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R. Kotrba .................. kapitoly 2.1, 2.2, 2.5, 2.17 až 2.20 
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Slovníček pojmů 

 

Doplňkové penzijní spoření – Způsob zabezpečení na penzi upravený zákonem č. 427/2011 Sb. o 
doplňkovém penzijním spoření. O výši spoření rozhoduje klient a stát ho ve spoření podporuje 
státními příspěvky a daňovým zvýhodněním. 

Kurz penzijních jednotek – Vyjadřuje aktuální hodnotu penzijní jednotky. Jde o podíl vlastního kapitálu 
účastnického fondu vůči počtu jednotek účastnického fondu. 

Majetkový podúčet klienta – Na majetkový podúčet klienta jsou připsány penzijní jednotky za finanční 
prostředky z  peněžního podúčtu klienta v platném kurzu. Nákup je proveden za finanční 
prostředky převedené z peněžního podúčtu klienta. 

Investiční horizont - doba, po kterou jsou prostředky zainvestovány v účastnickém fondu. Minimální 
doporučený investiční horizont je minimální doba, po kterou by měl klient ponechat své 
prostředky zainvestované v daném účastnickém fondu, aby maximálně snížil pravděpodobnost 
znehodnocení své investice. 

Nákup penzijních jednotek – Na majetkový podúčet klienta jsou připsány penzijní jednotky za finanční 
prostředky z peněžního podúčtu klienta v platném kurzu. K nákupu penzijních jednotek dochází 
při příchodu platby na peněžní účet, při převodu naspořených prostředků od jiné penzijní 
společnosti a při změně rozložení úspor klienta mezi jednotlivými účastnickými fondy. 

Osobní penzijní účet – Na osobním účtu jsou evidovány prostředky klienta. Finanční prostředky na 
peněžním podúčtu, z kterého se převádí do jednotlivých účastnických fondů, kde za ně klient získá 
penzijní jednotky. Ty jsou evidovány na majetkových podúčtech klienta. 

Peněžní podúčet klienta – Podúčet, na který jsou převáděny příchozí platby klienta, státních příspěvků 
a příspěvků zaměstnavatele. Vložené prostředky jsou rozděleny podle zvolené investiční strategie 
klienta a bez zbytečného odkladu jsou za ně nakoupeny penzijní jednotky jednotlivých 
účastnických fondů.  Získané penzijní jednotky klienta jsou evidovány na majetkových podúčtech 
penzijních fondů. 

Penze vyplácená pojišťovnou – Částka pravidelně vyplácená klientovi v předem dohodnuté výši, 
termínu a době. 

Penzijní jednotka - Podíl na majetku účastnického podfondu. U PSČP je počet jednotek uváděn na 4 
desetinná místa. 

Prodej penzijních jednotek – Z  majetkového podúčtu klienta jsou prodány penzijní jednotky a 
v platném kurzu je na peněžní podúčet klienta připsána odpovídající finanční částka. K prodeji 
penzijních jednotek dochází při ukončování smlouvy a výplatě úspor, při převodu naspořených 
prostředků do jiné penzijní společnosti a při změně rozložení úspor klienta mezi jednotlivými 
účastnickými fondy. 

Rozhodný den pro nákup a prodej penzijních jednotek – Směna peněz za penzijní jednotky naopak 
probíhá dle kurzu platného k předem definovanému dni. Tento den je nazýván rozhodným dnem 
pro určení kurzu. (Den rozúčtování platby z peněžního účtu na účet každého z fondů.) 

Výnosy penzijního fondu – Nejsou připisovány jednorázově ročně. Výnosem je průběžný růst kurzu 
účastnického fondu způsobený růstem majetku tohoto fondu. 
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1.  PODSTATA DOPLŇKOVÉHO PENZIJNÍHO SPOŘENÍ  

1.1.  Základní parametry  

Zvýšit své zabezpečení v důchodovém věku lze dobrovolným spořením v doplňkovém penzijním spoření. 

Pravidelné spoření klienta je zvýhodněno státními příspěvky a daňovým zvýhodněním klienta.  

 

Na spoření může klientovi přispívat i jeho zaměstnavatel. Vklady zaměstnavatele stát také daňově 

zvýhodňuje. 

 

Spořící fázi tohoto produktu nabízí penzijní společnosti. Vklady jsou investovány do účastnických fondů 

různé investiční strategie podle volby klienta. 

 

Spoření je variabilní a klient v průběhu platnosti smlouvy může měnit výši svého spoření. Smlouvu 

o doplňkovém penzijním spoření lze i v případě nutnosti předčasně ukončit. 

 

Možnost výplaty svých celoživotních úspor získá klient již pět let před dosažením věku potřebného pro 
vznik nároku na starobní důchod, tzv. důchodový věk. Jedná se o výplatu tzv. předdůchodu (viz kap. 2.13) 
Výplata může být prováděna penzijní společností formou penze na dobu určitou nebo klientem zvolenou 
pojišťovnou v podobě penze na dobu určitou nebo doživotní penze. V 60 letech věku klienta pak vzniká 
nárok na výplatu starobní penze, a to formou jednorázového vyrovnání nebo pravidelnou penzí. 

 
 
1.2.  Kdo může být kl ientem  

Účastníkem doplňkového penzijního spoření může být fyzická osoba jakéhokoliv věku. 

 Nezletilá osoba  V den uzavření smlouvy je klientovi přesně 18 let nebo méně než 
18 let. 

 Smlouva se vyplňuje na nezletilou osobu.   

 Smlouvu uzavírá jeho zákonný zástupce nebo osoba s plnou mocí 
od zákonného zástupce: 

A. Zákonný zástupce, např. rodič, o sobě prohlašuje, že je 
zákonným zástupcem. Čestné prohlášení je součástí 
formuláře smlouvy.  
 
Rodič nesmí sjednat smlouvu v případě, kdy insolvenční soud 
vyhlásil na rodiče úpadek!  
Dle § 901 zákona Nový občanský zákoník č. 89/2012 Sb.:  
(1) Povinnost a právo rodiče pečovat o jmění dítěte zanikají 

prohlášením úpadku na majetek rodiče. Není-li tu druhý 
rodič, který by mohl pečovat o jmění dítěte, soud 

SPOŘENÍ nárok na
JEDNORÁZOVÝ VÝBĚR 
nebo RENTU

možnost výplatydoba spoření

nejdříve 5 let před 
důchodovým věkem

0 let

nárok na
PŘEDDŮCHOD

60 let
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jmenuje i bez návrhu opatrovníka pro správu jmění 
dítěte.  

(2) Po uplynutí tří let od zrušení konkursu může soud na 
návrh rodiče nebo opatrovníka pro správu jmění dítěte 
omezení rodičovské odpovědnosti zrušit, ledaže by 
obnovení povinnosti a práva rodiče pečovat o jmění 
dítěte bylo v rozporu se zájmy dítěte. 

 
B. Zplnomocněná osoba, např. babička, strýc nebo jakákoliv jiná 

osoba, která má k dispozici plnou moc podepsanou zákonným 
zástupcem, že smlouvu může uzavřít. Plná moc se přikládá ke 
smlouvě. Plná moc nemusí být úředně ověřená. 

 Zletilá osoba  Smlouva se vyplňuje na zletilého klienta. 

 Pokud smlouvu uzavírá zplnomocněná osoba, je nutné ke 
smlouvě přiložit plnou moc podepsanou klientem, jehož podpis 
je úředně ověřen.  

 Nesvéprávná osoba  Smlouva se vyplňuje na nesvéprávnou osobu. 

 Ke smlouvě je nutné přiložit:  

 Usnesení soudu o určení opatrovníka nebo zákonného 
zástupce.  

 Povolení soudu, aby tento opatrovník mohl smlouvu 
uzavřít (obecně ve věci smlouvy o finančním produktu 
nebo konkrétně smlouvu DPS). 

 Formulář řádně vyplněné a uzavřené smlouvy 
s ověřeným podpisem opatrovníka (buď 
zprostředkovatel, nebo úřední ověření). 

 

Účastníkem doplňkového penzijního spoření nemůže být: 

 Má smlouvu v 3T  Klient, který spoří do transformovaného fondu (smlouva 
o penzijním připojištění). To platí i v případě, že je smlouva 
přerušená (zakonzervovaná). 

 Má smlouvu v 3U  Klient, který spoří do účastnického fondu (smlouva o doplňkovém 
penzijním spoření) u jakékoli penzijní společnosti s výjimkou, že by 
smlouva byla přerušená (zakonzervovaná), viz kapitola o změnách 
smlouvy (na předchozí musí být spořící doba min ve výši 36 měsíců, 
popř. 12, pokud se jedná o opakované přerušení). 

 

Při uzavírání Smlouvy DPS se musí účastník prokázat: 

 Platným dokladem s rodným číslem přiděleným příslušným orgánem České republiky, a pokud 

nebylo přiděleno, číslem pojištěnce veřejného zdravotního pojištění vedeného v Centrálním 

registru pojištěnců; není-li přiděleno ani číslo pojištěnce veřejného zdravotního pojištění, 

prokazuje se účastník datem narození a určením pohlaví. 

 Jménem a příjmením dle platných dokladů České republiky. 

 Doklady, prokazujícími splnění podmínek pouze pro uplatnění nároku na státní příspěvky, vč. 

případného bydliště v zemi Evropské unie nebo smluvního státu Dohody o Evropském 

hospodářském prostoru (nejde o podmínku uzavření smlouvy). 
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Kopii takového dokladu je nutné doložit penzijní společnosti, jinak nebudou moci být nárokovány 

státní příspěvky! 

 

Na vyžádání státního příspěvku má mít vliv také chybně uvedené jméno, a to např. i v podobě 

chybějícího háčku a čárky. Je proto nutné uvádět jméno a příjmení ve tvaru, které má klient uvedené ve 

svých originálních českých dokladech. 

 

Klient běžně nemůže v jednom okamžiku mít uzavřeno více smluv doplňkového penzijního spoření u 

jedné penzijní společnosti.  

 První výjimkou je situace, kdy byla klientovi z předchozí smlouvy zahájena výplata dávky. 

Následující smlouva může vzniknout k 1. dni následujícího měsíce po dni zahájení výplaty dávky. 

To se týká i sjednání navazujících smluv. 

 Druhou výjimkou je existence jiné smlouvy doplňkového penzijního spoření u jiné penzijní 

společnosti ve stavu přerušení placení (po splnění nejméně 36 zaplacených měsíců nebo po 

nejméně 12 zaplacených měsících od posledního přerušení spoření u téže penzijní společnosti). 

 

Nelze být účastníkem penzijního připojištění (v transformovaném fondu) i doplňkového penzijního 

spoření současně.  

 Výjimkou je pouze situace, kdy je na původní smlouvě transformovaného fondu již zahájena 

výplata dávky – následující smlouva může nejdříve vzniknout k 1. dni následujícího měsíce po 

dni zahájení výplaty této dávky.  

 

Z tohoto důvodu je nutné pro založení nové smlouvy doplňkového penzijního spoření převést všechny 

smlouvy z transformovaných fondů, vč. smluv konzervovaných na smlouvu doplňkového penzijního 

spoření. Jinak by těmto klientům nebylo umožněno přestoupit do nového systému účastnických fondů. 

Zda má klient více smluv (v transformovaném fondu) u několika penzijních společností nemůže penzijní 

společnost předem zjistit. Je proto nutné tyto údaje ověřit u klienta, popř. může klienta požádat 

o zjištění Ministerstvo financí, odbor 36, Letenská 15, 118 10 Praha 1, www.mfcr.cz. 

 

1.3.  Spoření v doplňkovém penzijním spoření  

Výši spoření si určuje ve smlouvě klient a lze ji v průběhu smlouvy měnit (snižovat a zvyšovat). 

 

1.4.  Zhodnocení a výnosy  

Zhodnocení každého jednotlivého účastnického fondu spočívá v růstu hodnoty majetku fondu 

připadajícího na jednotku. 

 

Zisk z výsledku hospodaření každého z účastnických fondů podléhá dani z příjmu ve výši 15 %. Zisk i daň 

ze zisku jsou již zohledněny v kurzu fondu. 

Při výplatě úspor klienta se pro účely zdanění výnosů rozlišuje, jakým způsobem jsou vypláceny 

naspořené prostředky. Příspěvky zaměstnavatele se nezdaňují při výplatě formou pravidelné penze, 

výnosy se nezdaňují při výplatě formou doživotní pravidelné penze. Za zdaňovací období od 1. 1. 2017 

se nezdaňují výnosy pří výplatě formou renty na 10 a více let. Zdanění je podrobně uvedeno v části 

věnující se výplatě úspor. 
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1.5.  Ochrana naspořených prostředků  

Finanční prostředky ve fondech jsou odděleny od majetku správce – penzijní společnosti. 
 
Penzijní společnosti stejně jako ostatní finanční instituce (banky, pojišťovny, investiční společnosti), 
které nakládají s úsporami obyvatel, musí činit tak, aby neohrozily tyto svěřené úspory. Obezřetnost při 
nakládání s financemi kontroluje státní dozor - Česká národní banka.  
 
Česká národní banka tak mj. kontroluje původ kapitálu penzijních společností, bezúhonnost 
a profesionální odbornost vedoucích pracovníků, smlouvy s dodavateli, schvaluje změny majitelů 
penzijních společností a schvaluje depozitáře fondů penzijní společnosti. 
 
Každá penzijní společnost musí uzavřít smlouvu s depozitářem. Depozitářem je banka, která má veškerý 
majetek fondů (úspory klientů) v úschově. Každou transakci s majetkem ve fondech realizuje penzijní 
společnost s kontrolou a plnou odpovědností depozitáře. Ten tak průběžně zajišťuje kontrolu všech 
finančních transakcí. 
 

1.6.  Povinnost identi fikace a kontroly kl ientů, jejich riziková segmentace  

Ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 

terorismu, ve znění pozdějších předpisů (AML zákon), a vyhlášky České národní banky č. 67/2018 Sb., 

o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění případných pozdějších předpisů (Vyhláška), 

vyplývají pro PŠCP zejména povinnost identifikace, kontroly a zesílené kontroly klienta. PSČP tyto 

povinnosti níže specifikuje v souladu s AML zákonem a Vyhláškou a dále nad rámec požadavků těchto 

předpisů i v dalších případech, kde shledává vyšší možné riziko výnosů z trestné činnosti nebo 

financování terorismu.   

Povinnost identifikace 

PSČP identifikuje klienta:  

1. při uzavření nové smlouvy DPS, 

2. při podání žádosti o výplatu finančních prostředků ze smlouvy DPS nebo PP (před výplatou), 

3. při podezřelém obchodu (nejpozději před uskutečněním transakce), 

4. při hotovostním vkladu na smlouvu DPS nebo PP (prostřednictvím zprostředkovatele). 

 

Povinnost kontroly 

PSČP kontroluje klienta: 

1. při uzavření nové smlouvy DPS,   

2. při podání žádosti o výplatu finančních prostředků ze smlouvy DPS nebo PP na zahraniční účty  

3. (před výplatou), 

4. při podezřelém obchodu (nejpozději před uskutečněním transakce), 

5. je-li klient zařazený do rizikové kategorie Rizikový klient podle čl. 1.8 (tj. i pokud je klient PEO), 

6. v době trvání obchodního vztahu. 

 

Smlouvou DPS se rozumí smlouva o doplňkovém penzijním spoření a smlouvou PP se rozumí smlouva 

o penzijním připojištění se státním příspěvkem. 
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PEO se rozumí politicky exponovaná osoba (anglicky PEP), tj.  

1. fyzická osoba, která je nebo byla ve významné veřejné funkci s celostátním nebo regionálním 

významem, jako je například: 

 hlava státu, 

 předseda vlády, 

 vedoucí ústředního orgánu státní správy a jeho zástupce (náměstek, státní tajemník), 

 člen parlamentu, 

 člen řídícího orgánu politické strany, 

 vedoucí představitel územní samosprávy, 

 soudce nejvyššího soudu, ústavního soudu nebo jiného nejvyššího justičního orgánu, proti jehož  

rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, 

 člen bankovní rady centrální banky, 

 vysoký důstojník ozbrojených sil nebo sboru, 

 člen nebo zástupce člena, je-li jím právnická osoba, statutárního orgánu obchodní korporace  

ovládané státem, 

 velvyslanec nebo vedoucí diplomatické mise, anebo fyzická osoba, která obdobnou funkci  

vykonává nebo vykonávala v jiném státě, v orgánu Evropské unie anebo v mezinárodní organizaci; 
 

2. fyzická osoba, která je osobou blízkou k osobě uvedené v písmenu 1), tj. příbuzný v řadě přímé, 

sourozenec a manžel nebo partner podle zákona upravujícího registrované partnerství s tím, že 

jiné osoby v poměru rodinném nebo obdobném se pokládají za osoby sobě navzájem blízké, 

pokud by újmu, kterou utrpěla jedna z nich, druhá důvodně pociťovala jako újmu vlastní. Má se 

za to, že osobami blízkými jsou i osoby sešvagřené nebo osoby, které spolu trvale žijí; 

3. fyzická osoba, která je společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, 

popřípadě svěřenského fondu nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, jako 

osoba uvedená v písmenu 1), nebo je o ní PSČP nebo zprostředkovateli známo, že je v jakémkoli 

jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou uvedenou v písmenu 1);  

4. fyzická osoba, která je skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenského fondu 

nebo jiného právního uspořádání bez právní osobnosti, o kterých je PSČP nebo zprostředkovateli 

známo, že byly vytvořeny ve prospěch osoby uvedené v písmenu 1). 

Postup při identifikaci a kontrole: 

První identifikace klienta se až na zákonné výjimky provádí za jeho fyzické přítomnosti. 
Záznam o provedené identifikaci a kontrole klienta je součástí návrhů smluv DPS a příslušných formulářů. 

 
Identifikace fyzické osoby se provádí následujícím způsobem: 

1. z platného průkazu totožnosti se ověří a zaznamenají tyto identifikační údaje klienta, pokud jsou 

v něm uvedeny: 

 jméno a příjmení (případně všechna jména a příjmení), 

 rodné číslo (pokud nebylo přiděleno, datum narození), 

 místo narození, 

 pohlaví, 

 státní občanství, 

 trvalý nebo jiný pobyt, 
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2. ověří se shoda podoby s vyobrazením v průkazu totožnosti, 

3. zaznamená se druh, číslo, doba platnosti průkazu totožnosti a orgán nebo stát, který jej vydal, 

4. je-li klient zastoupen zákonným zástupcem, provede se identifikace tohoto zákonného zástupce, 

přičemž zákonný zástupce musí doložit identifikační údaje zastoupeného, 

5. je-li klient zastoupen opatrovníkem, provede se identifikace tohoto opatrovníka, přičemž 

opatrovník musí doložit identifikační údaje zastoupeného a příslušné rozhodnutí soudu, 

6. je-li klient zastoupen na základě plné moci, provede se identifikace zmocněnce, přičemž musí 

být zmocněncem předložena úředně ověřená (notář, obecní úřad) plná moc. 

Průkaz totožnosti 
Platný doklad vydaný orgánem veřejné správy, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození 

a z něhož je patrná podoba osoby, popřípadě i jiný údaj umožňující identifikovat osobu, která doklad 

předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Pro účely AML procesů PSČP je průkazem totožnosti 

občanský průkaz, cestovní pas nebo průkaz o povolení k pobytu cizince, který splňuje výše uvedené 

náležitosti a současně údaje v něm jsou dostatečně čitelné (tj. doklad není poškozený nad obvyklou míru 

opotřebení). 

V rámci kontroly fyzické osoby se zaznamenají údaje o provedené kontrole klienta, přičemž: 
a) se vyžádají informace o účelu a zamýšlené povaze obchodu nebo obchodního vztahu, 

b) v rámci přezkoumávání zdrojů vkládaných peněžních prostředků se vyplní na smlouvě DPS nebo 

příslušných formulářích zdroj takových prostředků, 

c) v případě PEO se kromě postupu dle bodu b) dokládají doklady prokazující zdroje peněžních 

prostředků vč. původu jejího majetku, 

d) kontrola klienta zahrnuje dle AML zákona rovněž průběžné sledování obchodního vztahu včetně 

přezkoumávání obchodů prováděných v průběhu daného vztahu za účelem zjištění, zda obchody 

jsou v souladu s tím, co je PSČP známo o klientovi a jeho rizikovém profilu. 

PSČP provádí kontrolu klienta podle dle výše uvedených bodů b) a d) v rozsahu potřebném k posouzení 

možného rizika legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v závislosti na typu klienta, 

obchodního vztahu, produktu nebo obchodu.  

Povinnosti a omezení vztahující se k PEO se uplatňují ještě nejméně po dobu 12 měsíců ode dne, kdy 

PEO přestala vykonávat příslušnou funkci; vždy však do doby, než PSČP na základě hodnocení rizik vyloučí 

u klienta riziko specifické pro PEO. Po tuto dobu se tyto povinnosti a omezení ve stejném rozsahu uplatní 

také vůči osobě, o níž je PSČP (nebo zprostředkovateli) známo, že jedná ve prospěch PEO. 

 
Kontrola klienta se vykonává v takovém rozsahu a takovým způsobem, aby povinná osoba byla schopná  

plně posoudit, pochopit a řídit rizika spojená s tímto klientem, obchodem nebo obchodním vztahem. 

 

Subjekty identifikace a kontroly 

Subjekty podléhající identifikaci a případné kontrole: 

 klient,  

 zákonný zástupce, opatrovník nebo zmocněnec klienta, 

 i jiné osoby v případě hotovostních plateb. 
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Subjekty provádějící identifikaci a případnou kontrolu jménem a na účet PSČP jsou zejména následující 

osoby: 

 zprostředkovatelé (včetně jejich zaměstnanců, vázaných zástupců, popř. i členů statutárních 
orgánů), 

 zaměstnanci PSČP. 
 

Zprostředkovatelé (jejich zaměstnanci, vázaní zástupci, popř. i členové statutárních orgánů) jsou 

zejména povinni: 

 provést identifikaci a případně kontrolu subjektu podléhající identifikaci (vč. idenfikace při 
hotovostním vkladu na smlouvu DPS nebo PP), 

 je-li klient PEO zajistit při sjednání Smlouvy DPS doložení dokladů prokazujících zdroje peněžních 
prostředků vč. původu jejího majetku, 

 prověřit v případě cizích státních příslušníků, zda není klient státním příslušníkem Rizikového 
státu,  

 posoudit, nejedná-li se o podezřelý obchod, a v případě jeho zjištění jej bezokladně nahlástit, to 
vše dle této příručky, 

 v případě, kdy nejsou dány podmínky pro uskutečnění obchodu nebo navázání obchodního vztahu 

dle § 15 AML zákona (tj. zejména, odmítne-li se klient podrobit identifikaci, odmítne doložit plnou 

moc nebo neposkytne potřebnou součinnost při kontrole, či má osoba provádějící identifikaci 

nebo kontrolu pochybnosti o pravdivosti informací poskytnutých klientem nebo o pravosti 

předložených dokumentů), neuskutečnit obchod nebo nenavázat obchodní vztah. 

 

Riziková kategorizace klientů: 

Z důvodu předcházení rizikům plynoucím z uzavírání smluv DPS s osobami, jejichž záměrem je produkty 

a služby PSČP zneužívat k legalizaci výnosů z trestné činnosti a k financování terorismu, stanovuje PSČP 

rizikové kategorie klientů. 

V případě, že subjekt provádějící identifikaci a kontrolu zjistí, že klient splňuje některý z níže uvedených 

znaků charakteristických pro nepřijatelné nebo rizikové klienty, je povinen neprodleně o této skutečnosti 

informovat e-mailem AML Officera (aml@pfcp.cz). 

PSČP zohledňuje v rámci rizikové kategorizace klientů, tj. stanovení rizikového profilu následující rizikové 

faktory (s váhami a vzájemném vztahu dle níže uvedeného pořadí/priorit): 

1. mezinárodní sankce, 

2. politická exponovanost klienta a původ majetku klienta, známé informace ke klientovi, zdroj 

peněžních prostředků klienta, 

3. země původu klienta a osoby, která je oprávněna jednat jménem klienta a země, ze které nebo 

do které byl či má být v souvislosti s obchodem převeden nebo poskytnut předmět obchodu 

(přeshraniční platební styk), chování klienta nebo osoby, která jej zastupuje, v rámci obchodu 

nebo obchodního vztahu, vlastnosti využívaných produktů a služeb, povaha obchodu nebo 

obchodního vztahu (v rámci obchodního vztahu se zároveň zohlední i riziko spojené s 

probíhajícími, provedenými a zvažovanými obchody v rámci daného obchodního vztahu), 

4. vlastnosti využívaného distribučního kanálu a účast osob odlišných od klienta na obchodu nebo 

obchodním vztahu, způsob uzavření obchodního vztahu (popř. obchodu), 

5. bydliště klienta. 
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PSČP má zavedeny tyto rizikové kategorie: 

• Nepřijatelný klient 

• Rizikový klient 

• Běžný klient 

 

Nepřijatelný klient  

Nepřijatelným klientem, se kterým nebude uzavřen obchodní (smluvní) vztah, nebo se kterým bude 

existující obchodní (smluvní) vztah ukončen, je fyzická osoba, která splňuje některý z následujících znaků: 

 klient (vč. osoby oprávněné s PSČP jednat jménem klienta, nebo osoby, se kterou klient 

uskutečňuje obchod, konečného příjemce předmětu obchodu nebo skutečného majitele osoby, 

se kterou klient uskutečňuje obchod, pokud reálně probíhá vytěžování a screening těchto dalších 

osob), je Sankcionovanou osobou,  

 klient se odmítne se podrobit identifikaci nebo z jiného důvodu nejde provést identifikaci anebo 

kontrolu klienta, 

 klient odmítne doložit plnou moc zastoupeného, 

 klient neposkytne potřebnou součinnost při kontrole,  

 klient poskytuje informace, u nichž je pochybnost o jejich pravdivosti, 

 klient předkládá doklady, u nichž je pochybnost o jejich pravosti, 

 klient je politicky exponovanou osobou a není znám původ jejího majetku užitého v obchodu, 

 klient je politicky exponovanou osobou a chybí souhlas AML Officera (popř. jeho zástupce) nebo 

statutárního orgánu PSČP s obchodním vztahem, 

 ke klientovi jsou obecně známé negativní informace (kriminální aktivity, popř. blízké vazby 

k takové osobě) a zároveň takový klient nebyl vyhodnocen AML officerem jako „pouze“ rizikový. 

 

Sankcionovanou osobou se rozumí osoba zapsaná na seznamu osob a hnutí, vůči nimž jsou uplatňovány 

mezinárodní sankce, kterými se rozumí v souladu se zákonem č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních 

sankcí, ve znění pozdějších předpisů, příkaz, zákaz nebo omezení stanovené za účelem udržení nebo 

obnovení mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu, 

pokud vyplývá: 

 z rozhodnutí Rady bezpečnosti Organizace spojených národů, 

 společných postojů, společných akcí nebo jiných opatření přijatých na základě ustanovení 

Smlouvy o EU o společné zahraniční a bezpečností politice, 

 z přímo použitelných předpisů Evropských společenství, kterými se provádí společný postoj nebo 

společná akce přijatá podle ustanovení Smlouvy o EU o společné zahraniční a bezpečnostní 

politice, 

 sankce dle nařízení vlády č. 210/2008 Sb., k provedení zvláštních opatření k boji proti terorismu, 

ve znění případných pozdějších předpisů, 

 sankční tituly USA  - OFAC (OFAC SDN list - Specially Designated Nationals And Blocked Persons 

List). OFAC (Office of Foreign Assets Control) je vládním úřadem při Ministerstvu financí 

Spojených států amerických (USA) zřízeným k  administraci a prosazování ekonomických 

a obchodních sankcí založených na americké zahraniční politice a cílech národní bezpečnosti. 
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Rizikový klient 

Rizikovým klientem, kterému v rámci smluvního vztahu s PSČP musí být věnována zvýšená pozornost z 

hlediska nebezpečí legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, je: 

• fyzická osoba (vč. osoby oprávněné s PSČP jednat jménem klienta, pokud reálně probíhá 

vytěžování a screening této další osoby), jejíž některá ze zemí původu je Rizikovým státem 

(seznamy Rizikových států budou AML officerem pravidelně aktualizovány, a to minimálně 

čtvrtletně), 

• osoba, jejíž finanční prostředky jsou převedeny z Rizikového státu nebo jsou do takového státu 

vypláceny, 

• osoba v minulosti evidovaná jako Sankcionovaná osoba,  

• politicky exponovaná osoba nebo osoba, o níž je PSČP nebo zprostředkovateli známo, že jedná ve 

prospěch politicky exponované osoby, 

• obchodní vztah s klientem vykazuje znaky podezřelého obchodu,  

• ke klientovi jsou obecně známé negativní informace (kriminální aktivity, popř. blízké vazby k 

takové osobě), ale nebyl AML Officerem vyhodnocen přímo jako nepřijatelný, 

• další osoba dle posouzení AML Officera. 

 

Rizikovými státy se rozumí státy, které nedostatečně nebo vůbec neuplatňují opatření proti legalizaci 

výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a jsou takto označeny v přímo použitelném předpise 

Evropské unie (například nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 ze dne 14. července 

2016, kterým se směrnice (EU) 2015/849 Evropského parlamentu a Rady doplňuje o identifikaci vysoce 

rizikových třetích zemí se strategickými nedostatky, v platném znění), nebo jsou takto označeny 

Finančním akčním výborem (FATF) ve veřejném prohlášení zveřejněném na jeho internetových 

stránkách, a dále státy, které jsou uvedeny na tzv. Sankční mapě EU (vytvořené v rámci estonského 

prezidenství Rady EU). 

 

Zemí původu je stát, jehož je fyzická osoba státním příslušníkem a také stát, ve kterém je fyzická osoba 

přihlášena k dlouhodobému nebo trvalému pobytu. 

 

Zvýšená pozornost u klientů označených jako rizikoví spočívá v provádění kontrol v případě finančních 

transakcí (vklady finančních prostředků, výplata finančních prostředků při ukončení smlouvy) a změn 

parametrů smlouvy (změny adres, kontaktních údajů) na žádost klienta.  

 

V případě rizikového profilu s vyšším rizikem v podobě rizikového klienta vykonává PSČP zesílenou 

kontrolu klienta v rozsahu a způsobem, který zajistí účinné řízení identifikovaného rizika. Podrobnosti 

stanoví interní předpis PSČP. 

 

Běžný klient 

Běžným klientem, je fyzická osoba, která není zařazena do kategorie Nepřijatelný nebo Rizikový klient. 

 

V rámci výše uvedené kategorizace byly zohledněny i Společné zásady stanovení rizikového profilu 

a kategorizace klienta společností Česká pojišťovna a.s., Generali Pojišťovna a.s., Generali Investments 

CEE, investiční společnost, a.s., Penzijní společnost České pojišťovny, a.s., ČP Distribuce a.s., Direct Care 

s.r.o. a Finhaus a.s. (dnes Generali Distribuce a.s.). 
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1.7.  Podezřelý obchod, jeho identi fikace a související  postupy  včetně 

povinnosti  mlčenl ivosti  

PSČP je si plně vědoma své zákonné povinnosti oznamovat veškeré obchody, při kterých by mohlo dojít 

k legalizaci výnosů z trestné činnosti či k financování terorismu, Finančnímu analytickému úřadu. Ke 

splnění této zákonné povinnosti jsou definovány možné indikátory/znaky a parametry podezřelého 

obchodu a stanoveny příslušné postupy navazující na skutečnost identifikace možného podezřelého 

obchodu. 

Indikátory/znaky a parametry podezřelého obchodu 

Podezřelým je obchod vždy, když: 

 je klientem osoba, vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce,  

 předmětem obchodu je nebo má být zboží nebo služby, vůči nimž Česká republika uplatňuje 

sankce, 

 se klient odmítá podrobit kontrole,  

 klient odmítá uvést identifikační údaje osoby, za kterou jedná. 

 

Indikátory/ znaky a parametry podezřelého obchodu mohou být i další níže uvedená chování klienta, 

údaje ke klientovi, parametry smlouvy a plateb: 

 

Chování klienta 

 klient se chová nervózně a odmítá se identifikovat, 

 klient se chová nervózně a identifikaci podstupuje velmi neochotně, 

 klient se chová nervózně a kontrolu identifikačních údajů podstupuje velmi neochotně, 

 klient vyvíjí aktivity, které mohou napomáhat zastření jeho totožnosti, 

 klient velmi spěchá na uzavření obchodu, aniž je zřejmý důvod pro takový spěch, 

 je klientem předložen průkaz totožnosti vedený v evidenci neplatných dokladů na stránkách 

Ministerstva vnitra (aplikace neplatné doklady) – platnost dokladu lze ověřit též ve Veřejném 

rejstříku pravých dokladů totožnosti a cestovních dokladů Rady EU (tzv. PRADO), 

 je klientem předložen průkaz totožnosti patřící jiné osobě, 

 má klient u sebe několik průkazů totožnosti stejného druhu (výjimkou je prokázání dvojího 

občanství), 

 klient uvádí nepravdivé údaje ke své identifikaci nebo kontrole, 

 klient vystupuje jako by nejednal sám za sebe a je doprovázen nebo sledován další 

osobou/osobami, jež se snaží zjevně zůstat v anonymitě a po vyzvání odmítá tuto 

osobu/osoby identifikovat, 

 klient neprojevuje zájem o investiční výkon a parametry penzijního produktu, ale naopak se 

velmi zajímá o možnost předčasného zrušení smlouvy, 

 je klientem předložen průkaz totožnosti vykazující známky padělání či pozměnění (např. chybí 

ochranné prvky, vyměněná fotografie), popř. pochybného vzhledu (poškozený), 

 klient nejedná svým jménem nebo zastírá, že jedná za třetí osobu, a odmítne na výzvu PSČP 

tuto třetí osobu identifikovat, 

 zmocněnec odmítá doložit plnou moc klienta. 
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Údaje ke klientovi 

 klient je mediálně znám v souvislosti s kriminálními kauzami, 

 klientem je osoba, o které je známo, že vykonává významnou veřejnou funkci, a obchod 

probíhá za neobvyklých okolností, 

 původ finančních zdrojů, které chce klient vložit do penzijních produktů, je podezřelý, 

 klient je občanem Rizikového státu,  

 smlouvu o DPS s vysokým příspěvkem uzavírá cizí státní příslušník (mimo Evropskou unii), 

 klient provádí obchody, které zjevně nemají ekonomický důvod. 

 

Parametry smlouvy a platby 

 klient opakovaně výrazně zvyšuje účastnický příspěvek,  

 klient během jednoho dne nebo ve dnech bezprostředně následujících uskuteční nápadně 

více operací, než je pro jeho dosavadní činnosti obvyklé,  

 existuje podezření, že finanční prostředky klienta nepocházejí z legálních zdrojů,  

 je realizováno velké množství vkladů před nárokem na výplatu peněžních prostředků ze 

smlouvy, 

 je realizován velmi vysoký vklad (vzhledem k dosavadní transakční historii) před nárokem na 

výplatu peněžních prostředků ze smlouvy,  

 výplata nadměrného vkladu cizímu státnímu příslušníkovi (mimo Evropskou unii), 

 účet - smlouva klienta je využívána v rozporu s účelem, pro který byla uzavřena, 

 prostředky, s nimiž klient nakládá, zjevně neodpovídají jeho majetkovým poměrům. 

 

Neuskutečnění obchodu, neuzavření nebo ukončení smluvního vztahu 

PSČP odmítne uskutečnění obchodu nebo neuzavře smluvní vztah nebo ukončí smluvní vztah s 

klientem, který: 

 se odmítne podrobit identifikaci, 

 odmítne doložit plnou moc zastoupeného, čestné prohlášení zákonného zástupce, 

 neposkytne potřebnou součinnost při kontrole, 

 poskytuje informace, u nichž je pochybnost o jejich pravdivosti, 

 z jiného důvodu nelze provést identifikaci anebo kontrolu klienta, 

 předkládá doklady, u nichž je pochybnost o jejich pravosti, 

 je politicky exponovanou osobou a není znám původ jeho majetku užitého v obchodu, 

 je politicky exponovanou osobou a chybí souhlas AML Officera (jeho zástupce) nebo 

statutárního orgánu PSČP  s uzavřením smluvního vztahu, 

 je Sankcionovanou osobou. 

 

Oznamovací povinnost 

Ke splnění zákonné oznamovací povinnosti PSČP jsou definovány níže popsané postupy při zjištění, 

vyhodnocení a oznámení podezřelého obchodu. 

 

Interní oznámení 

Osoba, která obchod na základě indikátorů vyhodnotila jako podezřelý (zaměstnanec PSČP nebo 

zprostředkovatel), má povinnost neprodleně oznámit podezřelý obchod AML Officerovi, popř. jeho 

zástupci (v obou případech aml@pfcp.cz): 
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 a to e-mailem s tím, že hrozí-li nebezpečí z prodlení, může být oznámení podáno osobně nebo 

telefonicky (s následným e-mailovým doložením po opadnutí nebezpečí z prodlení), a musí 

obsahovat informace relevantní pro posouzení obchodu jako podezřelého, jedná se např. o 

identitu klienta, čísla penzijní smlouvy, popis v čem je spatřován obchod jako podezřelý, resp. 

v čem je spatřována snaha o praní špinavých peněz nebo podezření, že v obchodu užité 

prostředky jsou určeny k financování terorismu, a případně další informace z pohledu 

oznamovatele důležité (v případě pochybností platí, že čím více informací, tím lépe), 

 oznamovatel podezřelého obchodu je povinen v rámci prověřování interního oznámení 

poskytnout AML Officerovi veškerou potřebnou součinnost, 

 obchod, o němž bylo podáno hlášení, může být realizován pouze se souhlasem AML Officera 

(popř. jeho zástupce). 

 

Vyhodnocení podezřelého obchodu 

Vyhodnocení podezřelého obchodu provádí AML Officer (popř. jeho zástupce) následujícím způsobem: 

 obchod prošetří a vyhodnotí, 

 v případě pozitivního výsledku šetření přijme některé z opatření uvedených v interním předpise 
PSČP, 

 o výsledku šetření a přijatých opatřeních informuje oznamovatele, 

 všechny uskutečněné kroky a výsledek šetření zaznamená do interní evidence podezřelého 
obchodu. 

 

Oznámení podezřelého obchodu 

Provádí výlučně pouze AML Officer jako kontaktní osoba. Podrobně upraveno v interním předpisu PSČP. 

 

Povinnost mlčenlivosti 

Všichni zaměstnanci PSČP a osoby činné pro PSČP na základě jiné než pracovní smlouvy jsou povinny 

zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, týkajících se oznámení a šetření podezřelého obchodu, úkonů 

učiněných FAU nebo plnění povinností stanovených v § 24 odst. 1 AML zákona. Tato povinnost 

mlčenlivosti se vztahuje na každého, kdo se o daných skutečnostech dozví. Povinnost zachovávat 

mlčenlivost platí i vůči osobám, jichž se týká oznámení podezřelého obchodu. 

 

Převedením zaměstnanců nebo jiných výše uvedených osob na jinou práci, skončením jejich 

pracovněprávního nebo jiného smluvního vztahu k PSČP, ani tím, že by PSČP přestala vykonávat činnost 

dle § 2 AML zákona, povinnost mlčenlivosti nezaniká. 

 

Porušení této povinnosti mlčenlivosti je považováno za porušení povinnosti vyplývající z právních 

předpisů vztahujících se k zaměstnancem vykonávané práci zvlášť hrubým způsobem a může mít za 

následek okamžité zrušení pracovního poměru nebo právního vztahu založeného dohodou o provedení 

práce nebo dohodou o pracovní činnosti, popř. může být i důvodem pro odstoupení od smlouvy o 

obchodním zastoupení, popř. od jiných příslušných smluv. 

 

Z povinnosti mlčenlivosti jsou zákonem stanoveny následující výjimky: 

 v § 39 odst. 1) a 2)  AML zákona jsou vyjmenovány orgány a osoby, vůči nimž se za určitých 
okolností nelze odvolávat na povinnost mlčenlivosti; poskytnutí informací těmto orgánům a 
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osobám lze však pouze po předchozím posouzení AML officerem (nebo jeho zástupcem) a AML 
managerem PSČP, kteří posoudí  oprávněnost výjimky a možnost jejího uplatnění v rozsahu 
stanoveném zákonem, 

 výjimky se uplatní pouze v nezbytně nutném rozsahu podle účelu poskytované informace, a to 
zejména s ohledem na ochranu informací o oznamovatelích podezřelých obchodů a nelze je 
uplatnit, pokud by poskytnutí informací mohlo zmařit nebo ohrozit šetření podezřelého 
obchodu nebo probíhající trestní řízení, nebo jestliže by poskytnutí informací bylo zjevně 
nepřiměřené oprávněným zájmům osoby, jíž se informace týká, nebo účelu, pro který byla 
žádost podána, 

 na povinnost mlčenlivosti se dále nelze odvolávat v řízení podle zákona o provádění 
mezinárodních sankcí. 

 

1.8.  CRS a FATCA 

CRS,  FATCA, GATCA - prověřovací, zjišťovací a oznamovací povinnost o klientech (daňových 

nerezidentech) na Specializovaný finanční úřad. 

 

Český zákon o mezinárodní spolupráci při správě daní (zákon č. 164/2013 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů) provádí směrnice EU o správní spolupráci v oblasti daní a o povinné automatické výměně 

informací v oblasti daní a navazuje na globální standard pro automatickou výměnu informací v daňovém 

styku (Common Reporting Standard  - CRS) přijatého OECD. 

 

Uvedený zákon byl výrazně novelizován zákonem č. 105/2016 Sb., který zavedl automatickou výměnu 

informací oznamovaných finančními institucemi (Lex GATCA), a to tzv. "model 1 IGA", kdy na základě 

této právní úpravy jsou české finanční instituce povinny prověřovat, zda v kalendářním roce vedou 

oznamovaný účet a pokud ano, tak mají povinnost zjišťovat údaje o oznamovaném účtu za kalendářní 

rok (při zjišťování se postupuje obdobně jako při prověřování za použití postupů náležité péče, jiných 

srovnatelných postupů nebo přísnějších postupů) a tento účet pak oznámit na Specializovaný finanční 

úřad, který funguje jako správce daně, jde-li o automatickou výměnu informací oznamovaných 

finančními institucemi nebo nadnárodními skupinami podniků, ledaže by šlo o tzv. vyňaté účty, které 

není třeba oznamovat. Nicméně i pokud z prověřování vyplyne, že finanční instituce, tj. PSČP nevede 

žádný oznamovaný účet, musí oznámit tuto skutečnost danému správci daně. Oznámení se podává do 

30. června kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, za který je podáváno s tím, že pro účely 

automatické výměny informací se Spojenými státy americkými se rozumí 

a) oznamovanou osobou specifikovaná americká osoba, 

b) rezidentem státu nebo jurisdikce rezident podle smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými 

státy americkými o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů 

a majetku (32/1994 Sb. m.s.). 

Specializovaný finanční úřad informace získané na základě podaného oznámení předá ústřednímu 

kontaktnímu orgánu (působnost tohoto orgánu vykonává Generální finanční ředitelství) a ústřední 

kontaktní orgán předá informace získané od Specializovaného finančního úřadu kontaktnímu místu 

členského státu EU nebo kontaktnímu místu smluvního státu, s nímž je uzavřená mezinárodní smlouva 

použitelná pro automatickou výměnu informací oznamovaných finančními institucemi (např. daňová 

a finanční správa Spojených států amerických - Internal Revenue Services  - IRS). 
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Vyňaté účty jsou upraveny vyhláškou Ministerstva financí č. 108/2016 Sb., o stanovení vyňatých účtů 

pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní, 

a to mj. následovně: 

1. penzijní připojištění se státním příspěvkem účastníka podle zákona upravujícího penzijní 

připojištění se státním příspěvkem, jestliže celková výše jeho příspěvků za kalendářní rok 

nepřesáhne částku odpovídající 50 000 USD, 

2. doplňkové penzijní spoření účastníka podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření, 

jestliže celková výše jeho příspěvků za kalendářní rok nepřesáhne částku odpovídající 50 000 

USD. 

Specificky ve vztahu s USA pak platí dále Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými 

o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy 

Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax 

Compliance Act (“FATCA”) (ve Sbírce mezinárodních smluv publikováno jako sdělení Ministerstva 

zahraničních věcí č. 72/2014 Sb. m.s.), která stanoví, že z definice finančních účtů jsou vyňaty níže 

uvedené účty, s nimiž se nezachází jako s oznamovanými americkými účty, a to mj. tyto spořicí účty: 

1. Účet doplňkového penzijního spoření vedený v České republice, který splňuje požadavky zákona 

České republiky o doplňkovém penzijním spoření a následující podmínky: 

(i) Celková výše zaplacených příspěvků účastníka za kalendářní rok je rovna 50 000 EUR 

nebo nižší a 

(ii) (ii) Majitel účtu/účastník má bydliště v České republice nebo v členském státě Evropské 

unie, nebo 

2. Účet penzijního připojištění vedený v České republice, který splňuje požadavky zákona České 

republiky o penzijním připojištění se státním příspěvkem. 

Zjišťovanými údaji jsou přitom: 

1. jméno nebo označení majitele účtu, 

2. datum a místo narození majitele účtu, 

3. adresa místa trvalého nebo jiného pobytu nebo adresa sídla majitele účtu a 

4. daňové identifikační číslo nebo jiné obdobné číslo majitele účtu používané pro daňové účely 

ve státě, kde je daňovým rezidentem, a kód tohoto státu. 

 

Daňovým rezidentem se obecně rozumí daňově povinná osoba, která má povinnost přiznávat daně 

na území konkrétního státu. Ve státě, kde je osoba daňovým rezidentem, zdaňuje své veškeré příjmy. 

  

Majitel účtu, tzn. klient je povinen poskytnout PSČP potřebnou součinnost při prověřování a zjišťování. 

Za tímto účelem musí vyplnit prohlášení o statusu GATCA, které je součástí smluvní dokumentace a dále 

formulář Identifikace/Kontrola (v rámci tohoto formuláře včetně uvedení TIN  - Tax Identification 

Number). 

 

PSČP je povinna uchovávat doklady týkající se prověřování a zjišťování po dobu 10 let od konce 

kalendářního roku, za který jsou oznamované účty prověřovány a údaje o nich zjišťovány. 
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1.9.  Vzor vyplnění formuláře Identi fikace/Kontrola  

 

Návod k vyplnění formuláře 

 Číslo smlouvy: Vyplňuje se číslo smlouvy, ke které se formulář vztahuje. Nutné vždy vyplnit! 

 Identifikovaná osoba: Zaškrtne se pouze jedna možnost. 

Příjmení, titul před: Nezkracuje se. Uvádí se všechna příjmení přesně dle průkazu totožnosti. 

Uvádí-li se 2 tituly, není nutné za nimi psát tečku, vynechá se mezi nimi 1 pole. 

 Jméno, titul za: Nezkracuje se. Uvádí se všechna jména přesně dle průkazu totožnosti. Uvádí-li 

se 2 tituly, není nutné za nimi psát tečku, vynechá se mezi nimi 1 pole. 

 Rodné číslo: Zájemci, kteří mají přiděleno rodné číslo, uvádí rodné číslo. Má-li rodné číslo jen 9 

číslic, poslední pole se nechá prázdné. Zájemci bez přiděleného rodného čísla uvedou datum narození 

ve formátu DD.MM.RRRR. 

 Číslo pojištěnce: Vyplňuje se v případě, že zájemce (cizinec) nemá přiděleno rodné číslo. 

 Místo narození: Vyplní se místo narození dle průkazu totožnosti. Státní občanství: Vyplní se dle 

průkazu totožnosti. Pohlaví: Vyplní se dle průkazu totožnosti. 

 Trvalé bydliště: Vyplní se dle průkazu totožnosti. Kód země: Vyplní se trojmístný kód označující 

zemi. Při nevyplnění se automaticky použije kód CZE. 

1 

2

  3 

4 

5 

6 

7
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Belgie BEL Litva LTU Rumunsko ROU 
Bulharsko BGR Lotyšsko LVA Rusko RUS 
Dánsko DNK Lucembursko LUX Řecko GRC 
Estonsko EST Maďarsko HUN Slovensko SVK 
Finsko FIN Malta MLT Slovinsko SVN 
Francie FRA Německo DEU Španělsko ESP 
Chorvatsko HRV Nizozemsko NLD Švédsko SWE 
Irsko IRL Polsko POL Švýcarsko CHE 
Itálie ITA Portugalsko PRT Ukrajina UKR 
Kypr CYP Rakousko AUT V. Británie GBR 

   

  Mobilní telefon: Uvedením mobilního telefonu zájemce (příp. zákonný 

zástupce/opatrovník/určená osoba) souhlasí s kontaktováním ze strany PSČP. Druhý telefon: Uvádí se 

druhý mobilní telefon nebo pevná linka. E-mail: Uvádí se e-mailová adresa zájemce (příp. zákonného 

zástupce/opatrovníka). 

 Osobní údaje: Zaškrtává se jedna z možností, kdy klient (příp. zákonný 

zástupce/opatrovník/určená osoba) dává/odvolává souhlas s předáním osobních a produktových údajů 

pro marketingové účely ve skupině Generali. 

Politicky exponovaná osoba: Zaškrtne se v závislosti na skutečnosti, zda je nebo není klient 

politicky exponovanou osobou dle zákona č. 253/2008 Sb. Přesná definice politicky exponované osoby 

je uvedena na zadní straně formuláře. 

Datum ukončení politicky exponované osoby: Uvádí se datum, od kterého již 

identifikovaná/kontrolovaná osoba nemá status politicky exponované osoby. 

Daňový rezident: Zaškrtne se v případě, kdy je klient (příp. zákonný zástupce/opatrovník/určená 

osoba) daňovým rezidentem mimo ČR. Přesná definice daňového rezidenta je uvedena na zadní straně 

formuláře.  

TIN: Vyplňuje se vždy, pokud je klient (příp. zákonný zástupce/opatrovník/určená osoba) 

daňovým rezidentem. Přesná definice čísla TIN je uvedena na zadní straně formuláře. 

Průkaz totožnosti, číslo dokladu, platnost do, vydán kým: Vyplní se dle průkazu totožnosti při 

identifikaci zájemce nebo zákonného zástupce/opatrovníka. (OP = občanský průkaz; CP = cestovní pas). 

  

 Účel a zamýšlená povaha obchodu: Zaškrtne se buď Naspoření fin. prostředků nebo Jiné. Záleží 

na účelu spoření v účastnických fondech. Nutné vždy jednu možnost zvolit! Při volbě „Jiné“ je nutné dále 

definovat. 

Zdroje finančních prostředků: Zaškrtne se buď Ze zaměstnání/z podnikání/z majetku nebo Jiné. 

Záleží na zdroji. Zdroj je nutné vždy vyplnit! 

Doklady nutné k jejich prokázání: Zaškrtne se buď Doložení pracovního poměru/ Daňové 

přiznání nebo Jiné. Záleží na dokladech. Nutné vyplnit pouze, pokud je identifikovaná/kontrolovaná 

osoba politicky exponovanou osobou!  

 Datum podpisu: Vyplní se den, měsíc a rok, kdy klient (příp. zákonný zástupce/opatrovník) 

formulář podepsal. 

Podpis zprostředkovatele; podpis klienta: Smlouva musí být podepsána oběma stranami. 

 Příjmení a jméno zprostředkovatele, telefon, získatelský kód: Vyplní se údaje o 

zprostředkovateli, který smlouvu sjednal. 
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2.  UZAVŘENÍ SMLOUVY 

2.1.  Postup uzavření  nové smlouvy 

 

 
 
 
Smlouvu o doplňkovém penzijním spoření lze uzavřít pouze písemně. 

  
Uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření se skládá z 17 kroků, které je zprostředkovatel 

(finanční poradce) povinen dodržet a zaznamenat na formuláři smlouvy PSČP.  

(1) Zjištění existence a popřípadě stavu smlouvy penzijního připojištění nebo spoření (prevence 

 vzniku tzv. duplicity, překrytí účinnosti smluv). Zákon upravuje, kdy není možné novou smlouvu 

 uzavřít. Jedná se především o situaci, kdy předchozí smlouva o penzijním připojištění (PP, TF) 

 nebo smlouva o doplňkovém penzijním spoření (3U, DPS) nebyla dosud vypořádána. V takovém 

 případě může být nová smlouva zneplatněna od počátku. 

(2) Seznámení klienta s informacemi v brožuře „Důležité dokumenty ke smlouvě“ a předání této 

brožury klientovi (brožura je součástí desek s formulářem smlouvy a také ke stažení na 

www.pfcp.cz). Součástí brožury je také list Informace o zprostředkovateli, kam zprostředkovatel 

vyplní své údaje.  

(3) Vyplnění investičního dotazníku na základě odpovědí klienta a zaznamenání počtu dosažených 

bodů. 

(4) Zaznamenání skutečnosti, že klient uděluje souhlas(y) s předáním osobních údajů do skupiny 

Generali. 

(5) Identifikace klienta doplňkového penzijní spoření a zaznamenání jeho údajů v části: Zájemce. 

V případě klienta cizince (bez trvalého pobytu v ČR) je nutné správně doplnit údaje k nároku na 

státní příspěvek, viz vzor smlouvy bod 9. 

(6) Je-li klientem nezletilá nebo nesvéprávná osoba, pak následuje Identifikace zákonného zástupce 

(obvykle rodič), třetí osoby nebo opatrovníka a zaznamenání jeho údajů v části: Zákonný zástupce, 

viz vzor smlouvy bod 10 až 12. 

(7) V částech: Kontakty doplnění elektronických kontaktů na klienta nebo zastupující osobu. 

Identifikace doplnění průkazu totožnostiJe-li klient Politicky exponovaná osoba a/nebo Daňový 

rezident mimo ČR, označte příslušná políčka v této části. je  

(8) V části Kontrola je vždy nutné vyplnit také Zdroj příjmů a Účel a zamýšlená povaha obchodu. 

(9) Před interním převodem smlouvy informujte klienta o základních vlastnostech obou penzijních 

produktů dle tabulky Informace při převodu smlouvy. Převod prostředků ze smlouvy o penzijním 

připojištění na novou smlouvu doplňkového penzijního spoření je sjednáno uvedením čísla staré 

smlouvy v sekci Interní převod. Podpis klienta musí být úředně ověřen, viz vzor smlouvy bod 29.  

(10) Upozornění na rizika při nevyplnění investičního dotazníku nebo sjednáním strategie spoření, 

která neodpovídá spořicímu profilu klienta (text v  části: Rizika).   

(11) Doporučení spořicího profilu klienta (zaznamenat v části: Profil). Jedná se o doporučení, které 

 zprostředkovatel dává zájemci (tzn. ještě se nejedná o sjednání), a to na základě výsledku 

 investičního dotazníku (viz vzor smlouvy bod 1). Bodová rozmezí pro jednotlivé profily jsou 

 uvedeny na zadní straně formuláře smlouvy. 

Upozornění: NEdodržení zde uvedeného postupu při uzavření smlouvy může znamenat 

neplatnost smlouvy o doplňkovém penzijním spoření! 

http://www.pfcp.cz/


 DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ 
 

22 
 

(12) Volba strategie spoření (část Sjednaná strategie spoření). Právě zde se sjednává strategie 

 spoření. Může být shodná s doporučením obchodníka nebo odlišná dle požadavku klienta.  

(13) Při interním převodu smlouvy v kombinaci s dynamickou nebo vyváženou strategií spoření 

 doporučujeme sjednat službu Balancovaný převod (viz vzor smlouvy bod 19). 

(14) Dále je třeba sjednat další důležité údaje (část Další údaje), jako například: 

 Měsíční příspěvek klienta (Doporučujeme min 300 Kč, aby klient dosáhl na státní 

příspěvek). 

 Způsob placení (Vždy je nutné zaškrtnout jednu z možností. Doporučujeme placení 

trvalým příkazem). 

 Doporučuje se vždy sjednat alespoň jednu určenou osobu. 

 Popřípadě sjednat Daňový servis pro automatizaci možnosti čerpání maximálních 

daňových výhod.  

(15) Datum podpisu smlouvy. 

(16) Identifikace a podpis zprostředkovatele je nezbytnou součástí uzavírání smlouvy. Vyberte správný 

formát získatelského čísla v rozlišení ČP Distribuce, Generali (Direct Care) a Ostatní distribuce 

(Finhaus a makléřské společnosti). 

(17) Podpis klienta je nezbytnou podmínkou uzavření smlouvy. 

 
Nedodržení nebo nezaznamenání některého z výše popsaných kroků může vést k neplatnosti sjednané 

smlouvy. V případě takové chyby je třeba s klientem uzavřít novou smlouvu. Obchodník je na chybu 

upozorněn e-mailem. 

 

Zjištění stavu předchozí smlouvy (bod 1).  

Zda má klient více smluv (v transformovaném či účastnickém fondu) u jiné penzijní společnosti nemůže 

PSČP předem zjistit. Je proto nutné tyto údaje ověřit u klienta, popř. může klient požádat o zjištění 

Ministerstvo financí, odbor 36, Letenská 15, 118 10 Praha 1, www.mfcr.cz. 

Zjistí-li PSČP následně, že smlouvy byla sjednána před ukončením předchozí smlouvy, může smlouvu 

dodatečně zneplatnit. Nejprve však PSČP požádá o spolupráci klienta i obchodníka. 

 

Jak postupovat, když předchozí smlouva dosud nebyla vypořádána: 

A. Klient má původní smlouvu o penzijním připojištění u jiné penzijní společnosti (smlouvy uzavřené 

do konce roku 2012) 

1) Podle zákona není možné mezi penzijními společnostmi převádět různé typy smluv. Aby 

mohlo dojít k převodu úspor do PSČP, je nutné nejdříve převést u původní společnosti úspory 

na nový typ smlouvy. Nejprve tedy s klientem sjednejte s předchozí společností novou 

smlouvu o doplňkovém penzijním spoření a zároveň požádejte o převod prostředků ze staré 

smlouvy na novou. Nově uzavřenou smlouvu u penzijní společnosti následně ukončete. 

2) Jako obecně nejvhodnější způsob ukončení Vám doporučujeme převod prostředků. Použijte 

formulář PSČP (obsahuje souhlas PSČP s tímto krokem). Podpis klienta je třeba úředně ověřit. 

Ověření podpisu získáte na poště, obecním úřadu nebo u notáře. 

3) Jakmile přechozí společnost písemně potvrdí ukončení nové smlouvy, je možné uzavřít 

smlouvu s PSČP. Datum její účinnosti může být nejdříve následující měsíc po ukončení 

předchozí smlouvy. 

B. Klient má smlouvu o doplňkovém penzijním spoření u jiné penzijní společnosti (smlouvy uzavřené 

od roku 2013) 
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1) Smlouva je ukončena – Sjednáváte-li smlouvu v předstihu, vepište do smlouvy správné datum 

účinnosti, tj. nejdříve následující měsíc po ukončení předchozí smlouvy. Potvrzení předchozí 

společnosti je možné přiložit ke smlouvě. Urychlí se tím případná administrativa při 

odstraňování nesrovnalostí.  

2) Smlouva není ukončena – Postupujte prosím podle bodů A2 + A3. 

C. Klient má smlouvu o penzijním připojištění u PSČP (smlouvy uzavřené od roku 2013) 

1) Ukončit tuto smlouvu a převést prostředky na nově uzavíranou smlouvu lze v sekci Interní 

převod na formuláři smlouvy. Před převodem seznamte klienta s informacemi v tabulce na 

3. straně formuláře. Nezapomeňte na úřední ověření podpisu klienta. 

2) Při sjednání dynamické nebo vyvážené strategie spoření doporučujeme sjednat službu 

Balancovaný převod v rámci sekce Sjednaná strategie spoření. 

 

2.2.  Samosjednání smlouvy obchodníkem  

 

V případě, kdy obchodník uzavírá novou smlouvu sám na sebe, je třeba, aby jiný obchodník osobně 

provedl identifikaci a kontrolu v rámci AML povinností, což nemůže udělat ten samý člověk. Ke 

smlouvě je tak třeba přiložit formulář Identifikace a kontrola, který vyplní obchodník od toho, co sám 

sobě uzavřel smlouvu. 

Bez tohoto kroku není splněna identifikace a kontrola, která je však nezbytnou součástí uzavírání 

smlouvy. Bez doložení daného dokumentu nelze smlouvu přijmout (zařadit do systému). 

  

Upozornění: Interní předpisy některých obchodních partnerů (např. obchodní sítě skupiny Generali) 

zakazují samosjednání smlouvy obchodníkem. 
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2.3.  Vzor vyplnění smlouvy  
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Návod k vyplnění smlouvy 

 Dotazník: Zprostředkovatel se zájemcem (příp. zákonným zástupcem/opatrovníkem) vyplní 

dotazník a počet dosažených bodů. 

 Souhlasy se zpracováním osobních údajů: Zprostředkovatel se zájemcem (příp. zákonným 

zástupcem/opatrovníkem) zaškrtne Souhlasy se zpracováním osobních údajů. Pokud nebude 

zaškrtnuto, souhlasy uděleny nejsou. 

 Příjmení, titul před: Nezkracuje se. Uvádí se všechna příjmení přesně dle průkazu totožnosti. 

Uvádí-li se 2 tituly, není nutné za nimi psát tečku, vynechá se mezi nimi 1 pole. 

 Jméno, titul za: Nezkracuje se. Uvádí se všechna jména přesně dle průkazu totožnosti. Uvádí-

li se 2 tituly, není nutné za nimi psát tečku, vynechá se mezi nimi 1 pole. Do pole je možné vepsat i 

označení ml. (mladší)/st. (starší). 

 Rodné číslo: Zájemci, kteří mají přiděleno rodné číslo, uvádí rodné číslo. Má-li rodné číslo jen 

9 číslic, poslední pole se nechá prázdné. Zájemci bez přiděleného rodného čísla uvedou datum 

narození ve formátu DD.MM.RRRR. 

 Číslo pojištěnce: Vyplňuje se v případě, že zájemce (cizinec) nemá v ČR trvalý pobyt. Ke 

smlouvě je nutné přiložit kopii kartičky pojištěnce. 

Místo narození: Vyplní se místo narození dle průkazu totožnosti. Státní občanství: Vyplní se 

dle průkazu totožnosti. Pohlaví: Vyplní se dle průkazu totožnosti. 

 Trvalé bydliště: Vyplní se dle průkazu totožnosti. Nemá-li klient trvalé bydliště v ČR, uvádí se 

adresa v zemi EU/EHP. Kód země: Vyplní se trojmístný kód označující zemi. Při nevyplnění se 

automaticky použije kód CZE. 

Belgie BEL Litva LTU Rumunsko ROU 
Bulharsko BGR Lotyšsko LVA Rusko RUS 
Dánsko DNK Lucembursko LUX Řecko GRC 
Estonsko EST Maďarsko HUN Slovensko SVK 
Finsko FIN Malta MLT Slovinsko SVN 
Francie FRA Německo DEU Španělsko ESP 
Chorvatsko HRV Nizozemsko NLD Švédsko SWE 
Irsko IRL Polsko POL Švýcarsko CHE 
Itálie ITA Portugalsko PRT Ukrajina UKR 
Kypr CYP Rakousko AUT V. Británie GBR 

 

Kontaktní adresa: Vyplní se pouze v případě, že není shodná s trvalou adresou. Kontaktní 

adresu zájemce uvádí, pokud si přeje zasílat korespondenci na jinou adresu, než je adresa trvalého 

bydliště. Kód země: Vyplní se trojmístný kód označující zemi. Při nevyplnění se automaticky použije 

kód CZE. Podrobné kódy zemí jsou uvedeny u trvalého bydliště zájemce. 

Doložen trvalý pobyt na území ČR: Vyplňují pouze cizinci s povolením trvalého pobytu v ČR. 

Ke smlouvě je nutné přiložit kopii dokladu, viz rubová strana smlouvy. Doložena účast na zdravotním 

pojištění v ČR a pobyt v EU/EHP: Vyplňují pouze cizinci bez povolení trvalého pobytu v ČR. Ke 

smlouvě je nutné přiložit kopii dokladu, viz rubová strana smlouvy. Doložena účast na důchodovém 

pojištění v ČR a pobyt v EU/EHP: Vyplňují pouze cizinci bez povolení trvalého pobytu v ČR. Ke 

smlouvě je nutné přiložit kopii dokladu, viz rubová strana smlouvy. Doloženo pobírání důchodu z ČR a 

pobyt v EU/EHP: Vyplňují pouze cizinci bez povolení trvalého pobytu v ČR. Ke smlouvě je nutné 

přiložit kopii dokladu, viz rubová strana smlouvy. 
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 ! V případě nezletilého/nesvéprávného zájemce poskytne údaje zákonný 

zástupce/opatrovník. 

Vyplní se údaje o zákonném zástupci/opatrovníkovi dle průkazu totožnosti. Platí stejná 

pravidla jako u zájemce. 

  Čestné prohlášení zákonného zástupce: Zaškrtne se pouze v případě, že ke smlouvě není 

přiloženo na dalším listu řádně vyplněné čestné prohlášení zákonného zástupce. K dispozici na 

www.pfcp.cz. Zákonný zástupce může ke smlouvě dále přiložit kopii rodného listu nezletilého a 

prokázat tím, že opravdu je zákonným zástupcem, čímž nahradí požadované čestné prohlášení. 

 Doložena plná moc: Zaškrtne se pouze v případě, že smlouvu uzavírá zákonný zástupce na 

základě plné moci, která je k dispozici na www.pfcp.cz. Řádně vyplněnou plnou moc je třeba ke 

smlouvě přiložit. 

 Rozhodnutí soudu (obvykle opatrovník):  Zaškrtne se pouze v případě, že smlouvu za 

zájemce sjednává opatrovník. Ke smlouvě je nezbytné přiložit zmocnění soudem a pověření soudu 

k uzavření smlouvy. 

Informace pro zákonného zástupce nebo opatrovníka jsou uvedeny na zadní straně smlouvy. 

 Trvalé bydliště: Vyplní se údaje zákonného zástupce/opatrovníka dle průkazu totožnosti. Kód 

země: Vyplní se trojmístný kód označující zemi. Při nevyplnění se automaticky použije kód CZE. 

Podrobné kódy zemí jsou uvedeny u trvalého bydliště zájemce.  

 Mobilní telefon: Uvedením mobilního telefonu zájemce (příp. zákonný zástupce/opatrovník) 

souhlasí s kontaktováním ze strany PSČP. Druhý telefon: Uvádí se druhý mobilní telefon nebo pevná 

linka. E-mail: Uvádí se e-mailová adresa zájemce (příp. zákonného zástupce/opatrovníka). 

Průkaz totožnosti, číslo dokladu, platnost do, vydán kým: Vyplní se dle průkazu totožnosti 

při identifikaci zájemce nebo zákonného zástupce/opatrovníka. (OP = občanský průkaz; CP = cestovní 

pas). 

 Politicky exponovaná osoba: Zaškrtne se v závislosti na skutečnosti, zda je nebo není 

zájemce politicky exponovanou osobou dle zákona č. 253/2008 Sb. Přesná definice politicky 

exponované osoby je uvedena na zadní straně formuláře smlouvy.  

 Daňový rezident: Zaškrtne se v případě, kdy je zájemce daňovým rezidentem. Přesná definice 

daňového rezidenta je uvedena na zadní straně formuláře smlouvy. 

Účel a zamýšlená povaha obchodu: Zaškrtne se buď Naspoření finančních prostředků, nebo 

Jiné a do kolonky se uvede detailněji. Záleží, za jakým účelem klient spoření zakládá. Nutné vždy 

jednu možnost zvolit! Při volbě Jiné je nutné dále definovat.  

Zdroj finančních prostředků: Zaškrtne se buď Ze zaměstnání nebo Z podnikání nebo Jiné, 

které se rozvede. Záleží, z jakého zdroje budou prostředky do spoření vkládány. Zdroj je nutné vždy 

vyplnit! Při volbě Jiné je nutné dále definovat. 

Doklady nutné k jejich prokázání: Vyplňuje se pouze, pokud je kontrolovaná osoba Politicky 

exponovanou osobou! Zaškrtne se buď Doložení pracovního poměru nebo Daňové přiznání nebo 

Jiné. Při volbě Jiné je nutné dále definovat.   

 Interní převod: Vyplní se v případě, kdy klient žádá o převod prostředků z penzijního 

připojištění do účastnických fondů doplňkového penzijního spoření v rámci PSČP (nejedná se o 

reinvestici či částečnou výplatu). Vyplněním čísla smlouvy penzijního připojištění (smlouvy uzavřené 

do konce roku 2012) dojde k ukončení této smlouvy a převodu klientových úspor a práv na nově 

uzavřenou smlouvu doplňkového penzijního spoření. Podpis klienta musí být úředně ověřen. 

Profil zájemce: Podle dosažených bodů v investičním dotazníku se zakřížkuje výsledný profil. 

Bodové rozmezí pro jednotlivé profily jsou uvedeny na zadní straně tohoto formuláře. Jednu 
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z uvedených možností je nutné zaškrtnout vždy! Na základě profilu zájemce se určuje strategie 

spoření. 

 Strategie spoření: Zakřížkuje se buď jeden z nabízených spořicích programů (dle výsledného 

spořicího profilu), nebo se zvolí umístění prostředků přímo do jednotlivých fondů. Pokud je zvolena 

vlastní strategie spoření, je nezbytné uvést počet procent k jednotlivým fondům, do kterých se budou 

vkládat finanční prostředky. Pokud je uvedeno více fondů, součet podílů musí být 100 %. Nelze 

zaškrtnout obě možnosti (spořicí program a vlastní strategie spoření). V takovém případě PSČP 

zainvestuje 100 % prostředků klienta do Spořicího účastnického fondu. 

 Balancovaný převod: Zakřížkuje se v případě zájmu o sjednání služby. Sjednání služby je 

možné pouze pro klienty, kteří žádají o převod prostředků z penzijního připojištění do účastnických 

fondů doplňkového penzijního spoření (viz bod 15). Tato služba snižuje riziko poklesu hodnoty úspor 

z penzijního připojištění. Podmínky služby jsou uvedeny na zadní straně tohoto formuláře. 

Měsíční příspěvek klienta: Vyplní se výše měsíčního příspěvku, který bude hrazen. Pokud 

výše příspěvku nebude vyplněna, PSČP automaticky nastaví výši 100 Kč. 

 Příspěvek zaměstnavatele: Zakřížkuje se v případě, že na smlouvu bude přispívat 

zaměstnavatel. 

 Způsob placení: Zakřížkuje se požadovaný způsob placení. Při volbě způsobu placení 

prostřednictvím SIPO je nutné doplnit i spojovací číslo, příp. částku, pokud je odlišná od výše 

měsíčního příspěvku. 

 Daňový servis: Zakřížkuje se v případě zájmu o sjednání služby. Tato služba zautomatizuje 

daňovou optimalizaci klientových příspěvků. Podmínky služby jsou uvedeny na zadní straně tohoto 

formuláře. 

Určená osoba: Vyplňuje se příjmení, jméno, titul, datum narození, pohlaví. Pokud mají být na 

smlouvě sjednány více než dvě osoby, uvádějí se na přiloženém listu, který klient (příp. zákonný 

zástupce/opatrovník) podepíše a zprostředkovatel řádně klienta (příp. zákonného zástupce) 

identifikuje a ověří jeho podpis. Součet podílů musí být 100 %. 

Datum účinnosti smlouvy: Označuje počátek smlouvy. Vyplní se měsíc, který následuje po 

podpisu smlouvy, a rok. Pokud klient přechází od jiné penzijní společnosti, může být datum účinnosti 

nejdříve 1. den měsíce následujícího po ukončení předchozí smlouvy. 

 Kampaň: Uvede se název kampaně, v rámci které je smlouva sjednána. 

 Datum podpisu: Vyplní se den, měsíc a rok, kdy klient (příp. zákonný zástupce/opatrovník) 

smlouvu podepsal. Datum se vyplňuje na smlouvě a zároveň také na investičním dotazníku. 

Podpis zprostředkovatele; podpis klienta: Smlouva musí být podepsána oběma stranami.  

Příjmení a jméno zprostředkovatele, telefon, e-mail, získatelský kód: Vyplní se údaje o 

zprostředkovateli, který smlouvu sjednal. Údaje slouží pro výplatu provize a pro zkontaktování 

v případě zjištěných nesrovnalostí. 

Úřední ověření podpisu klienta: Vyplňuje se pouze v případě Interního převodu. 

 

Prodejce by se měl vyvarovat chyb, které zdržují zpracování smluv. Především: 

 Smlouvu vyplňovat vždy hůlkovým písmem a pouze do vyhrazených boxů 

 Nepřeškrtávat žádnou sekci, pokud nesjednává produkt 
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2.4.  Doporučený text plné moci zákonného zástupce nezleti lého pro 

třetí  osobu  
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2.5.  Nejčastější  chyby při  uzavírání smlouvy  

Při zpracování smlouvy dochází ke kontrole vyplněných údajů. Obecně kontroly rozlišujeme mj. na 

diskvalifikační a tvrdé. 

Tvrdé chyby lze napravit doplněním. O každé takové chybě posíláme obchodníkovi informační e-mail. 

Pro vyřešení situace stačí na e-mail odpovědět a doplnit nebo opravit požadovanou nesrovnalost. 

Nejčastější tvrdé chyby jsou: 

 není zaškrtnuto čestné prohlášení u nezletilého klienta v sekci Zákonný zástupce, 

 

 není vyplněn spořicí profil Zájemce v sekci Profil, na základě výsledku Investičního dotazníku, 

 chybí sjednání strategie spoření v sekci Sjednání strategie spoření. V sekci Profil se 

nesjednává strategie. 

Diskvalifikační chyby opravit nelze. Protože nebyl dodržen zákonný postup pro uzavření smlouvy 

a nesrovnalost je obecně hodně významná, považuje se smlouva na neplatnou. Smlouvu je proto 

třeba uzavřít znovu. I v tomto případě posíláme obchodníkovi informační e-mail. Doplnění však již 

není možné. Navíc o této skutečnosti písemně informujeme také klienta. 

Nejčastější diskvalifikační chyby jsou: 

 chybí podpis zprostředkovatele, 

 chybí podpis klienta. 

2.6.  Postup po uzavření smlouvy  

(1) Podepsaný originál smlouvy, vč. všech příloh, zašle zprostředkovatel do sídla PSČP (Na 

 Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4). Pokud za nezletilého klienta sjednala smlouvu třetí 

 osoba, je třeba zaslat i originál plné moci od zákonného zástupce.  

(2) První kopii smlouvy a brožuru „Důležité dokumenty ke smlouvě“ si ponechá klient. 

(3)  Druhá kopie smlouvy patří zprostředkovateli. Některé obchodní sítě mohou používat 

formuláře pouze s jednou kopií smlouvy pro klienty. 

(4)  PSČP po doručení smlouvy zašle klientovi dopisem potvrzení přijetí smlouvy spolu 

 s pokyny k placení příspěvků.  

 

Upozornění: Zprostředkovatel je zodpovědný za: 

a) používání aktuálních formulářů a dokumentů PSČP. O změnách formulářů a dokumentů pro sjednání 

smlouvy bude zprostředkovatel v předstihu informován od PSČP v podobě Externího sdělení.  

/Např. Klíčové informace o fondech se každoročně aktualizují; Marketingové materiály mají 

omezenou platnost, atd./.  

b) informování klienta o každé pobídce, kterou poskytuje on nebo třetí strana klientovi a také o každé 

pobídce, kterou jemu poskytuje třetí strana. 
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Doplňkové penzijní spoření vzniká na základě smlouvy dnem stanoveným v této smlouvě, nejdříve však 

dnem podpisu. V případě PSČP nejdříve 1. dnem následujícího měsíce po podpisu, pokud není uvedeno 

pozdější datum. 

 

2.7.  Převod penzijního připojištění do účastnických fondů  

Převod smlouvy z Transformovaného fondu do účastnického fondu je možné provést pouze v rámci 

jedné penzijní společnosti (tzv. interní převod). K tomu je nutné: 

1. Smlouvu o penzijním připojištění ukončit a zároveň požádat o převod na novou smlouvu do 

účastnických fondů doplňkového penzijního spoření. Podpis klienta na žádosti o převod musí 

být úředně ověřen. 

2. Uzavřít smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. 

 

Oba kroky se nově realizují na jednom formuláři, a to na formuláři nové smlouvy v sekci Interní 

převod. Interní převod není zpoplatněn. Při převodu se klientům započítává doba spoření.  

Při přechodu z transformovaného fondu do účastnických fondů: 

 zaniká oprávněné osobě (nově „určená osoba“) možnost čerpat po 36 naspořených měsících 

pozůstalostní penzi vč. státních příspěvků dědici nebo oprávněné osobě, které bylo možné 

v transformovaném fondu, 

 zaniká možnost čerpat po 180 naspořených měsících výsluhovou penzi (jsou-li na původní smlouvě 

sjednány starobní i výsluhová penze, pak se výsluhová penze převádí na starobní penzi, tedy 

výsluhová penze zaniká)1, 

 zaniká možnost čerpat invalidní penzi formou jednorázového vyrovnání. 

 

Pokud klient spoří v transformovaném fondu u jiné penzijní společnosti, je nutné smlouvu ukončit s 

převodem (zdarma) do účastnického fondu této společnosti sjednáním nové smlouvy s touto penzijní 

společností a až následně převést spoření do Penzijní společnosti České pojišťovny. 

Převodu smluv se věnuje kapitola 3. 

 

Balancovaný převod 

 

                                                           
1 Na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření nelze výsluhovou penzi sjednat. 
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Balancovaný převod je služba, která je klientem volitelná pouze při převodu prostředků ze smlouvy 

o penzijním připojištění.  

 

Prostředky z penzijního připojištění (s výjimkou doplatků) jsou nejprve umístěny do Spořicího 

účastnického fondu. Po dobu prvních 36 měsíců účinnosti smlouvy je do Klientem zvolené strategie 

spoření převáděna vždy částka odpovídající jedné třiceti šestině počtu penzijních jednotek 

nakoupených za úspory na smlouvě penzijního připojištění. Převáděná částka v Kč se mění na základě 

aktuální výše hodnoty penzijní jednotky Spořicího účastnického fondu. Rozhodný den pro převod do 

klientem zvolené strategie je poslední kalendářní den v každém z 36 měsíců.  

 

Nové platby na smlouvu doplňkového penzijního spoření jsou investovány do sjednané strategie 

spoření. Zákonná investiční brzda (převod prostředků do povinného konzervativního fondu podle § 

114 ZDPS) nebo výplata prostředků ze smlouvy ukončuje trvání této služby. V případě, že je převod 

smlouvy o penzijním připojištění znemožněn z důvodu existence další Klientovy smlouvy v jiné penzijní 

společnosti, nese případnou ztrátu zpětného odkupu penzijních jednotek Klient.  

 

Ukončení služby na žádost Klienta je provedeno ke dni přijetí písemné žádosti s úředním ověřením 

podpisu Klienta do sídla PSČP. 

 

2.8.  Reinvestice 

Pokud již dosáhl účastník transformovaného fondu nároku na výplatu dávky, lze provést převod části 

prostředků účastníka z transformovaného fondu do účastnických fondů i na základě reinvestice. 

Účastník si jejím prostřednictvím také výrazně urychlí výplatu zbývající části prostředků. 

 

Reinvestici lze provést také v účastnických fondech.  

 

Obecné podmínky pro kampaň zrychlené výplaty Expres jsou:  

1. Sjednání následné smlouvy shodného klienta 

 měsíční příspěvek na následné smlouvě 500 Kč, 
 vklad 10 000 Kč. 
2. Sjednání dětské smlouvy při pořizování žádosti o výplatu v portálu PEPA 
 Došlo ke sjednání dětské smlouvy 

 

Přehled výplatních termínů je uveden v příloze. 

Reinvestici lze provést jen v případě, že nová smlouva nebude obsahovat chyby a bude jí tak možné po 

přijetí okamžitě zařadit do informačního systému PSČP. Pokud však nová smlouva bude vykazovat 

chyby, nelze výplatu ve zkráceném termínu provést. Prodejce je o chybě na smlouvě informován 

emailem. Jestliže prodejce chybu na nové smlouvě neodstraní do 1 měsíce, smlouva se zamítá a bude 

nutné sepsat novou smlouvu.  Veškeré informace o typu chyby a způsobu odstranění obdrží prodejce 

v emailu. Pokud dojde ke stornu smlouvy, obdrží tuto informaci dopisem také klient. Jestliže neobdrží 

PSČP do 1 měsíce řádně opravenou, nebo novou smlouvu, vyplácí se klientům úspory v režimu 

standardní výpovědi. 
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2.9.  Výše spoření  a frekvence placení  

Minimální výše sjednaného spoření klienta je stanovena na 100 Kč. Výše spoření klienta má vliv na 

vznik nároku na státní příspěvky, které se poskytují od spoření 300 Kč měsíčně. Výši spoření může klient 

v průběhu spoření měnit. Zákonem není omezena ani maximální výše sjednaného spoření, měsíčních 

plateb nebo jednorázového vkladu2. 

V případě tíživé finanční situace může klient své spoření i přerušit nebo v krajním případě svou smlouvu 

předčasně ukončit. 

 

Spoření účastníka je splatné do konce kalendářního měsíce, za který se platí. V případě, že klient chce 

zasílat platby v delší periodě než měsíčně, je spoření splatné do konce prvního kalendářního měsíce 

tohoto období (termín spoření má významný vliv pro čerpání státních příspěvků). 

 

Pro snížení rizika lze doporučit spoření formou pravidelného měsíčního zasílání vkladů formou 

nastavení trvalého příkazu z bankovního účtu! 

 

2.10.  Způsoby placení spoření –  příspěvky kl ienta 

Klient má následující možnosti placení svého spoření: 

 Bezhotovostně, trvalým příkazem z bankovního účtu – doporučujeme nastavit datum platby 

nejpozději do 10. dne v měsíci z důvodu čerpání státních příspěvků ke spoření. 

Platby v rámci ČR 
o číslo bankovního účtu: 0840111280/2700 

Bankovní účet pro platby penzijního připojištění (transformovaný fond) je odlišný! 

o variabilní symbol platby: Rodné číslo klienta bez lomítka, osoba s číslem pojištěnce uvádí místo 

rodného čísla číslo pojištěnce. Osoba, která nemá RČ ani číslo pojištěnce symbol nevyplňuje. 

o specifický symbol platby: číslo smlouvy o doplňkovém penzijním spoření 

o konstantní symbol: (nepovinné) 0558 

Platby ze zahraničí 
o číslo bankovního účtu: 0840111280/2700 

Bankovní účet pro platby penzijního připojištění (transformovaný fond) je odlišný! 
o IBAN: CZ802700000000840111280 
o SWIFT (BIC): BACXCZPP 
o Název a adresa banky: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.; Želetavská 1525/1; 140 

92 Praha 4 

 Bezhotovostně srážkou ze mzdy – hradí zaměstnavatel dle pokynů klienta - svého zaměstnance. 

Zaměstnavatel může využít i hromadné platby za všechny své zaměstnance spořící u PSČP a to i 

v případě, kdy poskytuje příspěvky i zaměstnavatel. 

o bankovní spojení pro platby klienta je stejné,  

+ bankovní spojení pro příspěvky zaměstnavatele je uvedeno v kapitole 2.11 

+ informace o hromadných platbách jsou na https://www.pfcp.cz/o-nas/pro-

zamestnavatele/proc-s-nami-spolupracovat 

 Bezhotovostně, platební kartou na pobočkách České pojišťovny – doporučujeme hradit nejpozději 
do 10. dne v měsíci z důvodu čerpání státních příspěvků ke spoření. 
Na pobočkách budou akceptovány všechny druhy kreditních i debetních platebních karet. Takto 
provedené platby by měly být na účty naší společnosti připisovány maximálně s dvoudenním 

                                                           
2 V případě nutnosti je třeba provést identifikaci a kontrolu klienta dle bodu 1.6. 
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zpožděním. Odchozí platba z účtu klienta může být zpoplatněna dle smluvního vztahu s jeho 

bankou. 
 Formou hromadné platby SIPO – „soustředěné inkaso plateb obyvatelstva“ u České pošty, která 

různé platby placené klientem v jedné částce uhradí jednotlivým institucím. 

V tomto případě klient uvede své spojovací číslo „SIPO“ na formuláři smlouvy nebo žádosti o změnu 

a PSČP již zajistí zavedení částky spoření nejpozději do 2 měsíců od data doručení žádosti do sídla 

PSČP. Prostřednictvím SIPO lze spořit jen s měsíční frekvencí. Spojovací číslo SIPO je možné využít 

pro platbu příspěvků i na více smluv, je však zapotřebí tento způsob placení sjednat na každé 

smlouvě zvlášť.  

Více informací k SIPO lze získat na stránkách www.ceskaposta.cz 

http://www.ceskaposta.cz/cz/sluzby/penezni-sluzby/cr/sipo-id259/ 

 Hotovostně na pobočkách České pojišťovny  

 Poštovní poukázkou – doporučujeme hradit nejpozději do 10. dne v měsíci z důvodu čerpání 
státních příspěvků ke spoření.  
Pro platby je možné využít složenek typu A, které jsou dostupné na všech pobočkách České pošty 
nebo předvyplněné na vyžádání u penzijní společnosti. 

 

2.11.  Způsoby placení spoření –  příspěvky zaměstnavatele 

 Bankovní spojení pro příspěvky zaměstnavatele: 

o číslo bankovního účtu: 0840111280/2700 

o variabilní symbol platby: 00 + IČ zaměstnavatele 

o specifický symbol platby: Rodné číslo klienta bez lomítka, osoba s číslem pojištěnce uvádí místo 

rodného čísla číslo pojištěnce. Osoba, která nemá RČ ani číslo pojištěnce uvede číslo smlouvy. 

o konstantní symbol: (nepovinné) 0558 

 Zaměstnavatel může pro zasílání „příspěvků zaměstnavatele“ použít hromadnou platbu za 

všechny své zaměstnance spořící u PSČP. Více o hromadných platbách příspěvku 

zaměstnavatele na https://www.pfcp.cz/o-nas/pro-zamestnavatele/proc-s-nami-

spolupracovat 

 

2.12.  Kdo je určená osoba (při  spoření)  

Klient může ve smlouvě uvést jednu nebo více fyzických osob, kterým vznikne v případě úmrtí klienta 

nárok na jednorázové vyrovnání nebo odbytné - „určené osoby“. U určené osoby se uvádí jméno, 

příjmení, datum narození, určení pohlaví muž/žena a procentuální podíl v celých číslech (tj. bez 

desetinných míst). Podíly jednotlivých osob musí dávat dohromady 100 %. Při uvedení více určených 

osob bez uvedení jejich podílů, má každá z nich právo na stejný podíl tzv. „rovný podíl“. 

Při neuvedení určených osob, nebo nejsou-li vyplněny všechny údaje o určených osobách, je nárok 

z doplňkového spoření součástí dědického řízení. 

 

2.13.  Druhy sjednaných penzí  

Na smlouvě doplňkového penzijního spoření se nesjednávají penze, jak tomu bylo u penzijního 

připojištění. Výplata naspořených prostředků se řídí zákonem. 

2.14.  Státní zvýhodnění –  státní příspěvek  

Nárok na státní příspěvek ke svému spoření má klient  

 s trvalým pobytem v ČR nebo  

 s bydlištěm na území členského státu EU/EHP  
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a který je zároveň: 

o účasten českého důchodového pojištění nebo 

o poživatelem důchodu (starobní, invalidní) z českého důchodového pojištění nebo 

o účasten veřejného zdravotního pojištění v ČR. 

K prokázání těchto podmínek uvede klient své rodné číslo (případně číslo pojištěnce vedeného v 

registru pojištěnců podle zákona upravujícího pojistné na všeobecné zdravotní pojištění). Penzijní 

společnost na základě osobních údajů klienta a výše jeho skutečného spoření vyžádá státní příspěvky. 

Jde o zálohy, které v případě předčasného ukončení smlouvy penzijní společnost vrací v původní 

hodnotě zpět do státního rozpočtu. 

Příklad 1: Nárok na státní příspěvek má i občan Ukrajiny v případě, že sice nemá v ČR povolení 

k trvalému pobytu, ale má na území ČR bydliště a současně splňuje jednu ze tří dalších podmínek – např. 

je v ČR účasten veřejného zdravotního pojištění. Do smlouvy se tedy zaznamená státní příslušnost 

„Ukrajina“, trvalý pobyt/pobyt v EU: adresa v ČR, uvede se číslo pojištěnce zdravotního pojištění, 

zaškrtne se “Doložena účast na zdravotním pojištění v ČR a pobyt v EU/EHP“ a ke smlouvě se přiloží 

kopie kartičky české zdravotní pojišťovny s vyznačeným číslem pojištěnce. 

 

Příklad 2: Nárok na státní příspěvek klient ztratí, když jako občan ČR ukončí na našem území trvalý 

pobyt. V takovém případě je potřeba zjistit, zda splňuje další zákonné podmínky, tj. zda bydlí ve státu 

EU/EHP a zároveň se účastní českého veřejného zdravotního nebo důchodového pojištění (pobírání 

důchodu, placení pojištění). Jestliže tedy na příklad začne z ČSSZ pobírat důchod a přitom bydlí na 

Slovensku, má stále nárok na státní příspěvky (je nutné nám však doložit potvrzení z ČSSZ, ze kterého 

bude patrné, od kdy důchod pobírá a zároveň doložit pobyt na Slovensku). Pokud však žádnou z dalších 

podmínek nesplňuje (nebydlí v zemi EU/EHP a nebo se neúčastní požadovaných pojištění v ČR) ve 

smlouvě může pokračovat, ale bez nároku na státní příspěvek. 

 

Příklad 3: Nárok na státní příspěvek nevzniká, jestliže v průběhu měsíce došlo k ukončení účasti na 

českém veřejném zdravotním pojištění. Jedná se třeba o situaci, kdy klient přechází od jednoho 

zaměstnavatele ke druhému a v mezidobí je víkend. Přestože je pojistné na zdravotní pojištění na celý 

měsíc zaplaceno, dle zákona o DPS se vyhodnocují dny a ty mohou být zdravotní pojišťovnou evidovány 

jako nepokryté zdravotním pojištěním. 

 

Seznam členských států Evropské unie nebo jiného smluvního státu Dohody o Evropském 

hospodářském prostoru (EHP) 

BEL  Belgie  ITA  Itálie  NOR  Norsko  

BGR  Bulharsko  CYP  Kypr  POL  Polsko  

CZE  Česká republika  LIE  Lichtenštejnsko  PRT  Portugalsko  

DNK  Dánsko  LTU  Litva  AUT  Rakousko  

EST  Estonsko  LVA  Lotyšsko  ROU  Rumunsko  

FIN  Finsko  LUX  Lucembursko  GRC  Řecko  

FRA  Francie  HUN  Maďarsko  SVK  Slovensko  

HRV  Chorvatsko  MLT  Malta  SVN  Slovinsko  

IRL  Irsko  DEU  Německo  GBR  Spojené království  

ISL  Island  NLD  Nizozemsko  ESP  Španělsko  

    SWE  Švédsko  
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Upozorňujeme, že pro příspěvky zaměstnavatele nelze státní příspěvky vyžádat! 

 

Klient má povinnost oznamovat penzijní společnosti bez zbytečného odkladu všechny změny ve 

skutečnostech zakládajících nárok na státní příspěvek! 

 

Ztráta podmínek pro získání nároku na státní příspěvky (viz výše) nemá vliv na trvání smlouvy - smlouva 

nekončí. Klient může dál spořit a jeho naspořené prostředky jsou dále zhodnocovány. Prokáže-li 

následně (po přerušení) účastník splnění podmínek pro získání nároku na státní příspěvky, PSČP o ně 

opět požádá Ministerstvo financí. Státní příspěvky se neposkytují v období, kdy podmínky pro jejich 

získání účastník nesplňuje. 

 

VÝŠE PŘÍSPĚVKU 

Je-li výše měsíčního příspěvku účastníka 300 až 999 Kč, činí výše měsíčního státního příspěvku částku 

90 Kč a 20 % z částky přesahující 300 Kč, při příspěvku 1 000 a více Kč, činí výše měsíčního státního 

příspěvku částku 230 Kč. 

 
Státní příspěvky poskytované ke spoření od 1. 1. 2013 

Měsíční příspěvek účastníka v Kč 100 200 300 500 700 1 000 1 500 2 000 3 000 

Měsíční státní příspěvek v Kč - - 90 130 170 230 230 230 230 

Roční daňové odpočty v Kč - - - - - - 6 000 12 000 24 000 

 

Státní příspěvky jsou penzijní společností nárokovány podle zákona na každý měsíc, v kterém byly 

zaplaceny příspěvky klienta minimálně ve výši 300 Kč. 

 

Při „předplacení“ spoření jsou vyžádány státní příspěvky za období, na které lze rozpočítat sjednanou 

platbu dle sjednané výše měsíčního spoření. 

 

Příklad nárokování státních příspěvků při nepravidelném spoření klienta: 

měsíce: únor březen duben květen červen červenec srpen 

sjednaná výše 
spoření v Kč 

podpis 
smlouvy 

 
600 

 
600 

změna na:  
2 000 

 
2 000 

 
2 000 

 
2 000 

skutečná platba 
spoření v Kč 

 3 000 Kč  1 000 Kč  6 000 Kč  

základ pro 
nárokování 
státních 
příspěvků 

0 600 600 2 000 800 2 000 2 000 

předplatné 
pro další 
měsíce 

0 2 400 1 800 800 0 4 000 2 000 

 

 
2.15.  Státní zvýhodnění –  daňové zvýhodnění  

Spoření klienta ve sjednané výši nad 12 000 Kč ročně je položkou odečitatelnou od základu daně 

z příjmu fyzické osoby, maximálně však do výše 24 000 Kč ročně. To například znamená, že při ročním 
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spoření ve výši 36 000 Kč získá klient na prvních 12 000 Kč státní příspěvek (Za předpokladu splacení 

svého vydefinovaného příspěvku ve výši, při které má nárok na maximální státní příspěvek. Klient zasílá 

příspěvek průběžně za aktuální měsíc nebo formou předplatného.) a na dalších 24 000 Kč daňovou 

úlevu. Pro plné využití všech státních výhod doplňkového penzijního spoření (tzn. získání státního 

příspěvku a daňové úlevy) je třeba, aby klient platil měsíčně 3 000 Kč nebo si vložil na smlouvu 

mimořádný vklad a měl sjednanou službu Daňový servis nebo si zažádal o daňovou optimalizaci pro 

daný rok. 

 

PSČP zasílá svým klientům, kterým vznikl v předchozím roce nárok na daňové úlevy, vždy v průběhu 

ledna daňové potvrzení (nejpozději do 15. 2.). Do daňových úlev se započítává pouze spoření klienta, 

nikoli příspěvky zaměstnavatele.  

 

Pro snadné uplatnění daňového zvýhodnění nabízí PSČP službu Daňový servis. Mimořádný vklad nebo 

předplatné na účtu klienta bude v prosinci daného roku využít jako daňový odpočet v maximální možné 

výši dle zákona (až 24 000 Kč ročně), samozřejmě do výše předplacených prostředků na účtu klienta. 

Nejvýhodnější uplatnění daňového odpočtu 

při spoření s maximálním státním příspěvkem: 

měsíce sjednaná výše 
spoření 

platba 

Leden 1 000 Kč 1 000 Kč 

Únor 1 000 Kč 1 000 Kč 

Březen 1 000 Kč 1 000 Kč 

Duben 1 000 Kč 1 000 Kč 

Květen 1 000 Kč 1 000 Kč 

Červen 1 000 Kč 1 000 Kč 

Červenec 1 000 Kč 1 000 Kč 

Srpen 1 000 Kč 1 000 Kč 

Září 1 000 Kč 1 000 Kč 

Říjen 1 000 Kč 1 000 Kč 

Listopad 1 000 Kč 1 000 Kč 

Prosinec 1 000 + 24 000 Kč 25 000 Kč 

celkem  36 000 Kč 

Daňově lze uplatnit částku naspořenou  

nad 12 000 Kč, tzn. 24 000 Kč. 

Uplatnění maximálního daňového odpočtu při 

nižším spoření: 

měsíce sjednaná výše 
spoření 

platba 

Leden 300 Kč 300 Kč 

Únor 300 Kč 300 Kč 

Březen 300 Kč 300 Kč 

Duben 300 Kč 300 Kč 

Květen 300 Kč 300 Kč 

Červen 300 Kč 300 Kč 

Červenec 300 Kč 300 Kč 

Srpen 300 Kč 300 Kč 

Září 300 Kč 300 Kč 

Říjen 300 Kč 300 Kč 

Listopad 300 Kč 300 Kč 

Prosinec 300 Kč + daňová 
optimalizace 
nebo Daňový 
servis  

25 000 Kč 

celkem  28 300 Kč 

Daňově lze uplatnit částku vloženou v prosinci, 

od které se odečte 1000 Kč, tzn. 24 000 Kč. 

Na naspořenou částku, která je zaúčtována v kalendářním roce pro uplatnění daňového odpočtu již 

nelze nárokovat v následujícím období státní příspěvky! 

 

/ Všechny informace platí i při spoření v transformovaném fondu. / 
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2.16.  Státní zvýhodnění –  spoření zaměstnavatele (výhoda pro 

kl ienta a pro zaměstnavatele)  

Zvýhodnění příspěvku zaměstnavatele na straně ZAMĚSTNANCE: 

 Osvobození od daně z příjmu fyzických osob maximálně do výše příspěvku zaměstnavatele 

50 000 Kč za zdaňovací období. Jde o souhrnný limit pro příspěvky na doplňkové penzijní 

spoření i životní pojištění od jednoho zaměstnavatele. 

 Osvobození od placení pojistného na sociální a zdravotní pojištění do výše příspěvku 

zaměstnavatele 50 000 Kč za zdaňovací období (souhrnný limit pro příspěvky na doplňkové 

penzijní spoření i životní pojištění od jednoho zaměstnavatele). 

Zvýhodnění příspěvku zaměstnavatele na straně ZAMĚSTNAVATELE: 

 Daňově uznatelný náklad pro zaměstnavatele – výše příspěvku zaměstnavatele není 

limitována (v případě, je-li upraveno kolektivní smlouvou, pracovní smlouvou nebo vnitřním 

předpisem – pracovněprávní nárok). 

 Osvobození od placení pojistného na sociální a zdravotní pojištění na straně zaměstnavatele 

do výše příspěvku zaměstnavatele 50 000 Kč za zdaňovací období (souhrnný limit pro 

příspěvky na doplňkové penzijní spoření i životní pojištění). 

Za zdaňovací období 2016 a dříve byl limit 30 000 Kč. 

 

/ Všechny informace platí i při spoření v transformovaném fondu. / 

 

2.17.  Státní zvýhodnění při  výplatě předdůchodu  

Klienti mohou při výplatě penze z doplňkového penzijního spoření využít finančního zvýhodnění ze 

strany státu – tzv. „předdůchod“. 

 

Příjemci starobní penze jsou zvýhodněni od zahájení výplaty penze až do dosažení věku potřebného 

pro vznik nároku na státní starobní důchod z I. pilíře (podle § 32 zákona o důchodovém pojištění) tím, 

že jsou … 

 státními pojištěnci pro placení veřejného zdravotního pojištění. Pokud má klient příjmy ze 

zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti, je třeba, aby se ohledně placení 

zdravotního a sociálního pojištění obrátil na zdravotní pojišťovnu a ČSSZ.  

 

Penzijní společnost informuje zdravotní pojišťovnu klienta, uvedenou v žádosti o výplatu, i ČSSZ 

o zahájení i ukončení výplaty takové penze. Informační povinnost vůči zdravotní pojišťovně a ČSSZ má 

i klient.  

 

Pokud pojištěnec neměl v tomto období příjmy, doba pobírání této penze (předdůchodu) se z hlediska 

zákona o důchodovém pojištění bere, jako vyloučená doba tzn., NEZAPOČÍTÁVÁ se do doby pro vznik 

nároku na výplatu státního starobního důchodu z I. pilíře. 

 

Příjemci „předdůchodu“, kteří budou zároveň výdělečně činní, budou mít možnost volby mezi 

hodnocením doby pobírání předdůchodu jako vyloučené doby nebo hodnocením vyměřovacích 

základů z výdělečné činnosti. 

 

Podmínkou zvýhodnění předdůchodu je sjednání  
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 penze na přesně stanovenou dobu, min 2 roky s přesně stanovenou výší důchodu a to tak, že 

klient splňuje dosažení věku, který je o 5 let nižší než věk potřebný pro vznik nároku na starobní důchod 

stanovený podle § 32 zákona o důchodovém pojištění (při stanovení věku pro vznik nároku se u žen 

postupuje stejně jako u mužů dle stejného data narození) a 

 první splátka činí alespoň 30 % průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované 

Ministerstvem práce a sociálních věcí podle zákona upravujícího zaměstnanost za kalendářní 

rok předcházející kalendářnímu roku, v němž započalo vyplácení penze, 

 je sjednána výplata splátek v neklesající výši, měsíčně, bez možnosti výplatu přerušit nebo 

pozastavit a  

 výplata splátek penze skončila nejdříve dosažením důchodového věku příjemce potřebného 

pro vznik nároku na starobní důchod z I. pilíře (stanoveného podle § 32 zákona o důchodovém 

pojištění) sníženého o 3 roky.  

Dojde-li k výplatě penze bez splnění uvedených podmínek, nevzniknou klientovi výše uvedená státní 

zvýhodnění spojená s čerpáním předdůchodu! 

 

Uplatnění zvýhodnění formou předdůchodu je tedy omezeno časovým rozpětím 5 let před 

důchodovým věkem (dle tabulek pro muže) až do dosažení důchodového věku. Minimální doba čerpání 

penze jsou 2 roky. 

 

2.18.  Určení spořicího profi lu  kl ienta  

Klient sjedná ve smlouvě strategii spoření, kterou může následně kdykoli měnit. 

 

Upozornění zájemce na rizika 

Zprostředkovatel vždy upozorní zájemce na rizika plynoucí: 

a) z nevyplnění dotazníku, 

b) ze sjednání jiné než doporučené strategie spoření.  

Text této informace je v části „Rizika“ na formuláři smlouvy. 

 

Investiční dotazník k určení spořicího profilu zájemce je nedílnou součástí formuláře smlouvy PSČP a 

je umístěn na její 3. straně. Zprostředkovatel položí zájemci otázky a přečte možnosti odpovědí. U 

otázek s popisem „(Vyberte pouze jednu odpověď) je povolena pouze jedna z možných odpovědí. U 

otázek s popisem „(Vyberte všechny odpovídající způsoby/produkty)“ je potřeba vyplnit všechny 

odpovědi, které vyhovují dotazovanému zájemci. Finanční poradce zaznamená do formuláře zájemcem 

zvolené odpovědi. Každá odpověď představuje předepsaný počet bodů. Po dotázání všech otázek 

dotazníku finanční poradce sečte počet dosažených bodů a zaznamená součet do formuláře smlouvy.  

Dále na základě škály (na rubu formuláře smlouvy, část Vyhodnocení investičního dotazníku) a 

dosažených bodů z dotazníku určí jeden ze spořicích profilů (dynamický, vyvážený nebo konzervativní), 

který přísluší danému zájemci.   

 

Pokud zájemce odmítne odpovídat na otázky, zaznamená finanční poradce na formulář smlouvy 

„Zájemce odmítl dotazník vyplnit“ a doporučí mu vždy konzervativní strategii spoření.  

 

Spořicí profil vždy zaznamená na 2. stranu formulář smlouvy do sekce Profil. 
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2.19.  Volba rozložení investice do účastnických fondů  

V návaznosti na spořicí profil zájemce doporučí zprostředkovatel vhodnou strategii spoření volbou 

umísťování prostředků do spořicího programu nebo přímo do účastnických fondů. 

 

 spořicí profil zájemce 

 
Dynamický Vyvážený Konzervativní 

doporučený  
Spořicí program: 

Dynamický Vyvážený Konzervativní 

nebo 
doporučená  
individuální strategie  
volbou účastnického fondu: 

 

Dynamický 
účastnický fond 

Vyvážený 
účastnický fond 

Spořicí účastnický 
fond 
nebo 

Povinný 
konzervativní fond 

 

Spolu s povinným konzervativním fondem PSČP nabízí další tři účastnické fondy vytvořené k  naplnění 

investičních potřeb všech klientů: 

 Dynamický účastnický fond 

Fond je určen pro investory, kteří mají zkušenosti s finančními trhy. Fond svým zaměřením na 

akciové cenné papíry nabízí příležitost vyššího výnosu, ale za cenu vyššího rizika a svým složením 

je vhodný pro investory, kteří si uvědomují toto riziko a jsou ochotni přijmout výrazné výkyvy 

majetku ve Fondu. Doporučený investiční horizont je sedm a více let. 

 Vyvážený účastnický fond 

Fond je určen pro investory, kteří mají určité zkušenosti s finančními trhy. Fond svým zaměřením 

na akciové i dluhopisové cenné papíry nabízí vyvážený podíl mezi výnosem a rizikem a svým 

složením je vhodný pro investory, kteří si uvědomují riziko ztráty a jsou ochotni přijmout 

dočasné výkyvy majetku ve Fondu. Doporučený investiční horizont je pět a více let. 

 Spořicí účastnický fond 

Fond je určen pro investory, kteří mají menší zkušenosti s finančními trhy. Fond se zaměřuje 

především na dluhové cenné papíry s kratší splatností a svým složením je vhodný pro investory, 

kteří preferují nižší kolísavost majetku ve Fondu. Doporučený investiční horizont je 2 a více let. 

 Povinný konzervativní fond 

Fond je určen pro investory, kteří mají minimální zkušenosti s finančními trhy. Fond svým 

zaměření na aktiva s velmi nízkým rizikem eliminuje kolísavost majetku ve Fondu a svým 

složením je vhodný pro investory, kteří chtějí minimalizovat riziko ztráty. Doporučený investiční 

horizont je pět a méně let před ukončením spoření. 

 

Podrobné informace, investiční profil fondů, rizika spojená s investováním do každého z fondů 

obsahuje „statut fondu“. Stručný přehled vč. historických výsledků zhodnocení obsahuje dokument 

„klíčové informace“, který je aktualizován minimálně jednou ročně. 

 

Zákonem je penzijní společnosti nařízeno automaticky přesunout všechny naspořené prostředky 

klienta 5 let před důchodovým věkem klienta do „Povinného konzervativního fondu“, pokud se klient 

nerozhodne jinak. Tato změna je finančními poradci označována jako „investiční brzda“. 
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Po tomto převodu všech úspor musí i veškeré další vklady směřovat pouze do Povinného 

konzervativního fondu. V Povinném konzervativním fondu musí být umístěny všechny prostředky 

účastníka i po dobu výplaty penze penzijní společností, pokud klient neurčí jinak. 

 

Zákonná změna rozložení investice přesunem prostředků do Povinného konzervativního fondu: 

 účastnické fondy 

počet let do 
dosažení 

důchodového věku 

Dynamický Vyvážený Spořicí Povinný 
konzervativní 

více než 5 let rozložení investic bez omezení 

5 let a méně 0 % 100 % 

 

Klient je o zákonné změně přesunu investic penzijní společností informován min. 60 dní před tím. 

Pokud chce klient akceptovat vyšší riziko a nechce své úspory přesunout do Povinného konzervativního 

fondu, může o tom penzijní společnost písemně informovat, nejdříve však 60 dní před touto změnou. 

 

2.20.  Spořicí  programy Penzijní  společnosti  České pojišťovny  

Spořicí programy Penzijní společnosti České pojišťovny (dále i „SP“) jsou strategie spoření, kdy se 

rozložení prostředků klienta v dynamickém, vyváženém a spořicím fondu automaticky mění v závislosti 

na jeho věku. V nabídce PSČP jsou tři SP. Každý SP je tvořen jedenácti na sebe navazujícími fázemi. Fáze 

jednotlivých SP z hlediska portfolia fondů a jejího trvání jsou popsány pomocí tabulky níže. V každé fázi 

je nastaven určitý podíl dynamického, vyváženého a spořicího účastnického fondu. Zájemci je 

doporučen SP podle jeho spořicího profilu, může si však zvolit jakýkoliv SP. Fáze zvoleného SP, do které 

klient vstupuje, je určena automaticky na základě věku klienta v den účinnosti Smlouvy. Klient si 

nemůže zvolit jinou fázi při sjednání, ani ji dodatkem změnit. 

Sjednání jednoho SP v daném pilíři nelze kombinovat s individuální volbou strategie spoření, jiným 

fondem nebo jiným SP. Veškeré prostředky klienta v doplňkovém penzijním spoření jsou alokovány ve 

sjednaném SP. V průběhu spoření klient může měnit strategii spoření, tzn. ze SP vystoupit, změnit ho 

za jiný SP nebo do SP nastoupit. Změna strategie spoření na žádost klienta provedená více než 

jedenkrát za kalendářní rok je zpoplatněna dle Sazebníku poplatků PSČP. 
Do vyšší fáze se klient posouvá automaticky podle věku a doby do nároku na starobní důchod. 

Rozhodný den pro změnu fáze je vždy 20. den předchozího měsíce, ve kterém klient dosáhne 

potřebného věku nebo doby do dosažení důchodového věku.  

 

Dynamický spořicí program je popsán v následujícím grafu: 
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Vyvážený spořicí program životního cyklu je popsán v následujícím grafu 

 
 

Konzervativní spořicí program životního cyklu je popsán v následujícím grafu: 

 
*DV = důchodový věk klienta 

 

2.21.  Nákup penzijních jednotek (kurzy, termíny, vypořádání  

nákupu)  

Penzijní jednotka představuje podíl na majetku v účastnickém fondu. 

Ke dni ocenění penzijní společnost spočítá (v den zpracování - následující den) hodnotu veškerého 
majetku fondu reálnými tržními cenami a zjistí hodnotu celkového vlastního kapitálu účastnického 
fondu. Podíl vlastního kapitálu k počtu penzijních jednotek fondu představuje kurz penzijní jednotky. 
„Kurz“ - vlastní kapitál připadající na jednu jednotku, PSČP vypočítává na čtyři desetinná místa a 
zveřejňuje je nejpozději do dvou pracovních dní od dne ocenění na internetových stránkách penzijní 
společnosti. Kurz jednotek každého účastnického fondu vyhlašuje penzijní společnost nejméně jednou 
týdně, obvykle ve středu. 
Kurz platí „zpětně“ ode dne, který následuje po předchozím dni pro ocenění do aktuálního dne pro 
ocenění (včetně). 
Platba za klienta se nejdříve rozdělí podle sjednané investiční strategie klienta do jednotlivých fondů. 
Pro vypořádání obchodu (nákup jednotek) se použije kurz platný v den přijetí finančních prostředků 
klienta až na účet fondu. Za veškeré peněžní prostředky klienta došlé na účet každého jednotlivého 
účastnického fondu je na majetkový účet každého jednotlivého fondu připsán odpovídající počet 
penzijních jednotek. 
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Grafické znázornění nákupu jednotek a stanovení kurzu: 
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3.  PŘEVEDENÍ KLIENTA OD JINÉ PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI  

3.1.  Postup převodu kl ienta od jiné penzijní  společnosti  (výpověď, 

poplatek, smlouva) 

Klient nemůže mít více smluv doplňkového penzijního spoření a rozdělit své spoření mezi fondy více 

penzijních společností. Zároveň klient se smlouvou o penzijním připojištění nemůže současně spořit na 

smlouvě o doplňkovém penzijním spoření.  

 

Pokud finanční poradce osloví klienta, který již má uzavřenu smlouvu u jiné penzijní společnosti, může 

s klientem uzavřít smlouvu u PSČP za předpokladu, že klient smlouvu u současné penzijní společnosti 

ukončí a své úspory převede na nově založenou smlouvu u Penzijní společnosti České pojišťovny3. 

Skutečnost, že má klient uzavřeno více smluv v transformovaném nebo účastnickém fondu, nemůže 

PSČP nijak předem zjistit viz kapitola Uzavření smlouvy. 

 

Při převodu klienta z jiné penzijní společnosti může nastat několik situací: 

1. Klient má více smluv o penzijním připojištění u různých společností 

Má-li klient více smluv o penzijním připojištění (prostřednictvím tzv. konzervace smluv), je nutné 

nejprve všechny ostatní smlouvy vypořádat nebo je sloučit do jedné díky převodu prostředků mezi 

transformovanými fondy. Převod prostředků může být zpoplatněn. Informace o poplatku získá klient 

u společnosti, od které bude smlouvu do PSČP převádět. Poté, co bude mít klient je jednu aktivní 

smlouvu o penzijní připojištění, provede žádost o interní převod a uzavře novou smlouvu o 

doplňkovém penzijní spoření s PSČP. 

2. Klient má jen jednu aktivní smlouvu o penzijním připojištění mimo PSČP 

Má-li klient jen jednu smlouvu o penzijní připojištění u jiné penzijní společnosti než je PSČP, může: 

a. Smlouvu o penzijním připojištění klient ukončí a požádá zároveň o interní převod na novou 

smlouvu o doplňkovém penzijním spoření (tzv. interní převod), kterou uzavře u stejné 

společnosti (ne u PSČP). Interní převod není zpoplatněn. 

b. Po uskutečnění převodu dle bodu ad 1) klient smlouvu o doplňkovém penzijním spoření u jiné 

společnosti vypoví a požádá o převod na další smlouvu o doplňkovém penzijním spoření u 

PSČP. Převod prostředků může být zpoplatněn. Případnou výši a způsob zaplacení je třeba 

ověřit u původní společnosti. 

c. Uzavře smlouvu o doplňkovém penzijním spoření s PSČP. 

3. Klient má jednu aktivní smlouvu o doplňkovém penzijním spoření mimo PSČP 

Má-li klient jednu smlouvu o doplňkovém penzijní spoření mimo PSČP, může: 

a. Smlouvu o doplňkovém penzijním spoření u jiné společnosti vypovědět a požádat o převod na 

další smlouvu o doplňkovém penzijním spoření u PSČP. Převod prostředků může být 

zpoplatněn. Případnou výši a způsob zaplacení poplatku je třeba ověřit u původní společnosti. 

b. Uzavřít smlouvu o doplňkovém penzijním spoření s PSČP. 

 

Výpovědní lhůta je ze zákona max. 1 měsíc. Podání výpovědi může být podmíněno úředním ověřením 

podpisu klienta. K vlastnímu převodu peněžních prostředků do PSČP musí dojít do 1 měsíce od 

zaregistrování nové smlouvy doplňkového spoření. 

                                                           
3 Převod nelze uskutečnit, pokud již klientovi vznikl nárok na dávku „jednorázového vyrovnání“ (spoření min. 60 
měsíců a dosažení věku 60 let). 
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Při převodu se klientům 

započítává doba spoření u 

předchozí penzijní společnosti. 

Tyto informace vč. rozdělení 

naspořených prostředků na vklady 

klienta, zaměstnavatele a záloh 

státních příspěvků si předávají 

mezi sebou penzijní společnosti. 
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3.2.  Vzor vyplnění formuláře pro převod prostředků  

 

Návod k vyplnění Žádosti o převod prostředků: 

 Stávající společnost: Zakřížkuje se společnost, ze které bude klient přecházet do PSČP. 

 Převod: Zakřížkuje se „o doplňkovém penzijním spoření –  pilíř“ nebo „o penzijním připojištění –  

pilíř (smlouvy uzavřené před 1.1.2013)“ v závislosti na typu převáděné smlouvy 

 Příjmení: Nezkracuje se, uvádí se všechna příjmení přesně podle průkazu totožnosti.  

 Jméno, titul: Nezkracuje se, uvádí se všechna jména přesně podle průkazu totožnosti. Uvádí-li se 

2 tituly, není nutné za nimi psát tečku, vynechá se mezi nimi 1 pole. 

 Rodné číslo: Klienti, kteří mají přiděleno rodné číslo, uvádí rodné číslo. Má-li RČ jen 9 číslic, 

poslední pole se nechá prázdné. Číslo pojištěnce pak nevyplňovat! Číslo pojištěnce: Vyplňuje se 

v případě, že klient (cizinec) nemá přiděleno rodné číslo.  

 Trvalé bydliště: Vyplní se trvalé bydliště dle průkazu totožnosti. 

Ulice: Vyplní se jméno ulice. Má-li ulice víceslovný název, ponechávají se mezi jednotlivými slovy 

mezery. Č.p./č.or.: Vyplní se číslo domu. PSČ: Vyplní se poštovní směrovací číslo bez mezery. Místo: 

Vyplní se název místa. Kód země: Vyplní se trojmístný kód označující zemi. Při nevyplnění se 

automaticky použije kód CZE. 

 

 

2 

3 

4 

5 

6 

1 
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Belgie BEL Litva LTU Rumunsko ROU 
Bulharsko BGR Lotyšsko LVA Rusko RUS 
Dánsko DNK Lucembursko LUX Řecko GRC 
Estonsko EST Maďarsko HUN Slovensko SVK 
Finsko FIN Malta MLT Slovinsko SVN 
Francie FRA Německo DEU Španělsko ESP 
Chorvatsko HRV Nizozemsko NLD Švédsko SWE 
Irsko IRL Polsko POL Švýcarsko CHE 
Itálie ITA Portugalsko PRT Ukrajina UKR 
Kypr CYP Rakousko AUT V. Británie GBR 

 

 Kontaktní adresa: Vyplní se pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště. Kontaktní 

adresu klient uvádí, pokud si přeje zasílat korespondenci na jinou adresu, než je adresa trvalého 

bydliště. Kód země: Vyplní se trojmístný kód označující zemi. Při nevyplnění se automaticky použije 

kód CZE. Podrobné kódy zemí jsou uvedeny u trvalého bydliště. 

 Místo podpisu: Vyplní se místo podpisu. 

 Datum podpisu: Vyplní se den, měsíc a rok, kdy klient žádost podepsal. 

 Podpis klienta: Žádost musí být podepsána klientem. 

 Úřední ověření podpisu: Za poplatek lze provést na poště, obecním úřadě, případně u notáře. 

 

7 

8 

9 

10 

11 
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4.  ZMĚNY SMLOUVY  

4.1.  Změna osobních údajů  

Změnu osobních údajů klient může provést: 

o po přihlášení na www.klientskyportal.cz, 

o písemně, vždy s uvedením původních a nových údajů, 

o s finančním poradcem prostřednictvím intuitivního elektronického formuláře v rámci aplikace 

PePA - Penzijní Portálová Aplikace pro finanční poradce PSČP, 

o s finančním poradcem na předtištěném papírovém formuláři. 

 

4.2.  Změna výše spoření  

Změnou smlouvy lze zvýšit nebo snížit měsíční příspěvky. Navýšení účastnického příspěvku může klient 
(nikoli prodejce) oznámit telefonicky na klientské lince (pouze do měsíčního příspěvku ve výši 
2 000 Kč). Snížení účastnického příspěvku je akceptováno, z důvodu dopadu na čerpání státních 
příspěvků, jen písemně.  
 
V případě placení prostřednictvím SIPO je při změně příspěvku na SIPO navedena i nově sjednaná 

částka. Změnu tedy zajišťuje přímo PSČP. Pokud má klient požadavek, aby byla prostřednictvím SIPO 

strhávána jiná výše částky, než je sjednaný příspěvek klienta, je potřeba tuto skutečnost nahlásit. 

4.3.  Odklad placení  

V případě, že klient nemůže momentálně spořit, může využít tzv. „odklad spoření“. Doba odkladu, za 

kterou klient doplatí zpětně spoření, se započítá do doby spoření, nelze však na tyto vklady zpětně 

získat státní příspěvky. 

Podmínkou odkladu je jeho písemné sjednání s termínem začátku odkladu do budoucna, nejdříve však 

od 1. dne následujícího měsíce po doručení žádosti a zároveň musí být zaplacena alespoň jedna platba. 

Maximální doba odkladu u PSČP je 12 měsíců, doplatit spoření je nutné nejdéle 6 měsíců po skončení 

odkladu. Odklad spoření lze ukončit písemně nebo zahájením spoření alespoň ve výši 100 Kč. 

 

4.4.  Přerušení placení , konzervace smlouvy 

Při přerušení spoření (obdoba odkladu spoření) nelze zpětně započítat naspořené měsíce. Smlouva 

však nemůže být vypovězena fondem pro neplacení příspěvků.  

 

Pro přerušení placení při uzavření nové smlouvy u jiné penzijní společnosti je nutné, aby klient spořil 

nejméně 36 kalendářních měsíců nebo nejméně 12 kalendářních měsíců po sobě jdoucích od 

posledního přerušení placení příspěvku u penzijní společnosti. Přerušení placení má obdobný dopad 

jako u penzijního spoření „konzervace smlouvy“. Smlouva s jinou penzijní společností může nabýt 

účinnosti nejdříve v kalendářním měsíci, ve kterém došlo k přerušení placení u PSČP. 

 

4.5.  Oznámení příspěvku zaměstnavatele , změna zaměstnavatele  

Klient informuje o sjednání příspěvku zaměstnavatele v rámci sjednání smlouvy nebo žádosti o změnu 
údajů „souhlasem s příspěvkem zaměstnavatele“. Není zapotřebí uvádět výši ani název 
zaměstnavatele. 
 
4.6.  Změna určených osob a jejich nároků  

Klient může v průběhu trvání smlouvy písemně měnit určené osoby a procentuální rozdělení nároků 
mezi oprávněnými osobami, a to i v době, kdy pobírá pravidelnou penzi. V žádosti o změnu určení 
fyzické osoby během trvání doplňkového penzijního spoření musí být uveden nový stav sjednání 
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určených osob a podpis klienta musí být úředně ověřen. Součet nároků určených osob musí být vždy 
100 %. Podíl na dávce je nutné vždy uvádět v celých číslech. 
 
4.7.  Změna investiční strategie  

Rozložení investic klienta je dána jeho individuálním pokynem procentuálního rozdělení plateb do 

jednotlivých účastnických fondů. Rozložení majetku klienta ve fondech se v průběhu spoření mění 

v závislosti na zhodnocení jednotlivých fondů a růstu nebo poklesu majetku v těchto fondech.  

Klient se může kdykoli v průběhu spoření rozhodnout pro změnu rozložení svého majetku ve fondech. 

K pokynu změny se použije formulář „Žádost o změnu strategie“. Změna znamená prodej jednotek 

jednoho fondu a ve stejné výši nákup jednotek jiného fondu tak, aby poměr rozložení majetku ke dni 

změny odpovídal pokynu klienta. 

Při pokynu klienta ke změně rozložení investic je změna provedena ke dni přijetí písemné žádosti 
klienta do sídla PSČP. 
 
Když se odepisuje z majetkového účtu účastnického fondu částka v Kč pro změnu skladby investic mezi 
jednotlivými účastnickými fondy, tak se prodá z majetkového účtu takový počet jednotek, který je 
vypočten jako podíl částky v Kč a kurzu fondu k rozhodnému dni. Vypočtená hodnota je zaokrouhlena 
nahoru na čtyři desetinná místa.  
 
První změna strategie spoření v kalendářním roce na žádost klienta je zdarma. Za další změny strategie 
spoření v průběhu kalendářního roku si penzijní společnost může účtovat poplatek dle sazebníku 
poplatků. 
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4.8.  Vzor vyplnění formuláře změny údajů a strategie spoření  

 
 
 
Návod k vyplnění Žádosti o změnu údajů a strategie spoření: 

 Příjmení, titul: Nezkracuje se, uvádí se všechna příjmení přesně podle průkazu totožnosti. 
Uvádí-li se 2 tituly, není nutné za nimi psát tečku, vynechá se mezi nimi 1 pole. 

 Rodné příjmení: Nezkracuje se, uvádí se rodné příjmení přesně podle průkazu totožnosti. 

 Jméno: Nezkracuje se, uvádí se všechna jména přesně podle průkazu totožnosti. 

Rodné číslo: Klienti, kteří mají přiděleno rodné číslo, uvádí rodné číslo Má-li RČ jen 9 číslic, 
poslední pole se nechá prázdné. Klienti bez přiděleného rodného čísla uvedou datum narození ve 
formátu DD.MM.RRRR. Číslo pojištěnce pak nevyplňovat! 
 Číslo pojištěnce: Vyplňuje se v případě, že klient (cizinec) nemá přiděleno rodné číslo. Rodné 
číslo pak nevyplňovat!  

 Místo narození: Vyplní se místo narození dle průkazu totožnosti. Státní občanství: Vyplní se 
dle průkazu totožnosti. Pohlaví: Vyplní se dle průkazu totožnosti. 

 Průkaz totožnosti, číslo dokladu, platnost do, vydán kým: Vyplní se dle průkazu totožnosti 
při identifikaci klienta. (OP = občanský průkaz; CP = cestovní pas). Identifikaci dle ŘP již není možné 
provádět! Číslo dokladu: Uvede se číslo dokladu. Platnost do: Uvede se, dokdy má příslušný doklad 
platnost. Vydán kým: Uvede se instituce, která daný doklad vystavila. 

 Změna kontaktních údajů: V uvedeném oddíle se vyplní nové kontaktní údaje, které klient 
nahlašuje PSČP.  

 Nové příjmení, nový titul: Nezkracuje se, uvádí se všechna příjmení přesně podle průkazu 
totožnosti. Uvádí-li se 2 tituly, není nutné za nimi psát tečku, vynechá se mezi nimi 1 pole. 

1 

2 
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 Nové trvalé bydliště: Vyplní se trvalé bydliště dle průkazu totožnosti. 
 
 Ulice: Vyplní se jméno ulice. Má-li ulice víceslovný název, ponechávají se mezi jednotlivými 
slovy mezery. Č.p./č.or.: Vyplní se číslo domu. PSČ: Vyplní se poštovní směrovací číslo bez mezery. 
Místo: Vyplní se název místa. Kód země: Vyplní se trojmístný kód označující zemi. Při nevyplnění se 
automaticky použije kód CZE. 
 

Belgie GBR Litva LTU Rumunsko ROU 
Bulharsko BGR Lotyšsko LVA Rusko RUS 
Dánsko DNK Lucembursko LUX Řecko GRC 
Estonsko EST Maďarsko HUN Slovensko SVK 
Finsko FIN Malta MLT Slovinsko SVN 
Francie FRA Německo DEU Španělsko ESP 
Chorvatsko HRV Nizozemsko NLD Švédsko SWE 
Irsko IRL Polsko POL Švýcarsko CHE 
Itálie ITA Portugalsko PRT Ukrajina UKR 
Kypr CYP Rakousko AUT V. Británie GBR 

 

 Nová kontaktní adresa: Vyplní se pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště. 
Kontaktní adresu klient uvádí, pokud si přeje zasílat korespondenci na jinou adresu, než je adresa 
trvalého bydliště. Kód země: Vyplní se trojmístný kód označující zemi. Při nevyplnění se automaticky 
použije kód CZE. Podrobné kódy zemí jsou uvedeny u trvalého bydliště. 

 Mobilní telefon: Uvedením mobilního telefonu klient souhlasí s kontaktováním ze strany 
PSČP. Druhý telefon: Uvádí se druhý mobilní telefon nebo pevná linka. E-mail: Uvádí se e-mailová 
adresa klienta. 

Změna smlouvy (včetně transformovaného fondu): V uvedeném oddíle je možné provést 
jednu i více změn na smlouvě o doplňkovém penzijním spoření nebo o penzijním připojištění. 

 Číslo smlouvy: Vyplní se číslo smlouvy, ke které se změna vztahuje. Vyplní se vždy! 

 Měsíční příspěvek klienta: Vyplní se nový příspěvek klienta. Souhlasím / Ruším příspěvek 
zaměstnavatele: Zakřížkuje se v případě, že klient PSČP nahlašuje příspěvek zaměstnavatele / 
oznamuje ukončení zasílání příspěvků zaměstnavatele.  

 Frekvence placení: Zakřížkuje se pouze jedna možnost nové frekvence placení. Stav placení: 
Zakřížkuje se pouze jedna možnost.   

 Způsob placení: Zakřížkuje se nový způsob placení. U způsobu SIPO je nezbytné uvést i 
spojovací číslo. 

 Daňový servis: Zakřížkuje se v případě, že klient požaduje aktivovat uvedenou službu.  

 Určené osoby: Vyplní se v případě, že klient požaduje na smlouvu uvést osoby mající na 
nárok na finanční prostředky v případě jeho úmrtí. Výplata závisí na nárocích dle zákona o 
doplňkovém penzijním spoření / penzijním plánu. Prosím o pečlivou kontrolu uvedených údajů! 

 Příjmení, titul: Nezkracuje se, uvádí se všechna příjmení. Uvádí-li se 2 tituly, není nutné za 
nimi psát tečku, vynechá se mezi nimi 1 pole. Podíl v %: Uvede se procentní podíl pro uvedené osoby. 

 Jméno: Nezkracuje se, uvádí se všechna jména. Datum narození: Vyplní se datum narození 
osoby. Pohlaví: Zakřížkuje se pohlaví osoby. 

 Sjednávám výsluhovou penzi: Zakřížkuje se v případě, že klient dodatečně na své smlouvě o 
penzijním připojištění sjednává výsluhovou penzi. Pozor! Po vyplacení nelze sjednat znovu. 
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 Sjednávám invalidní penzi: Zakřížkuje se v případě, že klient dodatečně na své smlouvě o 
penzijním připojištění sjednává invalidní penzi.  

 Přestup na penzijní plán č. 6: Zakřížkuje se v případě, že klient přechází na podmínky 
penzijního plánu č. 6. 

 Dotazník: Zprostředkovatel s klientem vyplní dotazník a počet dosažených bodů. Klient 
poskytl údaje na jiném formuláři: Zakřížkuje se v případě, že zájemce poskytl údaje pro vyhodnocení 
spořicího profilu na jiném formuláři. Klient odmítl dotazník vyplnit = konzervativní profil: Zakřížkuje 
se v případě, že klient odmítl dotazník vyplnit. Vždy musí být vyplněn buď dotazník, nebo možnost, že 
klient poskytl údaje na jiném formuláři / odmítl dotazník vyplnit! 

 Doporučení spořicího profilu klienta: Zakřížkuje se výsledný profil dle počtu dosažených 
bodů z dotazníku. Pokud zájemce odmítl dotazník vyplnit, zakřížkuje se konzervativní spořicí profil. 

 Zprostředkovatel seznámil klienta o zvýšeném riziku nevhodného rozložení investice, pokud 
klient zvolí jinou než doporučenou strategii či produkt. Vyplní se vždy! 

 Změna strategie: Vždy je třeba vyplnit číslo smlouvy klienta! Zakřížkuje se buď jeden z 
nabízených spořicích programů (dle výsledného spořicího profilu), nebo se zvolí umístění prostředků 
přímo do jednotlivých fondů. Pokud je zvolena vlastní strategie spoření, je nezbytné uvést počet 
procent k jednotlivým fondům, do kterých se budou vkládat finanční prostředky. Pokud je uvedeno 
více fondů, součet podílů musí být 100 %. Jednotlivé spořicí programy nelze kombinovat s jedním 
nebo více fondy! 

 Příjmení a jméno zprostředkovatele, kód: Vyplní se údaje o prodejci, který žádost sjednal. 

 Datum podpisu: Vyplní se den, měsíc a rok, kdy klient žádost podepsal. 

 Datum účinnosti: Vyplní se den, měsíc a rok, odkdy má být změna sjednána. Platí pouze pro 
změnu kontaktních údajů! 

Razítko a podpis zástupce PSČP a/nebo ČPZ a ČP na základě plné moci / zaměstnance ČP; 
podpis klienta; podpis klienta: Žádost musí být podepsána oběma stranami. 
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4.9.  Změna nastavení služeb  

Služby poskytované penzijní společností může klient nastavit dle vlastních potřeb na 

www.klientskyportal.cz vyjma změny určených osob viz 4.6. 

 

4.10.  Při jetí  změny ke smlouvě nesvéprávného nebo nezleti lého 

kl ienta 

Změnu určených osob je možné přijmout na žádosti s ověřeným podpisem opatrovníka/zákonného 

zástupce. 

Změny kromě určených osob je možné sjednat opatrovníkem v případě nesvéprávného klienta a 

zákonným zástupcem v případě nezletilého klienta. Součástí žádosti musí být doloženo čestné 

prohlášení zákonného zástupce nebo povolení soudu o určení opatrovníka/zákonného zástupce. 

Výjimkou je případ, kdy insolvenční soud vyhlásil na rodiče úpadek! Dle § 901 zákona Nový občanský 

zákoník č. 89/2012 Sb.: 



 DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ 
 

53 
 

(1) Povinnost a právo rodiče pečovat o jmění dítěte zaniká prohlášením úpadku na majetek 

rodiče. Není-li tu druhý rodič, který by mohl pečovat o jmění dítěte, soud jmenuje i bez návrhu 

opatrovníka pro správu jmění dítěte. 

(2) Po uplynutí tří let od zrušení konkursu může soud na návrh rodiče nebo opatrovníka pro 

správu jmění dítěte omezení rodičovské odpovědnosti zrušit, ledaže by obnovení povinnosti a práva 

rodiče pečovat o jmění dítěte bylo v rozporu se zájmy dítěte. 
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5.  UKONČENÍ SPOŘENÍ, VÝPLATA  

 

 

Prostředky účastníka se použijí na výplatu těchto dávek: 

 starobní penze na určenou dobu (min. 3 roky), vč. předdůchodu (min 2 roky), 

 invalidní penze na určenou dobu (min. 3 roky),  

 jednorázové vyrovnání, 

 odbytné,  

 částečné odbytné v 18 letech, 

 úhrada jednorázového pojistného pro doživotní penzi,  

 úhrada jednorázového pojistného pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší 

důchodu (min. 3 roky). 

 

Dávky se vyplácejí na základě písemné žádosti klienta, určené osoby nebo dědice. Klient může požádat 

o výplatu dávky kdykoliv po vzniku nároku na dávku. I po dosažení věku 60 let naspořené prostředky 

penzijní společnost dál zhodnocuje, klient může spořit další vklady a získávat dál i státní příspěvky. 

 

Pokud o to klient, určená osoba nebo dědic písemně požádá, vyplácí penzijní společnost dávky 

bankovním převodem do zahraničí. 

  

* na určenou  dobu (min. 2 roky)

   v určeném počtu splátek

* na určenou  dobu (min. 2 roky)

    ve splátkách v určené výši

0 let
SPOŘENÍ 

STAROBNÍ PENZE od penzijní společnosti:
* na určenou  dobu (min. 3 roky) 

v určeném počtu splátek
* na určenou  dobu (min. 3 roky) 

ve splátkách v určené výši

JEDNORÁZOVÉ VYROVNÁNÍ

PŘEDDŮCHOD

odbytné

doba výplaty

INVALIDNÍ PENZE od penzijní společnosti:
* na určenou  dobu (min. 3 roky) 

v určeném počtu splátek
* na určenou  dobu (min. 3 roky) 

ve splátkách v určené výši

nejdříve 5 let před 
důchodovým věkem

18 let

částečné 
odbytné

60 let
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Zákonný zástupce nezletilého anebo opatrovník musí s žádostí o výplatu prostředků doložit níže 

uvedené dokumenty (nebo jejich úředně ověřené kopie): 

Nezletilý klient Dokument Nesvéprávný klient 

 Řádně vyplněná žádost o výplatu prostředků s úředně 
ověřeným podpisem.  

 
Doklad o žádající osobě (shodně jako při uzavření 

smlouvy): 
a) Čestné prohlášení zákonného zástupce nebo 
b) Úředně ověřená plná moc, není-li ten, kdo za 

nezletilého žádá o výplatu, zákonným zástupcem 

 

 
Rozhodnutí opatrovnického soudu s vyznačením 

nabytí právní moci.  

 
Kopie občanského průkazu nezletilého (byl-li vydán) 

nebo kopie rodného listu nezletilého.  

 
Rozhodnutí soudu – přivolení ukončení smlouvy 

s vyznačením nabytí právní moci.  

 

Podpis na výpovědi a žádosti o výplatu prostředků musí být vždy úředně ověřen. 

Typ žádosti IDK; Generali Distribuce EDK 

Prostřednictvím portálu PEPA  Ke každé žádosti je 
nutné přiložit kopii 
českého občanského 
průkazu, cestovní pas 
nebo u cizinců jiného 
osobního 
identifikačního 
průkazu, např. průkaz o 
povolení k pobytu.  

 Na žádosti musí být 
dále uvedeny údaje o 
prodejci (jméno, 
příjmení, kód, razítko) a 
jeho podpis. 

Nelze. 
Nutné zajistit úřední ověření 
podpisu klienta (notář, matrika 
nebo Czech POINT; nikoli 
prodejce)* 

Papírový formulář Žádost o 
výplatu nebo volná forma 

 Nutné zajistit úřední 
ověření podpisu klienta 
(notář, matrika nebo 
Czech POINT; nikoli 
prodejce)* 

NEBO 
 

 Vyplnění Ověřovací 
doložky** na portále 
PEPA. 

 Ke každé žádosti je 
nutné přiložit kopii 
českého občanského 
průkazu, cestovní pas 
nebo u cizinců jiného 
osobního 

Nutné zajistit úřední ověření 
podpisu klienta (notář, matrika 
nebo Czech POINT; nikoli 
prodejce)* 
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identifikačního 
průkazu, např. průkaz o 
povolení k pobytu.  

 Na žádosti musí být 
dále uvedeny údaje o 
prodejci (jméno, 
příjmení, kód, razítko) a 
jeho podpis. 

* Pro ověření podpisu v zahraničí platí režim apostilace, tzn. ověřený podpis musí mít apostilační 

doložku přeloženou do češtiny. 

** Ověřovací doložka musí být od stejného prodejce, který sepisuje žádost. Datum sepsání doložky 

nesmí být dříve, než je datum podpisu na žádosti nebo později, než je datum přijetí žádosti do sídla 

PSČP. Dodatečné vyhotovení samotné ověřovací doložky nelze akceptovat. Vždy je třeba nová žádost 

s ověřeným podpisem. 

Apostilační doložka musí splňovat následující formální náležitosti:  

- musí jít o rámeček přesně čtvercového tvaru o délce stran minimálně 9 cm,  

- musí být natištěna a podepsána buď na samotné ověřované listině, nebo musí být k této listině 

připojena (úřední šňůrkou),  

- může být uvedena v jazyce státu, který ji vydal, ovšem její název „Apostille (Convention de La Haye 

du 5 octobre 1961)" musí být uveden ve francouzštině a  

- musí obsahovat 10 údajů týkajících se jednak toho, kdo ověřovanou listinu vydal, a zadruhé toho, 

kdo apostilaci provádí. 

Podpis, pečeť či razítko na apostilační doložce (tedy toho, kdo apostilaci provedl) jsou již z dalšího 

ověřování vyňaty.  

Pro ověření podpisu v zahraničí lze také využít velvyslanectví nebo konzulát daného státu. 

5.1.  Zpětný odkup penzijních  jednotek (kurzy, termíny, 

vypořádání,…)  

Při ukončení smlouvy, jsou penzijní jednotky klienta v jednotlivých účastnických fondech prodány a 

peněžní prostředky převedeny na peněžní podúčet klienta pro jejich výplatu. Způsob a podmínky 

výplaty záleží na způsobu ukončení smlouvy u penzijní společnosti. Mechanismus směny penzijních 

jednotek je uveden na schématu. 
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5.2.  Předčasné ukončení spoření  –  exekuce 

V souvislosti se změnou exekučního řádu a občanského soudního řádu od 01. 01. 2013, mají 

exekutoři právo jednat klientovým jménem a mohou, na základě rozhodnutí soudu, který vydá 

usnesení o nahrazení vůle povinného (tj. rozhodne za účastníka), vypovědět smlouvy o penzijním 

připojištění a smlouvy o doplňkovém penzijním spoření okamžitě.  

Nahrazení vůle povinného lze uplatnit na exekuční řízení, která byla zahájena po 01.01.2013. Rok 

zahájení exekučního řízení lze vyčíst z čísla jednacího, resp. z číslice, která je uvedena za lomítkem (př. 

xx EX xx/14-xx). Toto konkrétní exekuční řízení bylo zahájeno v roce 2014. Na exekuční řízení, která 

byla zahájena před rokem 2013 nelze uplatnit nahrazení vůle povinného. 

 

Exekuční  ř ízení  na smlouvě doplňkovém penzi jním spoření  

Penzijní připojištění může být blokováno exekučním řízením, dle §59 odst. 1 (b) zákona č. 120/2001 

Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (dle §303 o.s.ř.).  

V případě, že si klient požádá o ukončení smlouvy a zároveň budou na smlouvě evidována exekuční 

řízení, vyplacení finančních prostředků bude prioritně provedeno na exekutorské úřady. Pokud bude 

suma dlužných částek menší než má klient naspořeno, bude zbývající část vyplacena klientovi dle 

žádosti o ukončení smlouvy. 

 

Insolvenční  ř ízení  
Je situace, kdy má klient více pohledávek, které řeším vyhlášením osobního bankrotu, tedy 

insolvencí. Insolvence je povolena, pokud dlužník během 5letého období uhradí alespoň 30 % 

pohledávek. Exekutoři mají povinnost se do insolvenčního řízení přihlásit. V případě evidence klienta 

v insolvenčním rejstříku se evidovaná exekuční řízení na smlouvě penzijního připojištění a 

doplňkového penzijního spoření neřeší. 

 

5.3.  Předčasné ukončení spoření –  odbytné  

Odbytné lze vyplatit v případě zániku doplňkového penzijního spoření po nejméně 24 měsících spoření. 

(Dobou spoření není doba trvání smlouvy, ale doba spoření.) 

O odbytné u nezletilého klienta žádá jeho zákonný zástupce (rodič) a spolu s formulářem výpovědi je 

nutné zaslat do PSČP i originál rozhodnutí opatrovnického soudu.  
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Výjimkou je případ, kdy insolvenční soud vyhlásil na rodiče úpadek! Dle § 901 zákona Nový občanský 

zákoník č. 89/2012 Sb.: 

(1) Povinnost a právo rodiče pečovat o jmění dítěte zaniká prohlášením úpadku na majetek 

rodiče. Není-li tu druhý rodič, který by mohl pečovat o jmění dítěte, soud jmenuje i bez návrhu 

opatrovníka pro správu jmění dítěte. 

(2) Po uplynutí tří let od zrušení konkursu může soud na návrh rodiče nebo opatrovníka pro 

správu jmění dítěte omezení rodičovské odpovědnosti zrušit, ledaže by obnovení povinnosti a práva 

rodiče pečovat o jmění dítěte bylo v rozporu se zájmy dítěte. 

 

Výše odbytného představuje hodnotu prostředků klienta ke dni zániku závazků ze smlouvy určenému 

dohodou nebo ke dni doručení výpovědi, po odečtení poskytnutých státních příspěvků. Státní 

příspěvky penzijní společnost vrací do státního rozpočtu v původní výši.  

Při výplatě jsou zdaňovány srážkovou daní výnosy a přijaté příspěvky zaměstnavatele. 

 

Příklad zákonné splatnosti: 

Přijetí žádosti je v termínu od 1.1.2014 do 31.1.2014 

Ukončení smlouvy je po 1 měsíční výpovědní lhůtě, tj. 28.2.2014 

Splatnost je následující měsíc po ukončení smlouvy, tj. 31.3.2014 

Případná nová smlouva může být účinná od 1.3.2014 

 

 

Aktuální termíny splatnosti naleznete v příloze. 

 

Související povinnosti 

Pokud klient od roku 2006 čerpal daňovou úlevu a smlouvu ukončí odbytným, je nutné příjem 

(daňovou úlevu) v roce následujícím po ukončení smlouvy dodanit. 

Zákon o dani z příjmu upravuje dodanění příjmu v případě výplaty odbytného, pokud klient uplatnil 

daňovou úlevu ze smlouvy o penzijním připojištění nebo doplňkovém penzijním spoření. Od základu 

daně ve zdaňovacím období lze odečíst příspěvek v celkovém úhrnu nejvýše 12 000 Kč zaplacený 

poplatníkem na jeho penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření. Pokud klientovi toto 

spoření zanikne bez nároku na penzi, jednorázové vyrovnání nebo jednorázové plnění z penzijního 

pojištění a současně mu bylo vyplaceno odbytné, nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části 

základu daně zaniká a příjmem podle § 10 ve zdaňovacím období, ve kterém k tomuto zániku došlo, 

jsou částky, o které byl poplatníkovi v příslušných letech základ daně snížen. 

 

Příklad: Klient uplatňoval daňovou úlevu na daních z příjmů v letech 2006 – 2011. V roce 2013 ukončil 

smlouvu a bylo mu vyplaceno odbytné. V ročním zúčtování daní za rok 2013, tedy v roce 2014, pak musí 

klient dodanit příjem - daňovou úlevu za roky 2006-2011. 

 



 DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ 
 

59 
 

5.4.  Výplata částečného odbytného v  18 letech 

O výplatu částečného odbytného si může klient požádat právě v roce 18. narozenin, jestliže ve 

smlouvě spořil již minimálně 120 kalendářních měsíců (10 let) a během posledních 24 kalendářních 

měsíců nepřevedl své prostředky mezi penzijními společnostmi. 

Smlouva v tomto případě nezaniká (na rozdíl od standardního odbytného). Klient tak obdrží až 1/3 

hodnoty svých příspěvků a smlouva plynule pokračuje. Zbývající hodnota příspěvků klienta, státních 

příspěvků, popř. příspěvků zaměstnavatele zůstává na smlouvě klienta. 

5.5.  Výplata jednorázového vyrovnání  

Podmínkou výplaty naspořené částky je dosažení 60 let věku a zároveň nejméně 60 měsíců spoření. 

Po doručení písemné žádosti vyplatí penzijní společnost jednorázové vyrovnání do konce kalendářního 

čtvrtletí bezprostředně následujícího po měsíci, na který byl zaplacen poslední příspěvek klienta. 

 

Jednorázové vyrovnání je vyplaceno penzijní společností klientovi, určené osobě nebo se stane 

předmětem dědictví. 

 

Klient si může zvolit také kombinaci výplaty jednorázového vyrovnání a jedné ze čtyř druhů penzí. 

Při výplatě jsou zdaňovány srážkovou daní výnosy a přijaté příspěvky zaměstnavatele. 

Příklad zákonné splatnosti: 

Přijetí žádosti je v termínu od 1.1.2014 do 31.3.2014 

Ukončení smlouvy a splatnost je následující kalendářní čtvrtletí, tj. do 30.6.2014 

Případná nová smlouva může být účinná od 1.7.2014 

 

Příklad zákonné splatnosti: 

Přijetí žádosti je v termínu od 1.4.2014 do 30.6.2014 

Ukončení smlouvy a splatnost je následující kalendářní čtvrtletí, tj. do 30.9.2014 

Případná nová smlouva může být účinná od 1.10.2014 

 

 

Aktuální termíny splatnosti naleznete v příloze. 

 

5.6.  Výplata starobní penze na určenou dobu penzijní  společností  

Podmínkou výplaty naspořené částky je dosažení věku min 60 let a zároveň nejméně 60 měsíců 

spoření, pokud klient nebude chtít vyplácet tzv. předdůchod.  

 

Vyplácí se pouze klientovi a to buď  

 ve splátkách v určené výši nebo  

 v určeném počtu splátek  

a to tak, aby předpokládaná výplata trvala nejméně 3 roky. Maximální doba není omezena.  

V žádosti o výplatu penze se může klient rozhodnout: 
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a) pro ukončení spoření 

b) pro pokračování ve spoření – jedná se o tzv. kombinaci s jednorázovým vyrovnáním. 

 

Výplata probíhá pravidelně alespoň čtyřikrát za kalendářní rok, pokud výše splátky činí minimálně 500 

Kč. Penzijní společnost zahájí výplatu splátek nejpozději do konce kalendářního měsíce bezprostředně 

následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla žádost o výplatu předložena, pokud se spolu 

nedohodnou jinak. 

Při výplatě jsou výnosy zdaňovány srážkovou daní, pokud je výplata penze sjednaná na 10 let a více 

výnosy se nedaní. Přijaté příspěvky zaměstnavatele nepodléhají dani. 

 

První platba penze je odeslána zhruba 25. den měsíce bezprostředně následujícího po doručení 

žádosti. Další platby jsou splatné cca k 15. dni v měsíci. 

 

Příklad: 

Přijetí žádosti je v termínu od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2014 a klient smlouvu ukončuje. 

Ukončení smlouvy je v měsíci přijetí žádosti, tj. 31. 1. 2014 

Výplata první dávky je následující měsíc po ukončení smlouvy, tj. do 28. 2. 2014 

Při ukončení spoření je možné sjednat novou smlouvu s účinností od 1. 2. 2014.

 
 

Příklad: 

Přijetí žádosti je v termínu od 1. 1. 2014 do 31. 1. 2014. 

Výplata první dávky je následující měsíc po přijetí žádosti, tj. do 28. 2. 2014. 

Klient pokračuje ve spoření na stávající smlouvě, další spoření je určeno na výplatu jednorázového 

vyrovnání. 

 

 
 

5.7.  Výplata předdůchodu  (verze starobní penze na určenou dobu)  

Podmínkou výplaty naspořené částky je dosažení věku, který je o 5 let nižší, než je věk potřebný pro 

vznik nároku na starobní důchod z I. pilíře (dle zákona počítaného i pro ženy podle tabulek pro muže) 

a zároveň nejméně 60 měsíců spoření. Další podmínkou je dostatek prostředků pro výplatu penze, 

která je zákonem určena jako 30 % průměrné hrubé mzdy v národním hospodářství vyhlašované 

Ministerstvem práce a sociálních věcí podle zákona upravujícího zaměstnanost za kalendářní rok 

předcházející kalendářnímu roku, v němž započalo vyplácení penze. Potřebnou částku je možné 

doplatit i jednorázově. Pro zaúčtování jednorázového vkladu je třeba doložit formulář 

       Přijetí žádosti

 

 01/2014  02/2014  03/2014  04/2014  05/2014  06/2014



Splatnost
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Identifikace/Kontrola klienta. Při výpočtu zůstatku je třeba brát v úvahu výši prostředků před 

případným zdaněním. 

 

Výši předdůchodu je možné spočítat na www.pfcp.cz (http://www.pfcp.cz/kalkulacky/jaky-muzete-

mit-predduchod.html). 

 

Je-li smlouva převedena z Transformovaného do účastnického fondu (ukončení bez výpovědní lhůty + 

1 měsíc na převod úspor), smlouva o doplňkovém penzijním spoření nabyla účinnosti a jsou splněné 

všechny podmínky nároku, je možné sepsat žádost o výplatu předdůchodu. 

Klient doplňkového penzijního spoření podává žádost o výplatu dávky na formuláři „Žádost o výplatu“ 

se zaškrtnutím volby výplata formou předdůchodu s ověřeným podpisem. 

Výše penze z předdůchodu se sjednává v neklesající výši, měsíčně a bez možnosti výplatu přerušit, 

pozastavit nebo prodloužit.  

 

Výplata penze může skončit nejdříve dosažením důchodového věku, potřebného pro vznik nároku na 

starobní důchod z I. pilíře (stanoveného podle § 32 zákona o důchodovém pojištění), sníženého 

o 3 roky. 

Penze se vyplácí klientovi a to buď  

• ve splátkách v určené výši nebo  

• v určeném počtu splátek,  

a to tak, aby předpokládaná výplata trvala nejméně 2 roky. Maximální doba není omezena.  

 

V žádosti o výplatu penze se může klient rozhodnout: 

a) pro ukončení spoření 

b) pro pokračování ve spoření – jedná se o tzv. kombinaci s jednorázovým vyrovnáním. 

 

Penzijní společnost zahájí výplatu penze nejpozději do konce kalendářního měsíce bezprostředně 

následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla žádost o výplatu předložena. 

 

První platba penze je odeslána zhruba 25. den měsíce bezprostředně následujícího po doručení žádosti. 

Další platby jsou splatné cca k 15. dni v měsíci. 

Při výplatě jsou zdaňovány srážkovou daní výnosy, přijaté příspěvky zaměstnavatele nepodléhají dani. 

 

Penzijní společnost o zahájení a ukončení výplaty dávky „předdůchodu“ informuje zdravotní pojišťovnu 

klienta a Českou správu sociálního zabezpečení. Informační povinnost vůči zdravotní pojišťovně má i 

klient. ČSSZ klient informovat nemusí. 

 

5.8.  Výplata inval idní  penze na určenou dobu penzijní  společností  

Podmínkou výplaty naspořené částky je pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně z 

důchodového pojištění (I. pilíř) a spoření nejméně 36 měsíců. 

 

Klient spolu se žádostí o výplatu musí doložit: 

http://www.pfcp.cz/
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 Rozhodnutí ČSSZ o přiznání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně, které není starší 

1 roku (původně plná invalidní penze), 

Nebo 

 Rozhodnutí ČSSZ o přiznání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně (původně plná 

invalidní penze) je starší 1 roku a zároveň doklad o platbě invalidního důchodu pro invaliditu 

III. Stupně ve formě bankovního výpisu, poštovní poukázky nebo dodatečného ověření od 

ČSSZ; informace o platbě nesmí být starší 1 roku. 

 

Při výplatě nejsou zdaňovány výnosy, ani přijaté příspěvky zaměstnavatele - žádná část vyplácených 

prostředků nepodléhá dani. 

 

Ostatní podmínky výplaty jsou stejné jako u starobní penze na určenou dobu. 

 

5.9.  Úhrada jednorázového pojistného pojišťovně pro doživotní 

penzi  

 

Podmínkou výplaty naspořené částky je dosažení věku min 60 let a zároveň nejméně 60 měsíců 

spoření. 

 

Úhrada jednorázového pojistného je převedení naspořených prostředků klienta do jím zvolené 

pojišťovny, se kterou uzavřel pojistnou smlouvu a která bude klientovi vyplácet doživotní penzi. Penze 

náleží pouze klientovi. 

 

V praxi to znamená, že penzijní společnost je povinna do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti 

písemně sdělit klientovi hodnotu prostředků ke dni doručení žádosti. Tuto informaci klient předá 

vybrané pojišťovně, se kterou má zájem uzavřít pojistnou smlouvu. Na základě tohoto údaje pojišťovna 

zájemci před uzavřením pojistné smlouvy sdělí výši důchodu, kterou mu v případě uzavření smlouvy 

garantuje. Nabídka je pro pojišťovnu závazná 6 měsíců. 

 

Samotná úhrada jednorázového pojistného proběhne na základě předložení uzavřené pojistné 

smlouvy na účet pojišťovny, a to nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce, ve kterém 

byla pojistná smlouva penzijní společnosti předložena. 

 

Výplata důchodu musí být pojišťovnou stanovena v pravidelných splátkách v neklesající výši, které musí 

být vypláceny doživotně alespoň čtyřikrát za kalendářní rok. 

 

Při výplatě penzijní společností do pojišťovny nejsou zdaňovány výnosy, ani přijaté příspěvky 

zaměstnavatele - žádná část vyplácených prostředků nepodléhá dani. Při výplatě penze pojišťovnou 

klientovi nejsou zdaňovány výnosy, ani kapitálová hodnota - žádná část vyplácených prostředků 

nepodléhá dani. 

 

Doživotní penze vyplácené z doplňkového penzijního spoření pojišťovnou jsou definovány zákonnými 

normami pro pojišťovny. Stejné platí i pro valorizace těchto penzí. 

Upozornění: Jedná se pouze o teoretickou možnost ukončení smlouvy podle zákona. V současné době 

nenabízí tuto penzi žádná pojišťovna v ČR. 
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5.10.  Úhrada jednorázového pojistného pojišťovně pro penzi na 

přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu  

Podmínkou výplaty naspořené částky je dosažení věku min 60 let a zároveň nejméně 60 měsíců 

spoření, pokud nebude chtít klient vyplácet předdůchod. 

 

Pro tuto penzi platí stejný postup jako pro doživotní penzi. 

 

Výplata důchodu musí být pojišťovnou stanovena tak, aby trvala nejméně 3 roky v dohodnuté přesně 

stanovené výši, nebo nejméně 2 roky v případě, že pojišťovna bude vyplácet tzv. předdůchod. 

 

Při výplatě penzijní společností do pojišťovny nejsou zdaňovány výnosy, ani přijaté příspěvky 

zaměstnavatele - žádná část vyplácených prostředků nepodléhá dani. Při výplatě penze pojišťovnou 

klientovi není zdaňována kapitálová hodnota, srážkové dani podléhá výplata výnosů (pouze pokud jde 

o penzi na méně než 10 let). 

 

5.11.  Úmrtí  před vznikem nároku na jednorázové vyrovnání  

V případě úmrtí před vznikem nároku na jednorázové vyrovnání - bez ohledu na (minimální) počet 

měsíců spoření - se odbytné vyplácí určené osobě, pokud je sjednána nebo se stane předmětem 

dědictví. 

 

5.12.  Úmrtí  po vzniku nároku na jednorázové vyrovnání  

 Při sjednání určené osoby: 

Pokud je sjednána určená osoba a po vzniku nároku na výplatu jednorázového vyrovnání dosud nebyla 

zahájena výplata jednorázového vyrovnání nebo některé z penzí vč. invalidní, dostane určená osoba 

vyplaceny veškeré naspořené prostředky klienta. 

Pokud klient zemřel a starobní nebo invalidní penze na určenou dobu mu již byla vyplácena, má určená 

osoba nárok na jednorázové vyrovnání ve výši odpovídající dosud nevyplacené části prostředků klienta. 

 Bez sjednané osoby: 

Jednorázové vyrovnání se stává předmětem dědictví. 

 

Penzijní společnost vyplatí v obou případech jednorázové vyrovnání do jednoho měsíce ode dne 

doručení písemné žádosti (pokud je prokázáno úmrtí klienta). 

 

5.13.  Úmrtí  v  době výplaty penze penzijní  společností  

Účastník požádal o výplatu starobní nebo invalidní penze na určenou dobu. V případě, že klient zemře 

ve výplatní fázi, bude určené osobě/osobám vyplaceno jednorázové vyrovnání ve výši odpovídající 

dosud nevyplacené části prostředků účastníka. Pokud není evidována určená osoba, stává se tato 

částka předmětem dědictví.  
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5.14.  Vzor vyplnění formuláře Žádost o výplatu  

 
 

Návod k vyplnění Žádosti o výplatu:  

 Příjmení: Nezkracuje se, uvádí se všechna příjmení přesně podle průkazu totožnosti.  

  Jméno, titul: Nezkracuje se, uvádí se všechna jména přesně podle průkazu totožnosti. Uvádí-li 

se 2 tituly, není nutné za nimi psát tečku, vynechá se mezi nimi 1 pole. 

 Rodné číslo: Klienti, kteří mají přiděleno rodné číslo, uvádí rodné číslo Má-li RČ jen 9 číslic, 

poslední pole se nechá prázdné. Klienti bez přiděleného rodného čísla uvedou datum narození ve 

formátu DD.MM.RRRR. Číslo pojištěnce pak nevyplňovat! 

 Číslo pojištěnce: Vyplňuje se v případě, že klient (cizinec) nemá přiděleno rodné číslo. Rodné 

číslo pak nevyplňovat! 

 Místo narození: Vyplní se místo narození dle průkazu totožnosti. Státní občanství: Vyplní se 

dle průkazu totožnosti. Pohlaví: Vyplní se dle průkazu totožnosti.  

 Průkaz totožnosti, číslo dokladu, platnost do, vydán kým: Vyplní se dle průkazu totožnosti při 

identifikaci klienta. (OP = občanský průkaz; CP = cestovní pas). Identifikaci dle ŘP již není možné 

provádět! Číslo dokladu: Uvede se číslo dokladu. Platnost do: Uvede se, dokdy má příslušný doklad 

platnost. Vydán kým: Uvede se instituce, která daný doklad vystavila.  

 Kontaktní údaje: Vyplní se adresa, na kterou si klient přeje zaslat korespondenci. Ulice: Vyplní 

se jméno ulice. Má-li ulice víceslovný název, ponechávají se mezi jednotlivými slovy mezery. Č.p./č.or.: 

Vyplní se číslo domu. PSČ: Vyplní se poštovní směrovací číslo bez mezery. Místo: Vyplní se název místa: 

Kód země: Vyplní se trojmístný kód označující zemi. Při nevyplnění se automaticky použije kód CZE.  
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Belgie BEL Litva LTU Rumunsko ROU 
Bulharsko BGR Lotyšsko LVA Rusko RUS 
Dánsko DNK Lucembursko LUX Řecko GRC 
Estonsko EST Maďarsko HUN Slovensko SVK 
Finsko FIN Malta MLT Slovinsko SVN 
Francie FRA Německo DEU Španělsko ESP 
Chorvatsko HRV Nizozemsko NLD Švédsko SWE 
Irsko IRL Polsko POL Švýcarsko CHE 
Itálie ITA Portugalsko PRT Ukrajina UKR 
Kypr CYP Rakousko AUT V. Británie GBR 

 Mobilní telefon: Vyplnění mobilního telefonu je potřebné pro případnou nutnost kontaktování 

klienta při zpracovávání jeho žádosti o dávku (např. při nedoložení některých potřebných listin, jako 

přiznání starobního důchodu, odsouhlasení údajů výplatního kontaktu), čímž dochází k rychlejšímu 

zpracování žádosti oproti písemnému kontaktu. Druhý telefon: Uvádí se druhý mobilní telefon nebo 

pevná linka. E-mail: Uvádí se e-mailová adresa klienta. 

 Číslo smlouvy: Vyplní se číslo smlouvy o doplňkovém penzijním spoření nebo penzijním 

připojištění, kterou chce klient ukončit. Vyplní se vždy! 

Body 9) – 11) se vyplňují pouze při výplatě ze smlouvy o penzijního připojištění   

 Předčasné ukončení smlouvy (Odbytné): Upozorněte klienta na ztráty způsobené předčasným 

ukončením smlouvy – případnou povinnost úhrady poplatku, ztrátu státních příspěvků, zdanění 

příspěvku zaměstnavatele, dodanění v minulých letech uplatněných daňových odpočtů. 

 Jednorázové vyrovnání: Zakřížkuje se právě jedna z nabízených variant.  

 Převod prostředků ze smlouvy o penzijním připojištění: Vyplní se v případě, kdy klient žádá o 

převod prostředků z Transformovaného fondu do Účastnického fondu v rámci PSČP. Bez uzavření nové 

smlouvy o doplňkovém penzijním spoření nelze převod uskutečnit! 

Body 12) – 17) se vyplňují pouze při výplatě ze smlouvy o doplňkovém penzijním spoření. 

 Předčasné ukončení smlouvy (Odbytné): Vyplní se pouze v případě, že klient ukončuje 

smlouvu o doplňkovém penzijním spoření! Upozorněte klienta na ztráty způsobené předčasným 

ukončením smlouvy – případnou povinnost úhrady poplatku, ztrátu státních příspěvků, zdanění 

příspěvku zaměstnavatele, dodanění v minulých letech uplatněných daňových odpočtů. 

 Jednorázové vyrovnání: Zakřížkuje se v případě, že klient požaduje vyplatit jednorázové 

vyrovnání.  

 Úhrada jednorázového pojistného: Zakřížkuje se v případě, že klient žádá o výplatu formou 

jednorázového pojistného. Pozor! K žádosti je nutné doložit kopii pojistné smlouvy.  

 Předdůchod – Starobní penze na určenou dobu: Zakřížkuje se v případě, že klient požaduje 

výplatu předdůchodu. Dále je nezbytné zakřížkovat, zda klient požaduje ukončit a vyplatit celou 

smlouvu („Ukončení spoření – Možnost nové smlouvy“) nebo zda chce pokračovat ve spoření 

(„Pokračování ve spoření – Kombinace s JV“). Pokud chce klient pokračovat ve spoření je nutné vyplnit 

částku určenou na předdůchod nebo zakřížkovat možnost, aby se aktuální zůstatek započítal do penze 

a další spoření pak ponechalo na budoucí výplatu jednorázového vyrovnání. Dále je nutné uvést 

zdravotní pojišťovnu a určit typ penze. 

! O výplatě předdůchodu musí klient informovat svou zdravotní pojišťovnu.  
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 Starobní penze na určenou dobu: Zakřížkuje se v případě, že klient požaduje výplatu starobní 

penze.  Dále se pokračuje jako u předdůchodu. U starobní penze je navíc nutné určit frekvenci 

vyplácení.  

Invalidní penze na určenou dobu – ukončení spoření: Zakřížkuje se v případě, že klient 

požaduje výplatu invalidní penze. Tato forma výplaty neumožňuje pokračování ve spoření. 

 Způsob výplaty: Označí se křížkem požadovaný způsob výplaty 

Následná smlouva: V případě, že klient chce pokračovat ve spoření, označí se křížkem uzavření 

následné smlouvy. Tato volba však nenahrazuje formulář pro uzavření nové smlouvy, který je nutné 

též vyplnit. Výhodou je časová návaznost platnosti smluv – následné na ukončovanou. 

Pokud klient požaduje na novou / následnou smlouvu převést rovnou i část prostředků ze 

stávající smlouvy, vyplní částku na dalším řádku. Pokud nebude částka vyplněna, automaticky 

převedeme 1 000 Kč. Platební údaje pro převod zbylé částky se uvádí do políček níže. 

Při výplatě pravidelné penze nelze provést převod prostředků na následnou smlouvu. 

 Převodem na účet v ČR: Vyplní se předčíslí, číslo účtu a kód banky. Uvedení variabilního 

a specifického symbolu (maximálně desetimístné číselný údaj) není povinný s výjimkou případů, kdy je 

uvedení symbolu nutné. O této skutečnosti by měl být klient svou bankou informován. 

 Poštovní poukázkou na adresu v ČR: Vyplní se adresa, na kterou klient požaduje zaslat finanční 

prostředky. Poštovní poukázku nelze zasílat na adresu v zahraničí. 

 Převodem na účet v zahraničí: Povinností klienta je vyplnit název zahraniční banky a její 

adresu, SWIFT Code = identifikační kód banky příjemce (BIC – Bank Identification Code), IBAN = 

mezinárodní číslo účtu příjemce (International Bank Account Number); formát čísla účtu se může 

v závislosti na bance lišit. 

Příklad: 

Banka příjemce/Beneficiary´s Bank Sparkasse Kleve Deutschland 
Adresa banky    Pinacher Strasse 61, München, Deutschland 
SWIFT Code    WELADED1KLE 
IBAN     DE55 3245 0000 0003 0511 61 

Příjmení a jméno: Vyplňují se údaje o zprostředkovateli, který žádost s žadatelem vyplnil. Kód: 

Vyplní se kód prodejce, který žádost o výplatu s klientem sepsal.  

 Datum podpisu: Vyplní se den, měsíc a rok, kdy klient žádost podepsal. 

 Podpis klienta: Při žádosti o výplatu prostředků musí být podpis klienta úředně ověřen 

prostřednictvím notáře, matriky obecního úřadu nebo pracovištěm Czech POINT České pošty nebo 

musí být přiložena ověřovací doložka a kopie průkazu totožnosti.  

Pozn.: V případě ověřovací doložky je nutné na formulář uvést i jméno a příjmení zprostředkovatele a 

podpis.   

16 

17 

18 

20 

19

  18 

21 



 DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ 
 

67 
 

5.15.  Vzor vyplnění formuláře Žádost o výplatu prostředků z důvodu  

úmrtí  kl ienta  

 

Návod k vyplnění Žádosti o výplatu prostředků z důvodu úmrtí klienta 

Příjmení: Nezkracuje se. Uvedena by měla být všechna příjmení zesnulého klienta. Titul: Uvádí-

li se 2 tituly, není nutné psát za nimi tečku, vynechá se mezi nimi 1 pole. Není-li na mezeru místo, oba 

tituly se uvádí bez vynechání pole. 

 Jméno: Nezkracuje se. Uvedena by měla být všechna jména zesnulého klienta. 

 Datum úmrtí: Vyplňuje se dle úmrtního listu. 

Rodné číslo: U klientů, kteří byli evidováni pod rodným číslem, se uvede rodné číslo. Má-li RČ 

jen 9 číslic, poslední pole se nechá prázdné. Klienti bez přiděleného rodné čísla uvedou datum narození 

ve formátu DD.MM.RRRR. Číslo pojištěnce: Uvádí se u cizince, který nemá přiděleno rodné číslo. 

 Žádost: Zakřížkuje se, ze které smlouvy mají být naspořené prostředky vyplaceny. 

Příjmení, jméno, titul: Vyplňuje se příjmení, jméno a titul určené osoby či dědice, který žádá o 

výplatu. Nezkracují se. Uvedena by měla být všechna jména a příjmení. Uvádí-li se 2 tituly, není nutné 

za nimi psát tečku, vynechá se mezi nimi 1 pole. Není-li na mezeru místo, oba tituly se uvádí bez 

vynechání pole. Pohlaví: Zakřížkuje se 1 možnost. 

Datum narození: Uvede se datum narození dle průkazu totožnosti. Státní občanství: Vyplňuje 

se dle průkazu totožnosti. Mobilní telefon: Vyplnění mobilního telefonu je potřebné pro případnou 
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nutnost kontaktování určené osoby či dědice při zpracování žádosti, čímž dochází k rychlejšímu 

zpracování žádosti oproti písemnému kontaktu. 

 Průkaz totožnosti: Zakřížkuje se příslušný doklad totožnosti, podle kterého zprostředkovatel 

provádí identifikace žadatele. V případě nezletilé určené osoby se číslo dokladu nevyplňuje. Číslo 

dokladu: Uvede se číslo dokladu. Platnost do:  Uvede se, dokdy má příslušný doklad platnost. Vydán 

kým: Uvede se instituce, která daný doklad vystavila. 

 Ulice:  Má-li ulice víceslovný název, ponechávají se mezi jednotlivými slovy mezery.  Č.p./č.or.: 

Vyplňuje se číslo domu. PSČ: Vyplňuje se poštovní směrovací číslo beze mezery. Místo: Vyplňuje se 

název místa. Kód země: Vyplňuje se trojmístný kód označující zemi, ve které má určená osoba či dědic 

trvalé bydliště.  Adresu je nutné vždy vyplnit, jinak žádost nelze zpracovat! 

Belgie BEL Litva LTU Rumunsko ROU 
Bulharsko BGR Lotyšsko LVA Rusko RUS 
Dánsko DNK Lucembursko LUX Řecko GRC 
Estonsko EST Maďarsko HUN Slovensko SVK 
Finsko FIN Malta MLT Slovinsko SVN 
Francie FRA Německo DEU Španělsko ESP 
Chorvatsko HRV Nizozemsko NLD Švédsko SWE 
Irsko IRL Polsko POL Švýcarsko CHE 
Itálie ITA Portugalsko PRT Ukrajina UKR 
Kypr CYP Rakousko AUT V. Británie GBR 

 Zákonný zástupce: Vyplňuje se v případě, že určená osoba či dědic je nezletilá nebo 

nesvéprávná osoba. Kolonky se vyplňují obdobně jako v části Určená osoba/dědic. V této části se však 

vyplněné údaje vztahují k osobě zákonného zástupce nezletilé určené/nesvéprávné osoby nebo 

dědice. K žádosti je třeba vždy doložit doklad zákonného zástupce (u nezletilého rodný list dítěte, jinak 

rozhodnutí soudu o opatrovnictví). 

  Způsob výplaty: Zakřížkuje se jeden ze způsobů výplaty. 

Převodem na účet v ČR: Určená osoba či dědic vyplní předčíslí, číslo účtu a kód banky. Uvedení 

variabilního a specifického symbolu (maxim. desetimístné číselné údaje) není povinné. Poštovní 

poukázkou na adresu v ČR: Určená osoba či dědic vyplní adresu, na kterou požaduje zaslat finanční 

prostředky. Poštovní poukázku nelze zasílat na adresu do zahraničí. Převodem na účet v zahraničí: 

Povinností určené osoby či dědice je vyplnit název zahraniční banky a její adresu, SWIFT Code = 

identifikační kód banky příjemce (BIC – Bank Identification Code), IBAN = mezinárodní číslo účtu 

příjemce (International Bank Account Number); formát čísla účtu se může v závislosti na bance 

lišit.Příklady:  

Banka příjemce/Beneficiary’s Bank  Sparkasse Kleve Deutschland 
Adresa banky    Pinacher Strasse 61, München, Deutschland 
SWIFT Code     WELADED1KLE 
IBAN     DE55 3245 0000 0003 0511 61 

Příjmení a jméno: Vyplňují se údaje o zprostředkovateli, který žádost s žadatelem vyplnil. Kód: 
Vyplní se příslušný kód zprostředkovatele. 

 Datum podpisu: Vyplňuje se den, měsíc a rok, kdy určená osoba či dědic žádost podepsal/a. 

Podpis žadatele/zákonného zástupce: Podpis musí být vždy úředně ověřen a musí být 

provedena řádná identifikace určené osoby či dědice. Podpis zprostředkovatele: Podpis osoby, která 

sepisovala žádost.  

8 

9 

10 

11 

 

12 

 
13 

 

 

14

4 

 



 DOPLŇKOVÉ PENZIJNÍ SPOŘENÍ 
 

69 
 

6.  PŘÍLOHY  

6.1.  Přehled splatností  

Nastavení nové splatnosti Standard bude platit pro smlouvy doplňkového penzijního spoření (3U) – vyjma 

smluv, které jsou zakonzervované 

Podmínka získání - nárok na JV/ODB vznikne nejdéle v den přijetí žádosti 

Dávka Ukončení  Splatnost 

Jednorázové vyrovnání 
„dohoda“ 

Nejpozději na konci 2. měsíce 
následujícím po měsíci přijetí žádosti do 
PSČP 
U=P+2M 

Do 25 kalendářních dnů po ukončení. 
S=U+25 

Odbytné 

Nejpozději na konci měsíce následujícím 
po měsíci přijetí žádosti do PSČP 
U=P+1M 

Do 25 kalendářních dnů po ukončení. 
S=U+25 

Jednorázové vyrovnání  
„výpověď“ 

Do 25. ve 3. měsíci následujícím po 
měsíci přijetí žádosti do PSČP 
U=S 
(U JV „výpovědí“ je konto nejdříve 
vyplaceno a následně případně 
ukončena smlouva) 

Do 25. ve 3. měsíci následujícím po 
měsíci přijetí žádosti do PSČP 
S=P+2M+25 

Převod OUT do jiné PS 
Nejpozději na konci měsíce následujícím 
po měsíci přijetí žádosti do PSČP 
U=P+1M 

Splatnost do 30 kalendářních dnů po 
ukončení. 
S=U+30 

Pravidelná penze & 
předdůchod 

Ukončení ke konci měsíce, ve kterém 
byla žádost přijata do PSČP. 
U=P+0M 

1. splátka do 25 kalendářních dnů po 
ukončení. 
S=U+25 
 
Následná splátka do 10 kalendářních 
dnů v měsíci zvolené splatnosti. 

Nastavení nové splatnosti Expres bude platit pro smlouvy doplňkového penzijního spoření (3U) a to včetně 

zakonzervovaných smluv 

Podmínky nároku 

- nárok na JV/ODB vznikne nejdéle v den přijetí žádosti 
- reinvestice ve výši 10 000 Kč 
- měsíční příspěvek na následné smlouvě 500 Kč  
- PSČP musí dokument obdržet do sídla nejdéle do 25. dne daného měsíce. Pokud 
dorazí později, prodlužuje se splatnost Exprese do 10. pracovního dne po ukončení. 

Dávka Ukončení  Splatnost 

Odbytné Ukončení smlouvy ke konci měsíce, ve 
kterém byla žádost přijata do PSČP. 
U=P+0M 

Splatnost do 10 kalendářních dnů po 
ukončení. 
S=U+10 

Jednorázové vyrovnání 
„dohoda“ 

Jednorázové vyrovnání  
„výpověď“ 

Do 10 pracovních dnů od konce měsíce, 
ve kterém byla žádost přijata do PSČP 
U=S 

Shodné s ukončením 
S=P+0M+10 
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M = měsíc  

P = měsíc přijetí žádosti 

S = splatnost 

U = ukončení 


