
POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2013 

ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny ČSOB 

zveřejněná v souladu s § 59 zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření 

1. Základní informace 
 
Obchodní firma:   ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB 
Právní forma:    akciová společnost 
Sídlo společnosti:   Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 
Datum vzniku:   26. 10. 1994 
Identifikační číslo:   61859265 
Akcionář:    Československá obchodní banka, a. s. 
Depozitář:    UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 
Auditor:    Ernst & Young Audit, s.r.o. 
 
Povolení k činnosti penzijní společnosti:  ze dne 6.9.2012 
 
Předmět činnosti: 
  

 činnosti související s činností penzijní společnosti  

 provozování penzijního připojištění se státním příspěvkem prostřednictvím 
transformovaného fondu Stabilita 

 shromažďování příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků 
podle zákona č. 427/2011 Sb. o doplňkovém penzijním spoření za účelem jejich 
umísťování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických 
fondech a vyplácení dávek doplňkového penzijního spoření 

 shromažďování a obhospodařování prostředků účastníků spoření v důchodových 
fondech a vyplácení dávek podle zákona č. 426/2011 Sb. o důchodovém spoření 
 

 

2. Seznam účastnických a důchodových fondů obhospodařovaných penzijní 
společností 
 
2.1. Účastnické fondy 

 

 ČSOB účastnický povinný konzervativní fond ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena 
skupiny ČSOB 

 ČSOB garantovaný účastnický fond ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny 
ČSOB 

 ČSOB vyvážený účastnický fond ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny 
ČSOB 

 ČSOB dynamický účastnický fond ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny 
ČSOB 

 
2.2. Důchodové fondy 

 

 ČSOB důchodový fond státních dluhopisů ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena 
skupiny ČSOB 

 ČSOB konzervativní důchodový fond ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny 
ČSOB 



 ČSOB vyvážený důchodový fond ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny 
ČSOB 

 ČSOB dynamický důchodový fond ČSOB Penzijní společnosti, a. s., člena skupiny 
ČSOB 
 

2.3. Transformované fondy 
 

 Transformovaný fond Stabilita ČSOB Penzijní společnosti, a .s., člena skupiny ČSOB 

 
3. Seznam členů představenstva penzijní společnosti 

 
V období od 1.1.2013 do 30.6.2013 pracovalo představenstvo ve složení 

 
Karel Svoboda  předseda  
Miloš Malec   místopředseda 
Petr Procházka  člen 
Marcela Suchánková  členka 

  Zuzana Uxová                     členka 

 
4.  Seznam členů dozorčí rady penzijní společnosti 

 
V období od 1.1.2013 do 30.6.2013 pracovala dozorčí rada ve složení 

 
Nik Vincke   předseda 
Marek Nezveda  člen 
Jaroslav Mužík  člen 
Martin Jarolím   člen 
Ivan Sedlák   člen volený zaměstnanci  (od 31.1.2013) 
Pavel Sudek   člen volený zaměstnanci  (od 31.1.2013) 

 
5. Seznam vedoucích zaměstnanců a jejich funkce 

 
Karel Svoboda  generální ředitel 
Miloš Malec   ředitel ekonomického úseku 
Petr Procházka  ředitel provozního úseku 
Marcela Suchánková  ředitelka obchodního úseku 
Zuzana Uxová   ředitelka úseku firemní podpory 
Lukáš Kadlec   ředitel úseku informačních technologií 

 
 

6. Správci portfolia 

Správu portfolia účastnických a důchodových fondů obhospodařovaných ČSOB Penzijní 
společností, a. s., člena skupiny ČSOB na základě smlouvy o obhospodařování ze dne 
2.1.2013 zajišťuje 

Společnost:   ČSOB Asset Management, a.s. investiční společnost 
Právní forma:    akciová společnost 
Sídlo společnosti:   Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 
Identifikační číslo:   25677888 

 

Manažer správy portfolií:   Jiří Sušický 
Manažer správy skupinových aktiv:  Radim Kotrouš 


