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Mgr. Jaroslav Hoch 

Tým Korporátních obchodů – vaši partneři v KB PS 

 

Ing. Petr Kašpar 

 

 
Tel. 724 111 299 

E-mail: jhoch@kbps.cz 

Tel. 724 356 407 

E-mail: pkaspar@kbps.cz 

Veronika Šafrová 

 

 
Tel. 724 044 630 

E-mail: vsafrova@kbps.cz 

Kraj: Liberecký, Pardubický, 

Královéhradecký, Moravskoslezský 

 

 

Kraj: Ústecký, Karlovarský, 

Zlínský, Olomoucký, Plzeňský 
Kraj: Praha, Středočeský, 

Jihočeský, Vysočina, Jihomoravský 

…………………………….…………..………………
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SPOŘENÍ NA PENZI PRAKTICKY 

Nejčastější dotazy zaměstnavatelů  

Proč bych měl přispívat svým zaměstnancům na penzi? 

 Úspora nákladů firmy – z příspěvku zaměstnavatele se neplatí odvody 

na sociální a zdravotní pojištění. Úspora oproti přímému navýšení mzdy 

tak činí 34 % z výše příspěvku (u zaměstnance činí úspora 11 %).  

Výši úspory si můžete spočítat ZDE. 

 Příspěvky na penzi jsou žádaným a rozšířeným benefitem sloužícím 

k motivaci a stabilizaci zaměstnanců. Příspěvek poskytuje více než  

75 % zaměstnavatelů, za posledních 5 let jich přibylo téměř 20 %.  

 

Do jaké výše je příspěvek zaměstnavatele výhodný? 

 Výše příspěvku zaměstnavatele není omezena. Úspora 34 % na 

odvodech je však omezena částkou 30 000 Kč na rok a zaměstnance. 

Od roku 2017 se limit zvyšuje na 50 000 Kč. 

Co jako firma potřebuji pro zavedení příspěvku? 

 Aby byl příspěvek 100% daňově uznatelným nákladem, musí 

zaměstnavatel upravit podmínky jeho poskytování vnitřním předpisem, 

kolektivní smlouvou nebo pracovní či jinou smlouvou.  

 

Jaké jsou nejčastější formy příspěvku? 

 Výše příspěvku zaměstnavatele se obvykle stanovuje pevnou částkou 

nebo procentem z vyměřovacího základu. Velmi často se při stanovení 

výše příspěvku využívá vazba na počet odpracovaných let.  
 

Příklady nastavení výše příspěvku zaměstnavatele: 

Výše měsíčního příspěvku 
Trvání pracovního 

poměru 
Varianta 1 

% z vyměřovacího základu 
Varianta 2  

pevnou částkou 

2 % 400 Kč méně než 1 rok 

3 % 600 Kč 1 – 3 roky 

4 % 800 Kč více než 3 roky 

Pozn.: Při stanovení výše příspěvku zaměstnavatele procentem můžete omezit výši 

ročního/měsíčního příspěvku (např. roční limit 30 000 Kč, resp. 50 000 Kč od r. 2017) 

 

 Výši příspěvku zaměstnavatele lze poskytovat v rozdílné výši také 

v závislosti na rizikovosti, obtížnosti nebo namáhavosti vykonávané 

práce, pokud je toto ujednáno ve vnitřním předpisu nebo kolektivní 

smlouvě.  Pokračování na straně 2 

Naučte spořit i své děti 

Od letošního roku je možné sjednávat 

penzijní spoření také pro děti. 

O spoření je velký zájem, líbí se 

především jeho flexibilita a možnost 

výběru jedné třetiny naspořených 

prostředků v 18 letech dítěte (při od-

spoření 10 let). 

 

 

 

 

 

Penzijní spoření mohou kromě rodičů 

založit dětem také prarodiče 

a současně na smlouvu spořit. Měsíční 

úložku lze kdykoliv měnit, státní 

příspěvek je poskytován již od úložky 

300 Kč. 

Dárek ke smlouvě  
do konce roku! 

Pokud uzavřete v termínu 

od 12. 9. do 31. 12. 2016 

smlouvu nezletilému dítěti, 

získáte k ní současně dárek  

64 GB USB 3.0. flash disk! 
Více na www.kbps.cz 

Kontakty pro zaměstnavatele  

V případě jakýchkoliv dotazů Vám rádi 

poradí níže uvedení specialisté. 
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https://www.kbps.cz/_sys_/FileStorage/download/3/2179/170109_kalkulacka-uspor-zamestnavatele-a-zamestnance_web_2017.xls
http://www.kbps.cz/o-kb-ps/aktuality/pravidla-pro-ziskani-darku-v-aktualni-kampani/


KB Penzijní společnost, a.s., sídlem: náměstí Junkových 2772/1, 155 00 Praha 5, IČO: 61860018 
www.kbps.cz 

 

 

 

 

Pokračování ze strany 1 

Nejčastější dotazy zaměstnavatelů 
 
Musí si zaměstnanec platit vlastní 

příspěvky?  

Pokud příspěvek zaměstnavatele činí 

alespoň 100 Kč/měsíc, nemusí si 

zaměstnanec platit žádný vlastní 

příspěvek. Doporučujeme však sta-

novit podmínku vlastního příspěvku 

(např. ve stejné výši jako zaměst-

navatel, min. 300 Kč). 

Co hlásit penzijní společnosti při 
ukončení pracovního poměru 
zaměstnance? 
Penzijní společnost není nutné o této 
skutečnosti informovat.  
Pokud zasíláte za zaměstnance i jeho 
vlastní příspěvek nebo si zaměst-
nanec sám nic nespoří, je vhodné ho 
upozornit na nutnost nastavit si 
placení vlastního příspěvku trvalým 
příkazem. 
 

 
Můžu výši příspěvku kdykoliv 

změnit / přerušit? 

Zaměstnavatel může příspěvek 

zvyšovat, snižovat i pozastavit,  

např. s ohledem na ekonomickou 

situaci ve firmě. Penzijní společnosti 

není třeba tuto skutečnost 

oznamovat.  

Jakou formou může firma platit? 

Placení příspěvků lze provádět 

jednotlivými platbami každému 

zaměstnanci nebo formou tzv. 

hromadné platby pro jednotlivé 

penzijní společnosti. 

Příspěvky může zaměstnavatel 

zasílat jakoukoliv frekvencí, včetně 

roční. 

 
 

Tipy pro vlastní spoření 

 Od 1. 1. 2017 se pro účastníky 

penzijního spoření zvyšuje 

možnost daňového odpočtu  

ze současných 12 000 Kč na 

24 000 Kč ročně. Pro využití 

maximálních výhod penzijního 

spoření (státní příspěvek 

a snížení daňového základu) 

bude třeba vložit ročně 36 000 Kč 

– více viz tabulka.  

 

Měsíční 

příspěvek 

účastníka 

Roční 

státní 

příspěvek 

Snížení 

daňového 

základu o 

Roční 
úspora 
na dani 

Celkové roční 

zvýhodnění  

od státu 

<300 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

300 Kč 1 080 Kč 0 Kč 0 Kč 1 080 Kč 

500 Kč 1 560 Kč 0 Kč 0 Kč 1 560 Kč 

1 000 Kč 2 760 Kč 0 Kč 0 Kč 2 760 Kč 

2 000 Kč 2 760 Kč 12 000 Kč 1 800 Kč 4 560 Kč 

3 000 Kč a více 2 760 Kč 24 000 Kč 3 600 Kč 6 360 Kč 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Pozn. Informace o dalších možnostech výběru Vám rádi poskytnou výše uvedení obchodní zástupci. 

 

CHCETE VĚDĚT, KOLIK S NÁMI 

NASPOŘÍTE? 

 

OBHÁJILI JSME OCENĚNÍ NEJLEPŠÍ PENZIJNÍ FOND V ČESKÉ REPUBLICE! 

…………………………………………………..………………………………………………………………..…………………………………………..…………
. 

zhodnocení mají naše fondy 

v doplňkovém penzijním spoření? 

Roční výkonnost 
fondů v % 2

0
1
3

 

2
0
1
4

 

2
0
1
5

 

Dynamický 2,16 5,81 1,06 

Vyvážený 1,07 3,54 1,57 

Konzervativní 0,36 1,33 0,36 

 

 

VĚDĚLI JSTE, JAKÉ… 

PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS  

NOVOU KALKULAČKU 

 V minulém čísle Profilu jsme informovali, jak vybrat 

prostředky z penzijního spoření a neplatit daň 

z příspěvku zaměstnavatele. Jednalo se o výběr 

penzí na určenou dobu. 

Výběr peněz formou penze na určenou dobu lze 

provést ještě efektivněji, pokud si penzi necháte 

vyplatit jen z části prostředků (např. z 99 % stavu 

účtu). 

 

Výplata z 99 % stavu účtu Výplata ze 100 % stavu účtu

Zachování stávající smlouvy Uzavření nové smlouvy

Dědění státních příspěvků

Možnost odejít dříve do důchodu (předdůchod)

Řádný výběr nově naspořených prostředků

Chci vybrat peníze a pokračovat ve spoření

kdykoliv až po 5 letech
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