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Eliška Martinková (marketingový specialista 
PF KB): Jaký je váš největší profesní úspěch?

Ing. Pavel Jirák (výkonný ředitel PF KB):
Rád bych zmínil dva úspěchy. V období před 
privatizací Komerční banky se mi jako řediteli 
regionu podařilo výrazně zlepšit výsledky banky 
v regionu severních Čech, když jsme se posunuli 
v rámci hodnocení regionů během pouhých 18 
měsíců z posledního, osmého místa na druhé, 
a to při razantním snížení počtu zaměstnanců 
(z původních 1200 přibližně na 800). V mé stá-
vající pozici je to bezesporu úspěšné vypořádání 
se s dopady finanční krize a ekonomické recese 
v průběhu posledních dvou let. Důležité je ale 
říci, že obou zmíněných úspěchů jsem mohl do-
sáhnout především díky vynikajícímu kolektivu 
spolupracovníků.

Jak dlouho v oboru pracujete?
Po skončení vysoké školy jsem pracoval na růz-
ných pozicích v Komerční bance. Do Penzijního 
fondu Komerční banky jsem přišel na pozici ře-
ditele obchodního úseku koncem roku 2005 jako 
úplný „nováček“ v oboru penzijního připojiště-
ní. Proto jsem věnoval hodně času odbornému 
vzdělávání. Dokonce jsem se po mnoha letech 
vrátil do univerzitních lavic „mateřské“ Vysoké 
školy ekonomické k doplnění znalostí. V součas-
né pozici výkonného ředitele působím zhruba tři 
roky a práce mě ohromně baví. 

Asi je zbytečné se vás ptát, zda penzijní 
připojištění máte?
Výhod penzijního připojištění využívám už ně-
kolik let nejenom já, ale i moje manželka, a do-
konce i starší dcera, která nedávno zahájila studia 
na vysoké škole.

To vypadá, že se důchodového věku 
obávat nemusíte. Těšíte se na důchod?
Víte, že se docela těším? Představuji si, jak si 
budu užívat volného času, sportovat s kamará-
dy, cestovat se ženou a třeba i chovat vnoučata. 
Po těchto krásných představách si ale rychle uvě-
domím, že jsem jeden z prvních ročníků, který 
bude odcházet do důchodu až v 65 letech. Mám 
tedy ještě stále více let pracovní kariéry sebou 
stále než za sebou. Takže se spíše s chutí vrhám 
do řešení každodenních provozních záležitostí 
a stanovování strategie dalšího rozvoje fondu 
a užívám si volný čas, než abych se oddával snění 
typu „co budu dělat, až...“

A co tedy děláte ve volném čase? 
Snažím se co nejvíce volného času věnovat rodi-
ně a zároveň jej spojit s oblíbeným sportem. Jako 
příklad mohu uvést týden na horách, strávený za-
čátkem března společně s mladší, osmiletou dce-
rou. Nebo pravidelné společné výlety na kolech 
či in-line bruslích. Se starší dcerou si chodíme 
zahrát squash. Rekreačně hraju fotbal. V mládí 
jsem hrál tenis, v juniorské kategorii jsem dokon-
ce reprezentoval tehdejší Československo. 

Jakou nejlepší radu do života jste dostal 
od rodičů?
Rodiče mě vždy podporovali především ve vzdě-
lávání a ve sportu. Jsem jim za to moc vděčný. 
Když si ale vzpomenu, kolik řečí jsem už mohl 
znát, kdybych je poslechl... Pokud mám však 
zmínit nejlepší radu, není to rada od rodičů, ale 
jeden z Murphyho zákonů, tzv. Perkinův zákon, 
který jsem si kdysi vystřihl a mám ho dodnes za-
žloutlý na stole: „Poplácání po zádech je jen pár 
centimetrů od nakopnutí do zadku.“

s výkonným ředitelem Penzijního fondu 
Komerční banky ing. Pavlem Jirákem

RozhovoR

Právní pohled na penzijní připojištění  
v roce 2009 a výhled do budoucna  str. 2

Role osobního poradce PF KB str. 3

Co se změnilo v důchodovém 
pojištění od 1. 1. 2010? str. 5

Praktické informace pro personalisty str. 6

Vážení obchodní partneři, vážení klienti Penzijního 
fondu Komerční banky, 

dovolte, abychom společně s vámi symbolic-
kým přípitkem oslavili narození prvního vydání 
informačně-poradenského zpravodaje naše-
ho fondu, který jsme pokřtili „ProFil PF KB“. 
U zrodu tohoto bezplatného elektronického 
zpravodaje byla myšlenka najít rychlou a efek-
tivní cestu komunikace s vámi, případně i va-
šimi zaměstnanci, která by šetřila vaši práci 
i peníze a současně zvyšovala kvalitu naší 
další spolupráce. Věříme, že v ProFilu PF KB 
naleznete užitečné informace a zamyšlení pro 
vaše správné rozhodování v oblasti odměňo-
vání zaměstnanců a získáte podpůrný přehled 
o aktuálním dění v oblasti penzijního připo-
jištění i našeho fondu. ProFil PF KB nebude 
vycházet pravidelně, ale podle potřeby – před-
pokládáme, že čtvrtletně. Uvítáme průběžně 
vaše náměty a dotazy zaslané na redakci 
zpravodaje, které rádi zapracujeme do obsa-
hu dalších čísel. 

Přejeme sobě, ale především vám, ať ProFil 
PF KB naplní naše očekávání a ať je užitečný 
i pro vaše odborné útvary a specialisty při ko-
munikaci se zaměstnanci.

Pavel Jirák je předsedou představenstva a výkonným ředitelem Penzijního fondu 
Komerční banky, a. s. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze se speci-
alizací na finance. Od roku 1991 pracoval na různých pozicích v Komerční ban-
ce v distribuční síti a na centrále v Praze. Specializoval se nejprve na korporátní  
a posléze i na retailové bankovnictví. Ve vedení PF KB působí již čtvrtým rokem. 

Pokračování na str. 2

Ing. M. Rýznar, obchodní ředitel 



Co se za dobu vašeho působení 
ve fondu změnilo?
Zásadní změny jsme provedli ve čtyřech oblastech:
 naši účastníci jsou pro nás na prvním mís-

tě, takže veškerá naše činnost je zaměřena 
na zvyšování kvality služeb a klientského pří-
stupu pro naše účastníky;

 zásadně jsme posílili finanční stabilitu fondu, 
a to i vlivem jasného nastavení dlouhodobé 
investiční strategie fondu;

 došlo k profesionalizaci činnosti fondu 
a ke zlepšení corporate governance, a to i vli-
vem příchodu celé řady manažerů a zaměst-
nanců z Komerční banky a z pracovního trhu;

 výrazně jsme prohloubili spolupráci s ostatní-
mi společnostmi v rámci skupiny Komerční 
banky/Société Générale a úspěšně se nám 
daří využívat synergický potenciál pramenící 
z této spolupráce.

Jak se vám podařilo naplnit plány, které jste 
si při nástupu do funkce předsevzal? 
Před nástupem do funkce jsem si vytyčil cíle, kte-
rých bylo třeba v jednotlivých oblastech činnosti 
fondu dosáhnout. V souvislosti s právě končícím 
rokem jsem si nedávno provedl „inventuru“ 
těchto cílů a s velkým potěšením jsem si ověřil, 
že se nám společně s celým kolektivem PF KB 
podařilo všech cílů dosáhnout. 
Na druhou stranu vývoj ve finanční oblasti v po-
sledních dvou letech přinesl celou řadu nových, 
doposud nepoznaných výzev a příležitostí. Rozhod-

ně tedy nesedím v křesle se založenýma rukama 
– naopak stanovuji další, náročnější cíle a pevně 
věřím, že se nám jich rovněž podaří dosáhnout.

Penzijní fond Komerční banky získal 3. místo 
v kategorii Penzijní fond roku 2009, ocenění 
Fincentrum Banka roku. Jaké přednosti PF KB 
oproti konkurenci podle vás k tomuto oceně-
ní přispěly?
Umístění mezi první trojicí nejlepších penzijních 
fondů beru jako určitou satisfakci za obrovské úsilí 
celého fondu v posledním období. Jsem rád, že si 
někdo konečně „všiml“ našich výsledků.
Mezi prvními třemi jsme především díky silné 
finanční stabilitě fondu a rovněž díky vysoké bez-
pečnosti investovaných prostředků, což ostatně 
dokládá získání a udržení nejvyššího možného 
ratingu Aa1.cz od společnosti Moody´s. Patříme 
k fondům, které zhodnocují v dlouhodobém hori-
zontu prostředky účastníků nejlépe – průměrné 
připsané zhodnocení za posledních 7 let činilo 3,8 % 
p.a. I v loňském roce jsme dosáhli druhého nej-
vyššího zisku ze všech fondů, a to 165 mil. Kč.
Maximálně využíváme silného zázemí finanční 
skupiny Komerční banky a v neposlední řadě se 
nám daří stále zlepšovat naši komunikační a mar-
ketingovou strategii.

Děkuji vám za příjemný rozhovor.

Eliška Martinková, 
marketingový specialista PF KB

Pokračování rozhovoru s výkonným ředitelem Penzijního fondu Komerční banky Pavlem Jirákem ze str. 1

2

Více než 1 milion zaměstnanců získává 
příspěvek zaměstnavatele / Mgr. M. Ivan, 
manažer obchodu

enzijní fond Komerční 
banky patří k nejvý-
znamnějším penzijním 

fondům v České republice. 
Silné finanční zázemí, letité 
zkušenosti a dlouhodobě 
stabilní hospodaření jsou pro 
klienty Penzijního fondu Ko-
merční banky zárukou, že 
bude o jejich úspory na penzi 
vždy dobře postaráno, a to 
i v době finanční krize.

Noví i stávající účastníci se mohou těšit 
na nově zaváděný benefitní a loajalitní pro-
gram doplňkové lázeňské a rekreační péče, 
kterou za významně zvýhodněných podmínek 
získají od partnerů Penzijního fondu Komerční 
banky. 

V současné době je do systému penzijního 
připojištění zapojeno již takřka 4,5 mil. obyva-
tel ČR a z toho více než 1 milion zaměstnanců 
získává příspěvek zaměstnavatele. Hlavními 
motivy tak široké účasti jsou zejména bezpeč-
nost vložených finančních prostředků účastní-
ků, oprávněná obava z poklesu životní úrovně 
při odchodu do penze a výhodnost penzijního 
připojištění díky státní podpoře. Zaměstnava-
telé ve velké míře využívají penzijní připojiště-
ní v problémových časech jako způsob úspor 
v rámci balíku odvodové povinnosti nebo jako 
způsob udržení porovnatelné celkové mzdové 
úrovně zaměstnanců bez nutnosti rozvazová-
ní pracovního poměru. Jako optimální udávají 
finanční experti částku příspěvku účastníka 
ve výši 1500 Kč měsíčně, jako minimální lze 
doporučit příspěvek 500 Kč měsíčně tak, aby 
byl maximálně využit státní příspěvek. K pří-
spěvku účastníka mohou rovněž přispívat za-
městnavatelé – tento příspěvek lze posuzovat 
jako dodatečný bonus, kterým zaměstnavatel 
přispívá svým zaměstnancům na udržení ži-
votní úrovně v důchodovém věku.

Pro přesnější představu můžeme uvést kon-
krétní příklad průměrného účastníka pobírají-
cího příspěvek zaměstnavatele. Kdyby spořil 
účastník i zaměstnavatel příspěvek ve shodné 
výši 500 korun měsíčně a průměrné konzer-
vativní roční zhodnocení dosažené fondem 
by bylo 2 %, činil by roční výnos z prostředků 
účastníka po deseti letech asi 16 %, po 20 le-
tech zhruba 9 % a po 30 letech přes 6 %. To 
je jednoduchý a praktický důkaz, že penzijní 
připojištění představuje nejen bezpečnou, ale 
i výnosnou formu spoření na důchod.

Pokud se ocitnete ve finančních potížích, není 
vždy nutné ani výhodné smlouvu předčasně 
ukončit. Zvážit lze i jiné možnosti, které penzijní 
připojištění nabízí. Nejjednodušší je snížit si 
vlastní příspěvek až na minimální vklad 100 Kč 
měsíčně. Při významnějším výpadku příjmů 
může účastník požádat o přerušení nebo o od-
klad placení příspěvků. 

PP výhodné
i v kRizi 

Vážení čtenáři, vážení obchodní partneři, 

rád bych vám ještě jednou popřál do nového roku 2010 za celý Penzijní 
fond Komerční banky mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v soukromém i profes-
ním životě. Rádi bychom vám zároveň poděkovali za úspěšnou spolupráci 
v uplynulém roce a ujistili vás, že také v roce 2010 uděláme maximum pro 
to, aby byly úspory vašich zaměstnanců a klientů investovány s minimálním 
rizikem a maximálním výnosem. 

Pavel Jirák
předseda představenstva a výkonný ředitel
Penzijní fond Komerční banky

ok 2009 byl relativně „živý“ na změny 
legislativní i regulatorní. Novela zákona 
o penzijním připojištění (zákon č. 42/1994 

Sb.) přinesla některé změny či novinky jak za-
městnavatelům, tak i účastníkům. V případě za-
městnavatelů se jedná zejména o zákaz ovlivňo-
vání zaměstnanců při výběru penzijního fondu 
včetně jeho případné změny a dále zákaz přijí-
mání jakékoli finanční i nefinanční odměny v sou-
vislosti s poskytováním příspěvku zaměstnavate-
le na penzijní připojištění svým zaměstnancům. 
V praxi to znamená, že penzijní fondy od účinnos-
ti této novely (tj. od 1. 8. 2009) nemohou vyplá-
cet zaměstnavatelům odměnu za spolupráci při 
uzavírání smluv s jejich zaměstnanci a související 
činnosti. Účastníkům novela přinesla především 
ještě větší ochranu ve smyslu zavedení povinné-
ho písemného informování zájemců o penzijní 
připojištění o konkrétním fondu, o produktu pen-
zijního připojištění, účtovaných poplatcích, souvi-
sejících nákladech penzijního fondu a v neposled-
ní řadě o výši provize za zprostředkování. Z rozsahu 
i obsahu této informační povinnosti vyplývá, že 
produkt penzijního připojištění požívá v součas-
nosti zřejmě nejvyšší možnou právní ochranu zá-
jmů klientů – účastníků. ČNB se navíc jako regulá-
tor a orgán dohledu nad penzijními fondy rozhodla 

ještě některá nejasná ustanovení novely „zpřes-
nit“ svým výkladem v nedávno vydaném úředním 
sdělení ČNB (Věstník ČNB, částka 16/2009). 

Pohled do budoucna je zatím nejasný... Důvodů 
pro toto konstatování je více. Ačkoli již minulá 
vláda schválila návrh nového zákona o penzijním 
spoření (který by měl postupně nahradit stávají-
cí systém penzijního připojištění při současném 
zachování již existujících penzijních fondů pro 
stávající účastníky, umožnit větší výběr klientů – 
účastníků mezi různě rizikovými profily penzijních 
fondů – společností a výhledově také umožnit 
občanům spoření formou vynětí části z nyní od-
váděné částky státu do soukromých investičních 
společností), jeho přijetí je velmi nepravděpodob-
né před letošními volbami. Tento legislativní ná-
vrh totiž byl zařazen až ve spodní části programu 
jednání Poslanecké sněmovny našeho parlamen-
tu, na kterou se při „běžném pracovním tempu 
projednávání a schvalování“ většinou nedostane 
řada. Otázka penzijní reformy je koneckonců také 
otázkou politickou, ve které je nezbytný souhlas 
hlavních politických stran a jejíž neustálé odda-
lování velmi pravděpodobně přinese nemalé 
ekonomické problémy této zemi již v blízké bu-
doucnosti.

Právní pohled na penzijní připojištění v roce 2009 
a výhled do budoucna
Mgr. M. Klimeš, právník společnosti 



Manažeři obchodu 
Penzijního fondu Komerční banky:

Veronika Šafrová
T.  272 173 138 M. 724 044 630
E.  vsafrova@pf-kb.cz
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Mgr. Miroslav Ivan
T.  272 173 169 M. 724 356 407
E.  mivan@pf-kb.czPetra Vodrážková

T.  272 173 163 M. 724 356 406
E.  pvodrazkova@pf-kb.cz

PhDr. Danuše Vorlická
T.  272 173 177/167 M. 602 751 553
E.  dvorlicka@pf-kb.cz

AnEkdoTA
„Tak dlouho jsme 
se smáli šéfově anekdotě, 
až jsme pochopili, 
že je to pracovní úkol.“

Ing. Markéta Kutilová
T.  272 173 181 M. 724 071 104
E.  mkutilova@pf-kb.cz

Václava Plačková
T.  272 173 160 M. 602 588 755
E.  vplackova@pf-kb.cz

pecifikem spolupráce klientů a PF KB je 
možnost obrátit se nejen na klientské cent-
rum nebo infolinku, ale i výjimečná nabídka 

možnosti komunikovat přímo s manažery obcho-
du Obchodního oddělení PF KB. 

Zkušení pracovníci obchodního úseku jsou připra-
veni kdykoli pomoci s řešením všech záležitostí 
spojených s přispíváním na penzijní připojištění, 
které často vyžadují osobní přístup a odborné 
posouzení. Osobní poradci pro jednotlivé spo-
lečnost jsou kmenoví zaměstnanci PF KB, kteří 

ochotně pomohou nejen vám, ale i vašim za-
městnancům s jejich smlouvami o penzijním 
připojištění. Osobního poradce vaší společnosti 
mohou zaměstnanci využít i v situaci, kdy ukon-
čují zaměstnanecký poměr. Je pro ně jakýmsi 
balíčkem první pomoci v přechodném období 
do vzniku nového pracovního poměru.

Neváhejte proto v případě potřeby oslovit PF KB 
se žádostí o sdělení kontaktů na vašeho osob-
ního poradce. Osobní poradce vám usnadní ori-
entaci ve změnách, které přinesla novela zákona 

o penzijním připojištění, a společně s vámi po-
soudí konkrétní dopady pro vaši společnost včet-
ně doporučení optimálního postupu.

Pokud jste dosud nevyužili služeb osobního po-
radce nebo nemáte kontakty na vašeho porad-
ce, neváhejte oslovit kteréhokoli našeho kolegu 
z níže uvedeného seznamu. Ochotně vám po-
skytne kontakty na osobního poradce – stabilní-
ho partnera, který je pro vás v PF KB určen.

Role osobního poradce PF KB 
při spolupráci se zaměstnavateli a servis zaměstnancům
Mgr. M. Ivan, manažer obchodu

Stanislava Bohuňková
T.  272 173 182 M. 602 695 182
E.  sbohunkova@pf-kb.cz

Milan Groh, DiS.
T.  272 173 168 M. 602 655 059
E.  mgroh@pf-kb.cz
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Složení investic k 30. 11. 2009

Podílové listy 1,6 %

Termínovaná depozita 12,5 %

Ostatní inv. aktiva 0,0 %

Dluhopisy 85,9%

Složení investic k 30. 11. 2009
    

Garance prostředků účastníků penzijního 
připojištění

Obecně pro účastníky fondu platí, že jsou chrá-
něni proti ztrátám penzijních fondů ze zákona. 
Penzijní fond musí účastníkům každoročně ga-
rantovat minimálně hodnotu jejich vkladů. Po-
kud by penzijní fond nějaký rok hospodařil se 
ztrátou, musí tuto ztrátu uhradit účastníkům 
fond ze svých rezerv, popřípadě akcionář, tj.  
Komerční banka a. s. Úspory účastníků jsou 
tedy proti případných ztrátám z cenných papírů 
chráněny zákonem.

Rostoucí vládní dluh České republiky  
a české vládní dluhopisy v portfoliu PF KB

PF KB v současné době drží v portfoliu 74,7 % 
českých vládních dluhopisů. České vládní dluho-
pisy budou i v budoucnu tvořit nejvýznamnější 
část portfolia penzijního fondu, protože patří 
a pravděpodobně budou i v budoucnu patřit 
k nejbezpečnějším aktivům dostupným na fi-
nančních trzích. Ve srovnání s jinými aktivy (kor-
porátní dluhopisy, akcie, nemovitosti, komodity) 
jejich hodnota kolísá nejméně.

Rostoucí vládní dluh a absence politické shody 
na fiskální reformě samozřejmě zvyšuje rizi-
ko spojené s investicemi do českých vládních 
cenných papírů, nicméně je nutné zmínit, že 
celková výše vládního dluhu České republiky je 
ve srovnání s většinou evropských států výraz-
ně nižší. Management penzijního fondu situaci 
okolo vládního dluhu ČR monitoruje a přizpůso-
buje investiční strategii fondu, tak aby portfolio 
investic bylo dostatečně diverzifikované. Detail-
nější informace o investiční strategii penzijního 
fondu do budoucna bohužel nemůžeme z kon-
kurenčních důvodů zveřejňovat. 

Solventnost PF KB / Vlastní kapitál

Penzijní fond Komerční banky má z hlediska 
solventnosti a kapitálové přiměřenosti velmi 
stabilní a v poslední době se zlepšující pozici. 
Vlastní kapitál společnosti je díky zlepšené si-
tuaci na finančních trzích v poslední době vy-
soko nad úrovní požadovanou Českou národní 
bankou. Vysokou schopnost PF KB dostát svým 
závazkům ocenila, jako jedinému fondu na trhu, 
ratingová agentura Moody´s známkou Aa1, což 

je nejvyšší možné hodnocení, které domácí sub-
jekt může obdržet.

Investiční strategie

PF KB vytváří investiční strategii, která při ak-
ceptovatelné míře rizika optimalizuje potenciál 
pro zhodnocení. Spolu se strategií řízení rizik 
tvoří investiční strategie hlavní pilíř investování 
PF KB. Správcem portfolia PF KB je Investiční 
kapitálová společnost Komerční banky. Na zá-
kladě investiční strategie hledá PF KB ve spo-
lupráci s IKS nejvhodnější konkrétní investice. 
Každý měsíc se schází investiční výbor PF KB, 
který schvaluje významné investice a průběžně 
monitoruje dodržování investiční strategie a vy-
hodnocuje jednotlivé investice z hlediska výnos-
nosti a rizikovosti.

Q&A
vliv kRizE nA PF kB A nA zhodnocEní

Ing. R. Cmíral, finanční ředitel

větovou ekonomickou krizí, které jsme v současné době svědky, nebyla ohrožena 
bezpečnost vkladů klientů Penzijního fondu Komerční banky. Velmi přísná regulace ze stra-
ny dozorových orgánů, a zejména obezřetný přístup PF KB při investování prostředků za-
ručuje vysokou bezpečnost vložených financí. PF KB investuje v naprosté většině do nej-
bezpečnějších cenných papírů. Turbulence na finančních trzích měla za následek snížení 
výnosů ve srovnání s předchozími roky. Nižší výnosy z uvedené struktury portfolia, které 
znamenají nižší zhodnocení pro účastníky, jsou vyváženy vysokou bezpečností vložených 
prostředků. Státní příspěvek u penzijního připojištění, podíly na výnosech a příspěvek za-
městnavatele zhodnocují vlastní příspěvky účastníka nad úroveň současné inflace.
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co sE změnilo v důchodovém 
PojišTění od 1. 1. 2010?

Pro připomenutí jsme vybrali základní změny ve starobním důchodu

Důchodové pojištění

Studium na střední, vyšší odborné škole nebo vysoké škole již nebude 
náhradní dobou pojištění. Studenti, kteří dosáhli věku 18 let, mají od 1. 1. 
2010 možnost být účastni důchodového pojištění dobrovolně.

Nejnižší měsíční pojistné činí 28 % z částky odpovídající jedné čtvrtině 
průměrné mzdy platné v roce 2010, tj. 28 % z částky 5 928 Kč, tedy 1 660 Kč.

Doba studia na střední, vyšší odborné škole nebo vysoké škole absolvova-
ná do 31. 12. 2009 se pro důchod započítá stejně jako dosud, tedy maxi-
málně po dobu prvních šesti let tohoto studia. Pro nárok na invalidní důchod 
se však doba studia (od skončení povinné školní docházky do 18 let a dále 
prvních šest let po dosažení 18 let věku) považuje za dobu pojištění, i když 
byla získána po roce 2009.

Rozšiřují se důvody pro účast na dobrovolném důchodovém pojištění bez 
časového omezení. Je to doba studia před uplynutím prvních šesti let stu-
dia po dosažení věku 18 let, dále doba, po kterou byla osoba poslancem 
Evropského parlamentu, a dále doba pobytu v cizině, po kterou osoba ná-
sledovala svého manžela, který v cizině působil v diplomatických službách 
ČR. Dobrovolného pojištění obecně mohou být účastny pouze osoby starší 
18 let.

Vznikne-li nárok na důchod po 31. 12. 2009, může člověk požádat, aby v pří-
padech, kdy v rámci období rozhodného pro výpočet důchodu (pro rok 2010 
se jedná o období let 1986–2009) došlo ke krytí vyloučené doby (např. 
nemoc, studium, péče o dítě či o osobu závislou aj.) s příjmem z výděleč-
né činnosti, byla při výpočtu důchodu namísto příjmů z výdělečné činnosti 
započtena doba vyloučená. Žádost o tento postup mohou lidé uplatnit až 
při podání žádosti o důchod, případně ještě do 30 dnů ode dne oznámení 
rozhodnutí ČSSZ.

Starobní důchod

Zásadním způsobem se mění ustanovení § 29 zákona o důchodovém po-
jištění, který upravuje podmínky nároku na přiznání tzv. řádného starobního 
důchodu. Dosavadní právní úprava stanovila, že pojištěnec musí dosáhnout 
důchodového věku a získat alespoň 25 let doby pojištění. Nově se potřeb-
ná doba pojištění postupně prodlužuje až na 35 let. Pro zjištění mini-
mální délky doby pojištění u konkrétního pojištěnce je rozhodující, v kterém 
kalendářním roce dotyčný dosahuje důchodového věku – viz tabulka.

Tabulka: Kalendářní rok, v němž je dosaženo důchodového věku + potřebná 
doba pojištění
před rokem 

2010  25 let  2014  30 let po roce 2018 35 let
2010  26 let 2015  31 let
2011  27 let 2016  32 let
2012  28 let 2017  33 let
2013  29 let 2018  34 let 

 
Podmínky nároku na tzv. poměrný starobní důchod se také poněkud zpřís-
ňují. Pokud nebyla dříve splněna podmínka získání potřebné doby pojištění 
(nejméně 25 let), stačilo dosáhnout věku 65 let a potřebné doby pojiště-
ní alespoň 15 let. Nyní dochází k postupnému navýšení potřebného věku 
i doby pojištění v závislosti na kalendářním roce dosažení potřebného věku. 
Potřebný věk přestává být pro všechny jednotný (jeho výše se nově odvozu-
je od důchodového věku muže stejného data narození, ke kterému se vždy 
přičítá 5 let). Potřebná doba pojištění se postupně prodlužuje až na 20 let.

Nově je možné požádat o úpravu (zvýšení) procentní výměry starob-
ního důchodu v případě, kdy pojištěnec po přiznání starobního důchodu 
a čerpání výplaty této dávky vykonává dál výdělečnou činnost. Takový 
postup dosud nebyl možný. Jde o zvýšení o 1,5 % výpočtového základu 
za každých 180 kalendářních dnů výkonu výdělečné činnosti, je-li starobní 
důchod vyplácen ve výši jedné poloviny. Polovinou starobního důchodu se 
rozumí polovina základní výměry a polovina procentní výměry.

Zvýšení o 0,4 % výpočtového základu za každých 360 kalendářních dnů 
výkonu výdělečné činnosti, je-li starobní důchod vyplácen v plné výši. Toto 
zvýšení náleží vždy až po dvou letech nepřetržitého výkonu výdělečné čin-
nosti. 

Mění se výpočet tzv. předčasného starobního důchodu, na který vzniká 
nárok po 31. 12. 2009. Pokud doba předčasnosti nepřekročí 720 dnů, činí 
snížení procentní výměry pouze 0,9 % výpočtového základu za každých, 
i započatých 90 kalendářních dnů (obdobně jako dosud). Pokud doba před-
časnosti přesáhne 720 dnů, snižuje se od 721. dne procentní výměra dů-
chodu za každých, i započatých 90 kalendářních dnů předčasnosti o 1,5 % 
výpočtového základu.

Od 1. 1. 2010 došlo k významným změnám v oblasti důchodového pojištění v návaznosti na zahájenou první etapu důchodové reformy. Upravily se 
základní parametry pro výpočet dávek, tj. podmínky nároku na dávky, a to zejména pokud jde o důchodový věk a potřebnou dobu pojištění.

Dosud získané nároky v oblasti důchodového pojištění zůstanou zachovány, dílčí omezení se dotknou až důchodových nároků vzniklých v budoucnu. 
Účinky parametrických změn se začnou projevovat postupně, tak aby veřejnost měla dostatek času se novým podmínkám přizpůsobit.
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1. Jak čerpat nadále výhody penzijního připojiš-
tění se státním příspěvkem v případě ukončení 
pracovního poměru, odchodu na mateřskou do-
volenou nebo odchodu do důchodu. [Příloha 1]

2. Jak zajistit placení vlastních smluvně dohod-

nutých příspěvků na penzijní připojištění v období 
delší pracovní neschopnosti. [Příloha 2]

Doporučení jsme zpracovali formou příloh, které 
by bylo vhodné zaměstnancům, kteří se dosta-
nou do výše uvedených situací, přímo předat. 

Předem děkujeme za spolupráci a věříme, že 
tyto podklady budou pro vás a vaše zaměstnan-
ce užitečné. V případě potřeby kontaktujte osob-
ní poradce PF KB pro zaměstnavatelské subjekty 
na telefonním čísle 724 044 630.

Praktické informace pro personalisty
– odchody do důchodu, na mateřskou dovolenou, ukončení pracovního poměru... 

Souhrn doporučení, jak postupovat v následujících situacích: 

Připomínáme možnost využití věrnostní 
slevové karty Sphere na nákup dárků pro 
sebe, svou rodinu a blízké se slevami od 5 %
do 40 % v různých oblastech nabídek 
služeb a zboží ve více než 6 000 obchodech 
a provozovnách služeb po celé ČR a SR. 

www.sphere.cz

Penzijní fond Komerční banky, a. s., sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 11 Praha 3-Vinohrady, IČ: 61860018. Redakce: Eliška Martinková, Dip Mgmt. (tel.: 272 173 187, e-mail: 
emartinkova@pf-kb.cz), Ing. Miloš Rýznar (tel.: 272 173 195, e-mail: mryznar@pf-kb.cz). Uvítáme průběžně vaše náměty a dotazy zaslané redakci zpravodaje, které rádi 
zapracujeme do obsahu dalších čísel. Připomínky a náměty nám zasílejte na e-mailové adresy redakce. Centrum podpory zákazníků (tel.: 272 173 172-5, e-mail: pf-kb@pf-kb.cz)
www.pfkb.cz

Tento newsletter je rozesílán registrovaným zákazníkům Penzijního fondu Komerční banky, a. s. Pro odhlášení z odběru kontaktujte E. Martinkovou na tel.: 272 173 187.

V příštím čísle 

naleznete:

Relaxační 
program

VE KTERéM záKoNě JE oBSAžENA zMěNA PENzIJNího PřIPoJIŠTěNí?

Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem (dále jen ZPP), byl od svého schválení mnohokrát novelizován.

Poslední změna ZPP je účinná od 1. 8. 2009 a je obsažena v části 8 zákona č. 230/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapi-
tálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

JAKé záSADNí zMěNy PřINESlA NoVElA 
záKoNA o PENzIJNíM PřIPoJIŠTěNí SE 
STáTNíM PříSPěVKEM

 zaměstnavatel již nemůže ovlivňovat 
rozhodování zaměstnance při výběru pen-
zijního fondu. Jedná se o podporu principu 
dobrovolnosti a individuálnosti, na kterých je 
systém založen. Vzhledem k této skutečnosti, 
je nutné, aby zaměstnavatel, který dosud 
přispíval pouze do jednoho nebo několika 
vybraných penzijních fondů, udělal změnu 
v interním předpisu nebo kolektivní smlou-
vě, kde je upraveno přispívání zaměstna-
vatele na penzijní připojištění.

 Rozšíření ochrany spotřebitele zavedením 
dalších informačních povinností seznamu-
jících před uzavřením smluvního vztahu zá-
jemce o penzijní připojištění s podstatnými 
skutečnostmi o penzijním fondu, zprostřed-
kovateli a penzijním připojištění včetně údajů 
o výši provizí či jiných nákladech spojených se 
smluvním vztahem.

 zakotvení možnosti zpoplatnit odbytné 
(předčasné ukončení smlouvy) a převody 
prostředků účastníků k jinému penzijnímu 
fondu, pokud budou realizovány častěji než 
jednou za pět let. Pětiletá lhůta je minimál-
ní pro pokrytí nákladů spojených se smluv-
ním vztahem. Cílem úpravy je omezit četné 
přechody účastníků mezi penzijními fondy 
a předčasné ukončování smluv. Pro ochranu 
účastníků zákon stanoví horní hranici poplat-
ku ve výši 800 Kč. Do jeho zaplacení penzijní 
fond prostředky evidované na účtu účastníka 
nevyplatí, resp. nepřevede k jinému fondu.

JAKé VýhoDy PřINáŠí 
PENzIJNí PřIPoJIŠTěNí?

Pro zaměstnance:

VýHODy Z PříSPěVKU ZAMěSTNAVATELE:
 příspěvek zaměstnavatele do výše 24 000 Kč 

ročně (v souhrnu příspěvku na životní pojiště-
ní a penzijní připojištění)

 nepodléhá odvodům zdravotního 
 a sociálního pojištění (úspora 11 %)
 nepodléhá dani z příjmu 

VýHODy Z VLASTNíHO PříSPěVKU ÚČASTNíKA
(ZAMěSTNANCE):

 státní příspěvek 50 až 150 Kč měsíčně, tj. až 
1 800 Kč ročně

 možnost snížení základu pro výpočet daně 
z příjmu až o 12 000 Kč ročně, tj. úspora až 
1 800 Kč 

Pro zaměstnavatele:
 příspěvek zaměstnavatele do výše 24 000 Kč 

ročně (v souhrnu příspěvku na životní pojiště-
ní a penzijní připojištění) nepodléhá odvodům 
zdravotního a sociálního pojištění, tj. úspora 
34 % z příspěvku zaměstnavatele

 příspěvek zaměstnavatele je 100% daňově 
uznatelným nákladem (jeho poskytování 
musí být dle ZPP upraveno vnitřním předpi-
sem nebo kolektivní smlouvou)

nEjčAsTější oTázky 
zAměsTnAvATElů

Upozornění: Všechny informace uvedené v ProFilu PF KB byly získány ze zdrojů, které PF KB, a. s., považuje za spolehlivé, přesto však PF KB, a. s., neodpovídá za úplnost, spolehlivost, aktuálnost a/nebo 
správnost všech zde uvedených informací a neodpovídá za jakoukoli případnou škodu, která v souvislosti s jejich uvedením vznikne. Všechny údaje a doporučení jsou pouze informativní povahy.



způsoby úhrady vašeho smluvního příspěvku:
Zjistěte, v kterém měsíci zaměstnavatel naposledy uhradí váš smluvní pří-
spěvek ze mzdy. Od následujícího měsíce navažte úhradu vašeho smluvní-
ho příspěvku, optimálně zadáním trvalého příkazu z bankovního účtu. Pokud 
na smlouvu o penzijním připojištění hradil příspěvky pouze zaměstnavatel 
(tj. bez vaší účasti), doporučujeme zahájit vlastní platbu ve výši alespoň 
100 Kč měsíčně, což je zákonná podmínka pro trvání smlouvy a zajistí vám 
získání státního příspěvku ve výši 50 Kč za měsíc a započítání doby spo-
ření pro zvolené penze. Oznámení o ukončení příspěvku zaměstnavatele, 
o sjednání vlastní platby, případně změnu její výše nebo způsobu úhrady 
a frekvenci platby můžete:
 Provést prostřednictvím kterékoli pobočky Komerční banky 
 Provést prostřednictvím internetového přístupu k vašemu individuál-

nímu účtu (heslo přidělí PF KB na základě písemné nebo elektronické 
žádosti, kterou naleznete na www.pfkb.cz v sekci Můj účet).

 Zaslat písemně na adresu: PF KB, a. s., P. O. BOX 180, Praha 3
 Zaslat e-mailem na adresu pf-kb@pf-kb.cz 

Možnosti zasílání příspěvků na penzijní 
připojištění u PF KB:
Bezhotovostně – trvalým příkazem z vašeho bankovního účtu
 Číslo účtu: 35-2000686339/0800
 Variabilní symbol: je totožný s číslem smlouvy (rodné číslo bez znaku 

lomítka, u cizinců číslo pojištění)
 Konstantní symbol: 3558

hotově na pokladně Komerční banky – vklad je zdarma
 Číslo účtu: 35-2000686339/0800
 Variabilní symbol: je totožný s číslem smlouvy (rodné číslo bez znaku 

lomítka, u cizinců číslo pojištění)
 Konstantní symbol: 379

Poštovní poukázkou – na základě změny smlouvy fond zasílá předtištěné 
poukázky v pravidelném intervalu
 Číslo účtu: 35-2000686339/0800
 Variabilní symbol: je totožný s číslem smlouvy (rodné číslo bez znaku 

lomítka, u cizinců číslo pojištění)
 Konstantní symbol: 3559

Prostřednictvím SIPo – k písemné žádosti o zavedení plateb musí být přilo-
žena kopie dokladu SIPO, ze kterého je patrné desetimístné spojovací číslo. 
Z důvodu předcházení problémům z neuhrazených plateb doporučujeme 
příspěvky hradit pravidelně nejpozději do 15. dne v měsíci, za který se platí, 
nebo do 15. dne prvního kalendářního měsíce příslušného období, za které 
se platí, aby byly příspěvky včas připsány na účet Penzijního fondu Komerč-
ní banky, a. s. Frekvence úhrady příspěvků může probíhat měsíčně, čtvrt-
letně, pololetně a také ročně. 

Výhody penzijního připojištění a PF KB:
Státní příspěvek – vlastní měsíční příspěvek účastníka je zvýhodněn stát-
ním příspěvkem – viz tabulka

Vlastní příspěvek v Kč 100 200 300 400 500 a více
Státní příspěvek v Kč 50 90 120 140 150

Daňová úspora – možnost daňového odpočtu až 12 000 Kč ročně
zhodnocení – PF KB připisuje každoročně účastníkům podíly na výnosech 
ze svého hospodaření
Vysoká dostupnost na všech pobočkách KB v celé ČR (400 prodejních míst)
Bezplatný přístup k individuálnímu účtu prostřednictvím internetu
Ratingové hodnocení: Aa1.cz => agentura Moody´s.
PF KB se řadí mezi nejefektivněji hospodařící penzijní fondy v ČR

Další výhody pro vás:
 Slevová karta Sphere
 Relaxační program 

Více na www.pfkb.cz

Možnosti čerpání prostředků v závislosti 
na podmínkách vaší smlouvy
Pobírání pravidelné penze (doživotní, dočasná): při splnění podmí-
nek pro výplatu starobní penze – dosažení 60 let věku a odspoření 5 let.  
U smluv sjednaných před 04/2000 (pokud jste nepřistoupili na výše uvede-
né nové podmínky) při dosažení 50 let věku a odspoření 3 let. Smlouva je 
vždy sjednána na dobu neurčitou, můžete proto pokračovat ve spoření se 
všemi výhodami i po splnění uvedených podmínek.

Výplata všech prostředků najednou (jednorázové vyrovnání): lze čerpat 
všechny prostředky na účtu včetně státních příspěvků místo penze. O způ-
sobu čerpání se rozhodnete až při ukončení smlouvy. Na vyžádání vám rádi 
předložíme k porovnání výpočet jednorázového vyrovnání a možné penze.

Výplata až ½ stavu účtu: pokud máte ve smlouvě sjednanou výsluhovou 
penzi, můžete po 15 letech spoření požádat o výplatu až poloviny všech 
prostředků na účtu včetně státních příspěvků. Možný způsob výběru – jed-
norázově nebo penzí. Výsluhovou penzi můžete dosjednat k vaší smlouvě, 
min. doba 15 let se začne počítat od data sjednání. 

Výplata nejdříve po odspoření 1 roku (odbytné): smlouvu lze předčasně 
zrušit a požádat o výplatu odbytného, ve kterém jsou obsaženy veškeré 
vaše prostředky, příspěvky zaměstnavatele (zatížené 15% daní) a připsané 
zhodnocení (zatížené 15% daní). Státní příspěvky za celou dobu spoření 
jsou v tomto případě vráceny státu. Možný způsob výběru – jednorázově.

Výplata všech prostředků v případě plné invalidity: v případě, že máte 
ve smlouvě sjednánu invalidní penzi, máte odspořeny alespoň 3 roky a byl 
vám přiznán plný invalidní důchod, můžete čerpat veškeré prostředky 
na účtu včetně státních příspěvků. Možný způsob výběru – jednorázově 
nebo penzí. Invalidní penzi můžete dosjednat k vaší smlouvě, doba 3 let se 
začne počítat od data sjednání. 

Pozůstalostní penze: náleží v případě vašeho úmrtí fyzické osobě (oso-
bám), která je uvedena ve smlouvě, jestliže máte odspořeny min. 3 roky. 
Určené osobě jsou touto formou vyplaceny veškeré prostředky na vašem 
účtu včetně státních příspěvků. Výplata probíhá formou penze po dobu mi-
nimálně 3 let. Pozůstalostní penzi můžete dosjednat k vaší smlouvě, doba 
3 let se začne počítat od data sjednání. Není-li sjednána pozůstalostí penze, 
náleží v případě vašeho úmrtí zákonným dědicům tzv. odbytné, ve kterém 
nejsou obsaženy státní příspěvky. Odbytné je vyplaceno oprávněným oso-
bám i v případě, kdy je sjednána pozůstalostní penze, ale od sjednání nebyly 
odspořeny alespoň 3 roky.

Alternativou pokračování smlouvy bez nutnosti jejího předčasného 
ukončení je přerušení placení příspěvků.

Jsme připraveni s vámi kdykoli konzultovat vhodné řešení.

Penzijní připojištění vám zajistí finanční prostředky, 
které zlepší vaši situaci v důchodu.

Jak můžete dále čerpat výhody penzijního připojištění se státním příspěvkem Penzijního fondu Komerční banky, a. s. (PF KB)?

Příloha 1
¬	 ukončuJETE	pracovní	poměr?
¬	 odchÁZíTE	na	maTEřskou	dovolEnou?
¬	 odchÁZíTE	do	důchodu?

Vaše smlouva o penzijním připojištění pokračuje s výhodami i bez příspěvku zaměstnavatele. Pokud vám doposud placení vlastního 
smluvně dohodnutého příspěvku zajišťoval zaměstnavatel srážkou ze mzdy, doporučujeme si placení vlastních příspěvků zajistit tak, 
abyste nepřišli o státní příspěvky. Není třeba smlouvu předčasně ukončovat a přijít o všechny připsané státní příspěvky.

Kontakty na PF KB: Informace můžete získat na telefonním čísle – Centrum podpory zákazníků 272 173 173-5
Další informace jsou k dispozici na internetových stránkách fondu: www.pfkb.cz nebo e-mailem na adrese pf-kb@pf-kb.cz
Poštovní adresa: Penzijní fond Komerční banky, a. s., P. O. BOX 180, Praha 3 130 11 • Sídlo společnosti: Lucemburská 7, 130 11 Praha 3



Jak zajistit placení vlastních smluvně dohodnutých příspěvků na penzijní připojištění u Penzijního fondu Komerční banky, a. s., 
v období delší pracovní neschopnosti ?

Vážení zaměstnanci,

rádi bychom vás po dohodě s vaším zaměstnavatelem informovali o možnostech, jak postupovat při zajištění placení vlastních příspěvků na penzijní 
připojištění u Penzijního fondu Komerční banky, a. s., v období delší pracovní neschopnosti tak, abyste nepřišli o státní příspěvky. V souvislosti 
se změnami platnými od 1. 1. 2009 zaměstnavatel v případě delší pracovní neschopnosti (více než 15denní) nemůže realizovat dohody o srážkách ze 
mzdy. Z důvodu předcházení problémům z neuhrazených plateb doporučujeme příspěvky uhradit měsíčně nejpozději do 15. dne v měsíci, za který se 
platí, nebo do 15. dne prvního kalendářního měsíce příslušného období, za které se platí, aby byly příspěvky včas připsány na účet Penzijního fondu 
Komerční banky, a. s.

Pokud vám finanční situace nedovoluje platit příspěvky ve sjednané výši, můžete si svůj měsíční příspěvek snížit až na minimální částku 100 Kč, která 
vám zajistí získání státního příspěvku 50 Kč za měsíc a započítání doby spoření pro zvolené penze. Nebude-li vám vyhovovat tato možnost, můžete 
přerušit placení penzijního připojištění na dobu, kterou si sami zvolíte. Snížení příspěvku nebo přerušení můžete:

 provést prostřednictvím kterékoli pobočky Komerční banky 
 provést prostřednictvím internetového přístupu k vašemu individuálnímu účtu (heslo přidělí PF KB na základě písemné nebo elektronické žádosti, 

kterou naleznete na www.pfkb.cz v sekci Můj účet).
 zaslat písemně na adresu: PF KB, a. s., P. O. BOX 180, Praha 3
 zaslat e-mailem na adresu pf-kb@pf-kb.cz

Možnosti zasílání příspěvků na penzijní připojištění u PF KB:

Bezhotovostně – z vašeho bankovního účtu
 Číslo účtu: 35-2000686339/0800
 Variabilní symbol: je totožný s číslem smlouvy (rodné číslo bez znaku lomítka, u cizinců číslo pojištění)
 Konstantní symbol: 3558

hotově na pokladně Komerční banky – vklad je zdarma
 Číslo účtu: 35-2000686339/0800
 Variabilní symbol: je totožný s číslem smlouvy (rodné číslo bez znaku lomítka, u cizinců číslo pojištění)
 Konstantní symbol: 379

Poštovní poukázkou – na základě změny smlouvy fond zasílá předtištěné poukázky v pravidelném intervalu
 Číslo účtu: 35-2000686339/0800
 Variabilní symbol: je totožný s číslem smlouvy (rodné číslo bez znaku lomítka, u cizinců číslo pojištění)
 Konstantní symbol: 3559

Příloha 2
¬	 řEšíTE	dlouhodobou	pracovní	
	 nEschopnosT?
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Příloha 3
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¬	 sphErE	card	vÁm	umožní
	 využívaT	slEvy	a	výhody



Příloha 3
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¬	 sphErE	card	vÁm	umožní
	 využívaT	slEvy	a	výhody



Příloha 3
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¬	 sphErE	card	vÁm	umožní
	 využívaT	slEvy	a	výhody


