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 individuální poradenství a servis od specialistů KB PS, kteří úzce 
spolupracují s vaším bankovním poradcem v Komerční bance 

 garance administrativní, nákladově a časově nenáročné spolupráce: 
 – efektivní postupy komunikace a sepisování smluv se zaměstnanci 

nenarušující chod společnosti 
 – pomoc se zavedením této formy odměňování zaměstnanců
 – pomoc se zpracováním a optimálním nastavením interních směrnic
 možnost zasílat hromadnou platbou příspěvky zaměstnance 

i zaměstnavatele
 prezentace produktu a jeho výhod vedení společnosti i zaměstnancům 
 zasílání elektronického zpravodaje s užitečnými informacemi pro 

zaměstnavatele i zaměstnance 

 možnost zavést konzultační a servisní dny v sídle společnosti 
 možnost elektronické komunikace a poskytnutí kontrolních údajů pro 

potřeby zaměstnavatele 

Zaměstnanci a individuální klienti získávají péči  
od KB Penzijní společnosti:
 v celé pobočkové síti Komerční banky
 prostřednictvím telefonního zákaznického centra KB Penzijní společnosti 

na tel.: 955 525 999
 v internetovém bankovnictví MojeBanka a přes zabezpečenou 

internetovou aplikaci KB PS na stránkách www.kbps.cz
 od osobního poradce v rámci dohodnuté spolupráce 

PEL MEL O SPOŘENÍ NA PENZI…

ZAMĚSTNAVATELÉ MAJÍ V KB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI INDIVIDUÁLNÍ SERVIS 
KB Penzijní společnost je stabilním partnerem malých i velkých zaměstnavatelů. Již 20 let zhodnocuje bezpečně a efektivně úspory stovek tisíc 
klientů. Jaké nadstandardní služby mohou zaměstnavatelé využít?

Dříve do důchodu a stále výhodně? S předdůchodem ano!

Skupina Société Générale, mateřská společnost 
Komerční banky, oslavila v roce 2014 150 let od 
svého založení. V rámci oslav uspořádala celosvěto-
vou akci nazvanou Citizen Commitement Games, 
která spojuje týmové sporty a charitu. Pro Skupinu 
KB byla vybrána cyklistika a charitativní nevládní 
nezisková organizace Okamžik, která pomáhá li-
dem se zrakovým postižením při jejich začleňování 
do běžného života. Zúčastnil se také tým KB Penzij-
ní společnosti, která oslavila své 20. výročí vzniku.

KB PS sestavila tým cyklistů s názvem Na kole 
do penze, který 14. 5. přijel společně do prá-
ce na kole. Podmínkou bylo, aby součet najetých 
kilometrů celého týmu byl alespoň 20 km jedním 
směrem. Celkově v rámci akce přispěli zaměstnan-
ci KB PS na dobročinný účel více než 240 000 Kč 
a jasně se tak přihlásili k myšlence společenské od-
povědnosti a k projevům dobré vůle a pomoci 
lidem se zdravotním handicapem.

Od 1. 1. 2015 vstoupila v platnost novela zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, která přináší 
podstatné změny v daňové odečitatelnosti zapla-
ceného pojistného na životní pojištění. Novela 
zákona zamezuje zneužívání soukromého 
životního pojištění k průběžným mimořád-
ným výběrům.

Tým KB PS přispěl na podporu 
organizace OKAMŽIK

Novela zákona o dani z příjmů  
z pohledu životního pojištění  
a penzijních produktů

Zatímco pro někoho důchodový věk přichází v období největších pracovních úspěchů, jiní 
mají dlouhodobé těžkosti zaměstnání sehnat. S vysokým věkem narůstá riziko ztráty za-
městnání a zhoršené zdraví často nedovolí pracovníkům vykonávat takové zaměstnání, 
na které byli roky zvyklí. Východiskem mohou být tzv. předdůchody, které mohou lidé již 
déle než rok využívat. 

Platné pro rok 2015 
Doporučená minimální výše prostředků** na dobu výplaty předdůchodu  
(zaokrouhleno na tis. Kč) 

Minimální měsíční čistá dávka 
předdůchodu*

2 roky 3 roky 4 roky 5 let

7 554 Kč 185 000 Kč 278 000 Kč 370 000 Kč 462 000 Kč 

* 30 % průměrné mzdy v národním hospodářství (částka je po zdanění výnosů)

**  z důvodu danění výnosů při výpočtu dávky doporučujeme počítat s hrubou výší jedné měsíční výplaty  
 minimálně 7 700 Kč 

ZAČNĚTE SI SPOŘIT VČAS A ZÍSKEJTE MOŽNOST ODEJÍT DO PENZE 
AŽ O 5 LET DŘÍVE!
Co to je předdůchod

Předdůchod je zákonná možnost čerpání pravidel-
né dávky z doplňkového penzijního spoření (DPS). 
Předdůchod umožňuje účastníkům DPS odejít do 
penze dříve a za výhodnějších podmínek, než po-
skytuje předčasný starobní důchod od státu.

Jedná se o pravidelnou dávku vyplácenou účast-
níkovi z jeho naspořených prostředků u penzijní 
společnosti, a to až 5 let před dosažením důcho-
dového věku (u stanovení věku žen se postupuje 
jako u mužů stejného data narození).

Význam předdůchodu

 umožňuje čerpání vlastních prostředků, ze-
jména v případě ztráty zaměstnání nebo ne-
možnosti pracovat ze zdravotních důvodů, v 
době před nárokem na starobní důchod

 jeden z výhodných typů dávky bez zdanění 
příspěvku zaměstnavatele

Hlavní výhody předdůchodu

 výhodnější než předčasný státní důchod

 – doba pobírání předdůchodu je vyloučenou 
dobou, tzn. nesnižuje osobní vyměřovací zá-
klad pro výpočet státního důchodu

 zdravotní pojištění hradí za účastníka stát

 – pojistné na zdravotní pojištění hradí za 
účastníka v průběhu pobírání předdůchodu 
stát

 v době pobírání předdůchodu je možné pra-
covat 

 – před žádostí o starobní důchod má účast-
ník možnost nechat si vypočítat starobní 
důchod se započtením příjmů z pracovní čin-
nosti v době pobírání předdůchodu nebo bez 
jejich započtení, a následně se rozhodne pro 
výhodnější variantu

 před žádostí o předdůchod je možné vložit 
na účet mimořádný vklad

 – pokud celková částka na účtu DPS nedo-
sahuje potřebné výše, je možné před žádostí 
o předdůchod vložit jednorázově částku, aby 
mohl být předdůchod vyplácen po požadova-
nou dobu

 v době pobírání předdůchodu je možné pobí-
rat i případnou podporu v nezaměstnanosti

Pokračování na straně 3
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První otázka je nasnadě – jaké byly vaše prv-
ní dojmy v nové pozici?

Nová pozice mi přinesla řadu změn. Jednou z nich 
je skutečnost, že jsem se z působení v regionu 
střední Evropy, s odpovědností za kolegy z ně-
kolika zemí, přesunul na čistě tuzemský trh. Další 
změnou je složení týmu spolupracovníků. V au-
ditu jsem kladl důraz na flexibilitu kolegů, kteří 
po skončení auditní zakázky museli změnit tým, 
téma práce a často i místo fyzického působení. 
V penzijní společnosti jsem měl možnost poznat 
velice stabilní a loajální tým kolegyň a kolegů, kteří 
jsou velmi oddaní své práci. To je hodnota, na kte-
ré bych rád stavěl.

Je něco, co vás v KB Penzijní společnosti pře-
kvapilo?

Na firemní kulturu skupiny Komerční banky jsem 
zvyklý, pracuji v této skupině již deset let. Upřímně 
překvapený jsem však byl kvalitou a zkušenostmi 
lidí, které jsem v KB Penzijní společnosti potkal. 
Tým lidí, který dělá z KB Penzijní společnosti jednu 
z vedoucích institucí na trhu, je skutečně kvalitní 
– ať už díky stabilitě týmu, neboť řada pracovní-
ků je ve společnosti zaměstnána celých dvacet let 
její historie, nebo díky zkušenostem, které čerpají 
z know-how Komerční banky a mateřské skupiny 
Société Générale.

Jaké jsou silné stránky společnosti, kterou již 
několik měsíců vedete?

Je to profesionální a úspěšná firma, která svým 
fungováním a zkušenostmi garantuje klientům 
dlouhodobé a bezpečné spoření na penzi. Je velmi 
důležité, že společnost nestojí na několika kon-
krétních lidech, ale na širokém týmu zaměstnan-
ců, kteří poslání KB Penzijní společnosti věří a jsou 
odhodláni pro spokojenost klientů dělat více, 
než se od nich očekává. Také proto se nemusí bát 
spolupráce s námi ani partneři z řad zaměstnava-
telů, kteří potřebují, aby byli jejich zaměstnanci se 
spořením na penzi spokojení a aby naše produkty 
zvyšovaly jejich loajalitu.

Přesto však není situace ve spoření na penzi 
jednoduchá…

Není, a právě proto je zkušenost a dobrý tým KB 
Penzijní společnosti výhodou. A je to také jeden 
z důvodů, proč se daří KB Penzijní společnosti 
oslovit i v současné době celou řadu klientů i přes-
to, že penzijní trh komplikuje rušení II. pilíře. 

Připravujete se již nějak na situaci, kdy bude 
druhý pilíř zrušen?

Prioritou pro nás je, aby nebyli poškozeni účastníci 
důchodového spoření, naši klienti. Nyní musíme 
vyčkat na schválení předložených návrhů komise 
a prostřednictvím Asociace penzijních společností 
ČR se na danou situaci připravit. Zatím došlo na-
příklad k úpravě investiční strategie prostředků 
spravovaných ve II. pilíři, a to s ohledem na před-
pokládaný investiční horizont konce roku 2015. 
Následně se již připravujeme i na úpravy sotwaru 
a komunikaci s našimi účastníky.

Oslabí zrušení II. pilíře podle vás zásadním 
způsobem důvěru občanů ve spoření v pen-
zijních společnostech?

Oslabování důvěry musíme čelit již nyní. Fakt, že 
jedna vláda zavedla něco, co po roce či dvou jiná 
vláda ruší, důvěře v penzijní systém neprospívá. 
Na druhou stranu musíme klientům umět vysvět-
lit, že to byly právě penzijní fondy, které dokázaly 
v maximální možné míře uchovat hodnotu jejich 
úspor na stáří i během letité finanční a ekonomic-
ké krize. A že doposud žádný penzijní fond na čes-
kém trhu nezkrachoval ani jinak neznehodnotil 
úspory občanů České republiky.

Mohou se ale lidé spolehnout výhradně 
na státní důchod, když důvěra v penzijní spo-
lečnosti klesá? 

Věřím, že mohou, otázkou však je, jaká bude je-
jich životní úroveň, pokud se spolehnou výhradně 
na něj. Uvedu konkrétní příklad – šestatřicetiletá 
žena se dvěma dětmi a hrubým měsíčním příjmem 

20 000 korun by podle současných podmínek 
dostala důchod přibližně 7 500 korun. Je pro vás 
taková částka jistotou důstojného stáří? Lidé musí 
počítat s tím, že stát si již nyní na výplatu důcho-
dů půjčuje cca 50 miliard Kč ročně. Do budouc-
na se tato situace ještě zhorší, protože lidí v dů-
chodovém věku přibývá, dožívají se vyššího věku 
a naopak lidí, kteří do systému odvádí část svých 
příjmů, je méně. Problém se tedy zrušením II. pi-
líře jen odsunuje na další komise, další vlády a je 
otázkou, kdo bude mít odvahu občanům říci, že 
pouze se státním důchodem nevystačí. 

Důležité změny však nepřinesla reforma jen 
v podobě II. pilíře. Zajímavou novinkou jsou 
například předdůchody. Jaký je o ně zájem?

Předpokládali jsme vyšší zájem. Z reakcí zájemců 
o předdůchody však usuzujeme, že s touto mož-
ností nejsou účastníci spoření dostatečně sezná-
meni, neví o jejich existenci ani konkrétních pod-
mínkách. Dalšími důvody může být příliš vysoká 
částka k naspoření a časové nepřiměřená nároč-
nost zpracování žádosti daná legislativními pod-
mínkami.

A co zájem o fondy pro třetí pilíř? Kolik kli-
entů v nich máte a o jaké je největší zájem?

Stále často zaznamenáváme, že nejsou zájem-
cům zřejmé rozdíly mezi spořením ve II. a III. pi-
líři, a tyto jsou zaměňovány. Tato situace, spolu 
s velkým zájmem o uzavření smluv penzijního při-
pojištění v závěru roku 2012 – tedy za „starých“ 
podmínek – způsobuje, že zájem o uzavírání smluv 
doplňkového penzijního spoření je nižší než v mi-
nulosti. Ale i to se pomalu obrací k lepšímu a zá-
jem o spoření ve III. pilíři od poloviny roku 2014 
stoupá.

PAVEL RACOCHA: SCHOPNOSTI A ZKUŠENOSTI NOVÝCH KOLEGŮ 
MĚ SKUTEČNĚ PŘEKVAPILY

Pavel Racocha je manažerem s mnohaletou zkušeností z oblasti bankovnictví a financí. Převzetí vedení KB Penzijní společnosti je 
v době diskusí o budoucím osudu nezdařené penzijní reformy další výzvou v jeho úspěšné kariéře. Na pozici předsedy představenstva 
a výkonného ředitele vede KB Penzijní společnosti v těchto dnech rok.

Členové představenstva KB Penzijní společnosti
Ing. Pavel Racocha

předseda představenstva

Předseda představenstva a výkonný 
ředitel Pavel Racocha absolvoval 
Vysokou školu ekonomickou 
v Praze v roce 1984 na Fakultě řízení 
a v roce 1996 dokončil Kolum-
bijskou univerzitu v New Yorku. 

Do Komerční banky přišel v roce 2005 jako výkonný ředitel 
pro Interní audit. Od roku 2010 zastával také pozici manažera 
Auditu SG pro střední Evropu pokrývající společnosti Skupiny 
SG v devíti zemích. Před příchodem do KB působil mnoho let 
v České národní bance, posledních šest let pak jako člen před-
stavenstva. Pracoval také ve Světové bance ve Washingtonu. 

Ing. Vojtěch Kubec

místopředseda  
představenstva

Místopředseda 
představenstva a ředitel 
úseku obchodu 
a marketingu Vojtěch 
Kubec absolvoval České 

vysoké učení technické v Praze. Studia v oboru 
Strojírenská technologie dokončil v roce 1979. 
V KB Penzijní společnosti pracuje již od roku 1996.

Ing. Petr Strnad

člen představenstva

Člen představenstva 
a ředitel finančního 
úseku Petr Strnad je 
absolventem Vysoké 
školy ekonomické 
v Praze, Fakulty 

mezinárodních vztahů (2001), a absolvent 
Univerzity Karlovy v Praze, Matematicko-fyzikální 
fakulty (2002). V KB Penzijní společnosti působí 
od roku 2014.
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Novela zákona o dani z příjmů z pohledu životního pojištění a penzijních produktů

Spořením ke spokojenému stáří

Fakt, že není dobré spoléhat ve stáří pouze na státní sta-
robní důchod, ví téměř každý. Existuje mnoho způso-
bů, jak se na toto období života zabezpečit – můžete 
investovat do nemovitostí, sjednat si stavební spoření 
nebo životní pojištění. Nejbezpečnější a státem nejvíce 
podporované je však penzijní spoření ve třetím pilíři, ať 
už v transformovaném fondu nebo v doplňkovém pen-
zijním spoření. Kromě státního příspěvku přináší i další 
zajímavé výhody:

 státní příspěvek ve výši 90 až 230 Kč měsíčně

 daňové úlevy až 1 800 Kč ročně

 možnost získat příspěvek zaměstnavatele

 možnost využít tzv. „předdůchod“

 placení příspěvků je možné přizpůsobit aktuálním 
životním situacím, přerušit ho či zcela odložit

 u KB PS máte možnost sjednat Pojištění penze a zís-
káte zdarma internetový přístup ke svému individu-
álnímu účtu

Pokračování ze strany 1

Příspěvkem do III. pilíře ušetříte na mzdových nákladech

Úspora na odvodech sociálního a zdravotního pojištění – 34 %

Maximálně do ročního limitu 30 000 Kč – limit zahrnuje příspěvky zaměstnavatele v kumulaci 
za penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření a životní pojištění.

Číslo  
skupiny

Počet za-
městnanců 
ve skupině

Průměrný 
měsíční 
příjem

Měsíční příspěvek  
zaměstnavatele

Měsíční uspora  
zaměstnavatele

pevnou 
částkou

v % hrubé-
ho příjmu

na jednoho 
zaměstnan-
ce skupiny

na celou 
skupinu

1 50 20 000 Kč 500 Kč 2,50 % 170 Kč 8 500 Kč

Sledované období  
v měsících 12

Celková úspora  
zaměstnavatele za  
sledované období

102 000 Kč

+ další výhody, o kterých Vás budeme rádi informovat

Lázně Luhačovice patří k nej-
významnějším lázeňským 
zařízením České republiky. 
Společně s Léčebnými láz-
němi Jáchymov tvoří největší 
lázeňskou skupinu v České 
republice – Spa & Wellness 
Nature Resorts. Díky jedineč-
ným přírodním minerálním 
vodám, z nichž je nejznáměj-

ší Vincentka, se zde úspěšně léčí především dýchací 
cesty a pohybový aparát. Klasické lázeňské pobyty 
jsou doplněny také o širokou nabídku relaxačních 
a wellness pobytů. Každoročně služeb Lázní Luhačo-
vice využije více než 30 tisíc hostů.

KB Penzijní společnost již třetím rokem ve spolu-
práci s Lázněmi Luhačovice připravuje zvýhodněné 
pobyty pro své klienty. Generálního ředitele Lázní 
Luhačovice, a.s., MUDr. Eduarda Bláhy, jsme se ze-
ptali, jak hodnotí dosavadní spolupráci.

Klienti KB Penzijní společnosti mohou ve va-
šich lázních čerpat až 20% slevu na pobyty. 
Kolik klientů KB PS využilo vašich služeb?

Za uplynulé tři roky přijelo na pobyty několik sto-
vek hostů z celé České republiky. Na léčbu nebo 

dovolenou často přijíždějí společně s rodinnými pří-
slušníky a výjimkou nejsou ani opakované pobyty. 
Počty hostů z řad klientů KB PS každým rokem ros-
tou, což nás velmi těší.

Jaké pobyty jsou nejčastěji objednávány?

Nejoblíbenější jsou léčebné pobyty a pobyty s kon-
zultací s našimi lékaři, kteří podle zdravotního stavu 
hosta připraví individuální léčebný program. Celo-
ročně jsou velmi oblíbené také relaxační pobyty, 
pobyty pro seniory a v neposlední řadě i wellness 
pobyty. Vzhledem k velikosti naší společnosti mů-
žeme nabídnout ubytování od penzionu přes lázeň-
ský hotel se všemi službami pod jednou střechou až 
po luxusní wellness hotel. 

Na co se kromě pobytů mohou návštěvníci Lu-
hačovic těšit?

Myslím si, že na kulturní vyžití. Největší moravské 
lázně jsou díky bohaté nabídce kulturních akcí prá-
vem považovány za kulturní a společenské centrum 
jihovýchodní Moravy. Zájem o hudební festivaly, di-
vadelní představení, kolonádní koncerty nebo třeba 
Dny slovenské kultury každoročně roste. V loňském 
roce jsme také dokončili revitalizaci lázeňského par-
ku, díky které jsou Luhačovice ještě krásnější. 

Co Vám spolupráce s jednou z největších pen-
zijních společností přináší?

Těší nás, že exkluzivní výhody, které jsme společ-
ně připravili, oslovují stále více klientů KB PS, kteří 
tak mohou poznat kouzlo Luhačovic. Se spoluprací 
jsme spokojeni a jsme připraveni v ní pokračovat 
i v dalších letech. 

Nejširší nabídku pobytů a ubytování v Luhačovicích 
naleznete na www.lazneluhacovice.cz

RELAXUJTE V LÁZNÍCH LUHAČOVICE: S KB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTÍ ZA LEPŠÍ CENU

Spočítejte si úspory vaší společnosti v naší kalkulačce na stránce www.kbps.cz.

Klient může snížit daňový základ o zaplacené pojist-
né až do maximální výše 12 000 Kč za rok u smlou-
vy životního pojištění, pokud tato smlouva splňuje 
podmínky uvedené novely zákona o daních z příjmů, 
tedy zejména:

 nejsou umožněny mimořádné výběry,

 pojištění je sjednáno pro případ dožití, nebo pro 
případ smrti nebo dožití, nebo na důchodové 
pojištění,

 pojistník je shodný s pojištěným,

 výplata pojistného plnění byla sjednána až 
po 60 kalendářních měsících a současně nejdříve 
v roce, ve kterém pojištěný dosáhne věku 60 let .

Aby si mohl klient i po 1. 1. 2015 odečítat z daní zapla-
cené pojistné až do maximální výše 12 000 Kč za rok, 
bude muset smlouvu upravit tak (většinou písemně 
dodatkem), aby splňovala podmínky podle zákona 
o daních z příjmů účinného od 1. 1. 2015. To zname-
ná, že nebude mít nadále možnost vybírat mimo-
řádné pojistné. Na takto upravenou smlouvu bude 
moci zaměstnavatel přispívat za stejných podmínek.

Klient ale může také ponechat pojistnou smlouvu 
ve stávajícím režimu beze změny. Pokud si pone-
chá možnost mimořádných výběrů, nemůže nadá-
le přispívat zaměstnavatel formou osvobozeného 
příspěvku na pojištění v rámci firemních benefitů. 
Klient má také možnost ponechat stávající smlou-
vu v původním režimu a zároveň si uzavřít novou 
pojistnou smlouvu, která bude splňovat podmínky 
daňové uznatelnosti, a na tu čerpat i případný pří-
spěvek zaměstnavatele. 

Zaměstnavatel může svým zaměstnancům 
přispívat na soukromé životní pojištění. Jeho 
platby pojistného jsou až do výše 30 000 Kč za rok 
na každého zaměstnance (společný limit pro příspě-
vek na životní pojištění a penzijní připojištění/doplň-
kové penzijní spoření) osvobozeny od daně z příjmů 
(jde o daňově uznatelný náklad). Zároveň z těchto 
příspěvků neodvádí pojistné na zdravotní pojištění 
a na sociální zabezpečení. 

Zaměstnavatel, který chce po 1. 1. 2015 i nadále 
využívat uvedené výhody příspěvku na životní po-
jištění svých zaměstnanců, bude přispívat pouze 

na smlouvy soukromého životního pojištění, u kte-
rých zaměstnanci doloží, že pojištění splňuje pod-
mínky daňového zvýhodnění (smlouva neumožňu-
je mimořádné výběry). 

Produkty Penzijní připojištění a Doplňkové 
penzijní spoření z hlediska daňové uzna-
telnosti příspěvků zaměstnavatelů zůstáva-
jí beze změny. Zaměstnavatel může přispí-
vat na produkty penzijní společnosti až do výše 
30 000 Kč za rok na každého zaměstnance (spo-
lečný limit pro příspěvek na životní pojištění a pen-
zijní připojištění/doplňkové penzijní spoření).

U produktů spoření na penzi stále zůstává zá-
konná možnost předčasného ukončení smlou-
vy a výběru naspořených prostředků formou 
tzv. odbytného již po 12, resp. 24 odspořených 
měsících (podle typu smlouvy). Pokud klient 
uplatňoval daňové odpočty, musí je zpětně do-
danit. Nutnost dodanění při předčasném ukon-
čení smlouvy je shodná se životním pojištěním.
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NEMĚLO BY VÁM UJÍT… TIPY NA EXTRA VÝHODNÉ PRODUKTY  
Z NABÍDKY SKUPINY KOMERČNÍ BANKY

V pobočce Komerční banky nebo přímo z domova 
můžete s pomocí unikátní aplikace MojePlány se-
stavit svůj na míru ušitý dlouhodobý finanční 
plán. Aplikace zohlední vaše cíle, potřeby i aktuál-
ně sjednané finanční produkty, a navrhne následně 
vhodné finanční produkty, které pomohou vaše 
cíle naplnit. 

Aplikace KB MojePlány mimo jiné doporučí op-
timální finanční strategii pro spoření na penzi, 
která přihlédne k věku a příjmu klienta. 

Začněte plánovat své finance na www.mojeplany.cz

Nakupujte a zároveň spořte na penzi Lady karta je 
kreditní karta navržena speciálně pro ženy. Je totiž 
nejen stylová, ale především chytrá. Kromě zajíma-
vých slev, které mohou její držitelky využít ve více 
než 8 000 obchodech po celé ČR, zajistí například 
pojištění obsahu kabelky nebo prodloužení záruč-
ní doby u kartou zaplaceného zboží o 12 měsíců. 
A navíc: Komerční banka přispěje její držitel-
ce 1 % z objemu každé platby Lady kartou 
na účet penzijního spoření u KB PS.

Chytrý způsob spoření na penzi ve výši 1 % 
z každého nákupu umožňuje také A karta, 

kterou si vyberou spíše muži. A karta je zapojena 
do věrnostního programu VIP Sphere card a přináší 
tak extra výhodné nákupy v několika tisících ob-
chodech. 

Obě kreditní karty nabízí úvěrový rámec 10 až 
250 tisíc korun. Díky bezúročnému období mohou 
klienti zdarma využívat finanční prostředky banky 
po dobu až 45 dnů. Komerční banka také umožňu-
je sjednat si automatickou 100% splátku zůstatku 
v daném měsíci před koncem bezúročného obdo-
bí, takže klient nemusí platit žádné úroky z prove-
dených plateb. 

Získejte zpět až 100 % z měsíčního 
poplatku za vedení balíčku MůjÚčet 
od Komerční banky! MůjÚčet je flexibilní 
balíček, který obsahuje vše, co potřebuje-
te k pohodlné obsluze svých financí. Běžný 
účet v Kč s elektronickým výpisem, obslu-
hu účtu pomocí telefonu, internetu i mo-
bilu, platební kartu s cestovním pojištěním 
i všechny příchozí platby v Kč na účet zdar-
ma. K základním službám v rámci balíčku 
si můžete pořídit i další tak, aby výsledné 
řešení plnilo všechny vaše požadavky.

Za vaši aktivitu vás Komerční banka ráda 
odmění. Stačí posílat na svůj účet měsíč-
ní příjem, mít u KB kreditní kartu, úvěr či 
hypotéku, spořit s některou ze společností 
skupiny KB a můžete získat zpět až 100 % 
měsíčního poplatku za vedení výhodného 
balíčku! 

Atraktivní nabídky má Komerční banka 
speciálně připraveny také pro seniory, ro-
diny a podnikatele.

Naplánujte si svou  
finanční budoucnost

Nakupujte a zároveň spořte na penzi

MůjÚčet s konceptem MojeOdměny

Platby na penzijní spoření se mohou stát velkým 
břemenem v případě zásahu neočekávaných udá-
lostí. Efektivně předcházet těmto problémům mů-
žete s Pojištěním penze od Komerční pojišťov-
ny. Za atraktivní cenu s tímto produktem získáte 
rizikové pojištění, díky kterému budete moci i v pří-
padě neočekávaných událostí nadále bez problémů 
hradit své příspěvky do systému důchodového spo-
ření – II. pilíře a/nebo III pilíře. I v případě nenadá-
lých událostí tak budete moci zajistit svou životní 
úroveň v době důchodového věku.

Pojištění se vztahuje na invaliditu 3. stupně, pra-

covní neschopnost a ztrátu zaměstnání – pokud 
nastanou takovéto pojistné události, uhradí pojiš-
ťovna výši sjednané pojistné částky na účet klienta. 

V případě úmrtí je obmyšleným vyplacen dvanácti-
násobek sjednané pojistné částky.

Pojistěte si svou penzi!

Varianty Pojištění penze

 Klasik: pojištění pro případ úmrtí a plné 
invalidity

 Plus: pojištění pro případ úmrtí, plné 
invalidity a pracovní neschopnosti

 Max: pojištění pro případ úmrtí, plné 
invalidity, pracovní neschopnosti a ztráty 
zaměstnání



ROZHOVOR S KLIENTEM 

Co vás přesvědčilo k tomu založit si spoření 
na penzi od začátku existence produktu na 
trhu? 

Když se v roce 1994 objevily nabídky jednotlivých 
penzijních fondů, dospěl jsem k názoru, že spoření 
u PF bude co do výnosů výhodnější než dosavadní 
spořící produkty, případně investování u různých 
fondů. Po zhodnocení všech skutečností, tj. výno-
sů a rizik těchto produktů, jsem došel k závěru, že 
PF jsou v tomto směru výhodné, že pokryjí i inflaci.

Hrálo pro Vás důležitou roli při zvolení pen-
zijní společnosti jméno jediného akcionáře – 
Komerční banky.

Tehdejší nabídky PF byly téměř shodné, řekl jsem 
si tedy, že to bude PF banky, u které mám účet. 
(V té době to byla ČS a KB. Než jsem přijal koneč-
né rozhodnutí, přišel syn, který se stal prodejcem 
PFKB. Tím pádem jsem neměl nad čím přemýšlet, 

já i celá široká rodina se stala účastníky spoření 
u PFKB.)

Kdy je podle vás ideální doba začít si spořit 
na penzi?

Podle mého názoru zde platí, čím dříve tím lépe. 
Jsem přesvědčen, že by bylo vhodné začít už v oka-
mžiku, kdy mladí začnou samostatně vydělávat, začít 
třeba i s menší částkou. Samozřejmě je výhodnější 
vkládat maximum, aby člověk dosáhl na co nejvyšší 
státní příspěvek a výnos z úroků. Zejména u mladých 
jde také o získání návyku k řádnému hospodaření 
s penězi a samozřejmě o to myslet „na stará kolena“.

Jak jste spokojeni se službami KB Penzijní 
společnosti?

Jediná služba, kterou od KB Penzijní společnosti 
získávám, jsou pravidelné roční výpisy, čím vyšší 
částka na účtu, tím větší radost na mé straně. Vše 

ostatní vyřizuji na po-
bočce KB v Horních Po-
černicích k mé naprosté 
spokojenosti.

Rozhovoru s Vladimírem 
Čechem přihlíží zástupce 
akcionáře Pavel Čejka 
(uprostřed) a předseda 
představenstva KB Penzijní 
společnosti Pavel Racocha 
(vpravo).

KB Penzijní společnost (dříve Penzijní fond KB) oslavila 20. výročí od svého založení. Slavnostního aktu, který proběhl 30. října 2014 v Lobkowiczkém 
paláci na Pražském hradě, se zúčastnili zástupci klientů, obchodních partnerů, akcionáře a dalších institucí.

KB Penzijní společnost je 3. největší penzijní společ-
nost na českém trhu. Na penzi s ní aktuálně spoří 553 
tisíc klientů. Objem spravovaných prostředků účast-
níků již přesáhl 45 mld. Kč.

„Během dvaceti let na českém trhu patřila KB Penzijní 
společnost vždy ke stabilním partnerům pro spoření 
na penzi. Přes různé ekonomické krize dokázala ce-
lých dvacet let uchovat a zhodnotit prostředky účast-
níků a poskytovat účastníkům kvalitní a spolehlivé 
služby,“ uvedl k výročí Pavel Racocha, předseda před-
stavenstva a výkonný ředitel KB Penzijní společnosti. 
Dále připomněl skutečnost, že do budoucna se český 
penzijní systém bez silné soukromé složky neobejde 
a že právě penzijní spoření nabízí nízkonákladový, 
bezpečný a výnosný způsob, jak se zajistit na stáří.

KB Penzijní společnost nabízí klientům při spoření 
na dobu důchodového věku důležité jistoty a zku-
šenosti. Má stabilního a finančně silného vlastníka, 
kterým je Komerční banka, a může čerpat znalosti 
a zkušenosti z mezinárodní skupiny Société Géné-
rale, jedné z největších finančních skupin v Evropě. 
Na slavnostním setkání potvrdil Pavel Čejka – zástup-
ce akcionáře, záměr působit dlouhodobě na českém 
penzijním trhu. V roce 2014 akcionář dále výrazně 
navýšil kapitál KB Penzijní společnosti.

O kvalitách KB Penzijní společnosti svědčí také fakt, 
že získala v hodnocení prestižního mezinárodního 
magazínu World Finance a finančního portálu Global 
Banking & Finance Review Nejlepší penzijní fond v ČR.

KB PENZIJNÍ SPOLEČNOST OSLAVILA 20 LET STABILITY  
A PARTNERSTVÍ S KLIENTY

VĚDĚLI JSTE, ŽE…

účastníků s datem vzniku smlouvy  
v r. 1994 a 1995 je v KB PS aktivních 
(s původní smlouvou) více než 28 tisíc 
a na svých individuálních účtech již  
naspořili více jak 5,2 mld Kč. 

PŘÍSPĚVEK NA SPOŘENÍ NA 
PENZI JE OBLÍBENÝM BENEFI-
TEM ZAMĚSTNAVATELŮ

 Na doplňkové penzijní spoření  
(od 1. 1. 2013) u KB Penzijní společnosti 
zasílají příspěvek zaměstnavatelé 
přibližně 7 000 účastníkům, tedy asi  
14 % celkového počtu klientů KB PS.

 Průměrně přispějí tito zaměstnavatelé 
každému zaměstnanci na důchod 
částkou 800 Kč měsíčně. 

 V případě transformovaného fondu 
(do 31. 12. 2012) zasílají příspěvek 
na penzijní spoření zaměstnavatelé 
109 000 účastníků, tj. 22 % 
z celkového počtu klientů KB PS 
v transformovaném fondu.

 Průměrná výše měsíčního příspěvku 
je 721 Kč. 

 Tyto částky jsou pro zaměstnavatele 
100% daňovým nákladem a současně 
nepodléhjí odvodům zdravotního 
a sociálního pojištění.
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Vladimír Čech, jeden z prvních klientů PFKB. Jeho stále aktivní smlouva, na kterou si spoří i v penzi, 
byla založena 1. 3. 1995.
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KB Penzijní společnost oslavila 20 úspěšných let pů-
sobení na českém trhu. Přečkala různé krize a vždy 
připsala svým účastníkům zajímavé kladné zhod-
nocení jejich úspor. Na penzi si zde spoří (k 31. 3. 
2015) téměř 553 tisíc klientů. Celkový objem pro-
středků spravovaných KB Penzijní společností přesá-
hl ke stejnému datu 45 mld. Kč. Penzijní společnost 
patří mezi jediné dvě penzijní společnosti na trhu, 
které dokázaly hospodařit se ziskem. Ten k 31. 3. 
2015 přesáhl 52 mil. Kč.

KB Penzijní společnost 
se stala jako jediná 
společnost na českém 
trhu pětkrát  za sebou 
podle hodnocení po-
roty prestižního mezi-
národního finančního 
portálu Global Banking 
& Finance Review Nej-
lepším penzijním fon-

dem v ČR. Prestižní titul zatím nepřetržitě od roku 
2011 je zárukou profesionální správy úspor klientů 
i prvotřídního servisu, který KB Penzijní společnost 
klientům a firemním partnerům poskytuje.

JIŽ 20 LET POMÁHÁME OBČANŮM SPOŘIT NA PENZI

KB Penzijní společnost v číslech

 Za 20 let působení penzijní společnosti 
na trhu si naši účastníci na své účty 
vložili 42 miliard Kč, zaměstnavatelé 
přispěli částkou 11 miliard Kč, na pří-
spěvky účastníků jsme od státu vyžádali 
dalších 9 miliard Kč státních příspěvků. 
Investiční činností penzijní společnosti 
jsme zhodnotili prostředky účastníků 
celkem o 7 miliard Kč. Za celou dobu své 
existence společnost spravovala celkem 
69 miliard Kč. 

 Celkem jsme klientům na dávkách za  
20 let vyplatili 31 miliard Kč, 21 miliard 
představovaly jednorázové výběry,  
1 miliardu vybrali účastníci postupně 
pravidelnou penzí. 

 Za 20 let existence naší společnosti 
u nás uzavřelo smlouvu o penzijním 
spoření celkem 1 275 406 účastníků, 
v současné době jich evidujeme 553 tisíc.

Úspory v bezpečí již 20 let

Skupina Komerční banky a tým KB Pen-
zijní společnosti patří k nejzkušenějším 
na českém trhu. V uplynulých letech získali 
odborníci z KB Penzijní společnosti řadu 
nezávislých ocenění. Stabilitu a finanční sílu 
KB Penzijní společnosti dokládá mimo jiné:

 stabilní a finančně silný vlastník: 100% 
vlastníkem je Komerční banka, a.s.

 historie a zkušenosti Penzijního fondu 
KB, z něhož se KB PS transformovala

 oddělení majetku společnosti od ma-
jetku účastníků, což pro klienty KB PS 
představuje vyšší bezpečnost vložených 
prostředků

 možnost čerpat znalosti a zkušenosti 
ze skupiny Komerční banky a jejím 
prostřednictvím i mezinárodní skupiny 
Société Générale, jedné z největších 
finančních skupin v Evropě

KB PS 20. výročí oslavila v Lobkowickém paláci na Pražském hradě 30. října 2014. Součástí programu byla taneční 
performance, popřát a zahrát přišlo také Ivan Hlas trio.

Pro partnery a významné klienty jsme vydali 
exkluzivní edici postříbřených mincí.

OBHÁJILI JSME TITUL NEJLEPŠÍ PENZIJNÍ FOND V ČESKÉ REPUBLICE!


