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Mgr. Jaroslav Hoch 

Tým pro zaměstnavatele – 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, Moravskoslezský, 

Pardubický, Královéhradecký 

 

 

Kraj: Zlínský,  

Olomoucký, Plzeňský 
Kraj: Jihočeský, Vysočina, 

Jihomoravský 

Kraj: Praha, Středočeský, 

Ústecký, Karlovarský 

Bc. Veronika Benešová 

 

 Tel. 725 831 849 

E-mail: vbenesova@kbps.cz 

SPOŘÍME NA PENZI SE ZAMĚSTNAVATELEM 

Spoření na penzi pro jednatele a vedení firmy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

„Když si dám 50 000 Kč do mzdy,  

státu z toho odvedu 15 500 Kč  

jako zaměstnanec a 17 000 Kč jako 

zaměstnavatel. Mně zůstane 34 500 Kč 

a stát dostane 32 500 Kč! Proto si posílám 

50 000 Kč na penzijní spoření a žádné 

odvody již neplatím.“ 
 

Výši finanční úspory ve Vaší firmě si můžete spočítat ZDE. 
 

Na co nezapomenout při zavedení příspěvku firmy? 

 Pro daňovou uznatelnost musí být příspěvek upraven vnitřním 

předpisem, kolektivní smlouvou nebo pracovní či jinou smlouvou. 

Neváhejte se na nás obrátit, pomůžeme Vám směrnici vytvořit.  

 Na smlouvách o penzijním spoření musí zaměstnanec sjednat 

Souhlas s příspěvkem zaměstnavatele a předat kopii zaměstnavateli. 

 Platební údaje pro příspěvky naleznete zde:  

pro doplňkové penzijní spoření a pro penzijní připojištění.  
 

Tipy pro zavedení příspěvku 

 U zaměstnanců se velmi často výše příspěvku stanovuje podle počtu 

odpracovaných let.  

 Příspěvek lze poskytovat v rozdílné výši také v závislosti 

na rizikovosti, obtížnosti nebo namáhavosti vykonávané práce. 

Novinka 2017:  

Změny smluv E-MAILEM 

Potřebují Vaši zaměstnanci změnit 

výši příspěvku? Chtějí si sjednat  

Souhlas s příspěvkem zaměstna-

vatele? Oznámit mimořádný vklad?  

Od 2017 nám stačí zaslat e-mail. 

Zaměstnanec v e-mailu uvede jméno, 

číslo smlouvy a od kdy změnu 

požaduje. E-mailové adresy našich 

zástupců najdete níže. 

Ostatní změny umíme realizovat  

e-mailem také, jen je potřeba žádost 

o změnu podepsat a poslat nám ji 

naskenovanou (u změny osoby pro 

případ úmrtí je potřeba Váš ověřený 

podpis). 

Učíme spořit i naše děti 

Od roku 2016 je možné sjednávat 

penzijní spoření i pro děti. O spoření je 

velký zájem – má ho uzavřeno již 

26 000 dětí. V průměru rodiče nebo 

prarodiče spoří dětem 470 Kč 

měsíčně. Tato výhodná forma spoření 

je vhodným zajištěním dětí na 

budoucnost a usnadní dětem vstup do 

samostatného života. 

VYBUDUJTE SOLIDNÍ FINANČNÍ ZÁKLAD 
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Sám si spořím 3 000 Kč měsíčně. 

Proč? 

Protože na svých 36 000 Kč ročně 

získám od státu 6 360 Kč = 17,7 %. 

Firma mi posílá 4 166 Kč měsíčně. 

Proč? 

Protože pro firmu je příspěvek daňově 

uznatelný a do limitu 50 000 Kč ročně 

neplatí sociální a zdravotní pojištění. 

VĚDĚLI JSTE, ŽE… 

2,5 x 
vzrostl za poslední rok 

počet lidí, kteří si spoří 

3 000 Kč nebo více.    

https://www.kbps.cz/_sys_/FileStorage/download/3/2180/170109_kalkulacka-uspor-zamestnavatele-a-zamestnance_web_2017.xls
https://www.kbps.cz/doplnkove-penzijni-sporeni1/platba-prispevku-a-vyplata-davek/
https://www.kbps.cz/transformovany-fond2/platba-prispevku/


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

 

 

 

 

Nejčastější dotazy od zaměstnavatelů 

 
 

 

 
Musí si zaměstnanec platit 

vlastní příspěvky?  

Nemusí, pokud příspěvek jeho 

zaměstnavatele činí alespoň 

100 Kč/měsíc. Doporučujeme však 

stanovit podmínku vlastního 

příspěvku, např. 300 Kč kvůli 

státnímu příspěvku. 

Musí firma uzavřít s penzijní 
společností smlouvu? 

Nemusí. Jediný smluvní vztah je  

mezi zaměstnancem a penzijní 

společností.   

Jakou frekvencí lze platit? 

Příspěvky může zaměstnavatel 

zasílat jakoukoliv frekvencí, včetně 

roční platby.

 

Nejčastější je však platba měsíční 

doplněná o mimořádné platby 

(např. jako část ročního bonusu). 

Jakou formou může firma platit? 

Placení příspěvků lze provádět 

jednotlivými platbami každému 

zaměstnanci nebo formou  

tzv. hromadné platby pro jednotlivé 

penzijní společnosti. 

Může firma výši příspěvku měnit 

nebo přerušit? 

Zaměstnavatel může příspěvek 

zvyšovat, snižovat i pozastavit,  

např. s ohledem na ekonomickou 

situaci ve firmě. Penzijní 

společnosti není třeba tuto 

skutečnost oznamovat. 

 

Jak výhodně spořit? 

Od roku 2017 si 

mohou účastníci 

penzijního spoření 

snížit svůj daňový 

základ ročně až 

o 24 000 Kč. 

 

Nejvýhodnější je 

spořit si 3 000 Kč 

měsíčně – na roční vklad 36 000 Kč získáte státní příspěvek 2 760 Kč a ušetříte 3 600 Kč na dani. 

Roční vklad tak zhodnotíte o 17,7 %. 

Využijte náš Program lázeňské a relaxační péče 

 
Vyberte si ze zvýhodněných 
nabídek lázeňských a rekreačních 
pobytů, které připravili pro 
účastníky KB PS naši obchodní 
partneři. 
 
Přehled nabídky najdete ZDE. 
 
 

Máte-li zájem o více informací, můžete se kromě uvedených partnerů v KB PS obrátit také na jakoukoliv pobočku KB 
nebo svého bankovního poradce. 

 

 

CHCETE VĚDĚT, KOLIK S NÁMI 

NASPOŘÍTE? 

 

SPOČÍTEJTE SI NA NAŠÍ KALKULAČCE 

OBHÁJILI JSME OCENĚNÍ NEJLEPŠÍ PENZIJNÍ FOND V ČESKÉ REPUBLICE! 

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

kumulativní zhodnocení mají naše 

fondy od založení v roce 2013? 

Zhodnocení k 31. 12. 2017 

Dynamický 19,09 % 

Vyvážený 8,46 % 

Spořící 
konzervativní* 

-0,59 % 

Povinný 
konzervativní 

0,31 % 

 

* Vznik 1. 9. 2015. 

   

VĚDĚLI JSTE, JAKÉ… 

Máte zájem dostávat aktuální 
informace z oblasti spoření na penzi? 
 
Stačí poslat Váš e-mail uvedenému 
regionálnímu partnerovi v KB PS. 

 

ODBĚR OBČASNÍKU 
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