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Hned na začátku je nutné vyvrátit zásadní mý-
tus, že stávající smlouvy o penzijním připojiště-
ní po reformě zaniknou, že zanikne celý systém 
tohoto dobrovolného spoření na penzi. Připravo-
vaná důchodová reforma počítá s celkem třemi 
pilíři, ve kterých si mohou občané od roku 2013 
spořit na své důchody:
 I. pilíř představuje stávající státní systém dů-

chodového zabezpečení;
 II. pilíř je nově vznikající nepovinné spoření 

v penzijních společnostech;
 III. pilíř představuje stávající dobrovolné pen-

zijní připojištění se státním příspěvkem.

Pro zaměstnavatele je připravovaná penzijní 
reforma nákladově neutrální. V současnosti 
odvádí zaměstnavatel 28 % hrubé mzdy zaměst-
nance na společný státní důchodový účet (I. pi-
líř). Pokud se rozhodne po startu penzijní reformy 
zaměstnanec spořit ve II. pilíři, vyvedou se 3 % 
z jeho povinné platby na důchodové pojištění 
z I. pilíře na jeho osobní účet do druhého pilíře. 
Celkový odvod na státní důchodový účet v I. pilíři 
se pak sníží na 25 % z hrubé mzdy. 

Principem celé reformy je motivovat občany 
k tomu, aby převzali část zodpovědnosti za kvalitu 
svého života v důchodovém věku a začali samo-
statně spořit na svou penzi. Každý se bude moci 
rozhodnout, zda dobrovolně vstoupí do II. pilíře 
a bude spořit v nově vznikajících penzijních spo-
lečnostech. V praxi to bude velmi jednoduché: 
zaměstnavatel odvede za zaměstnance 3 % 
z jeho hrubé mzdy do penzijní společnosti ve II. 
pilíři pouze v případě, že zaměstnanec přidá další 
2 % ze své hrubé mzdy. Výsledných pět procent 
hrubé mzdy penzijní společnost investuje a vy-
tváří tak další zdroj, ze kterého bude po odcho-
du do důchodu vyplácena doživotní penze nebo 
penze na dobu 20 let.

Pro zaměstnavatele nepřinese start penzijní re-
formy zásadní změny – zachována zůstane mož-
nost přispívat zaměstnanci do III. pilíře (stávající 
penzijní připojištění). Zachováno zůstane také 
odvodové zvýhodnění těchto příspěvků, takže 
bude stále výhodnější přispívat zaměstnanci 
na spoření na penzi, než přímo zvyšovat odmě-
nu formou klasické mzdy. Současné daňové i od-
vodové zvýhodnění u příspěvku zaměstnavatele 
zůstane i na straně zaměstnance.

DůchoDová reforma očima zaměstnavatele: 
penzijní připojištění se stále vyplatí

Celá řada občanů dnes váhá s uzavřením penzijního připojištění z důvodu při-
pravované penzijní reformy. Váhají také zaměstnavatelé – o penzijní reformě 
často nemají dostatek informací a svým zaměstnancům neumí dát úplnou 
a přehlednou odpověď na základní otázky, které se připravované reformy tý-
kají. Zvyšovat odměnu zaměstnance formou příspěvku na penzijní připojiště-
ní je přitom stále výhodné a tato výhoda spolu se startem reformy nekončí.
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Pokud se například zaměstnavatel 50 zaměst-
nanců s průměrnou hrubou mzdou ve výši 
21 500 Kč měsíčně rozhodne zvýšit všem za-
městnancům měsíční odměnu o 500 Kč, ušet-
ří za rok více než 100 000 Kč na odvodech 
zdravotního a sociálního pojištění, pokud 
zvolí místo přímého navýšení mzdy formu 
příspěvku na penzijní připojištění. 

Vzhledem k navrhovaným změnám se skuteč-
ně vyplatí uzavřít smlouvu o penzijním připo-
jištění ještě před startem důchodové reformy. 
Zaměstnavatelé začnou díky odvodovému zvý-
hodnění příspěvků vyplácených zaměstnan-
cům okamžitě snižovat náklady, zaměstnanci si 
pak zachovají především garanci nezáporného 
zhodnocení svých úspor a zachovají si možnost 
vybrat až polovinu naspořených prostředků 
na účtu penzijního připojištění již po 15 letech 
spoření. Důležitým momentem je, že uzavře-
ním smlouvy o penzijním připojištění ještě před 
reformou si zaměstnanci uchovají možnost 
volby, zdali po reformě zůstanou v tzv. trans-
formovaném fondu, ve kterém jim zůstanou 
zachovány již zmíněné garance nezáporného 
zhodnocení, nebo si zvolí dynamičtější formy 
investic v účastnických fondech – ale již s vyš-
ším rizikem investování. Smlouva uzavřená 
ještě před reformou navíc zaručí oprávněným 
osobám, že v případě úmrtí účastníka jim bu-
dou vyplaceny i státní příspěvky při úmrtí kdy-
koli po 3 letech spoření. Na smlouvách uzavře-
ných po reformě dědí oprávněné osoby státní 
příspěvky jen v případě, že účastník zemřel až 
po vzniku nároku na výplatu (min. 60 let věku 
a současně min. 5 let spoření). 

Při tom všem se klienti před dovršením věku 
35 let stále budou moci rozhodnout, zda vstoupí 
do druhého pilíře nového důchodového systému 
nebo nikoli. Starší 35 let se pro vstup mohou 
rozhodnout pouze do 6 měsíců od data spuštění 
reformy. Postup a nejvýhodnější řešení pomo-
hou najít zaměstnanci poboček KB nebo smluvní 
partneři PF KB. 

Na našich webových stránkách www.pfkb.cz 
v části Důchodová reforma naleznete další in-
formace týkající se připravované reformy. Pro 
všechny zájemce zde bude k dispozici kalku-
lačka ukazující výhodnost vstupu do II. pilíře 
na základě individuální modelové situace.

100% daňově uznatelný náklad 
(bez omezení, za předpokladu úpravy ve vnitřním 

předpisu firmy)

9 %
zdravotní pojištění

25 %
sociální pojištění

Úspora
zaměstnavatele

34 %
Odvody na sociální zabezpečení 
a státní politiku zaměstnanosti 

(až do výše 24 000 Kč / zaměstnanec / rok)
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Jak dlouho již přispíváte zaměstnancům 
na penzijní připojištění?
Družstvo přispívá svým zaměstnancům na pen-
zijní připojištění od března roku 2001.

Jaký byl hlavní motiv pro toto rozhodnutí 
a jak jej hodnotíte s odstupem času? 
Motivaci našich zaměstnanců považujeme 
za důležitou součást vztahu zaměstnanců 
k družstvu. Výrazně ovlivňuje spokojenost, pra-
covní aktivitu i výkonnost. Příspěvkem na penzij-
ní připojištění pomáháme řešit rovněž dlouhodo-
bou životní potřebu našich zaměstnanců. Jsme 
přesvědčeni, že příspěvek na spoření na penzi 
je krok správným směrem a nadále počítáme 
s jeho poskytováním. 

V čem je to pro vás výhodné?
Rozhodujícím efektem je motivace a budování 
dlouhodobého vztahu mezi družstvem a jeho 
zaměstnanci. Naši zaměstnanci oceňují na pen-
zijním připojištění zejména bezpečnost jimi vlo-
žených finančních prostředků, které jsou dále 
zhodnoceny státním příspěvkem i příspěvkem 
družstva. Při využití platné daňové legislativy je 
nezanedbatelná i úspora nákladů družstva.

Ovlivní vás přijetí velké důchodové reformy 
i ve vazbě na daňové zákony?
Reforma penzijního systému se dotkne všech 
občanů naší republiky. Ovlivní také chování 
ekonomicky stabilizovaných zaměstnavatelů, 

kteří budou schopni poskytnout svým zaměst-
nancům kromě mzdy i další benefity. Daňová 
legislativa bude jistě po schválení definitivní po-
doby jedno z kritérií pro rozhodování o způsobu 
mimomzdové motivace zaměstnanců. 

Jak se na důchodovou reformu připravujete 
vy jakožto zaměstnavatel?
Shromažďujeme a vyhodnocujeme aktuální in-
formace, zvažujeme a kvantifikujeme možné 
způsoby motivace z hlediska výhodnosti pro 
zaměstnance i družstvo. Konkrétní kroky navrh-
neme představenstvu družstva ke schválení až 
po ukončení legislativního procesu.

Co si myslíte o zavedení tzv. předdůchodů?
Institut předdůchodů je jistě možná varianta 
dřívějšího odchodu do penze pro zaměstnance 
s náročným povoláním. Mohla by se stát do jis-
té míry obdobou Podmínek shody, uplatňované 
v zemích na jih a západ od naší republiky. 

Jsou povolání, která nelze efektivně vykoná-
vat až do zákonem stanovené věkové hranice 
odchodu do penze. Lze si představit, že by se 
předdůchody mohly vztahovat i na zaměstnan-
ce v maloobchodu. Manipulace s těžkým kolo-
niálem je práce fyzicky náročná a nezapomínej-
me, že v maloobchodu převažují ženy. Podmínky 
však nejsou zdaleka definovány, nezbývá tedy 
než vyčkat, jak se zákonodárci vyrovnají s touto 
otázkou. 

Víte, že byl Penzijní fond KB vyhlášen 
nejlepším fondem 2011? Pokud ano, dal 
byste spolupráci s naším fondem takto 
vysoké hodnocení?
Víme, že PF KB dlouhodobě dosahuje dobré 
výsledky, proto jeho vítězství mezi penzijními 
fondy v roce 2011 není žádným překvapením. 
Od počátku vzájemné spolupráce máme s PF 
KB dobré zkušenosti. Pracovníci fondu jsou 
odborně na výši, mají profesionální přístup, po-
skytují rychlý a bezchybný servis. Myslíme si, že 
ocenění je v dobrých rukou.

Jaký servis od penzijního fondu očekáváte?
Právě takový, jaký Penzijní fond KB našemu 
družstvu poskytuje.

libor holeček, ekonomický náměstek jeDnoty, spotřebního Družstva 
v hoDoníně: motivaci zaměstnanců považujeme za Důležitou součást 
vztahu zaměstnanců k Družstvu

Rozhovor

Jednota, spotřební družstvo v Hodoníně bylo zapsáno do podnikového rejstříku Městského soudu v Brně v roce 1956. V le-
tošním roce tak slaví půlkulaté výročí svého vzniku. Majetková transformace v roce 1992 se stala jedním z prvních kroků 
na cestě k vybudování moderního a stabilního podnikatelského subjektu, schopného udržet si svoji pozici v sílícím tlaku kon-
kurenčních tuzemských i zahraničních řetězců, působících v maloobchodním prodeji potravin. Výší obratu a dosahovanými 
ekonomickými výsledky zaujímá pořadí v TOP10 mezi 50 spotřebními družstvy České republiky. „Nutným předpokladem 
úspěšného podnikání na maloobchodním trhu jsou kromě jiného také spokojení zaměstnanci, kteří odevzdávají každý den 
při jednání s klienty maximum. Jedním z nástrojů pro finanční motivaci i zvýšení loajality je pak právě penzijní připojištění 
s příspěvkem zaměstnavatele,“ říká v rozhovoru pro ProFil Libor Holeček. 

Zaměstnavatelé mohou samozřejmě od osob-
ních poradců získat také aktuální informace 
k penzijní reformě. Okamžitě obdrží fundova-
nou odpověď na svůj dotaz nebo informační 
materiál, který vše přehledně vysvětlí. Kvalita 
poradenského servisu jde v PF KB tak daleko, 

že zaměstnavatelé mohou společně s osob-
ním poradcem PF KB uspořádat seminář pro 
zaměstnance tak, aby měli o penzijní reformě 
detailní a nezkreslené informace. 

Osobní poradci pro jednotlivé společnos-
ti jsou kmenoví zaměstnanci PF KB, kteří 
ochotně pomohou nejen zaměstnavatelům, 
ale i zaměstnancům s jejich smlouvami o pen-
zijním připojištění. Osobního poradce dané 
společnosti mohou zaměstnanci využít napří-
klad i v situaci, kdy ukončují zaměstnanecký 
poměr. Je pro ně jakýmsi balíčkem první po-

moci v přechodném období do vzniku nového 
pracovního poměru. 

Osobní poradce usnadní orientaci ve změnách, 
které přináší penzijní reforma, a pomůže nalézt 
optimální postup pro hladké zvládnutí všech změn. 

Pokud jste dosud nevyužili služeb osobního po-
radce nebo nemáte kontakty na vašeho porad-
ce, neváhejte oslovit některého z kolegů v níže 
uvedeném seznamu. Ochotně vám poskytne 
kontakty na osobního poradce – stabilního part-
nera, který je pro vás v PF KB určen.

na reformu nejste sami: 
využijte „full service“ oD osobních poraDců pf kb

Zaměstnavatelé získávají v Penzijním 
fondu KB, stejně jako samotní účastníci 
penzijního připojištění, ten nejlepší servis 
na trhu. Mohou se kdykoli obrátit nejen 
na klientské centrum nebo infolinku, ale 
také přímo na manažery obchodu Ob-
chodního oddělení PF KB. Zkušení pra-
covníci obchodního úseku jsou připraveni 
kdykoli pomoci s řešením všech záleži-
tostí spojených s přispíváním na penzijní 
připojištění, které často vyžadují osobní 
přístup a odborné posouzení. 

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
Petr Kašpar, T.: 272 173 160, M.: 724 356 407, E.: pkaspar@pf-kb.cz
Ing. Markéta Kutilová, T.: 272 173 181, M.: 724 071 104, E.: mkutilova@pf-kb.cz
Veronika Šafrová, T.: 272 173 138, M.: 724 044 630, E.: vsafrova@pf-kb.cz
Petra 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

Manažeři obchodu Penzijního fondu Komerční banky:
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Dříve než představíme hotel Krakonoš – 
mohl byste nám říci něco o sobě? Máte 
nějaké životní krédo?
Sebehodnocení nemám ze zásady rád, to je 
spíše otázka pro ty okolo mne. Vystudoval 
jsem Pražskou hotelovou školu a Vysokou ško-
lu ekonomickou a mám praxi ze SRN, Británie, 
Itálie a Španělska. V oboru jsem přes 40 let 
a do Mariánských Lázní jsem přišel z pražských 
Interhotelů. Ve svém životě i v práci se řídím, 
nebo lépe snažím se řídit moudrostí Winstona 
Churchila: „Kdo nechce, když může, nebude 
moci, až bude chtít“, a radou svého tatínka, kte-
rý mi řekl: „Chovej se a jednej tak, aby ses nebál 
druhého dne, až si půjdeš večer lehnout.“

Váš hotel není třeba dlouze představovat, 
ale kdybyste nás chtěl nalákat na využití 
vašich služeb – čím by to bylo?
Chtěl bych, aby byl náš hotel výjimečný služba-
mi na úrovni čtyř hvězdiček za ceny tří, a součas-
ně tím, že úsměv, vlídnost, vstřícnost a ochota 
musí být krédem všech našich zaměstnanců.
 
Hotel Krakonoš má ideální polohu pro rodinnou 
rekreaci, firemní školení, pořádání srazů, ozdrav-

ných pobytů dětí školního a předškolního věku. 
Nabízí ideální polohu pro provozování různých 
sportovních aktivit, rozmanité okolí láká k výle-
tům, které potěší milovníky přírody i historie. 

Jste významným partnerem Programu 
zvýhodněné lázeňské a rekreační péče pro 
klienty PF KB. Jaké konkrétní výhody tedy 
nabízíte klientům PF KB?
Klienty Penzijního fondu KB chceme oslovit kro-
mě vysoké úrovně služeb také celou řadou slev 
a speciálních balíčků, které jsou pro ně připrave-
ny na míru.

Čím dál více českých občanů tráví 
dovolenou v tuzemsku. Proč tomu tak 
podle vás je?
Po roce 1989 nastal boom cestování do zahrani-
čí. S postupným zlepšováním úrovně a rozsahu 
služeb v České republice a například i v návaz-
nosti na tradici lázeňství se však řada našich 
občanů vrací na dovolenou domů do České re-
publiky. Mnoho z nich si tak dopřeje jednu del-
ší dovolenou v teple u moře a pak jednu kratší 
„zdravotní“ wellness dovolenou v Čechách. Dů-
vodem je i větší péče o svou tělesnou a duševní 
schránku.

Tuto otázku jste určitě očekával již 
na začátku našeho rozhovoru, ale nedá 
mi to a musím se zeptat – přispíváte 
zaměstnancům na penzi? Když ano, proč?
Ano, přispíváme našim zaměstnancům na pen-
zijní připojištění. Jsme přesvědčeni, že dobrý za-
městnanec si zaslouží i svého dobrého zaměst-
navatele. Tou nejlogičtější cestou je mimo jiné 
příspěvek na penzijní připojištění, a to u firmy 
(Komerční banka), se kterou máme dlouhodobě 
ty nejlepší vztahy a spolupráci.

roDinná Dovolená nebo víkenD v mariánkách? 
hotel krakonoš je iDeální volbou

Zeptali jsme se partnerů Lázeňské a relaxační péče PF KB…

Hotel Krakonoš se nachází v klidném prostředí nad Mariánskými Lázněmi, v těsné blízkosti nejstaršího golfového hřiště 
v České republice. Ubytování s možností kompletní lázeňské péče přímo v hotelu, bazén, mikroklimatická solná jeskyně, 
pedikúra, manikúra, kadeřnictví, kosmetika – to vše jsou služby, díky kterým si pobyt v Mariánkách můžete v klidu užit. O po-
hodlí hostů a o to, aby vše běželo tak jak má, se stará ředitel hotelu Ing. Jiří Richter.

Uzavřením penzijního připojištění ještě před začátkem penzijní reformy si zaměstnanci zachovají výhodné podmínky, které v současnosti penzijní připo-
jištění se státním příspěvkem přináší. Zaměstnavatel může okamžitě těžit z realizovaných úspor díky odvodovému zvýhodnění penzijního připojištění. 
Porovnávejte s námi:

poDpořte zaměstnance, ať uzavřou smlouvu o penzijním připojištění 
právě teď – zachovají si tak unikátní výhoDy

Současné penzijní připojištění
(po reformě Transformovaný fond ve III. pilíři)

každoroční nezáporné zhodnocení prostředků

bez poplatků (vyjma příp. poplatků za převod a odbytné)

možnost výběru až poloviny prostředků na účtu 
již po 15 letech (výsluhová penze)

možnost předčasného ukončení smlouvy (již po 1 roce, výplata 
všech prostředků na účtu bez státních příspěvků)

státní příspěvek a daňové úlevy 
(celkem až 3 600 Kč ročně)

jednorázová výplata prostředků místo penze

prostředky předmětem dědictví nebo 
výplata určeným osobám při úmrtí
(pozůstalostní penze, příp. odbytné)

u nových fondů (II. i III. pilíř) nebude garantována návratnost vlože-
ných prostředků (lze dosáhnout vyšších, ale i záporných výnosů)

budou zavedeny poplatky za správu prostředků (II. i III. pilíř)

u nových fondů (II. i III. pilíř) nebude možno výsluhovou 
penzi sjednat

zůstane ve III. pilíři (až po 2 letech), ve II. pilíři tato možnost 
nebude

státní příspěvek i daňové úlevy ve III. pilíři zůstanou zachovány 
(stát. příspěvek nově ve výši 90 Kč – 230 Kč), II. pilíř bude bez 
státního příspěvku

zůstane zachována pouze u fondů ve III. pilíři, ve II. pilíři bude vý-
plata možná pouze formou důchodu (dočasný po dobu 20 let nebo 
doživotní)

zůstane zachováno pouze u fondů ve III. pilíři (u nových fondů 
nebude pozůstalostní penze, ale pouze jednorázové vyrovnání, příp. 
odbytné), ve II. pilíři jen zákonné dědictví s výplatou všech prostřed-
ků na důchodový účet dědice ve II. pilíři (při jeho neexistenci přímá 
výplata všech prostředků dědici) nebo výplatou sirotčího důchodu 
po dobu 5 let (pro nezletilého)

Schválené změny
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Jste významným partnerem Programu 
zvýhodněné lázeňské a rekreační péče 
pro klienty Penzijního fondu KB. Jak byste 
nalákala klienty Penzijního fondu KB 
do Františkových Lázní?
Akciová společnost Lázně Františkovy Lázně se 
věnuje kontinuálně rozšiřování služeb v oblasti 
tradiční lázeňské léčby, která je neodmyslitelně 
spjata s existencí místních přírodních léčivých 
zdrojů. Tradiční lázeňská léčba je dnes kombino-
vána s moderními medicínskými přístupy. Lázně 
však nefungují zdaleka jen jako zdravotnické zaří-
zení. Díky chráněným přírodním zdrojům, čisté-
mu ovzduší, rovinaté krajině a nabídce kvalitního 
ubytování i dalších služeb jsou stále zajímavější 
také pro rekreaci a odpočinek.

Velkým lákadlem se od roku 2005 stalo Aqua-
forum, svět vody a relaxace. Několik vnitřních 
i venkovních bazénů a vířivek, tobogán, jeskyně 
a další vodní atrakce jsou velkým lákadlem mi-
lovníků vody a odpočinku. Garancí kvality služeb 
a jejich neustálého zlepšování je od roku 2007 
také certifikát dle norem ISO.

Proč jste se rozhodli stát se partnerem 
Programu lázeňské a relaxační péče PF KB?
Zaujala nás myšlenka, že také penzijní fond či 
jiná finanční instituce může myslet na zdraví 
svých klientů. Pestrá nabídka léčebných a rela-
xačních pobytů za zvýhodněné ceny je výbor-
ným nápadem, který se v konečném důsledku 
může vyplatit nejen penzijnímu fondu, ale part-
nerům tohoto programu. 

Je pro vás důležité se zajistit na penzi? 
Otázkou zajištění úspor na dobu důchodového 
věku by se měl zabývat každý z nás. Především 
v dnešní době, kdy je vzhledem ke stavu stát-
ního rozpočtu i demografickému vývoji systém 
proplácení státních důchodů do budoucna nejis-

tý, nabývá otázka samostatného spoření mimo 
státem garantovaný systém na významu. 

Jaké konkrétní výhody tedy nabízíte 
klientům PF KB? Připravujete i nějakou 
akční nabídku?
Klientům Penzijního fondu KB nabízíme relaxač-
ní pobyty různé délky, přičemž všechny pobyty 
jsou zvýhodněné přibližně o 15 %. Aktuální hor-
kou novinkou je týdenní adventní pobyt s boha-
tým programem. 

Na rok 2012 plánujeme pro klienty PF KB nabíd-
ku Františkolázeňské léčebné kúry se slevou až 
50 %. Jedná se o tradiční léčebný pobyt v dél-
ce trvání 14 či 21 nocí s kompletními službami 
– tedy s lékařskými vyšetřeními, 18 léčebnými 
procedurami za týden, plnou penzí a řadou dal-
ších služeb. Cena za takový 14denní pobyt bude 
začínat již na 9 tisících Kč. 

Můžete něco nabídnout i zaměstnavatelům 
spolupracujícím s PF KB?
Samozřejmě, vše záleží na vzájemné domluvě. 
Rádi kdykoli připravíme balíček ušitý na míru 
přesně podle požadavků klienta. 

PF KB zaznamenává kladné ohlasy 
na program. Jaké ohlasy máte Vy?
Spolupráce odstartovala v letošním roce. Klienti 
se tak teprve dovídají o možnosti čerpat výho-
dy spojených s nabídkou lázeňského a relaxač-
ního programu. Věříme však, že bude zájemců 
o Františkovy Lázně postupně přibývat a zaujme 
je pobyt Františkolázeňská léčebná kúra, který 
v příštím roce v rámci programu nabídneme.

všechno jDe, kDyž se chce! v přípaDě elišky 
klatové, manažerky společnosti lázně 
františkovy lázně a.s.

Je důležité věřit v to, co děláte, říká 
hned v úvodu našeho rozhovoru. Lázně 
Františkovy Lázně jsou největší sou-
kromou lázeňskou společností v České 
republice. Hosté zde mají k dispozici 
řádově 1 500 lůžek v 8 nádherně zre-
konstruovaných lázeňských domech 
v kategoriích tří a čtyř hvězd. Kromě 
klasických lázeňských léčebných poby-
tů na tři nebo čtyři týdny zaměřených 
na léčení nemocí srdce, krevního obě-
hu, onemocnění pohybového ústrojí, 
gynekologických nemocí včetně ne-
plodnosti a následné onkologické péče 
nabízí také širokou škálu stále oblíbe-
nějších wellness pobytů.

V Penzijním fondu Komerční banky myslíme 
také na skutečnost, že spokojené stáří jde 
ruku v ruce s co nejlepším zdravotním sta-
vem. Již v průběhu spoření na penzi proto 
pomáháme účastníkům odbourávat stres, 
relaxovat a vyhnout se tak řadě onemocně-
ní, jejichž původcem je současná uspěcha-
ná doba. Lázeňský a relaxační program PF 
KB pak samozřejmě pomáhá i zaměstna-
vatelům – zaměstnanci po dovolené a bez 
dlouhodobého stresu podávají prokazatelně 
lepší výkony a jsou ke svému zaměstnava-
teli loajálnější.

Díky unikátní spolupráci s kvalitními hotely 
a penziony nabízí PF KB svým účastníkům 
zvýhodněné lázeňské služby a rekreační po-
byty v řadě míst po celé České republice. 
Vyzkoušejte některé z míst, která nabízejí 
zajímavé slevy a hlavně dokonalou relaxaci:

Léčebné lázně Bohdaneč 
Horský hotel Flora
Hotel Horizont
Hotel Sněžka Felicity
Horský hotel Sůkenická
Františkovy Lázně
Beskydský hotel Relax
Spa resort Tree of Life
Lázně Teplice nad Bečvou
Hotel Krakonoš
Lázně Luhačovice

1. PF KB je nositelem ocenění Nejlepší 
penzijní fond v ČR pro rok 2011 podle 
hodnocení prestižního mezinárodního 
magazínu World Finance.

2. PF KB je třetí největší penzijní fond 
na trhu.

3. Podmínky penzijního připojištění zna-
menají záruku návratnosti vložených 
prostředků.

4. Průměrné zhodnocení prostředků 
účastníků PF KB od roku 2000 činí 3 %.

5. V roce 2010 jsme připsali klientům 
zhodnocení 2,23 %.

6. Z každé platby kreditní kartou KB 
(Lady karta, A-karta) získá její držitel 
1 % zpět na účet penzijního pojištění 
u PF KB. 

7. Každý účastník PF KB získá slevovou 
kartu SPHERE a s ní slevy 5 – 30 % 
v síti více jak 8 000 obchodních míst 
v ČR a SR.

8. Účastníci PF KB mohou využít 
zvýhodněné nabídky pobytových 
programů lázeňské a rekreační péče 
od partnerů PF KB.

9. Buďte „in“ a obsluhujte své penzijní 
připojištění rychle a pohodlně přes 
bezplatný internetový přístup k penzij-
nímu účtu.

lázeňský a relaxační 
program pf kb

proč vybrat právě 
penzijní fond komerční 
banky?
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penzijní reforma v kostce:
aktuální návrh připravované DůchoDové reformy

I. pilíř
Stávající státní systém důchodového 
zabezpečení

Metoda průběžného financování, která je 
založena na solidaritě mezi generacemi.

Zaměstnanci i zaměstnavatelé platí po-
vinné odvody na důchodové pojištění 
do společného státního důchodového účtu 
v celkové výši 28 % hrubé mzdy. Z tohoto 
účtu jsou vypláceny státní důchody.

II. pilíř 
(nově vznikající)
Volitelné Důchodové spoření 
v penzijních společnostech

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).

Před dovršením věku 35 let možnost 
vstoupit kdykoli.
Pro starší 35 let možnost vstoupit v před-
pokládané 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:
Fond státních dluhopisů
Konzervativní fond
Vyvážený fond
Dynamický fond

Výplata prostředků pouze formou pen-
ze po odchodu účastníka do důchodu.
Penze doživotní nebo na 20 let.

III. pilíř 
Doplňkové penzijní spoření (upravené 
pokračování stávajícího dobrovolného 
Penzijního připojištění se státním 
příspěvkem)

Vznik penzijních společností (PS)
PS budou spravovat různé účastnické fondy ve II. a III. pilíři

dnes nově

V případě rozhodnutí účastníka spořit 
ve II. pilíři (vyvedení 3 %) 
Zaměstnanci i zaměstnavatelé platí sníže-
né povinné odvody na důchodové po-
jištění v celkové výši 25 % hrubé mzdy. 

Vyplácené státní důchody mohou být až 
o cca 15 % nižší (v závislosti na délce spo-
ření ve II. pilíři – snížení je o 0,3 % za rok).

TRANSFORMOVANÝ FOND
vznikne ze současných penzijních 
fondů, budou zachovány aktuální 
podmínky (především garance návratnos-
ti vložených prostředků, státní příspěvek, 
daňové výhody, příspěvek zaměstnavate-
le, výsluhová penze, jednorázové vyrov-
nání, jednorázové vklady, dědictví/výplata 
oprávněným osobám).

NOVÉ ÚČASTNICKÉ FONDY
Konzervativní fond (povinný) příp. 
další účastnické fondy
Fondy budou se státním příspěvkem, 
daňovými úlevami i možností příspěvku 
zaměstnavatele, ale bez garance návrat-
nosti vložených prostředků a bez výsluho-
vé a pozůstalostní penze.

NELZE
PŘEVÁDĚT LZ
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Platné k 8. 11. 2011

V rámci připravované důchodové reformy dojde 
ve III. pilíři k oddělení majetku penzijního fondu 
od majetku účastníků. Vznikne Penzijní společ-
nost (PS) a Transformovaný fond (TF), ve kte-
rém zůstanou účastníkům zachovány všechny 
aktuální smluvní podmínky a výhody. TF bude 
po reformě uzavřený a nebude možno do něho 
vstoupit. Bude možno vstoupit pouze do nových 
účastnických fondů ve III. pilíři, jejichž podmínky 
se budou řídit novým zákonem.

Přestupovat mezi účastnickými fondy bude 
možné pouze v rámci jednotlivých pilířů. Pře-
stup mezi II. pilířem a III. pilířem nebude mož-
ný. Z TF bude možno pouze vystoupit. Pokud 
účastník přestoupí z TF do jiného účastnického 
fondu III. pilíře, ztratí mj. garanci nezáporného 
zhodnocení, tj. garanci návratnosti vložených 
prostředků.

Pokud se účastník rozhodne vstoupit do II. pilíře, 
nemůže spoření ukončit před nárokem na pen-
zi. V případě úmrtí ve spořící době účastníka 
ve II. pilíři se dědí všechny prostředky na dů-
chodový účet dědice ve II. pilíři (při jeho nee-
xistenci přímá výplata všech prostředků dědici) 
nebo se vyplácí sirotčí důchod po dobu 5 let (pro 
nezletilého).

váš buDoucí DůchoD se může po reformě skláDat ze 3 příjmů (3 pilíře)

I. pilíř
Státní důchod
Poměr výše důchodu k průměrné mzdě 
se bude stále snižovat

II. pilíř
Možnost soukromého důchodového 
spoření převod 3 % z hrubé mzdy z I. 
pilíře + 2 % si musíte odkládat sami 

Váš důchod

III. pilíř
Stávající penzijní připojištění 
(u smluv uzavřených po 1. 1. 2013 
doplňkové penzijní spoření)

Aktuální informace nejen k důchodové reformě jsou umístěny na www.pfkb.cz a v aplikaci WEB PFKB, sekce Obchodní informace.

Cílem je udržet alespoň stávající úroveň 
důchodu

Nutný pro zajištění důstojného stáří 
podle Vašich představ.


