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Penzijní plán č.3 (dále jen „Penzijní plán“) upravuje penzijní připojištění se státním 

příspěvkem (dále jen „penzijní připojištění“) účastníků transformovaného fondu Stabilita, 

které sjednal Českomoravský penzijní fond a.s. (dále jen „Fond“)  na základě zákona 

č.42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů 

souvisejících s jeho zavedením, v platném znění (dále jen „Zákon“).  

AA::  OOBBEECCNNÉÉ  PPOODDMMÍÍNNKKYY  

II..  ÚÚVVOODDNNÍÍ  UUSSTTAANNOOVVEENNÍÍ    

1. Penzijní připojištění se řídí Zákonem, zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním 

spoření (dále i „ZDPS“),  statutem transformovaného fondu Stabilita a smlouvou o 

penzijním připojištění (dále jen „Smlouva“) uzavřenou mezi Fondem jako právním 

předchůdcem ČSOB Penzijní společností, a. s., (dále jen „Penzijní společnost“) a 

účastníkem penzijního připojištění (dále jen „Účastník“). 
  

11..  Penzijním připojištěním se rozumí shromažďování peněžních prostředků od Účastníků 

penzijního připojištění (dále jen „Účastník“) a státtu poskytnutých ve prospěch Účastníků, 

nakládání s těmito prostředky a vyplácení dávek penzijního připojištění.   

22..  Účastníkem může být jen fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České 

republiky, která uzavřela s Fondem písemnou Smlouvu  pokud není Účastníkem penzijního 

připojištění u jiného transformovaného fondu jiné Penzijní společnosti, jemuž platí 

příspěvky na penzijní připojištění.  

33..  Nároky z penzijního připojištění určují tyto Obecné podmínky, Penzijní příspěvková 

schémata a Penzijní výplatní schémata upravená Penzijním plánem.   

  Penzijní příspěvková schémata stanovují podmínky pro vznik nároku na penzi a 

jednorázové vyrovnání, související práva a povinnosti.  

  Penzijní výplatní schémata stanovují podmínky výplaty penzí a jednorázového 

vyrovnání a způsob stanovení jejich výše.  

44..  Penzijní plán je sestaven jako příspěvkově definovaný.  

IIII..  VVZZNNIIKK  PPEENNZZIIJJNNÍÍHHOO  PPŘŘIIPPOOJJIIŠŠTTĚĚNNÍÍ  AA  SSMMLLOOUUVVAA  OO  PPEENNZZIIJJNNÍÍMM  

PPŘŘIIPPOOJJIIŠŠTTĚĚNNÍÍ  

ČČll..11..  UUzzaavvřřeenníí  ssmmlloouuvvyy  oo  ppeennzziijjnníímm  ppřřiippoojjiiššttěěnníí  

11..  Penzijní připojištění je dobrovolné a vzniká na základě písemné Smlouvy podle čl.2 dnem 

stanoveným ve Smlouvě.  

22..  Před uzavřením Smlouvy musel být Účastník seznámen s platným zněním Penzijního 

plánu a se statutem Fondu.  

ČČll..22..  SSmmlloouuvvaa  oo  ppeennzziijjnníímm  ppřřiippoojjiiššttěěnníí  

11..  Smlouvou o penzijním připojištění se:  

  Fond zavázal poskytovat Účastníkovi dávky penzijního připojištění za podmínek, ve výši a 

způsobem stanoveným ve Smlouvě a v Penzijním plánu, na který se Smlouva odvolává.  



  Účastník se zavázal platit Fondu příspěvky za podmínek, ve výši a způsobem stanoveným 

ve Smlouvě a v Penzijním plánu, na který se Smlouva odvolává.  

22..  Penzijní plán, na který se Smlouva odvolává, tvoří Obecné podmínky Penzijního plánu a 

Penzijní schémata, na kterých se Účastník a Fond ve Smlouvě dohodli a která se zavázali 

vzájemně plnit (dále jen Sjednaná penzijní schémata).  

33..  Účastník se mohl ve Smlouvě dohodnout, že Penzijní výplatní schéma zvolí z nabídky 

Penzijního plánu č.3 až po vzniku nároku na penzi. Penzijní společnost je povinna na 

požádání nabídnout Účastníkovi Penzijní výplatní schémata poskytovaná penzijním 

plánem č. 3.  

44..  Ve Smlouvě bylo třeba vždy sjednat poskytování starobní penze.  

55..  Účastník může ve Smlouvě určit fyzické osoby, kterým vznikne při úmrtí Účastníka nárok 

na odbytné nebo na pozůstalostní penzi, pokud byla sjednána (dále jen „Oprávněné 

osoby“). Současně může sjednat jejich podíl na dávce, jinak platí, že podíly jsou stejné.  

66..  Účastník je povinen pravdivě a úplně odpovědět na všechny písemné dotazy související se 

Smlouvou a uvést pravdivě veškeré údaje.  

77..  Dojde-li ke změně Penzijního plánu, na který se Smlouva odvolává, stává se změna 

Penzijního plánu součástí Smlouvy jen tehdy, pokud se Účastník a Penzijní společnost na 

ní dohodli, nejde-li o změnu vyvolanou Zákonem nebo ZDPS..  

88..  Změna Smlouvy může být jen písemná a po dohodě mezi Účastníkem a Penzijní 

společností. Pro změnu výše příspěvku nebo změnu Oprávněné osoby není třeba souhlasu 

Fondu.  

IIIIII..  DDÁÁVVKKYY  PPEENNZZIIJJNNÍÍHHOO  PPŘŘIIPPOOJJIIŠŠTTĚĚNNÍÍ  

ČČll..33..  OOkkrruuhh  ddáávveekk  

Z  penzijního připojištění jsou poskytovány tyto dávky:  

11..  penze, jako pravidelná výplata peněžní částky po sjednanou dobu,  

22..  jednorázové vyrovnání,  

33..  odbytné.  

ČČll..44..  PPeennzzee  

11..  Penzijní společnost poskytuje podle Penzijního plánu tyto druhy penzí:  

11..11..  starobní,  

11..22..  výsluhovou,  

11..33..  invalidní,  

11..44..  pozůstalostní.  

22..  NNáárrookk  nnaa  ppeennzzii  vvzznniikkáá  zzaa  ppooddmmíínneekk  ssttaannoovveennýýcchh  vv  PPeennzziijjnníícchh  sscchhéémmaatteecchh,,  nnaa  kktteerráá  ssee  

SSmmlloouuvvaa  ooddvvoolláávváá..  

33..  ZZppůůssoobb  vvýýppooččttuu  vvýýššee  ppeennzzee  jjee  ssttaannoovveenn  vv  PPeennzziijjnníícchh  vvýýppllaattnníícchh  sscchhéémmaatteecchh..  

ČČll..55..  JJeeddnnoorráázzoovvéé  vvyyrroovvnnáánníí  

11..  Nárok na jednorázové vyrovnání místo penze vzniká Účastníkovi za podmínek 

stanovených v Penzijních schématech, na která se Smlouva odvolává.  

22..  Jednorázové vyrovnání náleží Účastníkovi také místo penze při ukončení jeho trvalého 

pobytu na území České republiky.  

33..  Způsob výpočtu výše jednorázového vyrovnání je stanoven v Penzijním výplatním 

schématu pro jednorázové vyrovnání.  

ČČll..66..  OOddbbyyttnnéé  

11..  NNáárrookk  nnaa  ooddbbyyttnnéé  vvzznniikkáá::  



11..11..  ÚÚččaassttnnííkkoovvii,,  kktteerrýý  zzaappllaattiill  ppřřííssppěěvvkkyy  aalleessppooňň  zzaa  1122  kkaalleennddáářřnníícchh  mměěssííccůů  aa  jjeehhoožž  

ppeennzziijjnníí  ppřřiippoojjiiššttěěnníí  zzaanniikklloo  vvýýppoovvěěddíí  nneebboo  ddoohhooddoouu,,  ppookkuudd  mmuu  nneenníí  vvyypplláácceennaa  

ppeennzzee  aa  nneeddooššlloo  kk  ppřřeevvoodduu  pprroossttřřeeddkkůů  ddoo  úúččaassttnniicckkééhhoo  ffoonndduu  PPeennzziijjnníí  ssppoolleeččnnoossttii  

11..22..  FFyyzziicckkýýmm  oossoobbáámm  uurrččeennýýmm  vvee  SSmmlloouuvvěě,,  ppookkuudd  ÚÚččaassttnnííkk  zzeemmřřeell  aa  nneebbyyllaa  mmuu  

vvyypplláácceennaa  ppeennzzee,,  nneebboo  vvyyppllaacceennoo  jjeeddnnoorráázzoovvéé  vvyyrroovvnnáánníí,,  aa  ppookkuudd  nneevvzznniikkll  nnáárrookk  

nnaa  ppoozzůůssttaalloossttnníí  ppeennzzii..  

22..  VVýýššee  ooddbbyyttnnééhhoo  ssee  ssttaannoovvíí  jjaakkoo  úúhhrrnn  ppřřííssppěěvvkkůů  zzaappllaacceennýýcchh  ÚÚččaassttnnííkkeemm  aa  ppooddíílluu  nnaa  

vvýýnnoosseecchh  hhoossppooddaařřeenníí  ttrraannssffoorrmmoovvaannééhhoo  ffoonndduu  SSttaabbiilliittaa  ooddppoovvííddaajjííccííhhoo  vvýýššii  jjíímm  

zzaappllaacceennýýcchh  ppřřííssppěěvvkkůů  ((vviizz  vvýýppooččeett  vv  ppřříílloozzee  OObbeeccnnýýcchh  ppooddmmíínneekk))..  

33..  ÚÚččaassttnnííkkoovvii  ssoouuččaassnněě  vvzznniikkáá  nnáárrookk  nnaa  ddooddaatteeččnnoouu  vvýýppllaattuu  ppooddíílluu  nnaa  vvýýnnoosseecchh  hhoossppooddaařřeenníí  

ttrraannssffoorrmmoovvaannééhhoo  ffoonndduu  SSttaabbiilliittaa  ppooddllee  ččáássttíí  VVIIII..  OObbeeccnnýýcchh  ppooddmmíínneekk  PPeennzziijjnnííhhoo  pplláánnuu  

ooddppoovvííddaajjííccííhhoo  vvýýššii  jjíímm  zzaappllaacceennýýcchh  ppřřííssppěěvvkkůů  aa  ddoobběě  ddoo  tteerrmmíínnuu  vvýýppllaattyy  ooddbbyyttnnééhhoo..  

ČČll..77..  DDěěddiiccttvvíí  

ZZeemmřřeell--llii  ÚÚččaassttnnííkk,,  kktteerréémmuu  nneebbyyllaa  vvyypplláácceennaa  ppeennzzee,,  nneebboo  vvyyppllaacceennoo  jjeeddnnoorráázzoovvéé  

vvyyrroovvnnáánníí  mmííssttoo  nníí,,  aa  nneevvzznniikkll--llii  nnáárrookk  nnaa  ooddbbyyttnnéé  nneebboo  nnáárrookk  nnaa  ppoozzůůssttaalloossttnníí  ppeennzzii,,  ssttáávváá  ssee  

úúhhrrnn  ppřřííssppěěvvkkůů  zzaappllaacceennýýcchh  ÚÚččaassttnnííkkeemm  aa  ppooddíílluu  nnaa  vvýýnnoosseecchh  hhoossppooddaařřeenníí  ttrraannssffoorrmmoovvaannééhhoo  

ffoonndduu  SSttaabbiilliittaa  ooddppoovvííddaajjííccííhhoo  vvýýššii  ÚÚččaassttnnííkkeemm  zzaappllaacceennýýcchh  ppřřííssppěěvvkkůů  ppřřeeddmměětteemm  dděěddiiccttvvíí,,  

ppookkuudd  jjssoouu  dděěddiiccii..  

IIVV..  ŘŘÍÍZZEENNÍÍ  OO  DDÁÁVVKKÁÁCCHH  PPEENNZZIIJJNNÍÍHHOO  PPŘŘIIPPOOJJIIŠŠTTĚĚNNÍÍ  

ČČll..88..  ŽŽááddoosstt  oo  ddáávvkkuu  

11..  Nárok na dávku vzniká Účastníkovi, případně Oprávněným osobám dnem, kdy jsou 

splněny podmínky stanovené Zákonem a sjednané ve Smlouvě a v Penzijním plánu, na 

který se Smlouva odvolává.  

22..  Dávky Penzijní společnost vyplácí na základě písemné žádosti fyzické osoby, které vznikl 

nárok na dávku.  

33..  Žádost je řádně doložena, pokud je:  

   úředně ověřen podpis žadatele,    

   v případě invalidní penze doložen doklad o přiznání invalidního důchodu pro invaliditu 

třetího stupně,  

   v případě pozůstalostní penze a odbytného, které je vypláceno, pokud Účastník zemřel, 

doložen úmrtní list Účastníka.  

44..  V žádosti musí být uvedeno:  

  číslo smlouvy a rodné číslo Účastníka a případně Oprávněné osoby,  

  dávka (druh penze), na jejíž výplatu je uplatňován nárok,  

  požadovaný kalendářní měsíc výplaty dávky, případně zahájení výplaty dávky,  

  požadované výplatní schéma (pokud již nebylo sjednáno dříve, nebo pokud 

Účastník současně žádá o jeho změnu),  

  zvolené možnosti poskytované Sjednaným výplatním schématem,  

  adresa, na kterou má Penzijní společnost Účastníkovi zasílat výplatu dávky (pokud 

není adresa v žádosti uvedena, platí adresa uvedená ve Smlouvě), případně další 

údaje nezbytné pro výplatu dávky,  

  požadované podmínky výplaty dávky podle bodů 2 a 3 článku 10.  

V případě jednorázového vyrovnání také:  

  druh penze, místo které je požadováno jednorázové vyrovnání   

  v případě uplatnění nároku na jednorázové vyrovnání místo invalidní penze, doklad 

o přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně.  



ČČll..99..  PPřřiizznnáánníí  ddáávveekk  

Penzijní společnost přizná nárok na výplatu dávky k poslednímu dni kalendářního měsíce, 

který předchází kalendářnímu měsíci první výplaty dávky. Ke dni přiznání nároku na výplatu 

dávky penzijní společnost vypočte výši dávky.  

ČČll..1100..  VVýýppllaattaa  ddáávveekk  

11..  DDáávvkkuu  PPeennzziijjnníí  ssppoolleeččnnoosstt  vvyyppllááccíí  ppoopprrvvéé  vv  kkaalleennddáářřnníímm  mměěssííccii,,  kktteerrýý  jjee  uuvveeddeenn  vv  žžááddoossttii  

ppooddllee  ččll..  88..  PPookkuudd  jjee  uuvveeddeenn  kkrraattššíí  tteerrmmíínn  nneežž  33  mměěssííccee  ooddee  ddnnee  ddoorruuččeenníí  žžááddoossttii    PPeennzziijjnníí  

ssppoolleeččnnoossttii,,  nneebboo  ppookkuudd  tteerrmmíínn  nneenníí  uuvveeddeenn,,  ppllaattíí  llhhůůttaa  33  mměěssííccee  oodd  ddoorruuččeenníí  žžááddoossttii  

PPeennzziijjnníí  ssppoolleeččnnoossttii..  

22..  PPeennzzee  PPeennzziijjnníí  ssppoolleeččnnoosstt  vvyyppllááccíí  ppřřeeddeemm  mměěssííččnněě,,  nneebboo  ppoo  ddoohhoodděě  ss  ppřřííjjeemmcceemm  ppeennzzee  

ččttvvrrttlleettnněě,,  ppoolloolleettnněě,,  ččii  rrooččnněě..  JJeeddnnoottlliivváá  vvýýppllaattaa  ppeennzzee  ppřřiittoomm  nneessmmíí  bbyytt  nniižžššíí  nneežž  220000,,--  

KKčč..  

33..  FFoorrmmuu  vvýýppllaattyy  ddáávvkkyy  zzvvoollíí  ÚÚččaassttnnííkk,,  ppooppřř..  OOpprráávvnněěnnáá  oossoobbaa  zz  mmoožžnnoossttíí  ppoosskkyyttoovvaannýýcchh  

PPeennzziijjnníí  ssppoolleeččnnoossttíí..    

44..  DDáávvkkyy  ppeennzziijjnnííhhoo  ppřřiippoojjiiššttěěnníí  jjssoouu  ssppllaattnnéé  vv  ČČeesskkéé  rreeppuubblliiccee  aa  vv  ttuuzzeemmsskkéé  mměěnněě  aa  vvzzttaahhuujjíí  

ssee  nnaa  nněě  ppllaattnnéé  ddaaňňoovvéé  ppřřeeddppiissyy..  

ČČll..1111..  VVrráácceenníí  ddáávveekk  

PPeennzziijjnníí  ssppoolleeččnnoosstt  mmáá  nnáárrookk  nnaa  vvrráácceenníí  nneesspprráávvnněě,,  nneebboo  nneeoopprráávvnněěnněě  vvyyppllaacceennýýcchh  ddáávveekk  

ppeennzziijjnnííhhoo  ppřřiippoojjiiššttěěnníí..PPeennzziijjnníí  ssppoolleeččnnoosstt    mmáá  pprráávvoo  kkoonnttrroolloovvaatt  oopprráávvnněěnnoosstt  vvyypplláácceennýýcchh  

ddáávveekk  aa  ÚÚččaassttnnííkk  mmáá  ppoovviinnnnoosstt  ppoosskkyyttnnoouutt  PPeennzziijjnníí  ssppoolleeččnnoossttii  ppoottřřeebbnnoouu  ssoouuččiinnnnoosstt..  

ČČll..1122..  PPrráávvnníí  úúkkoonnyy    

11..  PPrráávvnníí  úúkkoonnyy  ÚÚččaassttnnííkkaa  jjssoouu  úúččiinnnnéé  jjeejjiicchh  ddoorruuččeenníímm  PPeennzziijjnníí  ssppoolleeččnnoossttii,,  ppookkuudd  

vv  ZZáákkoonněě,,  PPeennzziijjnníímm  pplláánnuu,,  nneebboo  vvee  SSmmlloouuvvěě  nneenníí  ssttaannoovveennoo  jjiinnaakk..  

22..  PPrroo  pprráávvnníí  úúkkoonnyy  ttýýkkaajjííccíí  ssee  ppeennzziijjnnííhhoo  ppřřiippoojjiiššttěěnníí  jjee  vvyyžžaaddoovváánnaa  ppoouuzzee  ppíísseemmnnáá  ffoorrmmaa  

ss  úúřřeeddnněě  oovvěěřřeennýýmm  ppooddppiisseemm  ÚÚččaassttnnííkkaa;;  vv  ppřřííppaadděě  jjeehhoo  úúmmrrttíí,,  ss  úúřřeeddnněě  oovvěěřřeennýýmm  

ppooddppiisseemm  OOpprráávvnněěnnéé  oossoobbyy,,  nneebboo  jjeejjííhhoo  zzáákkoonnnnééhhoo  zzáássttuuppccee..  

VV..  VVÝÝPPOOVVĚĚĎĎ  AA  ZZÁÁNNIIKK  PPEENNZZIIJJNNÍÍHHOO  PPŘŘIIPPOOJJIIŠŠTTĚĚNNÍÍ  

ČČll..1133..  VVyyppoovvěězzeenníí  ppeennzziijjnnííhhoo  ppřřiippoojjiiššttěěnníí  zzee  ssttrraannyy  ÚÚččaassttnnííkkaa  

  ÚÚččaassttnnííkk  mmůůžžee  ppeennzziijjnníí  ppřřiippoojjiiššttěěnníí  kkddyykkoolliivv  ppíísseemmnněě  vvyyppoovvěědděětt  ss  vvýýppoovvěěddnníí  ddoobboouu,,  

kktteerráá  jjee  vv  ZZáákkoonněě  ssttaannoovveennaa  jjaakkoo  nneejjddééllee  mmoožžnnáá,,  aa  kktteerráá  zzaaččíínnáá  bběěžžeett  pprrvvnníímm  ddnneemm  

kkaalleennddáářřnnííhhoo  mměěssííccee  nnáásslleedduujjííccííhhoo  ppoo  ddoorruuččeenníí  vvýýppoovvěěddii..  

ČČll..1144..  VVyyppoovvěězzeenníí  ppeennzziijjnnííhhoo  ppřřiippoojjiiššttěěnníí  zzee  ssttrraannyy  PPeennzziijjnníí  ssppoolleeččnnoossttii  

11..  PPeennzziijjnníí  ssppoolleeččnnoosstt  mmůůžžee  PPeennzziijjnníí  ppřřiippoojjiiššttěěnníí  ppíísseemmnněě  vvyyppoovvěědděětt  ppoouuzzee  ÚÚččaassttnnííkkoovvii::  

  kktteerrýý  ppoo  ddoobbuu  aalleessppooňň  ššeessttii  ppoo  ssoobběě  jjddoouuccíícchh  kkaalleennddáářřnníícchh  mměěssííccůů  nneeppllaattiill  ppřřííssppěěvvkkyy,,  bbyyll--llii  

ÚÚččaassttnnííkk  nneejjmméénněě  jjeeddeenn  mměěssíícc  ppřřeedd  vvyyppoovvěězzeenníímm  ppeennzziijjnnííhhoo  ppřřiippoojjiiššttěěnníí  ppíísseemmnněě  

uuppoozzoorrnněěnn  nnaa  mmoožžnnoosstt  vvýýppoovvěěddii,,  

  kktteerrýý  ppřřii  uuzzaavvíírráánníí  SSmmlloouuvvyy  uuvveeddll  nneepprraavvddiivvéé  úúddaajjee  mmaajjííccíí  vvlliivv  nnaa  nnáárrookk  nnaa  ppoosskkyyttoovváánníí  

ssttááttnnííhhoo  ppřřííssppěěvvkkuu  nneebboo  nnaa  ddáávvkkyy  ppeennzziijjnnííhhoo  ppřřiippoojjiiššttěěnníí,,  nneebboo  kktteerrýý  zzaattaajjiill  sskkuutteeččnnoossttii,,  

kktteerréé  jjssoouu  rroozzhhooddnnéé  pprroo  uuzzaavvřřeenníí    SSmmlloouuvvyy,,  

  kktteerrýý  nneessppllňňuujjee  ppooddmmíínnkkyy  ssttaannoovveennéé  ZZáákkoonneemm  bbýýtt  ÚÚččaassttnnííkkeemm  ppeennzziijjnnííhhoo  ppřřiippoojjiiššttěěnníí  ..    

22..  VV  ppřřííppaadděě  vvyyppoovvěězzeenníí  ppeennzziijjnnííhhoo  ppřřiippoojjiiššttěěnníí  zzee  ssttrraannyy  PPeennzziijjnníí  ssppoolleeččnnoossttii  ppooddllee  bboodduu  11..  

ttoohhoottoo  ččlláánnkkuu  jjee  vvýýppoovvěěddnníí  ddoobbaa  ddvvaa  mměěssííccee  aa  zzaaččíínnáá  bběěžžeett  pprrvvnníímm  ddnneemm  kkaalleennddáářřnnííhhoo  

mměěssííccee  nnáásslleedduujjííccííhhoo  ppoo  ddoorruuččeenníí  vvýýppoovvěěddii..  



33..  PPeennzziijjnníí  ppřřiippoojjiiššttěěnníí  nneellzzee  ppooddllee  bboodduu  11..  ttoohhoottoo  ččlláánnkkuu  vvyyppoovvěědděětt,,  jjeessttlliižžee  ÚÚččaassttnnííkk  ssppllnniill  

ppooddmmíínnkkuu  pprroo  vvzznniikk  nnáárrookkuu  nnaa  ppeennzzii  ssppooččíívvaajjííccíí  vv  ppllaacceenníí  ppřřííssppěěvvkkuu  ppoo  ddoobbuu  ssttaannoovveennoouu  

PPeennzziijjnníímm  pplláánneemm  nneebboo  bbyy  ssppllnniill  ttuuttoo  ppooddmmíínnkkuu  ddoo  kkoonnccee  vvýýppoovvěěddnníí  ddoobbyy  ssttaannoovveennéé  vv  

bboodduu  22..  ttoohhoottoo  ččlláánnkkuu..  

ČČll..1155..  ZZáánniikk  ppeennzziijjnnííhhoo  ppřřiippoojjiiššttěěnníí  

PPeennzziijjnníí  ppřřiippoojjiiššttěěnníí  ÚÚččaassttnnííkkaa  zzaanniikkáá  ddnneemm::  

aa))  uukkoonnččeenníí  vvýýppllaattyy  ppoosslleeddnníí  ppeennzzee,,  

bb))  vvýýppllaattyy  jjeeddnnoorráázzoovvééhhoo  vvyyrroovvnnáánníí  mmííssttoo  ppoosslleeddnníí  ppeennzzee,,  

cc))  nnaa  kktteerréémm  ssee  ÚÚččaassttnnííkk  aa  PPeennzziijjnníí  ssppoolleeččnnoosstt  ppíísseemmnněě  ddoohhooddllii,,  

dd))  kkee  kktteerréémmuu  bbyylloo  ppřřiippoojjiiššttěěnníí  vvyyppoovvěězzeennoo  ppooddllee  ččll..1133  aa  1144,,  

ee))  vvýýppllaattyy  ooddbbyyttnnééhhoo  ppřřii  zzáánniikkuu  ttrraannssffoorrmmoovvaannééhhoo  ffoonndduu  SSttaabbiilliittaa,,  ppookkuudd  

nneeppřřeevvzzaallaa  ppoovviinnnnoossttíí  ttrraannssffoorrmmoovvaannééhhoo  ffoonndduu  SSttaabbiilliittaa  jjiinnáá  PPeennzziijjnníí  

ssppoolleeččnnoosstt,,  

ff))  uukkoonnččeenníí  ttrrvvaallééhhoo  ppoobbyyttuu  ÚÚččaassttnnííkkaa  nnaa  úúzzeemmíí  ČČeesskkéé  rreeppuubblliikkyy,,  

gg))  úúmmrrttíí  ÚÚččaassttnnííkkaa..  
  

VVII..  PPOOVVIINNNNOOSSTTII  ÚÚČČAASSTTNNÍÍKKAA,,  PPŘŘÍÍSSPPĚĚVVKKYY  AA  JJEEJJIICCHH  VVÝÝŠŠEE  

ČČll..1166..  PPoovviinnnnoossttii  ÚÚččaassttnnííkkaa    

11..  Účastník je povinen platit měsíční příspěvky řádně a včas.   

22..  Měsíční příspěvek Účastníka je zaplacen řádně, pokud je zaplacen minimálně ve sjednané 

výši podle čl.17.  

33..  Měsíční příspěvek Účastníka je zaplacen za kalendářní měsíc včas, je-li příspěvek zaplacen 

Účastníkem tak, aby byl připsán do konce příslušného kalendářního měsíce na účet 

penzijní společnosti u jejího depozitáře. Pokud Účastník platí příspěvky dopředu na delší 

období, jsou příspěvky zaplaceny včas, jsou-li připsány na účet Penzijní společnosti u 

depozitáře do konce prvního kalendářního měsíce tohoto období.   

ČČll..1177..  VVýýššee  ppřřííssppěěvvkkůů  ÚÚččaassttnnííkkaa    

11..  VVýýššii  mměěssííččnnííhhoo  ppřřííssppěěvvkkuu  nnaa  ppeennzziijjnníí  ppřřiippoojjiiššttěěnníí  ssii  uurrččíí  ÚÚččaassttnnííkk  vvee  SSmmlloouuvvěě..  

22..  VVýýššee  mměěssííččnnííhhoo  ppřřííssppěěvvkkuu  ÚÚččaassttnnííkkaa  nneessmmíí  bbýýtt  nniižžššíí  nneežž  ččáássttkkaa  110000  KKčč..  HHoorrnníí  hhrraanniiccee  

nneenníí  ssttaannoovveennaa..  

33..  ÚÚččaassttnnííkk,,  kktteerrýý  vvee  SSmmlloouuvvěě  ssjjeeddnnaall  ppoosskkyyttoovváánníí  vvýýsslluuhhoovvéé  ppeennzzee,,  uurrččíí  vvee  SSmmlloouuvvěě  ppoomměěrr  

ččáásstteekk    pprroo  ssttaarroobbnníí  aa  pprroo  vvýýsslluuhhoovvoouu  ppeennzzii..  ČČáássttkkaa  pprroo  vvýýsslluuhhoovvoouu  ppeennzzii  nneessmmíí  bbýýtt  vvyyššššíí  

nneežž  5500%%  uurrččeennéé  vvýýššee  mměěssííččnnííhhoo  ppřřííssppěěvvkkuu  ÚÚččaassttnnííkkaa..  

44..  PPoo  ppřřiizznnáánníí  nnáárrookkuu  nnaa  vvýýppllaattuu  vvýýsslluuhhoovvéé  ppeennzzee,,  nneebboo  jjeeddnnoorráázzoovvééhhoo  vvyyrroovvnnáánníí  zz  

  pprroossttřřeeddkkůů  uurrččeennýýcchh  nnaa  vvýýsslluuhhoovvoouu  ppeennzzii,,  rroozzdděělleenníí  ppooddllee  bboodduu  33  ttoohhoottoo  ččlláánnkkuu  zzaanniikkáá..    

ČČll..1188..  ZZmměěnnaa  vvýýššee  ppllaacceennýýcchh  ppřřííssppěěvvkkůů  

11..  ÚÚččaassttnnííkk  mmáá  pprráávvoo  zzmměěnniitt  vvýýššii  ssjjeeddnnaannééhhoo  ppřřííssppěěvvkkuu,,  ttaattoo  zzmměěnnaa  jjee  mmoožžnnáá  ppoouuzzee  ddoo  

bbuuddoouuccnnaa..  

22..  ZZaa  zzmměěnnuu  vvýýššee  ppřřííssppěěvvkkuu  jjee  ppoovvaažžoovváánnaa  ii  zzmměěnnaa  ppoomměěrruu  ččáásstteekk  uurrččeennýýcchh  pprroo  ssttaarroobbnníí  aa  

vvýýsslluuhhoovvoouu  ppeennzzii..  PPookkuudd  jjee  zzmměěnnaa  vvýýššee  ppřřííssppěěvvkkuu  uuvveeddeennaa  jjeeddnnoouu  ččáássttkkoouu,,  ssjjeeddnnaannýý  

ppoomměěrr  rroozzdděělleenníí  nnaa  ssttaarroobbnníí  aa  vvýýsslluuhhoovvoouu  ppeennzzii  ssee  zzaacchhoovváá..  

33..  ZZmměěnnaa  ssjjeeddnnaannéé  vvýýššee  ppllaacceennýýcchh  ppřřííssppěěvvkkůů  nnaabbuuddee  úúččiinnnnoossttii  11..  ddeenn  nnáásslleedduujjííccííhhoo  

kkaalleennddáářřnnííhhoo  mměěssííccee  ppoo  ddnnii  ddoorruuččeenníí  žžááddoossttii,,  ppookkuudd  vv  žžááddoossttii  nneebbuuddee  uuvveeddeennoo  jjiinnéé,,  

ppoozzdděějjššíí  ddaattuumm..  



ČČll..1199..  OOddkkllaadd  aa  ppřřeerruuššeenníí  ppllaacceenníí  ppřřííssppěěvvkkůů..  

11..  OOddkkllaadd,,  ppřřííppaaddnněě  ppřřeerruuššeenníí,,  ppllaacceenníí  ppřřííssppěěvvkkůů  ÚÚččaassttnnííkkeemm  jjee  mmoožžnnéé  ppoouuzzee  ddoo  bbuuddoouuccnnaa,,  aa  

ttoo  vv  ppřřííppaadděě  vvoojjeennsskkéé  zzáákkllaaddnníí  sslluužžbbyy,,  mmaatteeřřsskkéé  ddoovvoolleennéé,,  ddlloouuhhooddoobbéé  nneemmooccii,,  

nneezzaamměěssttnnaannoossttii  nneebboo  jjiinnýýcchh  zzáávvaažžnnýýcchh  ddůůvvooddůů,,  aa  ttoo  nnaa  zzáákkllaadděě  ppíísseemmnnéé  žžááddoossttii  

ÚÚččaassttnnííkkaa  ppoo  ddoohhoodděě  ss  PPeennzziijjnníí  ssppoolleeččnnoossttíí..  ŽŽááddoosstt  mmuussíí  bbýýtt  ddoorruuččeennaa  aalleessppooňň  jjeeddeenn  

kkaalleennddáářřnníí  mměěssíícc  ppřřeedd  ppoožžaaddoovvaannýýmm  ooddkkllaaddeemm..  

22..  DDoobbaa,,  ppoo  kktteerroouu  bbyyll  ssjjeeddnnáánn  ooddkkllaadd  ppllaacceenníí  ppřřííssppěěvvkkůů,,  ssee  ÚÚččaassttnnííkkoovvii  zzaappooččííttáá  ddoo  

ppoojjiiššttěěnnéé  ((  rreesspp..  ssppoořřííccíí))  ddoobbyy  ppoo  ddooppllaacceenníí  ppřřííssppěěvvkkůů  zzaa  ttuuttoo  ddoobbuu..  

33..  DDoobbaa,,  zzaa  kktteerroouu  nneebbyyllyy  ÚÚččaassttnnííkkeemm  uuhhrraazzeennyy  ppřřííssppěěvvkkyy  zz  ddůůvvoodduu  ppřřeerruuššeenníí  ppllaacceenníí  

ppřřííssppěěvvkkůů  ppooddllee  ooddssttaavvccee  11  ttoohhoottoo  ččlláánnkkuu,,  ssee  nneezzaappooččííttáávváá  ddoo  ddoobbyy  ppllaacceenníí  ppřřííssppěěvvkkůů  nnaa  

ppeennzziijjnníí  ppřřiippoojjiiššttěěnníí..  

44..  ZZaa  ddoobbuu  ooddkkllaadduu  aa  ppřřeerruuššeenníí  nneevvzznniikkáá  nnáárrookk  nnaa  ssttááttnníí  ppřřííssppěěvveekk..  

ČČll..2200..  PPllaacceenníí  ppřřííssppěěvvkkůů  ÚÚččaassttnnííkkaa..  

11..  Účastník nemůže platit příspěvek na penzijní připojištění současně u více.  
transformovaných fondů. Účastník transformovaného fondu nemůže být současně účastníkem 

doplňkového penzijního spoření podle § 2 ZDPS, s výjimkou případů, kdy byla účastníkovi 

transformovaného fondu zahájena výplata dávky a již neplatí příspěvky do transformovaného 

fondu; nejdříve však k prvnímu dni kalendářního měsíce bezprostředně následujícího po dni 

zahájení výplaty dávky.  

22..  ÚÚččaassttnnííkk  vvee  SSmmlloouuvvěě  ssjjeeddnnáá,,  zzddaa  bbuuddee  ppllaattiitt  ppřřííssppěěvvkkyy  mměěssííččnněě,,  nneebboo  ddooppřřeedduu  ččttvvrrttlleettnněě,,  

ppoolloolleettnněě,,  rrooččnněě,,  nneebboo  jjiinnaakk..  SSoouuččaassnněě  uuvveeddee,,  zzddaa  bbuuddee  ppllaattiitt  ppooššttoovvnníí  ppoouukkáázzkkoouu,,  

ppřřeevvooddeemm  zz  úúččttuu  uu  ppeenněěžžnnííhhoo  úússttaavvuu,,  nneebboo  vvkkllaaddeemm  vv  hhoottoovvoossttii..  

33..  ZZaa  ÚÚččaassttnnííkkaa  mmůůžžee  ss  jjeehhoo  ssoouuhhllaasseemm  ppllaattiitt  PPeennzziijjnníí  ssppoolleeččnnoossttii  ppřřííssppěěvveekk  nneebboo  jjeehhoo  ččáásstt  

ttřřeettíí  oossoobbaa..  TTuuttoo  sskkuutteeččnnoosstt  aa  ffoorrmmuu  ppllaacceenníí  jjee  ÚÚččaassttnnííkk  ppoovviinneenn  ppíísseemmnněě  oozznnáámmiitt  PPeennzziijjnníí  

ssppoolleeččnnoossttii  aalleessppooňň  jjeeddeenn  kkaalleennddáářřnníí  mměěssíícc  ppřřeeddeemm..    

44..  ÚÚččaassttnnííkk  mmáá  pprráávvoo  zzmměěnniitt  ffoorrmmuu  ppllaacceenníí  ppřřííssppěěvvkkůů..  ZZmměěnnuu  jjee  ppoovviinneenn  ppíísseemmnněě  oozznnáámmiitt  

PPeennzziijjnníí  ssppoolleeččnnoossttii  aalleessppooňň  jjeeddeenn  kkaalleennddáářřnníí  mměěssíícc  ppřřeedd  jjeejjíímm  pprroovveeddeenníímm..    

ČČll..2211..  PPoossttuupp  ppřřii  nneesspprráávvnnéémm  nneebboo  ooppoožždděěnnéémm  ppllaacceenníí  

11..  PPookkuudd  zzaappllaacceennýý  ppřřííssppěěvveekk  ÚÚččaassttnnííkkaa  vv  kkaalleennddáářřnníímm  mměěssííccii    jjee::  

  nniižžššíí,,  nneežž  ččáássttkkaa110000  KKčč  ,,  nneezzaappooččttee  ssee  tteennttoo  kkaalleennddáářřnníí  mměěssíícc  ddoo  ddoobbyy  ppllaacceenníí  ppřřííssppěěvvkkůů  nnaa  

ppeennzziijjnníí  ppřřiippoojjiiššttěěnníí  aa  ppeennzziijjnníí  ssppoolleeččnnoosstt  zzaappllaacceennoouu  ččáássttkkuu  ppřřiiččttee  kk  ppřřííssppěěvvkkůůmm  

zzaappllaacceennýýmm  vv  nnáásslleedduujjííccíímm  kkaalleennddáářřnníímm  mměěssííccii,,    

  nniižžššíí  nneežž  ččáássttkkaa  ssjjeeddnnaannáá,,  aavvššaakk  vvyyššššíí  nneebboo  rroovveenn  ččáássttccee  110000  KKčč,,  ppřřiippííššee  ssee  ÚÚččaassttnnííkkuu  

mměěssííččnníí  ppřřííssppěěvveekk  vvee  vvýýššii  sskkuutteeččnněě  zzaappllaacceennéé  ččáássttkkyy,,  mměěssíícc  nnaa  kktteerrýý  bbyylloo  ttaakkttoo  zzaappllaacceennoo  

ssee  zzaappooččttee  ddoo  ddoobbyy  ppllaacceenníí  ppřřííssppěěvvkkůů  nnaa  ppeennzziijjnníí  ppřřiippoojjiiššttěěnníí,,  nnáárrookk  nnaa  ssttááttnníí  ppřřííssppěěvveekk  

vvzznniikknnee  ppoouuzzee  vv  ppřřííppaadděě,,  žžee  zzaappllaacceennáá  ččáássttkkaa  zzaakkllááddáá  nnáárrookk  nnaa  ssttááttnníí  ppřřííssppěěvveekk,,  

  vv  ččáássttccee  vvyyššššíí  nneebboo  rroovvnnéé  ssjjeeddnnaannéé  ččáássttccee,,  kktteerráá  vvššaakk  nneezzaakkllááddáá  nnáárrookk  nnaa  ssttááttnníí  ppřřííssppěěvveekk,,  

ppřřiippííššee  ssee  ÚÚččaassttnnííkkuu  mměěssííččnníí  ppřřííssppěěvveekk  vvee  ssjjeeddnnaannéé  vvýýššii,,  ssttááttnníí  ppřřííssppěěvveekk  PPeennzziijjnníí  

ssppoolleeččnnoosstt  nneevvyyžžááddáá  aa  ppřřeeppllaatteekk  ssee  ppoouužžiijjee  nnaa  úúhhrraadduu  ppřřííssppěěvvkkůů  vv  nnáásslleedduujjííccíícchh  oobbddoobbíícchh,,  

  nniižžššíí,,  nneežž  ssjjeeddnnaannáá  vvýýššee  mměěssííččnnííhhoo  ppřřííssppěěvvkkuu  ÚÚččaassttnnííkkaa,,  aallee  jjeehhoo  vvýýššee  zzaakkllááddáá  nnáárrookk  nnaa  

ssttááttnníí  ppřřííssppěěvveekk,,  zzaappooččttee  ssee  tteennttoo  kkaalleennddáářřnníí  mměěssíícc  ddoo  ddoobbyy  ppllaacceenníí  ppřřííssppěěvvkkůů  nnaa  ppeennzziijjnníí  

ppřřiippoojjiiššttěěnníí    aa  PPeennzziijjnníí  ssppoolleeččnnoosstt  ppoožžááddáá  oo  ssttááttnníí  ppřřííssppěěvveekk  ooddppoovvííddaajjííccíí  ččáássttccee,,  kktteerráá  bbyyllaa  

sskkuutteeččnněě  zzaappllaacceennaa,,  ppookkuudd  jjee  ttaakkoovvýý  ppoossttuupp  uummoožžnněěnn  ZZáákkoonneemm,,  

  vvyyššššíí,,  nneežž  ssjjeeddnnaannáá  vvýýššee  mměěssííččnnííhhoo  ppřřííssppěěvvkkuu  ÚÚččaassttnnííkkaa  zzaakkllááddaajjííccíí  nnáárrookk  nnaa  ssttááttnníí  

ppřřííssppěěvveekk,,  PPeennzziijjnníí  ssppoolleeččnnoosstt  ppoožžááddáá  oo  ssttááttnníí  ppřřííssppěěvveekk  ooddppoovvííddaajjííccíí  ssjjeeddnnaannéé  vvýýššii  

mměěssííččnnííhhoo  ppřřííssppěěvvkkuu  ÚÚččaassttnnííkkaa  aa  ppřřeeppllaatteekk  ppoouužžiijjee  nnaa  úúhhrraadduu  ppřřííssppěěvvkkůů  vv  nnáásslleedduujjííccíícchh  

oobbddoobbíícchh,,  ppookkuudd  ÚÚččaassttnnííkk  nneeppoožžááddáá  oo  jjeejjiicchh  vvrráácceenníí  vv  ddoohhooddnnuuttéémm  tteerrmmíínnuu..  



22..  ÚÚččaassttnnííkk,,  kktteerrýý  nneesspprráávvnněě  zzaappllaattiill  ppřřííssppěěvveekk  ppoo  ddoobbuu  ddeevvííttii  ppoo  ssoobběě  jjddoouuccíícchh  mměěssííccůů,,  bbuuddee  

nnaa  ttuuttoo  sskkuutteeččnnoosstt  uuppoozzoorrnněěnn..    

33..  PPookkuudd  jjee  ssjjeeddnnáánnaa  vvýýsslluuhhoovváá  ppeennzzee  aa  nneenníí  zzaa  ppřříísslluuššnnýý  mměěssíícc  zzaappllaacceenn  mměěssííččnníí  ppřřííssppěěvveekk  

vvee  ssjjeeddnnaannéé  vvýýššii,,  zzaappllaacceennáá  ččáássttkkaa  ssee  rroozzdděěllíí,,  zzaaookkrroouuhhlleennoo  nnaa  cceelléé  kkoorruunnyy,,  vvee  ssjjeeddnnaannéémm  

ppoomměěrruu  ppooddllee  ččlláánnkkuu  1177,,  bboodduu  33..  

44..  PPřřííssppěěvvkkyy,,  kktteerréé  bbuuddoouu  ppřřiippssáánnyy  vvee  pprroossppěěcchh  ÚÚččaassttnnííkkaa  nnaa  úúččeett  PPeennzziijjnníí  ssppoolleeččnnoossttii  uu  

ddeeppoozziittáářřee  ppoo  ddaattuu  ppřřiizznnáánníí  nnáárrookkuu  nnaa  vvýýppllaattuu  ppoosslleeddnníí  ddáávvkkyy,,  vvyyppllaattíí  PPeennzziijjnníí  ssppoolleeččnnoosstt  

ÚÚččaassttnnííkkoovvii  jjeeddnnoorráázzoovvěě..  

55..  OOppoožždděěnněě  zzaappllaacceennýý  ppřřííssppěěvveekk  bbuuddee  ppřřiiřřaazzeenn  ddoo  oobbddoobbíí,,  vvee  kktteerréémm  bbyyll  ppřřiippssáánn  nnaa  úúččeett  

PPeennzziijjnníí  ssppoolleeččnnoossttii  uu  ddeeppoozziittáářřee..  ÚÚččaassttnnííkkoovvii  nneevvzznniikkáá  zzaa  oobbddoobbíí,,  kkddyy  bbyyll  ppřřííssppěěvveekk  

ooppoožždděěnněě  zzaappllaacceenn  nnáárrookk  nnaa  ssttááttnníí  ppřřííssppěěvveekk..  

ČČll..2222..  PPoossttuupp  ppřřii  nneeppllaacceenníí  ppřřííssppěěvvkkůů..  

11..  ÚÚččaassttnnííkkoovvii,,  kktteerrýý  nneezzaappllaattiill  vvččaass  ppřřííssppěěvveekk,,  kktteerrýý  zzaakkllááddáá  zzáákkoonnnnýý  nnáárrookk  nnaa  ssttááttnníí  

ppřřííssppěěvveekk,,  nneevvzznniikkáá  nnáárrookk  nnaa  ssttááttnníí  ppřřííssppěěvveekk..  

22..  ÚÚččaassttnnííkkoovvii,,  kktteerrýý  ppoo  ddoobbuu  ššeessttii  kkaalleennddáářřnníícchh  mměěssííccůů  nneeppllaattiill  ppřřííssppěěvvkkyy,,  mmůůžžee  PPeennzziijjnníí  

ssppoolleeččnnoosstt  vvyyppoovvěědděětt  ppeennzziijjnníí  ppřřiippoojjiiššttěěnníí  ppooddllee  bboodduu  11,,  ččlláánnkkuu..1144..  

33..  OObbddoobbíí,,  zzaa  kktteerréé  ÚÚččaassttnnííkk  vvččaass  ((ppooddllee  bboodduu  33..,,  ččlláánnkkuu  1166,,))  nneezzaappllaattiill  ppřřííssppěěvvkkyy,,  ssee  ddoo  

ddoobbyy  ppllaacceenníí  ppřřííssppěěvvkkůů  nnaa  ppeennzziijjnníí  ppřřiippoojjiiššttěěnníí  nneezzaappooččííttáávváá,,  ss  vvýýjjiimmkkoouu  uuvveeddeennoouu  vv  bboodduu  

22,,  ččlláánnkkuu  1199..    

ČČll..2233..  SSttááttnníí  ppřřííssppěěvveekk  aa  ppooddmmíínnkkyy  jjeehhoo  ppoosskkyyttoovváánníí..  

Ze státního rozpočtu se poskytuje státní příspěvek ve prospěch Účastníka, pokud splnil 

Zákonem stanovené podmínky nároku na jeho přiznání. Na každý měsíc náleží za každého 

Účastníka, který včas zaplatil na tento měsíc příspěvek, jeden státní příspěvek ve výši 

stanovené Zákonem nebo nařízením vlády.  

ČČll..2244..  EEvviiddeennccee  ppřřííssppěěvvkkůů  

11..  Penzijní společnost zřizuje ve své evidenci pro každého Účastníka samostatný individuální 

účet oddělený od prostředků ostatních Účastníků.  

22..  Účet je rozdělen na čtyři samostatné podúčty:  

22..11..  Ak podúčet příspěvků k-tého Účastníka, kde Penzijní společnost průběžně eviduje 

úhrnnou výši příspěvků zaplacených Účastníkem (Pú), popř. třetí osobou- 

Plátcem(Pp), na penzijní připojištění Účastníka,  

22..22..  Bk podúčet státních příspěvků k-tého Účastníka, kde Penzijní společnost průběžně 

eviduje výši státních příspěvků poskytnutých ve prospěch Účastníka (Ps),  

22..33..  Ck podúčet výnosů z příspěvků k-tého Účastníka, kde Penzijní společnost 

připisuje výnosy z příspěvků Účastníka odpovídající výši příspěvků zaplacených 

Účastníkem.  

22..44..  Dk podúčet výnosů ze státních příspěvků k-tému Účastníkovi, kde Penzijní 

společnost připisuje výnosy ze státních příspěvků, odpovídající výši poskytovaných 

státních příspěvků.  

33..  Je-li sjednána výsluhová penze, jsou prostředky na tuto penzi vedeny na jednotlivých 

podúčtech odděleně pro starobní a pro výsluhovou penzi.  

44..  V období po přiznání nároku na výplatu dávky vede Penzijní společnost průběžně tzv. 

evidenční zůstatek účtu, jako rozdíl prostředků evidovaných Penzijní společností ve 

prospěch Účastníka a penze ke dni přiznání nároku na výplatu dávky a prostředků, které 

Penzijní společnost již Účastníkovi vyplatila. Ve prospěch evidenčního zůstatku se 

započítává též část zisku přiznaná podle čl.26 (viz Příloha Obecných podmínek, část A).  



VVIIII..  PPOODDÍÍLLYY  ÚÚČČAASSTTNNÍÍKKŮŮ  NNAA  VVÝÝNNOOSSEECCHH  HHOOSSPPOODDAAŘŘEENNÍÍ  

TTRRAANNSSFFOORRMMOOVVAANNÉÉHHOO  FFOONNDDUU  SSTTAABBIILLIITTAA  

ČČll..2255..  RRoozzdděělleenníí  zziisskkuu  

ZZiisskk  ddoossaažžeennýý  ppřřii  hhoossppooddaařřeenníí  ttrraannssffoorrmmoovvaannééhhoo  ffoonndduu  SSttaabbiilliittaa  ssee  rroozzdděělluujjee  vv  ssoouullaadduu  ssee  

zzáákkoonneemm  aa  ssttaattuutteemm  ttoohhoottoo  ffoonndduu..  

Pokud hospodaření transformovaného fondu Stabilita skončí ztrátou, použije se ke krytí ztráty 

kapitálový fond transformovaného fondu Stabilita.  

ČČll..2266..  PPooddííll  ÚÚččaassttnnííkkůů  PPeennzziijjnnííhhoo  pplláánnuu  čč..33  nnaa  vvýýnnoosseecchh  hhoossppooddaařřeenníí    

ttrraannssffoorrmmoovvaannééhhoo  ffoonndduu  SSttaabbiilliittaa..  

11..  ČČáásstt  zziisskkuu  ssttaannoovveennoouu  ppooddllee  ččll..2255..  pprroo  ÚÚččaassttnnííkkyy  PPeennzziijjnnííhhoo  pplláánnuu  čč..33,,  PPeennzziijjnníí  ssppoolleeččnnoosstt  

rroozzdděěllíí  nnaa  ččáássttii  uurrččeennéé  pprroo  jjeeddnnoottlliivváá  PPeennzziijjnníí  sscchhéémmaattaa..  RRoozzdděělleenníí  PPeennzziijjnníí  ssppoolleeččnnoosstt  

pprroovveeddee  vv  zzáávviisslloossttii  nnaa  vváážžeennéé  vvýýššii  pprroossttřřeeddkkůů  eevviiddoovvaannýýcchh  vvee  pprroossppěěcchh  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  

PPeennzziijjnníícchh  sscchhéémmaatt  aa  ddoobběě,,  ppoo  kktteerroouu  ss  ttěěmmiittoo  pprroossttřřeeddkkyy  PPeennzziijjnníí  ssppoolleeččnnoosstt  nnaakkllááddaallaa  

vv  rrooccee,,  zzaa  kktteerrýý  jjee  ppooddííll  nnaa  zziisskkuu  rroozzdděělloovváánn((vviizz  PPřříílloohhaa  OObbeeccnnýýcchh  ppooddmmíínneekk,,  ččáássttCC,,  bboodd  

11))..  

22..  ZZ  ččáássttíí  zziisskkuu  uurrččeennýýcchh  pprroo  jjeeddnnoottlliivváá  PPeennzziijjnníí  sscchhéémmaattaa  jjee  nneejjpprrvvee  ddooppllnněěnnaa  ppoojjiissttnnáá  

rreezzeerrvvaa,,  ppookkuudd  jjee  vv  ssoouullaadduu  ss  ppooddmmíínnkkaammii  sscchhéémmaattuu  ttvvoořřeennaa..  ZZbbýývvaajjííccíí  ččáásstt  zziisskkuu  PPeennzziijjnníí  

ssppoolleeččnnoosstt  rroozzdděěllíí  ÚÚččaassttnnííkkůůmm  vv  zzáávviisslloossttii  nnaa  vváážžeennéé  vvýýššii  pprroossttřřeeddkkůů  eevviiddoovvaannýýcchh  vvee  

pprroossppěěcchh  ÚÚččaassttnnííkkaa,,  sscchhéémmaattuu  aa  ddoobběě  ppoo  kktteerroouu  ss  ttěěmmiittoo  pprroossttřřeeddkkyy  PPeennzziijjnníí  ssppoolleeččnnoosstt  

nnaakkllááddaallaa  vv  rrooccee,,  zzaa  kktteerrýý  jjee  ppooddííll  nnaa  zziisskkuu  rroozzdděělloovváánn((vviizz  PPřříílloohhaa  OObbeeccnnýýcchh  ppooddmmíínneekk,,  

ččáásstt  CC,,  bboodd  22))..  

33..  ZZppůůssoobb  vvýýppooččttuu  jjee  uuvveeddeenn  vv  ppřříílloozzee  OObbeeccnnýýcchh  ppooddmmíínneekk..  ZZppůůssoobb  aa  ppooddmmíínnkkyy  vvyyppoořřááddáánníí  

jjssoouu  ssttaannoovveennyy  vv  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  PPeennzziijjnníícchh  ppřřííssppěěvvkkoovvýýcchh  aa  vvýýppllaattnníícchh  sscchhéémmaatteecchh..  

44..  OOpprráávvnněěnnýýmm  oossoobbáámm,,  kktteerréé  jjssoouu  ppřřííjjeemmccii  ppoozzůůssttaalloossttnníí  ppeennzzee,,  nneennáálleežžíí  ppooddllee  ZZáákkoonnaa  ppooddííll  

nnaa  zziisskkuu..  

VVIIIIII..  SSPPOOLLEEČČNNÁÁ  UUSSTTAANNOOVVEENNÍÍ..  

ČČll..2277..  IInnffoorrmmaaččnníí  ppoovviinnnnoosstt..  

11..  Penzijní společnost zveřejňuje zprávy o svém hospodaření podle ZDPS.  

22..  Penzijní společnost jedenkrát ročně písemně informuje Účastníky o výši prostředků 

evidovaných ve prospěch jejich nároků a o stavu těchto nároků. Při zániku penzijního 

připojištění je Penzijní společnost povinna zaslat tuto informaci Účastníkovi do jednoho 

měsíce od zániku penzijního připojištění.  

33..  ÚÚččaassttnnííkk  jjee  ppoovviinneenn  bbeezz  zzbbyytteeččnnééhhoo  ooddkkllaadduu  ppíísseemmnněě  iinnffoorrmmoovvaatt  PPeennzziijjnníí  ssppoolleeččnnoosstt  oo  

zzmměěnněě  ssvvééhhoo  bbyyddlliiššttěě  aa  ddaallššíícchh  ddůůlleežžiittýýcchh  sskkuutteeččnnoossttíí  ssoouuvviisseejjííccíícchh  ss  ppeennzziijjnníímm  

ppřřiippoojjiiššttěěnníímm..  ZZaa  šškkooddyy  vvzznniikklléé  nneeddooddrržžeenníímm  ttěěcchhttoo  ppooddmmíínneekk  ooddppoovvííddáá  ÚÚččaassttnnííkk..  

ČČll..2288..  OOtteevvíírráánníí  aa  zzaavvíírráánníí  PPeennzziijjnníícchh  sscchhéémmaatt  

11..  PPřřeeddssttaavveennssttvvoo  PPeennzziijjnníí  ssppoolleeččnnoossttii  mmůůžžee  rroozzhhooddnnoouutt,,  žžee  PPeennzziijjnníí  ssppoolleeččnnoosstt  ppřřeessttaannee  

nnaabbíízzeett  uurrččiittéé  PPeennzziijjnníí  sscchhéémmaa,,  ttzzvv..  uuzzaavvřřee  sscchhéémmaa..  UUzzaavvřřeenníímm  sscchhéémmaattuu  nneeddoocchháázzíí  kk  

oommeezzeenníí  pprráávv  aa  ppoovviinnnnoossttíí  PPeennzziijjnníí  ssppoolleeččnnoossttii  aa  ÚÚččaassttnnííkkůů  zzee  SSmmlluuvv,,  kktteerréé  ssee  nnaa  ttaakkoovvéé  

sscchhéémmaa  ooddvvoolláávvaajjíí..  

ČČll..2299..  ZZmměěnnyy  PPeennzziijjnníícchh  sscchhéémmaatt..  

11..  Účastník může požádat o změnu Sjednaného penzijního příspěvkového nebo výplatního 

schématu na jiné Penzijní schéma nabízené Penzijní společností, pokud podmínky 



Sjednaného penzijního schématu a zvoleného Penzijního schématu takový postup 

umožňují.  

22..  Změna Penzijního schématu je, při splnění podmínek podle bodu 1, účinná k prvnímu dni 

kalendářního měsíce, který je navržen v žádosti Účastníka. V případě, že v žádosti je 

uveden termín kratší, než umožňují sjednané podmínky, platí nejkratší možný termín podle 

původně Sjednaného penzijního příspěvkového schématu, případně výplatního schématu. 

Pokud již byl přiznán nárok na výplatu penze, pak platí, že nejbližší možný termín změny 

může být 24 kalendářních měsíců od kalendářního měsíce zahájení výplaty příslušné penze 

podle Sjednaného výplatního schématu.  

33..  Účastníkovi, který požádal o změnu a kterému je již penze vyplácena, je stanovena výše 

penze podle nově zvoleného Penzijního výplatního schématu z evidenčního zůstatku jeho 

prostředků určených na příslušnou penzi.  

IIXX..  ZZÁÁVVĚĚRREEČČNNÁÁ  UUSSTTAANNOOVVEENNÍÍ  

Čl.30. Převzetí peněžních prostředků z penzijního připojištění  
1. Fond převezme do transformovaného fondu Stabilita  peněžní prostředky z připojištění u 

zrušeného penzijního fondu nebo zanikajícího transformovaného fondu jiné penzijní 

společnosti. Byla-li u předchozího fondu sjednána výsluhová penze Penzijní společnost  

rozdělení převáděných příspěvků na starobní a výsluhovou penzi zachová. Peněžní 

prostředky podle odst. 1 tohoto článku určené pro jiný druh penze Penzijní společnost 

zúčtuje ve prospěch penze starobní. 
  

2. Doba, po kterou Účastník řádně platil příspěvky na penzijní připojištění podle čl. 1se 

započítává do spořící doby u transformovaného fondu Stabilita. 

ČČll..3311..  PPřřeevvoodd  nnáárrookkůů  zz  ppeennzziijjnnííhhoo  ppřřiippoojjiiššttěěnníí    

11..  PPřřeevvoodd  pprroossttřřeeddkkůů  úúččaassttnnííkkůů  ppeennzziijjnnííhhoo  ppřřiippoojjiiššttěěnníí  zz  ttrraannssffoorrmmoovvaannééhhoo  ffoonndduu  SSttaabbiilliittaa  ssee  

nnaaddáállee  ssee  řřííddíí  ččlláánnkkeemm  33  ččáássttii  CC,,  ttoohhoottoo  ppeennzziijjnnííhhoo  pplláánnuu  

 

Čl. 32. Vypořádání nároků z penzijního připojištění v případě zrušení Fondu 

11..  VVyyppoořřááddáánníí  nnáárrookkůů  zz  ppeennzziijjnnííhhoo  ppřřiippoojjiiššttěěnníí  vv  ppřřííppaadděě  zzrruuššeenníí  FFoonndduu  nneebboo  zzáánniikkuu  

ttrraannssffoorrmmoovvaannééhhoo  ffoonndduu  SSttaabbiilliittaa  ssee  řřííddíí  ččlláánnkkeemm  55  ččáássttii  CC,,  ttoohhoottoo  ppeennzziijjnnííhhoo  pplláánnuu  

  

  

ČČll..3333..  ZZppůůssoobb  ppřřeevveeddeenníí  nnáárrookkůů  zz  ppeennzziijjnnííhhoo  pplláánnuu  zzrruuššeennééhhoo  ppeennzziijjnnííhhoo  ffoonndduu  
11..    VV  ppřřííppaadděě  sslloouuččeenníí  jjiinnýýcchh  ppeennzziijjnníícchh  ffoonnddůů  ss  FFoonnddeemm  ppooddllee  uusstt..  §§  4400,,  ooddsstt..  11,,22  ZZáákkoonnaa  aa  

ččlláánnkkuu  3322  ttoohhoottoo  PPeennzziijjnnííhhoo  pplláánnuu    uummoožžnníí  FFoonndd  úúččaassttnnííkkůůmm    zzrruuššeennééhhoo  ppeennzziijjnnííhhoo  ffoonndduu  

ssjjeeddnnáánníí    vvššeecchh  ddrruuhhůů  ddáávveekk    ssttaannoovveennýýcchh  ZZáákkoonneemm  aa  uuvveeddeennýýcchh  vv  OObbeeccnnýýcchh  ppooddmmíínnkkáácchh  

ttoohhoottoo  PPeennzziijjnnííhhoo  pplláánnuu..  PPrroo  ppřřeevvzzeettíí  ffiinnaannččnníícchh  pprroossttřřeeddkkůů  zz  ppeennzziijjnnííhhoo  ppřřiippoojjiiššttěěnníí  

zzrruuššeennééhhoo  ppeennzziijjnnííhhoo  ffoonndduu  nneebboo  zzrruuššeennýýcchh  ppeennzziijjnníícchh  ffoonnddůů  ((ddáállee  jjeenn  „„zzrruuššeennýý  ppeennzziijjnníí  

ffoonndd““))  ppllaattíí  zzáássaaddyy  uuvveeddeennéé  vv  ččlláánnkkuu  3300,,  IIXX..  ččáássttii  ,,  OObbeeccnnýýcchh  ppooddmmíínneekk  ttoohhoottoo  PPeennzziijjnnííhhoo  

pplláánnuu..  PPooddmmíínnkkyy  vvzznniikkuu  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  ddrruuhhůů    nnáárrookkůů  jjssoouu  ssttaannoovveennyy  vv  PPeennzziijjnníícchh  

ppřřííssppěěvvkkoovvýýcchh  sscchhéémmaatteecchh    ZZvvllááššttnníícchh    ppooddmmíínneekk  ttoohhoottoo  PPeennzziijjnnííhhoo  pplláánnuu..  

22..    ÚÚččaassttnnííccii  zzrruuššeennééhhoo  ppeennzziijjnnííhhoo  ffoonndduu,,  kktteeřříí  ooddmmííttnnoouu  ppeennzziijjnníí  ppřřiippoojjiiššttěěnníí  uu  FFoonndduu  ppooddllee  

uusstt..  §§4400,,  ooddsstt..11,,22  ZZáákkoonnaa  aa  zzrruuššeennýý  ppeennzziijjnníí  ffoonndd  nneevvyyppoořřááddáá  jjeejjiicchh  nnáárrookkyy  ddoo  ddaattaa  ssvvééhhoo    

vvýýmmaazzuu  zz  oobbcchhooddnnííhhoo  rreejjssttřřííkkuu  ppřříísslluuššnnééhhoo  KKrraajjsskkééhhoo  oobbcchhooddnnííhhoo  ssoouudduu,,  rreesspp..  zzááppiissuu  jjeehhoo  

sslloouuččeenníí  ss  FFoonnddeemm  ((  ddáállee  jjeenn  „„ddaattuumm  rreeggiissttrraaccee  sslloouuččeenníí““)),,  bbuuddoouu  vvyyppoořřááddáánnii  FFoonnddeemm  

ppooddllee  ppooddmmíínneekk  ppeennzziijjnnííhhoo  pplláánnuu  zzrruuššeennééhhoo  ppeennzziijjnnííhhoo  ffoonndduu,,  aa  ttoo  vvýýppllaattoouu  

jjeeddnnoorráázzoovvééhhoo  vvyyrroovvnnáánníí  nneebboo  ooddbbyyttnnééhhoo,,  ppookkuudd  ttaakkoovvýý  zzppůůssoobb  vvyyppoořřááddáánníí  ppeennzziijjnníí  pplláánn  



zzrruuššeennééhhoo  ppeennzziijjnnííhhoo  ffoonndduu  uummoožžňňuujjee,,  nneebboo  ssee  ss  FFoonnddeemm  ddoohhooddnnoouu  oo  ppřřeevveeddeenníí  

pprroossttřřeeddkkůů  ddoo  ppeennzziijjnnííhhoo  ppřřiippoojjiiššttěěnníí  uu  jjiinnééhhoo  ppeennzziijjnnííhhoo  ffoonndduu..  

33..    ÚÚččaassttnnííccii  zzrruuššeennééhhoo  ppeennzziijjnnííhhoo  ffoonndduu,,  kktteeřříí  nneeooddmmííttnnoouu  ppeennzziijjnníí  ppřřiippoojjiiššttěěnníí  uu  FFoonndduu  

ppooddllee  §§4400  ooddsstt..  11,,22  ZZáákkoonnaa,,  aavvššaakk  ppřřeedd  ddaatteemm  rreeggiissttrraaccee  sslloouuččeenníí  ssppllnníí  ppooddmmíínnkkuu  pprroo  

vvzznniikk  nnáárrookkuu  nnaa  ddáávvkkuu  aa  zzáárroovveeňň  uu  zzrruuššeennééhhoo  ffoonndduu  tteennttoo  nnáárrookk  uuppllaattnníí,,  ppřřiiččeemmžž  jjeejjiicchh  

nnáárrookkyy  nnaa  ddáávvkkyy  nneebbuuddoouu  ddoo  ttoohhoottoo  ddaattaa  uussppookkoojjeennyy,,    ssttaannoouu  ssee    ppoo  ttoommttoo  ddaattuu  ÚÚččaassttnnííkkyy  

FFoonndduu  aa  jjeejjiicchh  nnáárrookkyy  bbuuddoouu  FFoonnddeemm  uussppookkoojjeennyy  ppooddllee  ppooddmmíínneekk  ppeennzziijjnnííhhoo  pplláánnuu  

zzrruuššeennééhhoo  ppeennzziijjnnííhhoo  ffoonndduu..  

44..      NNaa  ÚÚččaassttnnííkkyy  zzrruuššeennééhhoo  ppeennzziijjnnííhhoo  ffoonndduu,,  kktteeřříí  ppooddllee  uusstt..  §§4400,,  ooddsstt..  11,,22  ZZáákkoonnaa  

nneeooddmmííttnnoouu  ppeennzziijjnníí  ppřřiippoojjiiššttěěnníí  uu  FFoonndduu  aa  ddoo  ddaattaa  rreeggiissttrraaccee  sslloouuččeenníí,,  

aa))    nneessppllnníí  ppooddmmíínnkkyy  pprroo  vvzznniikk  nnáárrookkuu  nnaa  ddáávvkkyy  uu  zzrruuššeennééhhoo  ppeennzziijjnnííhhoo  ffoonndduu,,    nneebboo  

bb))    ssppllnníí  ppooddmmíínnkkyy  pprroo  vvzznniikk  nnáárrookkuu  nnaa  ddáávvkkyy  uu  zzrruuššeennééhhoo  ppeennzziijjnnííhhoo  ffoonndduu,,  aavvššaakk  ssvvůůjj  

nnáárrookk  nneeuuppllaattnníí,,  ssee  ooddee  ddnnee  zzááppiissuu  sslloouuččeenníí  vvzzttaahhuujjíí  ppooddmmíínnkkyy  ppeennzziijjnnííhhoo  ppřřiippoojjiiššttěěnníí  

ppooddllee  ttoohhoottoo    PPeennzziijjnnííhhoo  pplláánnuu..    

          DDnneemm  vvzznniikkuu  ppeennzziijjnnííhhoo  ppřřiippoojjiiššttěěnníí  jjee    pprroo  hhooddnnoocceenníí  vvzznniikkuu  nnáárrookkuu  nnaa  ddáávvkkuu  ddeenn    

          vvzznniikkuu  ppeennzziijjnnííhhoo          

          ppřřiippoojjiiššttěěnníí  uu  zzrruuššeennééhhoo  ppeennzziijjnnííhhoo  ffoonndduu..  

55..    PPrroo  ÚÚččaassttnnííkkyy  zzrruuššeennééhhoo  ppeennzziijjnnííhhoo  ffoonndduu,,  kktteeřříí  ssee  ssttaannoouu  ÚÚččaassttnnííkkyy  FFoonndduu  vv  ssoouullaadduu  ss  

ooddssttaavvcceemm  44  ttoohhoottoo  ččlláánnkkuu,,  bbuuddee  vv  ttoommttoo  PPeennzziijjnníímm  pplláánnuu  vvyyttvvoořřeennoo  ppřříísslluuššnnéé  PPeennzziijjnníí  

ppřřííssppěěvvkkoovvéé  sscchhéémmaa,,  kktteerréé  zzaacchhoovváávváá  nnáárrookkyy  zz  ppeennzziijjnnííhhoo  pplláánnuu  zzrruuššeennééhhoo  ffoonndduu  

vv  rroozzssaahhuu  bboodduu  11..  ttoohhoottoo  ččlláánnkkuu..PPoo  ddaattuu  rreeggiissttrraaccee  sslloouuččeenníí  mmoohhoouu  ttiittoo  nnoovvíí  ÚÚččaassttnnííccii  

ppoožžááddaatt  FFoonndd  oo  zzmměěnnuu  PPeennzziijjnnííhhoo  ppřřííssppěěvvkkoovvééhhoo  sscchhéémmaattuu    ppooddllee    ččáássttii  VVIIIIII..,,  ččlláánnkkuu    2299  

OObbeeccnnýýcchh  ppooddmmíínneekk    ttoohhoottoo  PPeennzziijjnnííhhoo  pplláánnuu..  VVzznniikk    nnáárrookkuu    nnaa  ddáávvkkuu    ssee  uu  ttěěcchhttoo  

nnoovvýýcchh  ÚÚččaassttnnííkkůů  řřííddíí  ppooddmmíínnkkaammii  ttoohhoo  PPeennzziijjnnííhhoo  ppřřííssppěěvvkkoovvééhhoo  sscchhéémmaattuu,,  vvee  kktteerréémm  

bbuuddoouu  pprráávvěě  zzaařřaazzeennii..  PPrroo  vvýýppllaattuu  ddáávvkkyy  mmoohhoouu  ttiittoo  ÚÚččaassttnnííccii  vvoolliitt  kktteerréékkoolliivv  zz  PPeennzziijjnníícchh  

vvýýppllaattnníícchh  sscchhéémmaatt    nnaabbíízzeennýýcchh  ttíímmttoo  PPeennzziijjnníímm  pplláánneemm..  

66..    NNáárrookkyy  OOpprráávvnněěnnýýcchh  oossoobb  ssee  řřííddíí  ppooddmmíínnkkaammii  ppeennzziijjnnííhhoo  pplláánnuu  ttoohhoo  ffoonndduu,,  kktteerrýýmmii  ssee  

řřííddíí  ppeennzziijjnníí  ppřřiippoojjiiššttěěnníí  ÚÚččaassttnnííkkaa  kkee  ddnnii  jjeehhoo  úúmmrrttíí..  

  

        

PPřříílloohhaa  OObbeeccnnýýcchh  ppooddmmíínneekk  IIIIII..  PPeennzziijjnnííhhoo  pplláánnuu  

AA::  EEVVIIDDEENNCCEE  PPLLAATTEEBB  

11..  Výši prostředků evidovaných ve prospěch sjednané penze k-tého Účastníka ke dni t 

přiznání nároku na výplatu penze Penzijní společnost stanoví podle vzorce:  
  

EPk,q
t =Ak,q

t +Bk,q
t+Ck,q

t+Dk,q
t   

  kde q značí druh penze  

22..  Evidenční zůstatek t k qEZP ,  Fond stanoví:  

  

t k qEZP ,  = EPk,q + Sum i= 1...t-1Wk,q,i - Sum i= 1...t(Pk,q,i +  Qk,q,i )  

,kde  

  t  počet let od přiznání nároku na výplatu penze do roku výpočtu evidenčního 

zůstatku,  

  Wk,q,i výše přiznaného podílu na výnosu transformovaného fondu Stabilita v i-tém 

roce k- tému Účastníku na sjednanou penzi q,  

  Pk,q,i celková výše výplat penze v příslušném i -tém roce vyplacená k -tému 

Účastníku,   



  Qk,q,i  celková výše dalších plateb penze z penzijního připojištění vyplacené k-tému 

Účastníkovi v příslušném i-tém roce ( např. tzv. 13. penze )  

BB::  OODDBBYYTTNNÉÉ  

VVýýššee  ooddbbyyttnnééhhoo::  

11..  VVýýššii  nnáárrookkuu  nnaa  ooddbbyyttnnéé  OOkk  pprroo  kk--ttééhhoo  ÚÚččaassttnnííkkaa  kkee  ddnnii  tt  ppřřiizznnáánníí  nnáárrookkuu  nnaa  vvýýppllaattuu  ooddbbyyttnnééhhoo  

ssttaannoovvíí  PPeennzziijjnníí  ssppoolleeččnnoosstt  ppooddllee  vvzzoorrccee::  

OOkk
tt  ==  AAkk

tt  ++  CCkk
tt    

  AAkk
tt    ssttaavv  ppooddúúččttuu  ppřřííssppěěvvkkůů  kk--ttééhhoo  ÚÚččaassttnnííkkaa  kkee  ddnnii  tt  ppřřiizznnáánníí  nnáárrookkuu  nnaa  vvýýppllaattuu  ooddbbyyttnnééhhoo,,  

  CCkk
tt
  ssttaavv  ppooddúúččttuu  vvýýnnoossůů  zz  ppřřííssppěěvvkkůů  kk--ttééhhoo  ÚÚččaassttnnííkkaa  kkee  ddnnii  tt  ppřřiizznnáánníí  nnáárrookkuu  nnaa  vvýýppllaattuu  

ooddbbyyttnnééhhoo,,  

22..  PPooddííll  nnaa  vvýýnnoosseecchh  hhoossppooddaařřeenníí  ttrraannssffoorrmmoovvaannééhhoo  ffoonndduu  SSttaabbiilliittaa  ppooddllee  ČČáássttii  VVIIII  ččll..2266  

OObbeeccnnýýcchh  ppooddmmíínneekk,,  vvzzttaažžeennýý  kk  ppřřííssppěěvvkkůůmm  zzaappllaacceennýýmm  ÚÚččaassttnnííkkeemm    aa  ppooddííllůůmm  nnaa  

vvýýnnoosseecchh  ttrraannssffoorrmmoovvaannééhhoo  ffoonndduu  SSttaabbiilliittaa,,  kktteerréé  ooddppoovvííddaajjíí  ttěěmmttoo  pprroossttřřeeddkkůůmm  ,,  aa  kktteerréé  

nneebbyyllyy  ppřřiippssáánnyy  nnaa  iinnddiivviidduuáállnníí  úúččeett  ÚÚččaassttnnííkkaa  kkee  ddnnii  ppřřiizznnáánníí  nnáárrookkuu  nnaa  vvýýppllaattuu  

ooddbbyyttnnééhhoo,,  jjee  ssttaannoovveenn  ddooddaatteeččnněě  aa  vvyyppllaacceenn  vv  tteerrmmiinnuu  vvyyppoořřááddáánníí  ppooddííllůů  nnaa  vvýýnnoosseecchh  

ttrraannssffoorrmmoovvaannééhhoo  ffoonndduu  SSttaabbiilliittaa..  

CC::  PPOODDÍÍLL  ÚÚČČAASSTTNNÍÍKKŮŮ  IIIIII..PPEENNZZIIJJNNÍÍHHOO  PPLLÁÁNNUU  NNAA  VVÝÝNNOOSSEECCHH  HHOOSSPPOODDAAŘŘEENNÍÍ    

TTRRAANNSSFFOORRMMOOVVAANNÉÉHHOO  FFOONNDDUU  SSTTAABBIILLIITTAA..  

11..  Část zisku t
IIZ .stanovenou pro Účastníky tohoto Penzijního plánu v t-ém roce, 

transformovaný fond Stabilita rozdělí na části určené pro jednotlivá Penzijní schémata 

podle vzorce:  
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  vs,k,q váhový koeficient k-tého Účastníka zohledňující s-té penzijní schéma a 

penzi q.  

  obdk q i, ,  je počet dnů i-tého období,  

  ps k q i, , ,  výše evidovaných prostředků (případně evidenčního zůstatku) ve prospěch k-

tého Účastníka, s-tého schématu a penze q po i-té období t-ého roku,  

  q  sjednaná penze podle schématu s,  

  e  počet schémat,  

  f  počet období v roce t,  

  g  počet Účastníků s-tého schématu.  
  

22..  ČČáásstt  zziisskkuu  t sZ ,,  ssttaannoovveennoouu  pprroo  ÚÚččaassttnnííkkyy  ss--ttééhhoo  sscchhéémmaattuu  vv  tt--éémm  rrooccee,,  PPeennzziijjnníí  ssppoolleeččnnoosstt  ppoouužžiijjee::  

22..11..  Přednostně k doplnění objemu pojistné rezervy potřebné pro výplatu přiznaných 

penzí, pokud je tvořen.  



Celková zbývající část zisku t sZz  k 31.12. t-ého roku po odpočtu kladné hodnoty t sDV  

-doplnění pojistné rezervy se vypočte:  

t sZz = t sZ -
t sDV   

t sDV  = 
t s x

BV ,
 - 

t s t
BVz , 1

  

Celková pojistná rezerva přiznaných penzí podle s-tého schématu (pokud je tvořena) se 

stanoví   

t s x
BV ,

=
t s k

B

k g

V ,

,..,


1

  

,kde  

  t s k
BV ,

 je pojistná rezerva k- tého Účastníka k 31.12. t-ého roku, vypočtená podle 

Sjednaných penzijních schémat,  
  t s t

BVz , 1 zůstatek k 31.12. t-ého roku pojistné rezervy vytvořené v roce t-1.  

  

22..22..  Zbývající část zisku t sZz  stanovenou podle bodu 2.1., Penzijní společnost rozdělí 

Účastníkům schématu.  

Část zisku
 t k qW , určenou pro k-tého Účastníka daného s-tého schématu a penzi q, 

Penzijní společnost stanoví:  

t k q t s

s k q
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BB::  

  

ZZ VV LL ÁÁ ŠŠ TT NN ÍÍ   PP OO DD MM ÍÍ NN KK YY   

  

II II II .. PP EE NN ZZ II JJ NN ÍÍ HH OO   PP LL ÁÁ NN UU   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

II..  
  

PPEE NN ZZIIJJNNÍÍ   PPŘŘÍÍ SSPPĚĚVV KKOOVV ÁÁ   SSCCHHÉÉMM AATTAA   



PPEENNZZIIJJNNÍÍ  PPŘŘÍÍSSPPĚĚVVKKOOVVÉÉ  SSCCHHÉÉMMAA  

SSTTAANNDDAARRDDNNÍÍ  SSEE  SSTTÁÁTTNNÍÍMM  PPŘŘÍÍSSPPĚĚVVKKEEMM  

PP11  

 

1. Penzijní příspěvkové schéma P1 určuje podmínky vzniku nároku na penze 

poskytované Penzijní společností z penzijního připojištění a upravuje některé vztahy 

mezi Účastníkem a Penzijní společností v období od vzniku penzijního připojištění do 

termínu přiznání nároku na výplatu dávky. 

2. Při úmrtí Účastníka před uplatněním nároku na výplatu penze, vzniká za podmínek 

uvedených v článku 3. nárok na pozůstalostní penzi. 

II..  VVZZNNIIKK  NNÁÁRROOKKUU  NNAA  PPEENNZZII  

Čl. 1 

1. Podle tohoto příspěvkového schématu vznikne Účastníkům při splnění vždy všech tří  

z následujících podmínek, nárok na: 

1.1. Starobní penzi při: 

1.1.1. Dosažení věku sjednaného ve Smlouvě. Sjednaný věk pro nárok na 

starobní penzi podle tohoto schématu nesmí být nižší než 50 let. 

1.1.2. Placení příspěvků na penzijní připojištění po sjednanou dobu, nejméně 

po dobu 36 měsíců. 

1.1.3. Pokud nebyl z prostředků na starobní penzi již přiznán nárok na 

výplatu invalidní penze, nebo jednorázového vyrovnání. 

1.2. Výsluhovou penzi při: 

1.2.1. Sjednání výsluhové penze ve Smlouvě. 

1.2.2. Placení příspěvků na penzijní připojištění ve prospěch výsluhové penze 

nejméně po dobu 180 měsíců. 

1.2.3. Pokud nebyl z prostředků na výsluhovou penzi již přiznán nárok na 

výplatu invalidní penze, nebo jednorázového vyrovnání. 

1.3. Invalidní penzi při: 

1.3.1. Přiznání invalidního důchodu z důchodového pojištění pro invaliditu 

třetího stupně. Tuto skutečnost je Účastník povinen prokázat úředním 

dokladem. 

1.3.2. Placení příspěvků na penzijní připojištění  nejméně po dobu 12 měsíců. 

1.3.3. Pokud jsou na individuálním účtu Účastníka evidovány prostředky, ze 

kterých nebyl ještě přiznán nárok na výplatu některé dávky. 
 

Čl.2. 

Vznikne-li Účastníku nárok na penzi, zvolí v žádosti, o výplatu penze, pokud tak již 

neučinil dříve, některé Penzijní výplatní schéma poskytované Penzijním plánem č.3. 
 

Čl.3. 

Podle tohoto Penzijního příspěvkového schématu může již před uplatněním nároku 

Účastníka na výplatu penze podle čl.1, vzniknout Oprávněným osobám, které jsou 

určeny Účastníkem ve Smlouvě, nárok na pozůstalostní penzi. 

1. Tento nárok vzniká při splnění obou následujících podmínek: 

1.1. Úmrtí Účastníka penzijního připojištění  

1.2. Placení příspěvků Účastníkem na penzijní připojištění nejméně po dobu 12 

měsíců. 



2. Nárok na pozůstalostní penzi dokládá Oprávněná osoba úmrtním listem Účastníka. 
 

Čl.4. 

Účastník, kterému vznikl nárok na některou z penzí podle čl.1., má právo požádat místo 

této penze o jednorázové vyrovnání. 

IIII::  PPOOVVIINNNNOOSSTTII  ÚÚČČAASSTTNNÍÍKKAA  

Čl.5. 
 

Účastník je povinen plnit Obecné podmínky Penzijního plánu ( zejména části IV.), 

podmínky Smlouvy a tohoto Penzijního příspěvkového schématu, pokud se Smlouva na 

ně odvolává.  
 

 

 

IIIIII::  PPOODDÍÍLL  NNAA  VVÝÝNNOOSSEECCHH  HHOOSSPPOODDAAŘŘEENNÍÍ    TTRRAANNSSFFOORRMMOOVVAANNÉÉHHOO  FFOONNDDUU  SSTTAABBIILLIITTAA  

Čl.6. 
 

1. Podíl Účastníka na výnosech hospodaření Penzijní společnost  stanoví postupem 

podle části VII. Obecných podmínek. 

2. Účastníkům tohoto Penzijního příspěvkového schématu je podíl na výnosech 

hospodaření transformovaného fondu Stabilita připsán na příslušné podúčty výnosů 

individuálního účtu Účastníka. Připsání Penzijní společnost provede k termínu, který 

je stanoven rozhodnutím  představenstva Penzijní společnosti . 

3. Pojistná rezerva není v rámci tohoto schématu tvořena. 

4. Váhový koeficient Penzijního příspěvkového schématu P1 se pro jednotlivého 

Účastníka a příslušnou penzi stanoví v závislosti na sjednané době placení příspěvků. 
 

      Sjednaná doba placení příspěvků     Váhový  

          koeficientvP k1,  

méně než 5 let         1,0 

5 až 10 let          1,2 

více než 10 let         1,4 

  

IIVV..  PPOOZZŮŮSSTTAALLOOSSTTNNÍÍ  PPEENNZZEE  PPOODDLLEE  ČČLL..33..  

Čl.7. 

Doba výplaty 

Pozůstalostní penzi vyplácí  Penzijní společnost po dobu 5 let 

 

Čl.8. 

Výše pozůstalostní penze 

1. Roční výše pozůstalostní penze se stanoví ve výši jedné pětiny z úhrnu celkových 

finančních prostředků, které byly evidovány na individuálním účtu Účastníka ke dni 

jeho úmrtí ve prospěch příslušné penze (případně penzí), 

2. Oprávněná osoba si v žádosti o výplatu pozůstalostní penze zvolí počet výplat penze v 

běžném roce. 

3. Podíl Účastníka na výnosech hospodaření transformovaného fondu Stabilita za 

období od počátku posledního roku do doby úmrtí se rozdělí mezi Oprávněné osoby v 



sjednaném poměru jejich nároků a částku jim Penzijní společnost vyplatí jednou 

platbou. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



PPEENNZZIIJJNNÍÍ     PPŘŘÍÍSSPPĚĚVVKKOOVVÉÉ   SSCCHHÉÉMMAA  

PPRROO  ÚÚČČAASSTTNNÍÍKKYY    ZZAANNIIKKLLÉÉHHOO  OOBBČČAANNSSKKÉÉHHOO  PPEENNZZIIJJNNÍÍHHOO  FFOONNDDUU  

 

P2 

  

1. Penzijní příspěvkové schéma P2 platí pouze pro Účastníky zaniklého Občanského 

penzijního fondu a nelze na ně přestoupit z jiného Penzijního příspěvkového schématu. 

2. Toto Penzijní schéma určuje podmínky vzniku nároku na penze poskytované Penzijní 

společností z penzijního připojištění a upravuje některé vztahy mezi Účastníkem a Penzijní 

společností v období od vzniku penzijního připojištění do termínu přiznání nároku na 

výplatu dávky. 

3.  Při úmrtí Účastníka před uplatněním nároku na penzi, vzniká za podmínek uvedených 

v článku 3. nárok na   pozůstalostní penzi. 
 

 

II..  VVZZNNIIKK  NNÁÁRROOKKUU  NNAA  PPEENNZZII  

 

Čl. 1 

1. Podle tohoto příspěvkového schématu vznikne Účastníkům při splnění všech uvedených 

podmínek, nárok na: 

1.1. Starobní penzi při: 

1.1.1. Dosažení věku sjednaného ve Smlouvě. Sjednaný věk pro nárok na starobní 

penzi podle tohoto schématu nesmí být nižší než 50 let. 

1.1.2. Placení příspěvků na penzijní připojištění po sjednanou dobu, nejméně po 

dobu 60 měsíců. 

1.1.3. Splnění doby pojištění alespoň 24 měsíců v případě jednorázového vkladu 

ve výši, odpovídající součinu počtu měsíců a dohodnutých měsíčních 

příspěvků tak, aby měsíční příspěvek činil alespoň 100,-Kč. 

1.1.4. Pokud nebyl z prostředků na starobní penzi již přiznán nárok na výplatu 

invalidní penze, nebo jednorázového vyrovnání. 

1.2. Výsluhovou penzi při: 

1.2.1. Sjednání výsluhové penze ve Smlouvě. 

1.2.2. Placení příspěvků na penzijní připojištění ve prospěch výsluhové penze 

nejméně po dobu 180 měsíců. 

1.2.3. Pokud nebyl z prostředků na výsluhovou penzi již přiznán nárok na výplatu 

invalidní penze, nebo jednorázového vyrovnání. 

1.3. Invalidní penzi při: 

1.3.1. Přiznání invalidního důchodu z důchodového pojištění pro invaliditu třetího 

stupně. Tuto skutečnost je Účastník povinen prokázat úředním dokladem. 

1.3.2. Placení příspěvků na penzijní připojištění  nejméně po dobu 60 měsíců. 

1.3.3. Pokud jsou na individuálním účtu Účastníka evidovány prostředky, ze 

kterých nebyl ještě přiznán nárok na výplatu některé dávky. 
 

Čl.2. 

Vznikne-li Účastníku nárok na penzi, zvolí v žádosti, o výplatu penze, pokud tak již neučinil ve 

Smlouvě či jejím dodatku, některé Penzijní výplatní schéma poskytovanéPenzijním plánem 

č. 3. 
 



Čl.3. 

Podle tohoto Penzijního příspěvkového schématu může před uplatněním nároku Účastníka na 

výplatu penze podle čl.1, vzniknout Oprávněným osobám, které jsou určeny Účastníkem ve 

Smlouvě, nárok na pozůstalostní penzi. 

1. Tento nárok vzniká při splnění obou následujících podmínek: 

a) Úmrtí Účastníka penzijního připojištění  

b) Placení příspěvků Účastníkem na penzijní připojištění nejméně po dobu 60měsíců. 

2. Nárok na pozůstalostní penzi dokládá Oprávněná osoba úmrtním listem Účastníka. 
 

 

 

 

Čl.4. 

Účastník, kterému vznikl nárok na některou z penzí podle čl.1., má právo požádat místo této 

penze o jednorázové vyrovnání. 

  

  

IIII::  PPOOVVIINNNNOOSSTTII  ÚÚČČAASSTTNNÍÍKKAA  

 

Čl.5. 

Účastník je povinen plnit Obecné podmínky Penzijního plánu ( zejména části IV.), podmínky 

Smlouvy a tohoto Penzijního příspěvkového schématu, pokud se Smlouva na ně odvolává.  
 

 

IIIIII::  PPOODDÍÍLL  NNAA  VVÝÝNNOOSSEECCHH  HHOOSSPPOODDAAŘŘEENNÍÍ  TTRRAANNSSFFOORRMMOOVVAANNÉÉHHOO  FFOONNDDUU  SSTTAABBIILLIITTAA  

 

Čl.6. 

1. Podíl Účastníka na výnosech hospodaření Penzijní společnost stanoví postupem podle 

části VII. Obecných podmínek. 

2. Účastníkům tohoto Penzijního příspěvkového schématu je podíl na výnosech hospodaření 

transformovaného fondu Stabilita připsán na příslušné podúčty výnosů individuálního účtu 

Účastníka. Připsání Penzijní společnost provede k termínu, který je stanoven rozhodnutím 

představenstva Penzijní společnosti . 

3. Pojistná rezerva není v rámci tohoto schématu tvořena. 

4. Povinnost připsat podíly na výnosech hospodaření Účastníkům zrušeného penzijního 

fondu  za období kdy ještě byli Účastníky tohoto fondu, přešlo na Fond dnem 

registrace sloučení. 
 

IV: POZŮSTALOSTNÍ  PENZE  PODLE ČLÁNKU  3 

 

Čl.7. 
I.  Pozůstalostní penzi vyplácí Penzijní společnost  dočasně a to po dobu, kterou si libovolně 

zvolí Oprávněná osoba. 
 

 

Čl.8. 



I.  Výše pozůstalostní penze se stanoví z úhrnu celkových finančních prostředků, které byly 

evidovány na individuálním účtu Účastníka ke dni jeho úmrtí ve prospěch příslušné penze 

(příslušných penzí). 

II.  Dobu výplaty a četnost výplat v běžném roce  zvolí Oprávněná  osoba v žádosti o výplatu 

pozůstalostní penze. 

III. Podíl Účastníka na výnosech hospodaření transformovaného fondu Stabilita za období od 

počátku posledního roku do doby úmrtí se rozdělí mezi Oprávněné osoby ve sjednaném 

poměru jejich nároků a částku jim Penzijní společnost vyplatí jednou  platbou. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

PPEENNZZIIJJNNÍÍ  PPŘŘÍÍSSPPĚĚVVKKOOVVÉÉ  SSCCHHÉÉMMAA  

  

SSEE  ZZKKRRÁÁCCEENNOOUU  MMIINNIIMMÁÁLLNNÍÍ  PPOOJJIIŠŠTTĚĚNNOOUU  DDOOBBOOUU  

  

PPZZ  

  

 

 

1. Penzijní příspěvkové schéma PZ určuje podmínky vzniku nároku na starobní penzi 

poskytované Penzijní společností z penzijního připojištění a upravuje některé vztahy mezi 

Účastníkem a Penzijní společností v období od vzniku penzijního připojištění do termínu 

přiznání nároku na výplatu dávky. 

2. Při úmrtí Účastníka před uplatněním nároku na penzi, vzniká za podmínek uvedených 

v článku 3. nárok na pozůstalostní penzi. 

3. Na toto Penzijní příspěvkové schéma nelze přestoupit z jiného Penzijního příspěvkového 

schématu, rovněž nelze z tohoto Penzijního příspěvkového schématu přestoupit na jiné 

Penzijní příspěvkové schéma. 
 

II..  VVZZNNIIKK  NNÁÁRROOKKUU  NNAA  PPEENNZZII  

 

Čl. 1 

Podle tohoto příspěvkového schématu vznikne Účastníku nárok na starobní penzi při splnění 

následujících podmínek: 

1. Dosažení věku sjednaného ve Smlouvě, nejméně však 55 let. 

2. Placení příspěvků na penzijní připojištění nejméně po dobu 12 měsíců. 
 

Čl.2. 

Vznikne-li Účastníku nárok na penzi, zvolí v žádosti, o výplatu penze, pokud tak již neučinil ve 

Smlouvě či jejím dodatku, některé Penzijní výplatní schéma poskytované Penzijním plánem 

č.3. 
 

Čl.3. 

Podle tohoto Penzijního příspěvkového schématu může před uplatněním nároku Účastníka na 

výplatu penze podle čl.1, vzniknout Oprávněným osobám, které jsou určeny Účastníkem ve 

smlouvě, nárok na pozůstalostní penzi. 

1. Tento nárok vzniká při splnění obou následujících podmínek: 

1.1. Úmrtí Účastníka penzijního připojištění  

1.2. Účastník platil příspěvky na penzijní připojištění alespoň po dobu 12 měsíců. 

2. Nárok na pozůstalostní penzi dokládá Oprávněná osoba úmrtním listem Účastníka. 
 

Čl.4. 

Účastník, kterému vznikl nárok na penzi podle čl.1., má právo požádat místo této penze o 

jednorázové vyrovnání. 

  

 



IIII::  PPOOVVIINNNNOOSSTTII  ÚÚČČAASSTTNNÍÍKKAA  

 

Čl.5. 

Účastník  je povinen plnit Obecné podmínky Penzijního plánu ( zejména části IV.), podmínky 

Smlouvy a tohoto Penzijního příspěvkového schématu, pokud se Smlouva na ně odvolává.  

  

IIIIII::  PPOODDÍÍLL  NNAA  VVÝÝNNOOSSEECCHH  HHOOSSPPOODDAAŘŘEENNÍÍ  TTRRAANNSSFFOORRMMOOVVAANNÉÉHHOO  FFOONNDDUU  

 

Čl.6. 

1. Podíl Účastníka na výnosech hospodaření Penzijní společnost stanoví postupem podle 

části VII. Obecných podmínek. 

2. Účastníkům tohoto Penzijního příspěvkového schématu je podíl na výnosech hospodaření 

transformovaného fondu Stabilita připsán na příslušné podúčty výnosů individuálního účtu 

Účastníka. Připsání  Penzijní společnost provede k termínu, který je stanoven rozhodnutím 

představenstva Penzijní společnosti. 

3. Pojistná rezerva není v rámci tohoto schématu tvořena. 

4. Váhový koeficient Penzijního příspěvkového schématu PZ pro výpočet podílu na výnosech 

hospodaření transformovaného fondu Stabilita je 0,8. 
 

 

IV. POZŮSTALOSTNÍ PENZE PODLE ČL.3. 

 

Čl.7. 

Doba výplaty 

Pozůstalostní penzi vyplácí Penzijní společnost ročně po dobu 5 let, pokud se Penzijní 

společnost a Oprávněná osoba nedohodli jinak. 
 

 

Čl.8. 

Výše pozůstalostní penze 

1. Výše jedné výplaty pozůstalostní penze se stanoví jako podíl úhrnu celkových finančních 

prostředků, které byly evidovány na individuálním účtu Účastníka ke dni jeho úmrtí a 

dohodnutým počtem výplat pozůstalostní penze. 

2. Podíl Účastníka na výnosech hospodaření transformovaného fondu Stabilita, který nebyl 

ke dni jeho úmrtí připsán na jeho individuálním účtu se rozdělí mezi Oprávněné osoby v 

sjednaném poměru jejich nároků a částku jim Penzijní společnost vyplatí jednou platbou. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



IIII ..   

  

PPEE NN ZZIIJJNNÍÍ   VV ÝÝ PPLLAATT NNÍÍ   SS CCHHÉÉMM AATTAA   
  

PPEENNZZIIJJNNÍÍ  VVYYPPLLAATTNNÍÍ  SSCCHHÉÉMMAA  

DDOOŽŽIIVVOOTTNNÍÍ  PPEENNZZEE    

SS    MMOOŽŽNNOOSSTTÍÍ  SSJJEEDDNNAATT  PPOOZZŮŮSSTTAALLOOSSTTNNÍÍ  PPEENNZZII  PPOO  ZZAARRUUČČEENNOOUU  

DDOOBBUU  

11VV  

Schéma určuje podmínky výplaty doživotní penze s možností sjednat 

pozůstalostní penzi s výplatou po zaručenou dobu a způsob stanovení výše vyplácené 

penze. 

  

II..  PPOODDMMÍÍNNKKYY  VVÝÝPPLLAATTYY  PPEENNZZEE  

Čl.1. 

Účastník, kterému vznikl podle Penzijního plánu č.3 a Sjednaného příspěvkového 

schématu nárok na starobní, výsluhovou, nebo invalidní penzi a který si zvolil toto 

výplatní schéma, má právo: 

1. Sjednat pozůstalostní penzi, která bude vyplácena po zaručenou dobu, která nesmí 

překročit 20 let. 

2. V případě uplatnění nároku na výplatu invalidní penze, si může Účastník, který platil 

příspěvky na starobní i výsluhovou penzi, zvolit, zda chce invalidní penzi vyplácet 

z prostředků evidovaných ve prospěch starobní penze, nebo výsluhové penze, nebo 

obou těchto penzí. 

3. Zvolit počet výplat penze v běžném roce a formu její výplaty z možností 

poskytovaných Penzijní společností. 

Čl.2. 

Při úmrtí Účastníka, kterému vznikl nárok na výplatu penze, vzniká 

Oprávněným osobám nárok na pozůstalostní penzi, pokud ji Účastník sjednal. 

 

Čl.3. 

Účastník má právo k 1.dni kalendářního měsíce zahájení výplaty penze, a to 

každý druhý kalendářní rok (tj. po 24 kalendářních měsících), požádat, za podmínek 

čl.29 Obecných podmínek o změnu penzijního výplatního schématu, případně místo 

vyplácené penze o jednorázové vyrovnání.  

  

IIII..  ZZPPŮŮSSOOBB  VVÝÝPPOOČČTTUU  VVÝÝŠŠEE  PPEENNZZEE    

Čl.4. 

1. Výše penze se stanoví z objemu prostředků na individuálním účtu Účastníka 

určených na příslušnou penzi ke dni přiznání nároku na výplatu penze. 

2. Výše roční penze podle tohoto schématu je určena pojistně-matematickými výpočty  

jako výše výplaty důchodu, který je předlhůtně vyplácen doživotně počínaje věkem 



sjednaným ve Smlouvě. Pro pojistně-matematické výpočty Penzijní společnost 

použije nejnovější úmrtnostní tabulky rozlišené zvlášť pro mužskou a ženskou 

populaci, zveřejněné Českým statistickým úřadem (dále jen úmrtnostní tabulky). 

3. Tabulky komutačních čísel jsou zpracovány s použitím pojistně -technické úrokové 

míry 3%. Při výpočtu  Penzijní společnost vychází z věku Účastníka ke dni přiznání 

nároku na výplatu penze. 

  

IIIIII..  PPOODDÍÍLL  ÚÚČČAASSTTNNÍÍKKŮŮ  NNAA  VVÝÝNNOOSSEECCHH  HHOOSSPPOODDAAŘŘEENNÍÍ  TTRRAANNSSFFOORRMMOOVVAANNÉÉHHOO  FFOONNDDUU  SSTTAABBIILLIITTAAAA  

TTVVOORRBBAA  PPOOJJIISSTTNNÉÉ  RREEZZEERRVVYY..  

Čl. 5. 

1. Podíl Účastníka na výnosech hospodaření Penzijní společnost stanoví postupem podle 

části VII. Obecných podmínek. 

2. Účastníkům tohoto Penzijního výplatního schématu je podíl na zisku vyplácen 

formou tzv. 13.penze.  

3. 13.penze je vyplácena spolu s penzí za měsíc listopad roku následujícího po roce, za 

který se zisk rozděluje.  

4. Část rozděleného zisku, který je určen pro Účastníky tohoto schématu, Penzijní 

společnost použije přednostně k doplnění objemu pojistné rezervy potřebné pro 

výplatu přiznaných penzí.  

5. Váhový koeficient zohledňující penzijní schéma 1V je roven 1. 

  

IIVV..  PPOOZZŮŮSSTTAALLOOSSTTNNÍÍ  PPEENNZZEE  PPOODDLLEE  ČČLL..  22  

Čl.6. 
Doba výplaty 

Pozůstalostní penze je vyplácena na základě žádosti Oprávněné osoby, které vznikl 

nárok, po zaručenou dobu sjednanou Účastníkem pro výplatu pozůstalostní penze. 
 

 

Čl.7 

Výše pozůstalostní penze 

Celková roční výše pozůstalostní penze se stanoví ve výši, kterou pobíral zemřelý 

Účastník penzijního připojištění ke dni svého úmrtí. Podíl Oprávněné osoby na celkové 

výši pozůstalostní penze se stanoví podle podmínek určených Účastníkem ve Smlouvě. 

Počet výplat penze v roce se zachová.  

  

  

PPřříílloohhaa  PPeennzziijjnnííhhoo  vvýýppllaattnnííhhoo  sscchhéémmaattuu  11VV  

AA::VVýýppooččeett  ppeennzzee  

 

1. Vzorec pro výpočet jedné výplaty doživotní penze, po které následuje výplata 

pozůstalostní penze po zaručenou dobu L- let: 
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 äx
L   počáteční hodnota jednotkového ročního předlhůtního doživotního 

důchodu s možností sjednat pozůstalostní penzi po zaručenou dobu L let. 

 x  věk Účastníka v roce přiznání penze podle tohoto schématu, 

 P
x,k

m výše jedné výplaty penze pro k-tého Účastníka vyplácené m-krát ročně, 

 EPk
t
  výše prostředků evidovaných ve prospěch příslušné penze k-tého 

Účastníka ke dni t přiznání nároku na výplatu penze podle zvoleného Penzijního 

výplatního schématu, v případě změny schématu se 
použije evidenční zůstatek

 

t k qEZP , (viz. Příloha Obecných podmínek, Část A bod 2.),
 

 m  počet výplat penze během jednoho roku sjednaný k-tým Účastníkem, 

 b  parametr, který v případě, že Účastník zvolí pozůstalostní penzi je roven 

1, v případě, že ji nezvolí, je roven 0. 

 L  vyjadřuje počet let výplaty pozůstalostní penze zvolený Účastníkem, 

 v  diskontní faktor a platí  v = (1+ i )-1 , kde  i  je pojistně technická úroková 

míra, 

 Nx, Mx a Dx komutační čísla odpovídající zvolené pojistně technické úrokové míře a 

úmrtnostním tabulkám 

BB::VVýýppooččeett  ppoojjiissttnnéé  rreezzeerrvvyy  
 

Pojistně matematická rezerva t x
BV  k 31.12. hodnoceného, t-ého roku od přiznání 

penze podle tohoto schématu se stanoví podle vzorce: 
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 äx t
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   hodnota jednotkového ročního předlhůtního doživotního důchodu 

Účastníka ve věku x+t vypočtená podle vzorce v části A přílohy. 

 x  věk Účastníka v roce přiznání penze podle tohoto schématu, 

 t  počet let od přiznání penze podle tohoto schématu do roku výpočtu tj.roku 

hodnocení, 

 h  měsíc přiznání penze, 

 m  sjednaný počet výplat penze v běžném roce, 

 Px k
m
,  výše jedné výplaty penze pro k-tého Účastníka vyplácené m- krát ročně, 
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DDOOŽŽIIVVOOTTNNÍÍ  PPEENNZZEE    
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Schéma určuje podmínky výplaty doživotní penze se zaručenou výplatou po sjednanou 

dobu a způsob stanovení výše této penze. 

  

II..  PPOODDMMÍÍNNKKYY  VVÝÝPPLLAATTYY  PPEENNZZEE  

Čl.1. 

Účastníkovi, kterému vznikl podle Penzijního plánu č.3 a Sjednaného příspěvkového 

schématu nárok na starobní, výsluhovou, nebo invalidní penzi a který si zvolil toto 

výplatní schéma má právo: 

1. Sjednat dobu zaručené výplaty penze, která nesmí překročit 15 let. 

2. V případě uplatnění nároku na výplatu invalidní penze, si může Účastník, který platil 

příspěvky na starobní i výsluhovou penzi, zvolit, zda chce invalidní penzi vyplácet 

z prostředků evidovaných ve prospěch starobní penze, nebo výsluhové penze, nebo 

obou těchto penzí. 

3. Zvolit počet výplat penze v běžném roce a formu její výplaty z možností 

poskytovaných Penzijní společností. 

Čl.2. 

Při úmrtí Účastníka, kterému vznikl nárok na výplatu penze, vzniká Oprávněným 

osobám nárok na pozůstalostní penzi, pokud neuplynula zaručená doba výplaty penze. 

Po uplynutí zaručené doby výplaty trvá Účastníkovi nárok na výplatu doživotní penze, 

ale zaniká možnost vzniku nároku na pozůstalostní penzi. 

Čl.3. 

Účastník má právo k 1.dni kalendářního měsíce zahájení výplaty penze, a to 

každý druhý kalendářní rok (tj. po 24 kalendářních měsících), požádat, za podmínek 

čl.29 Obecných podmínek o změnu Penzijního výplatního schématu, případně místo 

vyplácené penze o jednorázové vyrovnání.  
 

  

IIII..  ZZPPŮŮSSOOBB  VVÝÝPPOOČČTTUU  VVÝÝŠŠEE  PPEENNZZEE  

ČL.4. 

1. Výše penze se stanoví z objemu prostředků na individuálním účtu Účastníka 

určených na příslušnou penzi ke dni přiznání nároku na výplatu penze. 

2. Výše roční penze podle tohoto schématu je určena pojistně-matematickými výpočty 

jako výše důchodu, který je předlhůtně vyplácen doživotně počínaje věkem 

sjednaným ve Smlouvě. Pro pojistně-matematické výpočty  Penzijní společnost 

použije nejnovější úmrtnostní tabulky rozlišené zvlášť pro mužskou a ženskou 

populaci, zveřejněné Českým statistickým úřadem (dále jen úmrtnostní tabulky). 



3. Tabulky komutačních čísel jsou zpracovány s použitím pojistně -technické úrokové 

míry 3%. Při výpočtu  Penzijní společnost vychází z věku Účastníka ke dni přiznání 

nároku na výplatu penze. 
 

  

IIIIII..  PPOODDÍÍLL  ÚÚČČAASSTTNNÍÍKKŮŮ  NNAA  VVÝÝNNOOSSEECCHH  HHOOSSPPOODDAAŘŘEENNÍÍ  TTRRAANNSSFFOORRMMOOVVAANNÉÉHHOO  FFOONNDDUU    SSTTAABBIILLIITTAAAA  

TTVVOORRBBAA  PPOOJJIISSTTNNÉÉ  RREEZZEERRVVYY..  

Čl.5. 

1. Podíl Účastníka na výnosech hospodaření Penzijní společnost  stanoví postupem 

podle části VII. Obecných podmínek. 

2. Účastníkům tohoto Penzijního výplatního schématu je podíl na zisku vyplácen 

formou tzv. 13.penze.  

3. 13.penze je vyplácena spolu s penzí za měsíc listopad roku následujícího po roce, za 

který se zisk rozděluje.  

4. Část rozděleného zisku, který je určen pro Účastníky tohoto schématu Penzijní 

společnost  použije přednostně k doplnění objemu pojistné rezervy potřebné pro 

výplatu přiznaných penzí.  

5. Váhový koeficient zohledňující penzijní schéma 2V je roven 1. 

  

IIVV..PPOOZZŮŮSSTTAALLOOSSTTNNÍÍ  PPEENNZZEE  PPOODDLLEE  ČČLL..22  

Čl.6. 

Doba výplaty 

Pozůstalostní penze je vyplácena na základě žádosti Oprávněné osoby, které vznikl 

nárok, po dobu, která je rovna zbývající době od vzniku nároku na pozůstalostní penzi 

do termínu, kdy skončí zaručená doba výplaty penze, sjednaná Účastníkem. 
 

Čl.7. 

Výše pozůstalostní penze 

Výše pozůstalostní penze se stanoví ve výši kterou pobíral zemřelý Účastník penzijního 

připojištění ke dni svého úmrtí. Podíl Oprávněné osoby na celkové výši pozůstalostní 

penze se stanoví podle podmínek určených Účastníkem ve Smlouvě. Počet výplat penze 

v roce se zachová. 
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AA::VVýýppooččeett    ppeennzzee  

Vzorec pro výpočet jedné výplaty doživotní penze se zaručenou výplatou po sjednanou 

dobu:  
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  počáteční hodnota jednotkového ročního předlhůtního důchodu se 

zaručenou dobou z výplaty 

 
z xä   počáteční hodnota jednotkového ročního předlhůtního doživotního 

důchodu Účastníka ve věku x, odloženého o dobu z, 

 x  věk Účastníka v roce přiznání penze podle tohoto schématu, 

 P
x,k

m výše jedné výplaty penze pro k-tého Účastníka vyplácené m-krát ročně, 

 EPk
t
  výše prostředků evidovaných ve prospěch příslušné penze k-tého 

Účastníka ke dni t přiznání nároku na výplatu penze podle zvoleného Penzijního 

výplatního schématu, v případě změny schématu se 
použije evidenční zůstatek

 

t k qEZP , (viz. Příloha Obecných podmínek, Část A bod 2.),
 

 m  počet výplat penze během jednoho roku sjednaný k-tým Účastníkem, 

 z   sjednaná zaručená doba výplaty penze, 

 v  diskontní faktor a platí  v = (1+ i )-1 , kde  i  je pojistně technická úroková 

míra, 

 Nx a Dx  komutační čísla odpovídající zvolené pojistně technické úrokové míře a 

úmrtnostním tabulkám. 

BB::VVýýppooččeett  ppoojjiissttnnéé  rreezzeerrvvyy  

Pojistná rezerva t x
BV k 31.12. hodnoceného, t-ého roku od přiznání penze podle 

tohoto schématu se stanoví podle vzorce: 
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 hodnota jednotkového ročního předlhůtního důchodu se zaručenou dobou 

výplaty z-t vypočtená podle vzorce v části A přílohy. 

 z t x tä
    hodnota jednotkového ročního předlhůtního doživotního důchodu 

Účastníka ve věku x+t, odloženého o dobu z-t, vypočtená podle vzorce v části A 

přílohy. 

 x  věk Účastníka v roce přiznání penze podle tohoto schématu, 

 t  počet let od přiznání penze podle tohoto schématu do roku výpočtu (roku 

hodnocení), 

 h  měsíc přiznání penze, 

 m  počet výplat penze během jednoho roku sjednaný k-tým Účastníkem, 

 Px k
m

,  výše jedné výplaty penze pro k-tého Účastníka vyplácené m-krát ročně 

  



PPEENNZZIIJJNNÍÍ  VVÝÝPPLLAATTNNÍÍ  SSCCHHÉÉMMAA  
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Schéma určuje podmínky výplaty dočasné penze s možností sjednat pozůstalostní 

penzi s výplatou po zaručenou dobu a způsob stanovení výše vyplácené penze. 

  

II..  PPOODDMMÍÍNNKKYY  VVÝÝPPLLAATTYY  PPEENNZZEE  

Čl.1. 

Účastník, kterému vznikl podle Penzijního plánu č. 3 a Sjednaného 

příspěvkového schématu nárok na starobní, výsluhovou, nebo invalidní penzi a který si 

zvolil toto výplatní schéma, má právo: 

1. Sjednat dobu výplaty dočasné penze 5až 20let ( starobní, výsluhové případně 

invalidní). 

2. Sjednat pozůstalostní penzi, která bude vyplácena po zaručenou dobu, která ale 

nesmí překročit 20 let výplaty. 

3. V případě uplatnění nároku na výplatu invalidní penze, si může Účastník, který platil 

příspěvky na starobní i výsluhovou penzi, zvolit, zda chce invalidní penzi vyplácet 

z prostředků evidovaných ve prospěch starobní penze, nebo výsluhové penze, nebo 

obou těchto penzí. 

4. Zvolit počet výplat penze v běžném roce a formu její výplaty z možností 

poskytovaných Penzijní společností . 

Čl.2. 

Při úmrtí Účastníka, kterému vznikl nárok na výplatu penze, vzniká 

Oprávněným osobám nárok na pozůstalostní penzi, pokud ji Účastník sjednal a pokud 

neuplynula sjednaná doba pro výplatu dočasné penze. Uplynutím sjednané doby pro 

výplatu dočasné penze zaniká možnost vzniku nároku na pozůstalostní penzi. 

Čl.3. 

Účastník má právo k 1.dni kalendářního měsíce zahájení výplaty penze, a to 

každý druhý kalendářní rok (tj. po 24 kalendářních měsících), požádat, za podmínek 

čl.29 Obecných podmínek o změnu Penzijního výplatního schématu, případně místo 

vyplácené penze o jednorázové vyrovnání.  

  

IIII..  ZZPPŮŮSSOOBB  VVÝÝPPOOČČTTUU  VVÝÝŠŠEE  PPEENNZZEE    

Čl.4. 

1. Výše penze se stanoví z objemu prostředků na individuálním účtu Účastníka 

určených na příslušnou penzi ke dni přiznání nároku na výplatu penze. 

2. Výše roční penze podle tohoto schématu je určena pojistně-matematickými výpočty 

jako výše důchodu, který je předlhůtně vyplácen doživotně počínaje věkem 

sjednaným ve Smlouvě. Pro pojistně-matematické výpočty Penzijní společnost 

použije nejnovější úmrtnostní tabulky rozlišené zvlášť pro mužskou a ženskou 

populaci, zveřejněné Českým statistickým úřadem (dále jen úmrtnostní tabulky). 



3. Tabulky komutačních čísel jsou zpracovány s použitím pojistně -technické úrokové 

míry 3%. Při výpočtu Penzijní společnost vychází z věku Účastníka ke dni přiznání 

nároku na výplatu penze. 

  

  

IIIIII..  PPOODDÍÍLL  ÚÚČČAASSTTNNÍÍKKŮŮ  NNAA  VVÝÝNNOOSSEECCHH  HHOOSSPPOODDAAŘŘEENNÍÍ  TTRRAANNSSFFOORRMMOOVVAANNÉÉHHOO  FFOONNDDUU    SSTTAABBIILLIITTAA  AA  

TTVVOORRBBAA  PPOOJJIISSTTNNÉÉ  RREEZZEERRVVYY..  

Čl. 5. 

1. Podíl Účastníka na výnosech hospodaření Penzijní společnost  stanoví postupem 

podle části VII. Obecných podmínek. 

2. Účastníkům tohoto Penzijního výplatního schématu je podíl na zisku vyplácen 

formou tzv. 13.penze.  

3. 13.penze je vyplácena spolu s penzí za měsíc listopad roku následujícího po roce, za 

který se zisk rozděluje.  

4. Část rozděleného zisku, který je určen pro Účastníky tohoto schématu Penzijní 

společnost použije přednostně k doplnění objemu pojistné rezervy potřebné pro 

výplatu přiznaných penzí.  

5. Váhový koeficient zohledňující penzijní schéma 3V je roven 1. 

  

  

  

  

IIVV..  PPOOZZŮŮSSTTAALLOOSSTTNNÍÍ  PPEENNZZEE  PPOODDLLEE  ČČLL..  22  

 Čl.6. 
Doba výplaty 

Pozůstalostní penze je vyplácena na základě žádosti Oprávněné osoby, které vznikl 

nárok, po zaručenou dobu sjednanou Účastníkem pro výplatu pozůstalostní penze. 

Čl.7. 

Výše pozůstalostní penze 

Celková roční výše pozůstalostní penze se stanoví ve výši kterou pobíral zemřelý 

Účastník penzijního připojištění ke dni svého úmrtí. Podíl Oprávněné osoby na celkové 

výši pozůstalostní penze se stanoví podle podmínek určených Účastníkem ve Smlouvě. 

Počet výplat penze v roce se zachová.  

  

  

PPřříílloohhaa  PPeennzziijjnnííhhoo  vvýýppllaattnnííhhoo  sscchhéémmaattuu  33VV  

AA::VVýýppooččeett    ppeennzzee  

Vzorec pro výpočet jedné výplaty dočasné penze, vyplácené m-krát ročně po sjednanou 

dobu n- let, s možností sjednat pozůstalostní penzi s výplatou po zaručenou dobu L let, 

vyplácenou při úmrtí Účastníka během sjednané doby dočasné penze:  
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  počáteční hodnota jednotkového ročního předlhůtního dočasného důchodu 

s možností sjednat pozůstalostní penzi po zaručenou dobu L let. 

 x  věk Účastníka v roce přiznání penze podle tohoto schématu, 

 P
x,k

m výše jedné výplaty penze pro k-tého Účastníka vyplácené m-krát ročně, 

 Epk
t 

 výše prostředků evidovaných ve prospěch příslušné penze k-tého 

Účastníka ke dni t přiznání nároku na výplatu penze podle zvoleného Penzijního 

výplatního schématu, v případě změny schématu se 
použije evidenční zůstatek

 

t k qEZP , (viz. Příloha Obecných podmínek, Část A bod 2.), 

 m  počet výplat penze během jednoho roku sjednaný k-tým Účastníkem, 

 b  parametr, který v případě, že Účastník zvolí pozůstalostní penzi je roven 

1, v případě, že ji nezvolí, je roven 0. 

 v  diskontní faktor a platí  v = (1+ i )-1 , kde  i  je pojistně technická úroková 

míra 

 Nx, Mx a Dx komutační čísla odpovídající zvolené pojistně technické úrokové míře a 

úmrtnostním tabulkám. 

BB::VVýýppooččeett  ppoojjiissttnnéé  rreezzeerrvvyy  

Pojistně matematická rezerva t x
BV k 31.12. hodnoceného, t-ého roku od přiznání 

penze podle tohoto schématu se stanoví podle vzorce: 
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n t ,  hodnota jednotkového ročního předlhůtního dočasného důchodu ve věku 

x+t, vypočtená podle vzorce v části A přílohy. 

 x  věk Účastníka v roce přiznání penze podle tohoto schématu, 

 t  počet let od přiznání penze podle tohoto schématu do roku výpočtu (roku 

hodnocení), 

 h  měsíc přiznání penze, 

 m  počet výplat penze během jednoho roku sjednaný k-tým Účastníkem, 

 P
x,k

m výše jedné výplaty penze pro k-tého Účastníka vyplácené m-krát ročně 
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ZZAARRUUČČEENNÁÁ  DDOOČČAASSNNÁÁ  PPEENNZZEE  SS  VVÝÝPPLLAATTOOUU  PPOO  SSJJEEDDNNAANNOOUU  DDOOBBUU  

AA  SS    MMOOŽŽNNOOSSTTÍÍ  VVZZNNIIKKUU  NNÁÁRROOKKUU  NNAA  PPOOZZŮŮSSTTAALLOOSSTTNNÍÍ  PPEENNZZII..  
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Schéma určuje podmínky výplaty zaručené dočasné penze s výplatou po 

sjednanou dobu a způsob stanovení výše této penze 

  

II..  PPOODDMMÍÍNNKKYY  VVÝÝPPLLAATTYY  PPEENNZZEE  

Čl.1. 

Účastník, kterému vznikl podle Penzijního plánu č. 3 a Sjednaného 

příspěvkového schématu nárok na starobní, výsluhovou, nebo invalidní penzi a který si 

zvolil toto výplatní schéma, má právo: 

1. Sjednat dobu výplaty zaručené dočasné penze 5 až 20 let. 

2. V případě uplatnění nároku na výplatu invalidní penze, si může Účastník, který platil 

příspěvky na starobní i výsluhovou penzi, zvolit, zda chce invalidní penzi vyplácet 

z prostředků evidovaných ve prospěch starobní penze, nebo výsluhové penze, nebo 

obou těchto penzí. 

3. Zvolit počet výplat penze v běžném roce a formu výplaty z možností poskytovaných 

Penzijní společností. 

Čl.2. 

Při úmrtí Účastníka, kterému vznikl nárok na výplatu penze, vzniká 

Oprávněným osobám nárok na pozůstalostní penzi. Uplynutím sjednané doby výplaty 

zaručené dočasné penze zaniká možnost vzniku nároku na pozůstalostní penzi. 

Čl.3. 

Účastník má právo k 1.dni kalendářního měsíce zahájení výplaty penze, a to 

každý druhý kalendářní rok (tj. po 24 kalendářních měsících), požádat, za podmínek 

čl.29 Obecných podmínek o změnu Penzijního výplatního schématu, případně místo 

vyplácené penze o jednorázové vyrovnání.  
 

  

IIII..  ZZPPŮŮSSOOBB  VVÝÝPPOOČČTTUU  VVÝÝŠŠEE  PPEENNZZEE    

Čl.4. 

1. Výše penze se stanoví z objemu prostředků na individuálním účtu Účastníka 

určených na příslušnou penzi ke dni přiznání nároku na výplatu penze. 

2. Penzijní společnost vypočte roční penzi ve výši důchodu, který je předlhůtně vyplácen 

po zaručenou dobu sjednanou ve Smlouvě. 

3. Penzijní společnost použije pojistně technickou úrokovou míru 3%. 



  

IIIIII..  PPOODDÍÍLL  ÚÚČČAASSTTNNÍÍKKŮŮ  NNAA  VVÝÝNNOOSSEECCHH  HHOOSSPPOODDAAŘŘEENNÍÍ  TTRRAANNSSFFOORRMMOOVVAANNÉÉHHOO  FFOONNDDUU  SSTTAABBIILLIITTAA  AA  

TTVVOORRBBAA  PPOOJJIISSTTNNÉÉ  RREEZZEERRVVYY..  

Čl.5. 

1. Podíl Účastníka na výnosech hospodaření Penzijní společnost stanoví postupem podle 

části VII. Obecných podmínek. 

2. Účastníkům tohoto Penzijního výplatního schématu je podíl na zisku vyplácen 

formou tzv. 13.penze.  

3. 13.penze je vyplácena spolu s penzí za měsíc listopad roku následujícího po roce, za 

který se zisk rozděluje.  

4. Část rozděleného zisku, který je určen pro Účastníky tohoto schématu Penzijní 

společnost použije přednostně k doplnění objemu pojistné rezervy potřebné pro 

výplatu přiznaných penzí.  

5. Váhový koeficient zohledňující penzijní schéma 4V je roven 1. 

  

IIVV..  PPOOZZŮŮSSTTAALLOOSSTTNNÍÍ  PPEENNZZEE  PPOODDLLEE  ČČLL..  22  

Čl.6. 
Doba výplaty 

Pozůstalostní penze je vyplácena na základě žádosti Oprávněné osoby, které vznikl 

nárok, po dobu, která je rovna sjednané době výplaty zaručené dočasné penze zkrácené 

o dobu, po kterou již byla Účastníkovi před jeho úmrtím penze vyplácena. 
 

 

Čl.7. 

Výše pozůstalostní penze 

Celková roční výše pozůstalostní penze se stanoví ve výši kterou pobíral zemřelý 

Účastník penzijního připojištění ke dni svého úmrtí. Podíl Oprávněné osoby na celkové 

výši pozůstalostní penze se stanoví podle podmínek určených Účastníkem ve Smlouvě. 

Počet výplat penze v roce se zachová.  

  

  

  

PPřříílloohhaa  PPeennzziijjnnííhhoo  vvýýppllaattnnííhhoo  sscchhéémmaattuu  44VV  

AA::VVýýppooččeett    ppeennzzee  

Vzorec pro výpočet zaručené dočasné penze vyplácené m-krát ročně po sjednanou dobu 

n-let se vznikem nároku na pozůstalostní penzi, pokud úmrtí Účastníka nastane 

v průběhu sjednané doby výplaty zaručené dočasné penze. 
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 Pk
m   výše jedné výplaty zaručené penze pro k-tého Účastníka vyplácené m-krát 

ročně, 

 EPk
t   výše prostředků evidovaných ve prospěch příslušné penze k-tého 

Účastníka ke dni t přiznání nároku na výplatu penze podle zvoleného Penzijního 

výplatního schématu, v případě změny schématu se 
použije evidenční zůstatek

 

t k qEZP , (viz. Příloha Obecných podmínek, Část A bod 2.),
  

 m  počet splátek penze během jednoho roku sjednaný k-tým Účastníkem, 

 ä
n

m   je počáteční hodnota jednotkového předlhůtního zaručeného důchodu 

vypláceného m- krát ročně po n let. 

 n  sjednaný počet let výplaty zaručené dočasné penze 

 v  je diskontní faktor a platí  v i  ( )1 1 , kde  i  je pojistně technická úroková 

míra, 
  

  

BB::  VVýýppooččeett  vvýýššee  ppoojjiissttnnéé  rreezzeerrvvyy  kk  3311..1122..  tt--ééhhoo  rrookkuu    

Výše pojistné rezervy k-tého Účastníka k 31.12. t-ého roku od přiznání penze podle 

tohoto schématu se vypočte podle vzorce: 
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 Pk
m   výše jedné splátky pro k-tého Účastníka vyplácené m-krát ročně 

 ä
n t

m


  je počáteční hodnota jednotkového předlhůtního zaručeného důchodu 

vypláceného m- krát ročně po dobu n-t let. 

 t  počet let od přiznání penze podle tohoto schématu do roku výpočtu (roku 

hodnocení) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



PPEENNZZIIJJNNÍÍ  VVYYPPLLAATTNNÍÍ  SSCCHHÉÉMMAA  

JJEEDDNNOORRÁÁZZOOVVÉÉ  VVYYRROOVVNNÁÁNNÍÍ  

JJVV  
 

Schéma určuje podmínky výplaty jednorázového vyrovnání a způsob stanovení 

jeho výše. 

II..  PPOODDMMÍÍNNKKYY  VVÝÝPPLLAATTYY  

Čl.1. 

Účastník, kterému vznikl podle Penzijního plánu na který se Smlouva odvolává nárok 

na jednorázové vyrovnání má právo zvolit: 

1. místo které penze požaduje výplatu jednorázového vyrovnání v případě, že mu vznikl 

nárok na starobní i výsluhovou , popřípadě invalidní penzi, 

2. termín výplaty, přitom platí, že pokud je uveden kratší termín než 3 měsíce ode dne 

doručení žádostiPenzijní společnosti , nebo pokud termín není uveden, pak platí lhůta 

3 měsíce od doručení žádosti Penzijní společnosti , 

3. formu výplaty z možností poskytovaných Penzijní společností . 
 

IIII..  ZZPPŮŮSSOOBB  VVÝÝPPOOČČTTUU  VVÝÝŠŠEE  JJEEDDNNOORRÁÁZZOOVVÉÉHHOO  VVYYRROOVVNNÁÁNNÍÍ  

Čl.2. 
A: Pokud nebyl přiznán nárok na výplatu penze 

Penzijní společnost stanoví výši nároku na jednorázové vyrovnání: 

1. Ve výši všech příspěvků a podílů na výnosech transformovaného fondu Stabilita 

EPk,q
t oprávněně připsaných ve prospěch Účastníka a příslušné penze do termínu 

přiznání nároku na výplatu jednorázového vyrovnání. 

2. Současně Účastníkovi vzniká nárok na:  

2.1. Dodatečnou výplatu státních příspěvků Pspot
 ,na které Účastníkovi vznikl 

nárok a nebyly připsány k termínu přiznání nároku na výplatu na účet 

Účastníka. 

Částka je Účastníkovi vyplacena dodatečně po jejím připsání na jeho 

individuelní účet. 

2.2. Dodatečnou výplatu podílů na výnosech hospodaření transformovaného fondu 

Stabilita Wk,q podle čl. 26 Obecných podmínek, nezahrnutých do EPk,q
t
. 

3. Celkovou výši nároku na jednorázové vyrovnání  Jk
t stanoví Penzijní společnost 

podle vzorce: 

Jk
t = EPk,q

t + Wk,q
 + Pspot 

 

B:Pokud již byl přiznán nárok na výplatu penze. 

Celkovou výši nároku na jednorázové vyrovnání  Jk
t stanoví Penzijní společnost podle 

vzorce: 

Jk
t = t k qEZP ,  +tWk,q

 

,kde  

 t k qEZP ,    je evidenční zůstatek přiznané penze k-tého Účastníka,  



 tWk,q     výše podílu k-tého Účastníka na výnosech hospodaření 

transformovaného fondu Stabilita za období ode dne přiznání nároku na výplatu 

jednorázového vyrovnání do termínu jeho výplaty. Tato částka je Účastníkovi 

stanovena dodatečně postupem podle čl. 26 Obecných podmínek a vyplacena v 

termínu vypořádání podílů na výnosech transformovaného fondu Stabilita podle 

článku 3. tohoto schématu. 

  

IIIIII..  PPOODDÍÍLL  ÚÚČČAASSTTNNÍÍKKŮŮ  NNAA  VVÝÝNNOOSSEECCHH  HHOOSSPPOODDAAŘŘEENNÍÍ  TTRRAANNSSFFOORRMMOOVVAANNÉÉHHOO  FFOONNDDUU  SSTTAABBIILLIITTAA..  

Čl.3.  

1. Podíl Účastníka na výnosech hospodaření, Penzijní společnost stanoví postupem 

podle části VII. Obecných podmínek. 

2. Účastníkům tohoto penzijního výplatního schématu je podíl na zisku vyplácen 

v listopadu roku následujícího po roce, za který je zisk rozdělován. 

3. Pojistná rezerva není v rámci tohoto schématu tvořena. 

4. Váhový koeficient zohledňující penzijní schéma JV je roven 1. 

XX..  ZZÁÁVVĚĚRREEČČNNÁÁ  UUSSTTAANNOOVVEENNÍÍ  

 

1.  Změny tohoto penzijního plánu musí být schváleny Českou národní bankou, jinak jsou neplatné.  

2.  Tento Penzijní plán č.3  transformovaného fondu Stabilita Penzijní společnosti, jako změnový 

penzijní plán podle § 174 odst. 2 písm. c), odst. 3, 4 ZDPS, nahrazuje Penzijní plán Fondu 

schválený Ministerstvem financí ČR podle § 9 odst. 3 zákona dne 30. března1999, pod č.j.: 

324/77357/1998. 

3.  Penzijní plán schválilo představenstvo společnosti na svém zasedání dne 27.11. 2012. 

4.  Česká národní banka  schválila tento penzijní plán v rámci rozhodnutí o povolení k činnosti 

penzijní společnosti a provozování  penzijního připojištění prostřednictvím transformovaného 

fondu podle § 176ZDPS, dne 5.9. 2012, pod č.j.: 2012/8508/570, Sp/2012 /113/571. 

5.  Penzijní plán nabývá platnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí České národní banky podle § 

176 odst. 1 ZDPS a účinnosti rozhodným dnem, tj. dnem 1. ledna 2013. Změna obchodní firmy 

nabývá účinnosti dnem zápisu obchodní firmy ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB 

do obchodního rejstříku. 

6.  Změna vyvolaná přijetím zákona č. 377/2015 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s 

přijetím zákona o ukončení důchodového spoření byla schválena rozhodnutím ČNB ze dne 7.7. 

2016, pod č.j. 2016/079164/CNB/570, S-Sp-2016/00205/CNB/571, které nabylo právní moci dne 

23.7.2016. 

7.  Změna vyvolaná změnou stanov ČSOB Penzijní společnosti, a. s.,člena skupiny ČSOB byla 

schválena rozhodnutím ČNB ze dne 10.3.2017 pod č.j. 2017/034618/CNB/570 S-Sp-

2017/00199/CNB/571., které nabylo právní moci dne 21.3.2017. 

 

 

 
  


