povinných daní státu a vyvedení 3 % z Vašich příjmu do II.pilíře, 

na Váš osobní důchodový účet.
 Na rozdíl od pro Vás omezujících redukcí pro výpočet státního důchodu z I. pilíře, budou vyvedená 3 % z Vašeho příjmu (přesněji ze základu pro výpočet 

sociálního pojištění) v plné výši 100 % převedena na Váš účet u penzijní společnosti, kde se budou dále zhodnocovat podle zvolené strategie spoření.
 Finanční výhodnost vstupu Vám rádi orientačně propočteme, lze využít kalkulátor na www.kbps.cz.

MÁM NADPRŮMĚRNÝ MĚSÍČNÍ PŘÍJEM  
– VYPLATÍ SE MI VSTOUPIT DO II. PILÍŘE DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR? 

Při odchodu do penze poklesnou 
Vaše měsíční příjmy o 67 %, 
absolutně o 27 000 Kč.

Pokračování na str. 8
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Vzorový příklad výhodnosti vstupu do II. pilíře 
Parametry propočtu: věk účastníka 40 let, zvolena vyvážená strategie spoření / tabulka je pouze orientační.

Příjem Státní důchod Státní důchod při 
opt-outu

Důchod z II. pilíře Celkový důchod 
I. + II. Měsíční rozdíl

3 % 2 %

30 000 Kč 9 090 Kč 8 250 Kč
2 560 Kč

10 810 Kč +700 Kč
1 540 Kč 1 030 Kč

50 000 Kč 11 470 Kč 10 360 Kč
4 270 Kč

14 630 Kč +1 450 Kč
2 560 Kč 1 710 Kč

80 000 Kč 15 040 Kč 13 530 Kč
6 840 Kč

20 370 Kč +2 590 Kč
4 100 Kč 2 740 Kč

100 000 Kč 17 420 Kč 15 640 Kč
8 550 Kč

24 190 Kč +3 350 Kč
5 130 Kč 3 420 Kč

120 000 Kč 17 840 Kč 16 010 Kč
8 910 Kč

24 930 Kč +3 520 Kč
5 350 Kč 3 570 Kč

Vstup do II. pilíře má další racionální důvody
 Od založení smlouvy důchodového spoření transparentně vidíte kolik peněz máte naspořeno na svou penzi, zatímco výše státního důchodu je pro Vás 

velkou neznámou, až do dovršení důchodového věku nevíte jak velký důchod dostanete.
 Vaše úspory v II. pilíři (3 % vyvedená z I. pilíře i 2 % Vámi spořená) jsou v plné výši předmětem dědictví.
 Při vstupu do II. pilíře bude snížen státní důchod z prvního pilíře, toto snížení však bude u lidí s nadprůměrnými příjmy (vlivem používání redukčních hranic 

pro výpočet důchodu) rozhodně menší než výše splátek 20ti leté anuity ve II. pilíři.
 Výhodná forma investování s bezkonkurenčně nízkými poplatky za správu aktiv.
 Možnost vyvedení 3 % jinak povinných odvodů plateb sociálního pojištění na osobní důchodový účet účastníka spoření.

Další informace důležité pro vstup do II. pilíře
 Lidé starší 35 let mohou vstoupit do 30. 6. 2013, po uplynutí data již nebude možné využít tuto příležitost.
 Pro platby do II. pilíře platí zákonný strop odvodů na sociálního pojištění, pojištění se odvádí pouze do stropu ve výši 4 násobku průměrné mzdy (v roce 2013 mírně 

nad 100 tis. Kč); tj. v případě vlastních vkladů do II. pilíře (2 % z příjmů) se bude jednat max. o 25 tis. Kč ročně, a to i při příjmech překračujících 100 tisíc Kč.
 Vstup do II. pilíře je nutné realizovat před dosažením stropu na sociální pojištění, v opačném případě je sice možné vstoupit, ale už není možné odvést 

žádné prostředky. Spoření by tak nastalo až následující rok.

Zvažme rizika a prodiskutujte s námi jak nejlépe využít možnosti dané důchodovou reformou 
Hlavní rizika I. státního pilíře:
 Nezodpovědné chování některých politiků při správě „státní kasy“ s negativními dopady na výši vyplácených státních důchodů.
 Zásadní závislost státních důchodů na stavu ekonomiky země.
 Každá vláda muže vyplatit pouze to, na co jsou zdroje.

Hlavní rizika II. pilíře a jejich eliminace:
 Politické riziko změny či zrušení II. pilíře – eliminace - v případě realizace medializovaného postoje současné opozice a předčasného zrušení II. pilíře jeho 

účastníci v žádném případě nepřijdou o naspořené prostředky! Možné varianty řešení:
 – převod všech prostředků do III. pilíře (což by bylo velmi výhodné i přes snížení státního důchodu),
 – nebo budou 3 % vrácena zpět do I. pilíře (což může být „ústavně“ problematické) a 2 % včetně výnosů by byla převedena do III. pilíře (ale s možností 

snadnějšího a dřívějšího výběru).
 Investiční riziko – vývoj kapitálových trhů - eliminace – délka spoření, pravidelné investování rozložené v čase.
 Investiční riziko – chybná rozhodnutí správce aktiv – eliminace – striktní zákonná regulace, dozor ČNB a depozitáře.
 Investiční riziko – nevhodně zvolená investiční strategie – eliminace – volba strategie životního cyklu + autopilot.
 Nemožnost vystoupit a reagovat tak na případné negativní změny v pilíři či osobním životě – fakta – jedná se o zajištění na penzi a odloženou spotřebu, 

platit daně státu do I. pilíře také musíme, navíc platby daní do I. pilíře nejsou předmětem dědictví.
 „Svá 2 % bych mohl/a investovat lépe“ – fakta – v II. i III. pilíři výrazně nižší poplatky za správu než jinde na trhu, profesionální správa aktiv a diverzifikace 

zdrojů a rizik.

Rozhodnutí je samozřejmě na Vás
V obou pilířích (I. a II. pilíř) jsou zahrnuta větší či menší rizika. Při rozhodování je tedy vhodné zohlednit důležitý princip diverzifikace rizika. Finanční výhodnost 
vstupu představuje jen jeden z aspektů rozhodování, dalšími důležitými aspekty jsou nezávislost na státu, možnost odborně spravovat svá aktiva a hlavně 
výhoda děditelnosti všech prostředků v II. pilíři.
Pro lidi s nadprůměrnými příjmy převažují výhody vstupu do II. pilíře nad nevýhodami II. pilíře a snížením státního důchodu z I. pilíře, a to 
prakticky bez ohledu na věk.

MÁM NADPRŮMĚRNÝ MĚSÍČNÍ PŘÍJEM  
– VYPLATÍ SE MI VSTOUPIT DO II. PILÍŘE DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR? 
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