
POLOLETNÍ ZPRÁVA k 30.6.2013 

ČSOB vyváženého účastnického fondu  

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 o penzijní společnosti 
 
Obhospodařovatel:   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 
Povolení k činnosti penzijní společnosti ze dne:   6.9.2012 
 

 
2. Informace o správci portfolia 
 
Správu portfolia ČSOB vyváženého účastnického fondu ČSOB Penzijní společnosti, a. s., 
člena skupiny ČSOB (dále jen „Fond“)  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 

 
 
3. Informace o depozitáři 

 
Depozitářem Fondu je na základě písemné smlouvy o výkonu činnosti depozitáře 

Společnost:   UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

Právní forma:   akciová společnost 

Sídlo společnosti:  Želetavská 1525/1, 140 92  Praha 4 – Michle 

Identifikační číslo:   649 48 242 

 

Depozitář nesvěřil úschovu nebo kontrolu majetku ve Fondu jiné osobě. 

 

 



  

4. Informace o majetku Fondu k 30.6.2013 
 

Soupis majetku Fondu, jehož hodnota přesahuje 1% hodnoty majetku Fondu ke dni ocenění 
pro účely této pololetní zprávy 

Identifikace majetku Fondu 
% hodnoty 
majetku Fondu pořizovací cena v Kč 

reálná hodnota k 
30.6.2013 v Kč 

 Bankovní účty a depozita  100%  529.670  529.670 

    

 
5. Skladba majetku Fondu k 30.6.2013 

Bankovní účty a depozita – 100% 

 

6. Výše úplaty za obhospodařování Fondu 

Penzijní společnost má nárok na úplatu hrazenou z majetku Fondu, jejíž výše je stanovena 
ve Statutu Fondu a je tvořena 

 úplatou za obhospodařování majetku ve Fondu („Úplata za obhospodařování“); 

 úplatou za zhodnocení majetku ve Fondu („Úplata za zhodnocení“). 
  

Úplata za obhospodařování činí 0,8 % z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu 

Fondu (takto stanovená úplata se sníží o náklady tohoto Fondu na nákup, prodej a držení 

cenných papírů vydávaných fondem kolektivního investování). Průměrná roční hodnota 

fondového vlastního kapitálu v každém Fondu se stanoví k poslednímu dni příslušného 

období jako prostý aritmetický průměr hodnot fondového vlastního kapitálu účastnického 

fondu za každý den příslušného období.  

Úplata za zhodnocení činí nejvýše 10 % z rozdílu průměrné hodnoty penzijní jednotky 

Fondu v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky Fondu v 

letech předcházejících příslušnému období od vzniku Fondu vynásobené průměrným 

počtem penzijních jednotek v příslušném období. 

 

7. Informace o fondovém vlastním kapitálu 

 

Hodnota fondového vlastního kapitálu a hodnota kapitálu připadajícího na penzijní jednotku 

k rozhodnému období a za 3 uplynulá období 

 

Stav k 30.6.2013 31.12.2012 30.6.2012 31.12.2011 

Hodnota vlastního kapitálu Fondu v Kč 509.776  n/a n/a n/a 

Hodnota připadající na penzijní jednotku 1,0013  n/a n/a n/a 

 


