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SPOŘENÍ NA PENZI       

Vezměte budoucnost 
celé rodiny   

do vlastních rukou 

UVIDÍTE,  
že na to nebudete sami 

CHCETE VÍCE INFORMACÍ? PTEJTE SE.  
 

Vaše otázky rád zodpoví Váš bankovní poradce.  
Můžete také kontaktovat naše telefonní bankéře  

na infolince 955 525 999  
nebo navštívit www.kbps.cz či www.kb.cz. 

Výhody  
 
 

1 % z každé platby kreditní kartou KB  
(Lady karta, A karta) na Váš penzijní účet  

u KB PS 
 
 

ZDARMA slevová karta Sphere  
pro výhodné nákupy na více než 10 000  

prodejních místech a e-shopech v ČR i SR 
 
 

RELAX program – zvýhodněná nabídka  
lázeňských a rekreačních pobytů  

u vybraných partnerů 
 
 

ZDARMA dvě změny strategie v roce 
 
 

on-line přístup k penzijnímu účtu 
 
 

stabilní partner s 25letou úspěšnou historií

CHCETE SI NAMODELOVAT  
BUDOUCÍ PENZI? 

 
Nejpřesnější on-line kalkulačka  
na www.kbps.cz/kalkulacka.
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Představujeme   

SPOŘENÍ NA PENZI 
 
Doplňkové penzijní spoření (DPS) = individuální 
dlouhodobé investování do účastnických fondů  
bez omezení věku. 
 
 

Jaké jsou   

MOŽNOSTI SPOŘENÍ  
NA PENZI?  

 
JAK INVESTOVAT 
 
KB PS nabízí strategie životního cyklu = složení fondů  
ve strategii se bude automaticky přizpůsobovat Vašemu 
věku, a investované prostředky tak budou vždy optimálně 
rozvrženy – na počátku spoření do potenciálně 
výnosnějších a rizikovějších fondů, s přibližující  
se dobou Vašeho odchodu do důchodu směrem  
ke konzervativnějšímu portfoliu, aby byla zachována 
hodnota předchozích výnosů.  
 
Na výběr máte strategie životního cyklu: 
•  růstovou 
•  vyváženou 
•  konzervativní 
•  nebo si můžete poskládat individuální strategii = určíte, 

jak máme Vaše prostředky rozdělit do účastnických 
fondů  

•  zvolenou strategii můžete libovolně měnit, u KB PS  
máte 2 změny v roce ZDARMA 

 

JAK ZÍSKAT OD STÁTU AŽ 6 360 KČ ROČNĚ 
 
•  podle výše Vašeho měsíčního příspěvku Vám stát přidá  

1 080 až 2 760 Kč/rok 
•  na daních můžete ušetřit max. 3 600 Kč za rok – pro 

odpočet uplatníte příspěvky přesahující v daném měsíci 
hranici 1 000 Kč 
– od základu daně z příjmu si odečtete až 24 000 Kč 
– nejvyššího daňového odpočtu dosáhnete při vlastním 

příspěvku 3 000 Kč měsíčně 
 
Tabulka státních příspěvků  
 

Příspěvek Státní Daňová Podpora od  
účastníka příspěvek úleva státu celkem 
(Kč/měs.) (Kč/měs.) (Kč/rok) (Kč/rok) 

100 0 0 0 
200 0 0 0 
300 90 0 1 080 
500 130 0 1 560 

1 000 230 0 2 760 
1 500 230 900 3 660 
2 000 230 1 800 4 560 
2 500 230 2 700 5 460 
3 000 230 3 600 6 360 

 
 
Zeptejte se svého zaměstnavatele, jestli přispívá  
na penzijní spoření. Je to výhodné nejen pro Vás,  
ale i pro něj. 
•  zaměstnavatel z příspěvku na Vaši penzi neodvádí 

sociální a zdravotní pojištění, a ušetří tak 34 % oproti 
tomu, kdyby Vám stejnou částku vyplatil ve mzdě   

•  i pro Vás je příspěvek výhodný, protože Vám nezvyšuje 
daň z příjmu a neodvádíte z něj sociální ani zdravotní 
pojištění 

 
JAK ZAČÍT BUDOVAT SOLIDNÍ FINANČNÍ ZÁKLAD  
VAŠIM POTOMKŮM  
 
Penzijní spoření není omezeno věkem a můžete  
ho uzavřít i dětem. Vytvoříte tak svým potomkům 
finanční základ, který si v dospělosti převezmou  
a budou si na penzi spořit sami. 
•  dlouhodobý horizont spoření 
•  smlouvu uzavírá zákonný zástupce nebo jeho zmocněnec 
•  příspěvky lze posílat pravidelně, ale i mimořádně nebo 

jednorázově 
•  v 18 letech, při splnění podmínky délky spoření  

min. 10 let, má účastník možnost si jednu třetinu vybrat 
a použít například na studium  

 

VÝHODY DPS 
 
•  nízké, státem regulované poplatky 
•  účast v systému dobrovolná, smlouvu lze ukončit  

již po 24 měsících spoření 
•  možnost přerušit nebo odložit placení příspěvků 

v průběhu spoření 
•  při výplatě penze na 10 a více let osvobozeno  

od všech daní 
 
ZDARMA  
 
•  uzavření smlouvy  
•  veškeré smluvní změny  
•  vedení účtu  
•  zasílání výpisů 
 
PŘEDDŮCHOD 
 
Předdůchod Vám umožní nechat si vyplácet 
prostředky z doplňkového penzijního spoření už 5 let 
před dosažením důchodového věku. Je výhodnější 
než předčasný důchod ze státního systému 
sociálního zabezpečení.  
•  pravidelná dávka vyplácená z naspořených prostředků 

v DPS již 5 let před dosažením důchodového věku 
•  významně nesnižuje vyměřovací základ pro výpočet 

starobního důchodu  
•  zdravotní pojištění hradí stát 
•  je možné zároveň pracovat, pobírat podporu 

v nezaměstnanosti či nemocenské dávky  
•  pokud celková částka na účtu DPS nedosahuje 

potřebné výše, možnost vložení potřebné částky 
jednorázově před žádostí o předdůchod 

 
 
 
 
 


