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„Penzijní fond Komerční 
banky zajistil účastníkům 
i v nelehkých letech stabili-
tu úspor na penzi a dokázal 
přizpůsobit investiční port-
folio nové situaci na trhu 
tak, aby zajistil zajímavé 
zhodnocení i v době nesta-
bilních kapitálových trhů,“ 
uvedl při převzetí oceně-
ní Pavel Jirák, předseda 
představenstva a výkonný 
ředitel Penzijního fondu Ko-
merční banky.

Pro naše účastníky je oce-
nění od World Finance 
důležitým signálem důvě-
ryhodnosti PF KB a také 
schopnosti dosahovat dlou-
hodobě konkurenceschop-
ného zhodnocení svěře-
ných financí. Ocenění je 
nezávislým signálem toho, 
že prostředky účastníků 
jsou v Penzijním fondu KB 
v bezpečí.

To ostatně potvrzuje také 
další významné hodnocení, 
které bylo PF KB uděleno 
– i nadále je totiž jediným 
penzijním fondem v ČR, 
který má mezinárodní rating 
od společnosti Moody´s. 
Rating na úrovni Aa1.cz je 
nejlepším hodnocením, 
jaké může penzijní fond 
v ČR dosáhnout.

PENZIJNÍ FOND KOMERČNÍ BANKY JE NEJLEPŠÍ 
V ČESKÉ REPUBLICE 

Vážení obchodní partneři, vážení účastníci 
Penzijního fondu Komerční banky,

nové číslo zpravodaje ProFil PF KB se kromě 
aktuálního přehledu výhod, které jsme pro 
účastníky a partnery fondu připravili, věnuje 
především obchodním a finančním ukazate-
lům. Pravděpodobně nejzajímavější informace 
pro Vás přinášíme v článku o hospodářských 
výsledcích PF KB za rok 2010. Významný ná-
růst zisku svědčí o správnosti rozhodnutí fon-
du v oblasti změn investičního portfolia a dává 
předpoklad pro zajímavé zhodnocení, které 
fond připíše účastníkům za rok 2010.

Důvod k oslavě dává i další číslo: Penzijní fond 
Komerční banky v roce 2010 podepsal smlou-
vu o penzijním připojištění se svým 500 000 
účastníkem a posunul se z hlediska počtu ak-
tivních účastníků na třetí místo v žebříčku nej-
větších penzijních fondů v ČR! 

Důležitým tématem posledních dní a týdnů je 
také penzijní reforma. Informaci o aktuálním 
stavu příprav penzijní reformy proto najdete 
v rozhovoru s Pavlem Jirákem, předsedou 
představenstva a výkonným ředitelem Penzij-
ního fondu Komerční banky.

Vážení účastníci, vážení obchodní partneři, 
přeji Vám obchodně úspěšné a lidsky šťast-
né jaro a věřím, že pro Vás budou informace 
ve druhém čísle ProFilu PF KB užitečné. 

Ing. Miloš Rýznar 
obchodní ředitel PF KB

Penzijní fond Komerční banky získal v únoru 2011 prestižní ocenění. Magazín 
World Finance, který hodnotí penzijní fondy ve více než 30 zemích světa, vyhlá-
sil náš fond nejlepším penzijním fondem v České republice. Mezinárodní odbor-
ná porota ocenila především stabilitu fondu, konzervativní investiční strategii, 
finanční sílu i výborné výsledky v roce 2010. Významnou roli hrálo také důsled-
né zaměření fondu na zvyšování spokojenosti účastníků. Díky této konzervativní 
strategii a stabilním příjmům z převážně státních dluhopisů může fond zajistit 
zajímavé zhodnocení příspěvků účastníků i v následujících letech.

Ing. Miloš Rýznar, obchodní ředitel PF KB
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Finanční instituce uzavírají rok 2010, hned 
na začátek se proto nabízí obligátní otázka: 
jak hodnotíte výsledky vašeho penzijního 
fondu i celého sektoru v loňském roce?

Pro Penzijní fond Komerční banky byl rok 2010 
jedním z nejúspěšnějších období v jeho dosa-
vadní historii. Stabilní hospodářské výsledky 
a zajímavé zhodnocení prostředků účastní-
ků, zisk prestižní ceny Penzijní fond roku 2011 
od magazínu World Finance, ale i posun ze čtvr-
tého místa na místo třetí v žebříčku největších 
penzijních fondů v ČR jsou pro nás i naše účast-
níky mimořádnými úspěchy. 

Věřím, že pozitivně hodnotí výsledky loňského 
roku také další zástupci penzijních fondů. Dosa-
žené hospodářské výsledky i stabilita portfolií 
jsou pro občany i zaměstnavatele, kteří přispívají 
na jejich účty u penzijních fondů, důležitým sig-
nálem o stabilitě celého sektoru. 
Jsou také pádnou odpovědí na po-
chyby o tom, zda je správné v rám-
ci připravované reformy důchodo-
vého systému nabídnout občanům 
možnost ukládat část odvodů 
na důchodové pojištění do soukro-
mých penzijních společností.

Penzijní reforma je horkým té-
matem posledních týdnů a zdá 
se, že podoba důchodového 
systému po 1. lednu 2013 stále 
ještě není definitivní. Stihnou 
se penzijní fondy vůbec včas 
na reformu připravit?

Věřím, že stávající penzijní fondy 
budou na reformu včas připraveny. 
Asociace penzijních fondů i nezávislí 
ekonomové již dlouho upozorňují, že stávající sys-
tém průběžného financování je vzhledem k demo-
grafickému vývoji populace dlouhodobě neudrži-
telný. I když je cesta k důchodové reformě složitá, 
jsem přesvědčený, že její odstartování v co nejbliž-
ším možném termínu je skutečně nezbytné. 

Jednou z hodně diskutovaných částí refor-
my je tzv. opt-out, tedy možnost vyvést část 
odvodů ze státem spravovaného důchodo-
vého pojištění do nově vznikajícího druhé-
ho pilíře, který budou spravovat soukromé 
penzijní společnosti. 

Opt-out je diskutovaný zejména proto, že 
po startu důchodové reformy dojde ke znatelné-
mu výpadku příjmů v průběžně financovaném 
systému penzí (tzv. první pilíř). Související zvý-
šení sazeb DPH, které má výpadek v příjmech 
nahradit, je samozřejmě pro každého z nás cit-
livou otázkou. Bohužel se však v diskusi kolem 
druhého pilíře zapomíná na jeden velmi důležitý 
fakt, a tím je podmínka vyvedení části odvodů 
do druhého pilíře pouze za předpokladu, že ob-
čan bude spořit do tohoto pilíře v určité výši také 
další soukromé prostředky. Díky této motivaci 
obyvatel dostane stát do systému důchodové-

ho pojištění nakonec výrazně více financí, než 
v současnosti.

Jsou ještě jiné parametry reformy, kterým 
se podle vás věnuje méně pozornosti, než 
by si zasloužily?

Celá problematika penzijní reformy bohužel 
sklouzla k diskusi o zvýšení sazeb DPH. Velmi 
málo se hovoří například o poradenství, tedy 
o tom, kdo a jakým způsobem bude občanům 
radit, který z nabízených fondů pro ně bude 
vhodný. Očekávám, že celý systém bude velmi 
efektivní, a to díky minimalizaci nákladů budou-
cích penzijních společností na provize vyplacené 
poradcům, a rovněž se zvýší i transparentnost 
vztahů mezi poradcem a klientem. Dalším po-
zitivním bodem reformy je určitě zavedení mož-
nosti nabídnout klientům různé investiční profily 
dobrovolných penzijních fondů, které umožní 
mladým účastníkům systému spořit s možností 
dosáhnout vyššího zhodnocení. 

Nepociťujete s blížícím se star-
tem reformy pokles zájmu o stá-
vající penzijní připojištění se 
státním příspěvkem? 

Stávající smlouvy i jejich podmínky 
by měly být zachovány i po startu 
důchodové reformy. Podle posled-
ních informací zůstanou platné da-
ňové výhody a zachována by měla 
být také garance nezáporného 
zhodnocení, díky které účastníci 
v žádném případě nepřijdou o své 
úspory v dnešních penzijních fon-
dech ani v případě, že by penzijní 
fond hospodařil se ztrátou. 

Znamenalo by to, že pokud by 
lidé vstoupili do systému penzij-
ního připojištění až po zahájení 

velké penzijní reformy – tedy pravděpodobně 
po 1. lednu 2013 – nezískali by již garanci návrat-
nosti vložených prostředků tak, jak je tomu nyní. 
Stávající smlouvy, které budou obhospodařová-
ny penzijními fondy ve třetím pilíři důchodového 
systému, jsou proto stále pro klienty zajímavé 
a měly by i do budoucna zůstat jedním z hlavních 
produktů spoření na stáří, a to vedle možností, 
které nabídne nová podoba penzijního systému.

CESTA K REFORMĚ JE SLOŽITÁ, DO NEKONEČNA JI ALE ODKLÁDAT NEMŮŽEME
Rozhovor

Zklidnění finančních trhů v prvním roce „po krizi“ a posílení orientace port-
folií na stabilní aktiva s pevným výnosem daly penzijním fondům čas nabrat 
síly na rok 2011, který je a bude v České republice charakteristický především 
přípravami na penzijní reformu. Na to, jak hodnotí loňský rok Penzijní fond Ko-
merční banky a jaký je aktuální stav příprav penzijní reformy, odpovídá Pavel 
Jirák, výkonný ředitel Penzijního fondu KB a člen prezidia Asociace penzijních 
fondů České republiky. 

Ing. Pavel Jirák, předseda představenstva 
a výkonný ředitel PF KB



MAXIspoření propojuje dvě nejoblíbenější a nej-
výnosnější formy spoření a nabízí všechny výho-
dy stavebního spoření a penzijního připojištění. 
Díky tomu mohou získat klienti dvě státní pod-
pory v celkové výši až 3 800 korun ročně a uplat-
nit také daňové zvýhodnění. 

Pro všechny, kteří uzavřou MAXIspoření od 4. dub-
na 2011 do konce června, je navíc přichystán dárek 
– prémie na účet stavebního spoření ve výši až 
1 500 korun a navíc luxusní osuška od tradiční-
ho českého výrobce VEBA. 

Více informací o produktu MAXIspoření nalezne-
te na stránkách www.mpss.cz nebo u prodejců 
MPSS.

MAXI SPOŘENÍ
Nepřehlédněte

Dovedete si představit produkt, který 
vám umožní dosáhnout hned dvakrát 
na státní podporu? Produkt, který je 
nejen jedním z nejvýhodnějších spoře-
ní na současném trhu, ale zároveň vám 
umožňuje zajistit si spokojené stáří? 
Právě to nabízí MAXIspoření, produkt 
Modré pyramidy stavební stavební spo-
řitelny (MPSS) a PF KB.

Nejmodernější techno-
logie se neúprosně hlá-
sí o slovo také v oblasti 
internetu a on-line apli-
kací. Také Penzijní fond 
Komerční banky pro-
to neustává v inovaci 
svého on-line portálu, 
především s ohledem 
na servis poskytovaný 
účastníkům penzijního 
připojištění. 

Výhody stavebního spoření
 státní podpora až 2 000 Kč ročně 
 roční úrok z vkladu 2 % 
 vklady jsou ze zákona pojištěny až do výše 100 000 eur
 možnost čerpat výhodný úvěr na bydlení

 
Výhody penzijního připojištění
 státní příspěvek až 1 800 Kč ročně 
 snížení základu pro výpočet daně z příjmu až o 12 000 Kč za rok 
 bez poplatků (s výjimkou poplatku za předčasné ukončení smlouvy a převodu)
 bezplatný přístup k vašemu účtu prostřednictvím internetu na www.pfkb.cz 
 Sphere karta pro nákupy se slevou 5 až 30 % v 8 000 vybraných obchodech po celé ČR i SR

Zhodnocení úspor
 roční / měsíční příspěvek na stavební spoření 20 000 Kč / 1 680 Kč
 roční / měsíční příspěvek na penzijní připojištění 18 000 Kč / 1 500 Kč
 roční příspěvek od státu na stavební spoření 2 000 Kč
 roční příspěvek od státu na penzijní připojištění 1 800 Kč
 úspora odpočtem od základu daně (pouze u penz. připoj.) 1 800 Kč
 získaný přínos od státu celkem 5 600 Kč
 mimořádní prémie na účet stavebního spoření až 1 500 Kč

Nově mohou účastníci penzijního připojiš-
tění podrobně nahlížet na své individuální 
účty přes internet a provádět většinu aktiv-
ních operací. Díky poslední modernizaci aplika-
ce webPFKB není problém přistupovat k penzij-
nímu připojištění odkudkoli na světě a sledovat 
stav účtu penzijního připojištění nebo stav při-
pisování příspěvků. Navíc umožňuje velmi kom-
fortní změnu parametrů spoření – pouze za pou-
žití internetu a autorizační sms zprávy. Účastníci 
nemusí chodit na pobočky, změny vyřídí nově 
z pohodlí domova či kanceláře. 

Všichni, kdo již využívali původní verzi interne-
tové aplikace PF KB, obdrželi informace o změ-
nách prostřednictvím osobního dopisu. Jeho 
součástí byl také dodatek smlouvy, do kterého 
měli možnost uvést své telefonní číslo pro sms 
autorizaci. Pokud ale dosud tuto službu nevyuží-
váte, nic není ztraceno. Pro její zřízení stačí na-
vštívit internetové stránky www.pfkb.cz a sjed-
nat si službu prostřednictvím formuláře, který 
na těchto stránkách najdete. Využít můžete také 
kterékoli pobočky Komerční banky, poradců 
Modré pyramidy nebo některého z našich smluv-
ních externích poradců PF KB.

PF KB připravil pro své účastníky ve spo-
lupráci s obchodními partnery jedinečnou 
nabídku relaxačních programů v krásných 
hotelech v České republice. Proč nezačít 
s relaxací již dnes? S oddychem nemusíte 
čekat až na důchodový věk! 

Výhody věrnostního programu mohou 
účastníci Penzijního fondu Komerční banky 
čerpat jednoduše přímo u partnerů Relaxač-
ního programu. Stačí předložit kopii smlouvy 
o penzijním připojištění u PF KB nebo předlo-
žit platnou věrnostní kartu Sphere. 

Vydat se tak můžete například do Horského 
hotelu Sůkenická v Beskydech, který nabízí 
aktivity pro každé roční období a pro všech-
ny věkové kategorie. Léčebné lázně Bohda-
neč nabízejí pro účastníky PF KB relaxační 
víkend, který kromě ubytování a polopenze 
obsahuje také perličkovou koupel, masáž 
horkými lávovými kameny, indickou masáž 
hlavy, volný vstup do sauny, páry a whir-
poolu a také vstup do Koré solné jeskyně. 
Dalším horským hotelem je Flora v Dolních 
Mísečkách v Krkonoších. V zimě lyžování, 
po zbytek roku cyklistika, ale také vyhřívaný 
bazén, kulečník, stolní fotbálek a mnoho dal-
ších aktivit - nebo prostě jen slunění na vr-
cholu Krkonoš. Čtyřhvězdičkový hotel Hori-
zont v Peci pod Sněžkou ocení zase milovníci 
dobré gastronomie a relaxačních wellness 
center. Také hotel Sněžka Felicity se nachází 
v Krkonoších, tentokrát ale ve Špindlerově 
mlýně. Pro účastníky PF KB připravil týden 
„ALL INCLUSIVE“, který umožní nejen po-
hodlný pobyt, ale také příjemné využití vol-
ného času – ať již při sportu, nebo relaxaci.

Kompletní nabídku naleznete na www.pfkb.cz.

INOVACE NA WEBU RELAX s Penzijním 
fondem Komerční banky 
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LADY KARTA OD KOMERČNÍ BANKY POMŮŽE SE 
SPOŘENÍM NA PENZI

Nová Lady karta je zapojena do systému VIP 
Sphere, díky kterému lze nakupovat se slevami 
až 30 % u 8 000 obchodníků v celé ČR a SR. 
Karta je opatřena Sphere čárovým kódem, tak-
že již klientky nemusí zbytečně nosit v kabelce 
řadu různých slevových kartiček pro řadu růz-
ných obchodů. Unikátní sada doplňkových pojiš-
tění, kterou obsahuje Lady karta, z ní dělají to 
jediné, co klientky v kabelce potřebují.

Rozsah doplňkových pojištění, která Lady 
karta obsahuje zdarma, je opravdu široký. 
Kromě pojištění nákupu, prodloužení záruční 
doby, pojištění doručení internetového náku-
pu, pojištění storna vstupenek a pojištění kabel-
ky získají klientky s Lady kartou také užitečné 
asistenční služby Lifestyle a Home Assistance.

Kreditní Lady karta nabízí klientkám úvěrový 
rámec 10 až 250 tisíc korun. Díky bezúročné-
mu období mohou klientky zdarma využívat fi -
nanční prostředky banky po dobu až 45 dnů. 
Nižší úvěrové limity mohou získat klientky KB 
bez nutnosti dokládat potvrzení o výši příjmů. 

Novinkou v oblasti kreditních karet KB je možnost 
sjednat si automatickou 100% splátku před kon-
cem bezúročného období. Pokud tuto možnost 
klientky nevyužijí, činí minimální měsíční splátka 
čerpaného úvěru 5 % plus úrok.

Lady karta představuje další stupeň rozvoje 
programu Moje odměny, v jehož rámci Ko-
merční banka odměňuje klienty za jejich chyt-
ré chování. Příspěvek na penzijní připojištění 

ve výši 1 % z objemu 
nákupů získají drži-
telky karty bez ohledu 
na to, zda čerpají úvěr, 
nebo splatí veškeré útra-
ty kartou v průběhu bezúročného období. Po-
kud přesáhne obrat transakcí uskutečněných 
kartou 3 000 korun za měsíc, neplatí navíc 
žádné poplatky za její vedení.

Aktuální přehled veškerých slev a zajímavých 
nabídek pro držitelky Lady karty získají klientky 
na speciálních stránkách www.ladykarta.cz. 

Na kreditní kartu s obdobnými výhodami se 
mohou v nejbližší době těšit také pánové 

Nakupujete a vlastně spoříte. Paradox, mohlo by se zdát. Díky Lady kartě Komerční 
banky je to ale skutečnost. Kreditní karta, která je určena výhradně pro ženy, je totiž 
nejen stylová, ale především chytrá. Kromě zajímavých slev, které mohou její drži-
telky využít ve více než 8 000 obchodech po celé České republice, totiž spoří za její 
držitelku 1 % z každé platby uskutečněných kartou na účet penzijního připojištění 
u Penzijního fondu Komerční banky. 

Penzijní fond Komerční banky, a. s., sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 11 Praha 3-Vinohrady, IČ: 61860018
www.pfkb.cz
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Penzijní fond KB dosáhl v roce 2010 zisku ve výši 727 
milionů Kč. Díky konzervativní investiční strategii a dů-
sledné kontrole nákladů splní fond příslib ze začátku 
roku 2010 a zhodnotí prostředky účastníků za uplynu-
lý rok o více než 2 %. Přesná výše zhodnocení bude 
známa po valné hromadě PF KB, která se uskuteční 
do konce dubna letošního roku.

Nově se zařadil PF KB mezi tři největší penzijní 
fondy v České republice z hlediska počtu účastní-
ků i dosaženého zisku. K 31. prosinci 2010 spravo-
val Penzijní fond KB prostředky pro více než 501 tisíc 
účastníků, objem spravovaných prostředků se zvýšil 

meziročně o 5,8 % na 28,718 miliardy korun.

Penzijní fond KB patří aktuálně k fondům s nejví-
ce konzervativním investičním portfoliem s roz-
hodujícím podílem státních dluhopisů. Díky této 
investiční strategii se stabilními příjmy může PF 
KB velmi přesně odhadovat zhodnocení i v ná-
sledujících letech. Investiční portfolio PF KB tvo-
řily k 31. 12. 2010 řádově z 94 % velmi bezpečné 
dluhopisy a 6 % představovaly bankovní vklady.

PENZIJNÍ FOND KB VYROSTL NA POZICI TŘETÍHO NEJVĚTŠÍHO PENZIJNÍHO FONDU V ČR
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Srovnání počtu účastníků a dosažného zisku k 31. 12. 2010

Jarní akce pro nové klienty PF KB – luxusní osuška
Pro každého nového zájemce, který v ob-
dobí do 31. 5. podepíše novou smlouvu 
o penzijním připojištění, připravil Penzijní 
fond Komerční banky praktický dárek – lu-
xusní osušku od tradičního českého výrobce 
VEBA. Smlouvu je možné sjednat na poboč-
kách Komerční banky, v prodejní síti Modré 
pyramidy stavební spořitelny, u externích 

smluvních partnerů a nebo prostřednictvím 
webové stránky www.pfkb.cz.

Akční nabídka platí pro zájemce, kteří si 
sjednají vlastní příspěvek ve výši minimálně 
300 Kč měsíčně a první příspěvek bude při-
psán na jejich penzijní připojištění u fondu 
nejpozději 30. června 2011.


