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1.1 .

1. PO D ST AT A T R A N S FO R MO V A NÉH O FO ND U
Zákl adn í p a ra m et ry

Transformovaný fond vznikl z původního penzijního spoření – spoření na smlouvy uzavřené do 30. 11.
2012. Fungování fondu a nároky klientů zůstávají i po 1. 1. 2013 beze změny. Pro všechny klienty se
však mění nárokování a získávání státních příspěvků, drobné změny jsou při ukončování a výplatách
úspor.
1.2 .

K do mů ž e b ýt kl i en t em

Po 1. 1. 2013 nemůže do Transformovaného fondu vstoupit nový účastník.
1.3 .

Spo ř en í do T ran s fo r mo van éh o f on du

Výši spoření si určuje ve smlouvě klient a lze ji v průběhu smlouvy měnit (snižovat a zvyšovat).
1.4 .

Zh o dn oc en í a v ýn os y

Princip zhodnocování úspor a připisování výnosů účastníkům jednou ročně zůstává i po 1. 1. 2013
v Transformovaném fondu stejný jako v minulosti. Klienti mají stále zákonnou jistotu kladného
zhodnocení po celou dobu spoření v Transformovaném fondu.
1.5 .

O ch ran a n as p oř en ý c h p r o st ř edk ů

Od 1. 1. 2013 jsou finanční prostředky ve fondech vč. Transformovaného fondu 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 .

P ovi n n o st i den ti fi ka c e a k on t r ol y kl i en t ů

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),
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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.
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);

5

TRANSFORMOVANÝ FOND

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,
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.
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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.
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.
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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.
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.
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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.
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).
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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.).

1.7 .

P od ez ř el ý ob ch od , j eh o i den ti fi ka c e a s ou vi s ej í cí p ost u py
vč e tn ě po vi n n o sti m l čen l i vo sti

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,
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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.

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,
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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):





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.
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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
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 FA T CA

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
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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).
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,
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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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2.

U Z A V ŘE N Í SM LO U V Y

Po 1. 1. 2013 nemůže do Transformovaného fondu vstoupit nový účastník – nelze uzavřít novou
smlouvu.
2.1 .

Vý š e sp o ř en í a f r ek v en c e pl a c en í

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 1. 1. 2013 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 vkladu.
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).
2.2 .

Způ so by pl a c en í sp o ř en í – p ří sp ě vk y kl i en t a

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: 7142110004/2700
Bankovní účet je odlišný od účtu pro doplňkové penzijní spoření!
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 penzijním připojištění
o konstantní symbol: (nepovinné) 0558
Platby ze zahraničí
o číslo bankovního účtu: 7142110004/2700
Bankovní účet je odlišný od účtu pro doplňkové penzijní spoření!
o IBAN: CZ8027000000007142110004
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 2.3
+ informace o hromadných platbách jsou na https://www.pfcp.cz/o-nas/prozamestnavatele/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
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
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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.
2.3 .

Způ so by pl a c en í sp o ř en í – p ří sp ě vk y z a mě stn av at el e

 Bankovní spojení pro příspěvky zaměstnavatele:
o číslo bankovního účtu: 7142110004/2700
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.
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-namispolupracovat
2.4 .

Způ so by pl a c en í sp o ř en í – p ří sp ě vk y t ř e tí o s ob y

 Bankovní spojení pro příspěvky třetí osoby:
o číslo bankovního účtu: 7142110004/2700
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: 2222222 (sedm „2“)
o konstantní symbol: (nepovinné) 0558
2.5 .

K do j e o p rá vn ěn á os ob a

Oprávněné osoby určuje ve smlouvě klient pro případ svého úmrtí. Při úmrtí jim vzniká nárok na dávku
stanovenou penzijním plánem (např. penze, odbytné) bez ohledu na dědické řízení. Oprávněnou
osobou může být výhradně fyzická osoba. Může se jednat i o osobu nezletilou nebo o osobu, která
nemá v ČR trvalý pobyt. Oprávněné osoby se určují jménem, příjmením, datem narození a
procentuálním podílem v celých číslech (tj. bez desetinných míst). Není-li osoba správně určena, bere
se, jako kdyby nebyla určena vůbec.
Podíly jednotlivých osob musí dávat dohromady 100 %.
2.6 .

Dr u h y sj edn an ý ch p en z í

Rozlišujeme čtyři druhy penzí (starobní, výsluhovou, invalidní a pozůstalostní), které umožňuje zákon,
a jejich kombinace. Pokud je na smlouvě sjednána starobní i výsluhová penze, standardní rozdělení
příspěvků na ně je 50 % a 50 %. Pokud si klient přeje jiné rozdělení, je nutné jej uvést na zvláštním listu
papíru (v příloze žádosti o změnu). Na starobní penzi vždy musí jít minimálně 50 % z příspěvků.
Níže uvedené podmínky penzí vycházejí z penzijních plánů PFČP. Penzijní plány převzatých společností
CUPF/VVPF, AAPF a GPS se mohou lišit.
Starobní penze
 Ve smlouvě je sjednána automaticky (stanoveno zákonem).
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Klientovi na ni vzniká nárok, pokud se dožil věku alespoň 60 let, platil příspěvky nejméně po
dobu 60 kalendářních měsíců a nepobírá invalidní penzi. Toto znění platí pro aktuální penzijní
plán PFČP 6. Pro penzijní plány PFČP 3 a 4 je možné snížit věkovou hranici 60 let doložením
dokladu o přiznání starobního důchodu. V případě penzijního plánu 1 a 2 je věková hranice
stanovena na 50 let.

Výsluhová penze
 Její sjednání je volitelné.
 Klientovi na ni vzniká nárok, pokud platil příspěvky nejméně po dobu 180 kalendářních měsíců
a nepobírá invalidní penzi, bez ohledu na jeho věk.
Invalidní penze
 Na tuto penzi se příspěvky neplatí.
 Nárok na ni vzniká, pokud byl klientovi přiznán invalidní důchod pro invaliditu třetího stupně
z českého důchodového pojištění, platil příspěvky nejméně po dobu 36 kalendářních měsíců a
nepobírá starobní penzi. Klient pak může ukončit placení příspěvků a požádat penzijní
společnost, aby mu začala vyplácet invalidní penzi, bez ohledu na věk.
 V případě, že na ni vznikne nárok, vyplácí se klientovi penze ze součtu příspěvků na starobní a
výsluhovou penzi.
Pokud klient nehradil příspěvky po dobu 36 měsíců, má tyto možnosti:
 Předčasně ukončit penzijní připojištění; penzijní společnost mu vyplatí odbytné (pokud nárok
na odbytné již vznikl).
 Platit příspěvky ještě po dobu, která chybí do vzniku nároku na invalidní penzi, a následně
požádat o její výplatu.
Pozůstalostní penze
 Ve smlouvě se sjednává určením oprávněných osob (musí se jednat výhradně o fyzické osoby).
 Vyplácí se v případě úmrtí klienta oprávněným osobám určeným ve smlouvě. Neplatí se na ni
zvláštní příspěvky. Pokud klient nestanovil ve smlouvě žádný poměr, je procentuální podíl pro
všechny fyzické osoby určené ve smlouvě stejný. Nárok na pozůstalostní penzi vzniká po úmrtí
klienta, který zemřel před datem ukončení smlouvy, pokud před svým úmrtím platil příspěvky
po dobu nejméně 36 kalendářních měsíců. Nárok na pozůstalostní penzi mají osoby určené ve
smlouvě také po úmrtí klienta pobírajícího doživotní penzi, pokud zvolil druh doživotní penze
spojený s následným poskytováním pozůstalostní penze. Nárok na pozůstalostní penzi vzniká
rovněž, zemřel-li klient pobírající doživotní penzi spojenou s následným poskytováním
pozůstalostní penze, pokud zároveň platil příspěvky ve prospěch jiné penze. Výplata
pozůstalostní penze se řeší jako souběh nároků.
2.7 .

Státn í z výh o dn ěn í – s tátn í p ří sp ě v e k

Od 1. 1. 2013 došlo ke změně v podmínkách pro nárok na státní příspěvky v Transformovaném fondu,
než tomu bylo pro penzijní připojištění. Podmínky, výše a jejich připisování je téměř shodné jako pro
účastníky DPS.
Nárok na státní příspěvek ke svému spoření má klient
 s trvalým pobytem v ČR nebo
 s bydlištěm na území jiného členského státu EU (tj. na rozdíl od účastnických fondů nikoli ČR a
další státy EHP, Evropského hospodářského prostoru)
a zároveň je:
o účasten českého důchodového pojištění nebo
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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: Nárok na státní příspěvek nemá občan Ukrajiny v případě, že nemá v ČR povolení k trvalému
pobytu a ani nepobývá v jiném členském státu EU mimo ČR. – odlišné od účastnických fondů DPS.
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.
PŮVODNĚ: Státní příspěvky poskytované ke spoření do 31. 12. 2012
Měsíční příspěvek účastníka v Kč
100 200 300 400 500 600 1 000 1 500
Měsíční státní příspěvek v Kč
50
90 120 140 150 150
150
150
Roční daňové odpočty v Kč
1 200 6 000 12 000
Ke všem smlouvám penzijního připojištění uzavřeným do konce roku 2012 se od 1/2013 poskytují
státní příspěvky podle nových pravidel. V předchozích obdobích se státní příspěvky poskytují dle
příslušného penzijního plánu.
NOVĚ: 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 3000*
Měsíční státní příspěvek v Kč
90
130
170
230
230
230
230
Roční daňové odpočty v Kč
6 000 12 000 24 000
*Za zdaňovací období od 1. 1. 2017
Státní příspěvky jsou penzijní společností nárokovány podle zákona na každý měsíc, v kterém byly
zaplaceny příspěvky klienta minimálně ve výši 300 Kč. Nárok na celý státní příspěvek má klient i za
měsíce, v kterých smlouva zaniká, pokud uhradil spoření alespoň v minimální výši 300 Kč.
Upozorňujeme, že pro příspěvky zaměstnavatele nelze státní příspěvky vyžádat!
Klient má proto povinnost oznamovat penzijní společnosti bez zbytečného odkladu všechny změny
ve skutečnostech zakládajících nárok na státní příspěvek!
Při „předplacení“ spoření jsou vyžádány státní příspěvky za období, na které lze rozpočítat sjednanou
platbu dle sjednané výše měsíčního spoření.
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Příklad nárokování státních příspěvků při nepravidelném spoření klienta:
měsíce:
sjednaná výše
spoření v Kč

únor

březen

duben

květen

červen

červenec

srpen

podpis
smlouvy

600

600

změna na:
2000

2000

2000

2000

skutečná platba
spoření v Kč

3000 Kč

1000 Kč

6000 Kč

základ pro
nárokování
státních
příspěvků

0

600

600

2000

800

2000

2000

předplatné
pro další
měsíce

0

2400

1800

800

0

4000

2000

Ztráta podmínek pro získání nároku na státní příspěvky (viz výše) má (na rozdíl od účastnických fondů
DPS) vliv na trvání smlouvy - smlouva zanikne.
2.8 .

Státn í z výh o dn ěn í – daň o v é z v ýh odn ěn í

Od roku 2017 je možné z daňového základu účastníka penzijního připojištění odečíst maximální částku
24 000 Kč ročně. Výpočet možného daňového odečtu se ale nově posuzuje měsíčně a lze uplatnit pouze
částku převyšující měsíční příspěvek s maximální státní podporou, tj. částku 1 000 Kč. Daňově
nejvýhodnější je tedy měsíční příspěvek ve výši 3 000 Kč, ročně 36 000 Kč.
Pro plné využití všech státních výhod penzijního připojištění (tzn. získání nejvyššího státního příspěvku
a nejvýhodnější 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 využit jako daňový odpočet v maximální možné
výši dle zákona (až 24 000 Kč ročně), samozřejmě do výše předplacených prostředků na účtu klienta.
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 účastnických fondech. /
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Příklad uplatnění daňového odpočtu
Nejvýhodnější uplatnění daňového odpočtu
při spoření s maximálním státním příspěvkem:
měsíce
sjednaná výše
platba
spoření
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 1 000 Kč za měsíc, tzn. 24 000 Kč.

Uplatnění maximálního daňového odpočtu při
nižším spoření:
měsíce
sjednaná výše
platba
spoření
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 25 000 Kč
optimalizace
nebo Daňový
servis
celkem
28 300 Kč
Daňově lze uplatnit částku vloženou v prosinci,
od které se odečte 1 000 Kč (základ pro
maximální státní příspěvek), tzn. 24 000 Kč.

21

TRANSFORMOVANÝ FOND

2.9 .

Státn í z výh o dn ěn í – s p oř e n í z am ě stn av at el e (v ýh oda p r o
kl i en ta a pr o z am ě s tn av at el e)

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, penzijní připojištění, penzijní a 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, penzijní připojištění, penzijní a 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, penzijní připojištění, penzijní a životní pojištění).

Za zdaňovací období 2015 a dříve byl limit 30 000 Kč.
/ Všechny informace platí i při spoření v účastnických fondech. /
2.1 0. Státn í z výh o dn ěn í p ři v ýpl at ě p ř eddů ch odu

Předdůchod, finanční zvýhodnění ze strany státu, mohou získat klienti pouze při spoření do
účastnických fondů. Klienti do těchto fondů mohou z Transformovaného fondu přestoupit.
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3.

PŘE VE DE N Í K L IE N T A O D J I NÉ P EN Z I JN Í SPO LE Č NO ST I
3.1 .

P ost u p p ř ev odu kl i en ta od j i n é p en z i j n í sp ol e čn o sti

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.
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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4.

ZM ĚN Y SML O U VY
4.1 .

Zm ěn a o so bn í ch ú da j ů

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.
Změna oprávněných osob je akceptována pouze s ověřením podpisu klienta.
/stejný princip u produktu DPS/
4.2 .

Zm ěn a vý š e s po ř en í

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.
/stejný princip u produktu DPS/
4.3 .

Od kl ad pl ac en í

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. Odklad placení lze sjednat na libovolně dlouhou
dobu a lze ukončit písemně nebo zahájením spoření alespoň ve výši 100 Kč. Příspěvky je možné doplatit
do 1 měsíce od ukončení odkladu a doba odkladu se pak započítává do nároku na jednotlivé dávky.
Odklad placení se řídí penzijním plánem dané smlouvy v Transformovaném fondu.
4.4 .

Př e ru š en í pl a c en í

O přerušení placení příspěvků (na starobní a výsluhovou penzi) může klient písemně požádat penzijní
společnost kdykoliv. PSČP do jednoho měsíce od doručení žádosti rozhodne, zda žádosti vyhoví. Pokud
ve stanovené lhůtě fond klientovi nesdělí, že se žádostí nesouhlasí, žádosti bylo vyhověno. V době
přerušení placení příspěvků nemá klient nárok na státní příspěvky a tato doba se nezapočítává do běhu
lhůt nezbytných pro vznik nároku na všechny sjednané penze. Smlouva však nemůže být vypovězena
pro neplacení příspěvků.
V době přerušení placení příspěvků se ve prospěch klienta připisují podíly na výnosech hospodaření
PSČP.
Ukončení přerušení placení příspěvků na penzijní připojištění musí klient vždy předem písemně nebo
telefonicky oznámit (nestačí pouze zaplatit příspěvek).
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Je vhodné pro klienty, kteří nemohou platit ani minimální příspěvek 100 Kč. Příspěvky za dobu
přerušení nelze doplatit.
Přerušení placení, konzervace smlouvy se řídí penzijním plánem dané smlouvy v Transformovaném
fondu.
4.5 .

Př e ru š en í p en z i j n í h o p ři poj i št ěn í , ko n z e r va c e s ml ou v y

Není důvod, proč by měla být smlouva konzervována.
Při zakládání nové smlouvy (doplňkového penzijního spoření) musí být všechny smlouvy
transformovaných fondů sloučeny do jedné, která převádí spoření do účastnických fondů u stejné
penzijní společnosti.
4.6 .

Oz n ám en í p ří sp ě vk u z a m ěst n a vat el e , z měn a z am ě stn av at el e

Pokud v průběhu trvání smlouvy nebylo sjednáno přispívání zaměstnavatele a klient chce dodatečně
tento příspěvek sjednat, je klient povinen oznámit přispívání zaměstnavatelem penzijní společnosti.
V dodatku, dopise nebo při telefonickém oznámení klient nahlásí, od kterého data mu bude
zaměstnavatel přispívat.
Příklad: Pokud bude první příspěvek zaměstnavatelem zasílán např. z výplaty za leden, považuje se za
zahájení příspěvku měsíc únor, kdy je částka skutečně odeslána.
4.7 .

Zm ěn a op rá vn ěn ý ch os ob a j ej i ch n á r o k ů

Klient může v průběhu trvání smlouvy písemně měnit oprávněné osoby a procentuální rozdělení
nároků na pozůstalostní penzi mezi oprávněnými osobami, a to i v době, kdy pobírá doživotní penzi
s prodlouženou dobou výplaty nebo doživotní penzi se zaručenou výplatou po stanovenou dobu
a stanovená doba ještě neuplynula. V žádosti o změnu určení fyzické osoby během trvání penzijního
připojištění musí být uveden nový stav sjednání oprávněných osob a podpis klienta musí být úředně
ověřen. Součet nároků oprávněných osob musí být vždy 100 %. Podíl na dávce je nutné vždy uvádět
v celých číslech.
4.8 .

Do dat e čn é u z a v ř en í pen z e

Klient má možnost dodatečně uzavřít výsluhovou, invalidní a pozůstalostní penzi a také uvedené penze
zrušit. Jakoukoli penzi lze znovu sjednat, jestliže nebyla vyplacena některou dávkou.
4.9 .

Zm ěn a n a st av en í sl u ž eb

Služby poskytované penzijní společností může klient nastavit dle vlastních potřeb na
www.klientskyportal.cz vyjma změny oprávněných osob viz 4.7.
4.1 0. Pří s p ěv k y t ř e tí o s ob y

V průběhu trvání smlouvy může klient dodatečně sjednat přispívání třetí osoby. Na takto hrazené
příspěvky se vztahuje nárok na státní příspěvky. Uhrazené platby se započítávají do nároku na
ukončení smlouvy.
4.1 1. Př e v od p en z i j n í h o p ři poj i št ěn í do ú ča st n i cký ch f on dů

Převést prostředky účastníka z Transformovaného fondu do účastnických fondů lze na základě uzavření
nové smlouvy o doplňkovém penzijním spoření s klientem (tzv. interní převod). Převod je možný pouze
v rámci jedné penzijní společnosti a je vždy bezplatný. Doba spoření v transformovaném fondu se pro
účely nároku na dávky započítá do spořící doby v účastnickém fondu.
Kromě sjednání nové smlouvy je nutné s klientem požádat o ukončení smlouvy o penzijním připojištění
a převod prostředků. Oba kroky lze provést na formuláři nové smlouvy. Podpis klienta na žádosti o
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převod musí být úředně ověřen. Smlouva se ukončuje v měsíci doručení žádosti do sídla penzijní
společnosti. S ohledem na tuto lhůtu je nutné sjednávat datum účinnosti nové smlouvy a klient musí
změnit platební symboly pro zasílání příspěvků svých i zaměstnavatele. Převod finančních prostředků
je proveden do konce měsíce následujícího po ukončení smlouvy Transformovaného fondu. Po tuto
dobu nejsou převáděné prostředky klienta zhodnocovány.
Při přechodu z Transformovaného fondu do účastnických fondů:
 zaniká oprávněné osobě možnost čerpat po 36 naspořených měsících pozůstalostní penzi vč.
státních příspěvků, 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),
 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. v příručce pro doplňkové penzijní spoření.

26

TRANSFORMOVANÝ FOND

5.

U KO NČ EN Í SPO ŘE N Í, V ÝP L AT A

PŘÍČINY UKONČENÍ SMLOUVY:

Zánik smlouvy stanovený zákonem.

Výpověď smlouvy ze strany klienta.

Výpověď smlouvy ze strany klienta se žádostí o převod prostředků.

Úmrtí klienta.
Nároky účastníků zůstávají změnou zákona i po 1. 1. 2013 beze změny a řídí se penzijním plánem dané
smlouvy. Při žádosti o výplatu musí smlouva být již v nároku na příslušnou dávku.
Prostředky účastníka se použijí na výplatu těchto dávek účastníkovi:
 odbytné
 invalidní penze formou jednorázového vyrovnání
 invalidní penze formou pravidelně vyplácené penze
 výsluhová penze formou jednorázového vyrovnání
 výsluhová penze formou pravidelně vyplácené penze
 starobní penze formou jednorázového vyrovnání
 starobní penze formou pravidelně vyplácené penze
Druhy penzí

Doba placení příspěvků

Podmínka

min. 60 kalendářních měsíců

Klient nepobírá invalidní penzi.

Výsluhová

min. 180 kalendářních měsíců

Klient nepobírá invalidní penzi.

Invalidní

min. 36 kalendářních měsíců

Klientovi byl přiznán invalidní
důchod 3. stupně.
Klient nepobírá starobní penzi.

Pozůstalostní

min. 36 kalendářních měsíců

Nárok po úmrtí klienta.

Starobní

Věk
min. 60 let

Pozn.: Nároky na jednotlivé typy dávek přesně vymezuje penzijní plán, který je přílohou smlouvy o
penzijním připojištění. Uvedený přehled platí pro penzijní plán č. 6, pro ostatní se mohou podmínky
lišit.
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I po vzniku nároku na tyto dávky může klient dále spořit. Nárok na penzi nezaniká pokračováním ve
spoření ani dalším trváním smlouvy bez aktivního spoření. Klient zůstává nadále účastníkem se všemi
nároky vyplývajícími z jeho smlouvy vč. připisování výnosů, a to až do okamžiku výplaty zvolené penze.
Po celou dobu placení příspěvků mu jsou pravidelně poskytovány státní příspěvky a jeho vklad se dále
zvyšuje o podíly na výnosech fondu.
5.1 .

Zán i k s ml ou v y z t rát ou p odmí n ek b ýt ú č astn í k e m

Smlouva zaniká dnem:
 ukončení trvalého pobytu klienta na území ČR,
 ztráty bydliště na území členského státu EU nebo ukončení účasti na důchodovém pojištění
nebo ve veřejném zdravotním pojištění v ČR (jen podle penzijního plánu č. 6),
 výplaty odbytného při zániku společnosti, pokud nedošlo k převzetí povinností společnosti
jinou společností.
Pokud došlo k zániku smlouvy bez výpovědi (např. ke dni ukončení trvalého pobytu v ČR), vypořádá se
smlouva dávkou, kterou je možné ke dni zániku poskytnout. Tato dávka se však klientovi nevyplácí
automaticky.
Penzijní společnost vždy nejprve klienta písemně informuje a snaží se vzniklou situaci vyřešit tak, aby
klient mohl i nadále ve smlouvě pokračovat. Není-li to možné, přistoupí společnost k ukončení smlouvy
s nárokem na výplatu dávky. Finanční prostředky však zatím zůstávají nevyplaceny. O tomto kroku je
klient informován dopisem.
Během tříleté promlčecí lhůty, stanovené občanským zákoníkem, si může klient o stanovenou dávku
požádat a ta mu je v nejbližším termínu následně vyplacena. Klient však již nedává výpověď (smlouva
již zanikla), pouze žádá o výplatu prostředků.
V případě, kdy klient nenaspořil ani 12 splátek pro výplatu odbytného, smlouva se ukončuje bez nároku
na výplatu prostředků.
Další možností pro takto zaniklou smlouvu může být interní převod do nové smlouvy DPS uzavřené
s naší společností. Klient tak může pokračovat ve spoření a veškeré příspěvky, vč. pojištěné doby mu
budou převedeny ve prospěch nové smlouvy.

5.2 .

Žád o st o u k on č en í / v ýp o v ěď a v ýpl atu n ě kt e r é z d áv e k

Výpověď a žádost o výplatu některé z dávek (odbytného, jednorázového vyrovnání, penze) klient
podává prostřednictvím formuláře „Žádost o výplatu“. Je třeba žádat vždy o dávku, na kterou klientovi
již vznikl nárok! Žádosti o dávku, na kterou teprve nárok vznikne, jsou ze zákona zamítány. Pokud
klientovi nárok na uvedenou dávku nevzniká, žádost je ze strany společnosti zamítnuta. PSČP je
povinna do 30 dnů ode dne doručení výpovědi písemně potvrdit její přijetí a sdělit datum zániku
penzijního připojištění. Podpis na výpovědi a žádosti o výplatu prostředků musí být vždy úředně
ověřen.
Typ žádosti
Prostřednictvím portálu PEPA

IDK; Generali Distribuce
 Ke každé žádosti je
nutné přiložit kopii
českého občanského
průkazu, cestovní pas
nebo u cizinců jiného
osobního

EDK
Nelze.
Nutné zajistit úřední ověření
podpisu klienta (notář, matrika
nebo Czech POINT; nikoli
prodejce)*
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Papírový formulář Žádost o
výplatu nebo volná forma



identifikačního
průkazu, např. průkaz o
povolení k pobytu.
Na žádosti musí být
dále uvedeny údaje o
prodejci
(jméno,
příjmení, kód, razítko) a
jeho podpis.
Nutné zajistit úřední
ověření podpisu klienta
(notář, matrika nebo
Czech POINT; nikoli
prodejce)*

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
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 a 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
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- 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.
Opatrovník musí s žádostí o výplatu prostředků doložit níže uvedené dokumenty (nebo jejich
úředně ověřené kopie):
Dokument
Řádně vyplněná žádost o výplatu prostředků s úředně
ověřeným podpisem.
Rozhodnutí opatrovnického soudu s vyznačením
nabytí právní moci.

Nesvéprávný klient




Finanční poradce vždy při sepsání výpovědi s klientem provádí jeho identifikaci podle zákona 253/2008
Sb. (v případě podezřelého obchodu, nebo pokud je klient politicky exponovaná osoba, je nutné
provést i kontrolu klienta a k žádosti o výplatu přiložit i vyplněný formulář Identifikace/kontrola
klienta).
5.3 .

Uk on č en í s ml ou vy b ez v ýpl at y p ro st ř ed ků

Pokud se klient rozhodne ukončit spoření a zároveň nemá naspořeno ani 12 splátek, může svou
smlouvu písemně vypovědět. V takovém případě nelze prostředky vyplatit. Ve většině takových
případů je lepší, když si klient měsíce doplatí a smlouvu ukončí výplatou odbytného. Abychom si byli
jistí, že o této možnosti uvažoval a rozhodl se i přesto o ukončení smlouvy, je lepší, když do výpovědi
písemně zaznamená své důvody a přesně uvede, že nežádá o vyplacení zaplacených příspěvků. Od
ukončení začíná běžet tříletá promlčecí lhůta stanovená občanským zákoníkem.
Pokud si klient uzavře během promlčecí lhůty novou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření a
požádá PSČP o tzv. dodatečný převod prostředků do DPS, mohou mu být na novou smlouvu převedeny
prostředky z původní smlouvy ukončené bez nároku na dávku.
5.4 .

Př e dč a sn é u k on č en í sp o ř en í – ex e ku c e

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 řízení na smlouvě penzijního při pojištění
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.).
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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.
Insolvenč ní řízení
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.
5.5 .

Výpl ata odb ytn éh o

Odbytné umožňuje předčasný výběr finančních prostředků bez státních příspěvků. Nárok na odbytné
vzniká klientovi, který řádně platil příspěvky alespoň po dobu 12 měsíců. Žádost je možné podávat
pouze po splnění nároku na tuto dávku. Žádosti přijaté před nárokem musí penzijní společnost
zamítnout. Odbytné se vyplácí klientovi v případě, že penzijní připojištění zaniklo výpovědí nebo
dohodou ze strany klienta nebo ze strany společnosti ještě před vznikem nároku na penze.
Odbytné se skládá ze souhrnné částky, kterou klient naspořil, příspěvků zaměstnavatele a z podílů na
výnosech společnosti z této částky. Klientovi se nevyplácí státní příspěvky ani výnosy ze státních
příspěvků.
V souladu s novelou zákona č. 42/1994 Sb. podmiňuje PSČP od 1. 8. 2009 výplatu odbytného
uhrazením poplatku ve výši 800 Kč. Není účtován klientům, kteří mají u PSČP uzavřenu smlouvu po
dobu delší 5 let (lhůta se počítá od měsíce účinnosti smlouvy do měsíce ukončení smlouvy). Informace
o poplatku je součástí formuláře „Žádost o dávku“.
Klient poplatek hradí na účet 8008008070/2700, VS: číslo smlouvy; SS: 37564.
Při nezaplacení poplatku se dávka nevyplatí v běžné splatnosti, ale vyplatí se do 5 dnů po zaplacení
poplatku. Smlouva je tedy ukončena a nelze ji obnovit. Výplata je pozastavena do doby zaplacení
poplatku.
V případě, že se klient rozhodne zrušit svoji výpověď nebo sjednat s PSČP dodatečně novou smlouvu a
poplatek již PSČP uhradil, může požádat penzijní společnost o přeúčtování poplatku na novou smlouvu.
Žádost o refundaci poplatku musí obsahovat iniciály klienta - jméno a příjmení, rodné číslo a číslo
následné smlouvy, na kterou má být již uhrazený poplatek převeden. Žádost stačí doručit do PSČP
elektronickou formou (emailem na pfcp@pfcp.cz). Tato náhrada uhrazeného poplatku při žádosti o
odbytné není podmíněna výší příspěvku na navazující smlouvě.
Odbytné se vyplácí do tří měsíců ode dne zániku smlouvy bez ohledu na to, zda klient po dobu
výpovědní lhůty hradí, nebo nehradí příspěvky. Výpovědní lhůta je dvouměsíční a začíná běžet od
prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi do sídla PSČP.
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Pro penzijní plány PFČP 1 a 2 a CUPF 1 až 3 se odbytné vyplácí do 3 měsíců od přijetí žádosti v sídle
společnosti.
Pozn.: Aktuálně je napříč všemi penzijními plány smlouva ukončena k poslednímu dni 2.
kalendářního měsíce po přijetí žádosti do sídla PSČP (nikoli po datu sepsání žádosti; lhůta vždy běží
od prvního dne měsíce, který následuje po přijetí žádosti do PSČP). Výplata úspor proběhne do 25
dnů po ukončení smlouvy. Splatnosti přehledně ukazuje kapitola 6.

5.6 .

Výpl ata i n val i dn í pe n z e

Nárok na výplatu dávky má klient, který má přiznaný (státní) invalidní důchod pro invaliditu třetího
stupně a splnil minimální dobu spoření 36 měsíců (podle penzijního plánu smlouvy).
Invalidní penzi je možné vyplatit formou jednorázového vyrovnání nebo pravidelně vyplácenou penzí.
Jednorázové vyrovnání se skládá ze souhrnné částky, kterou klient naspořil, příspěvků zaměstnavatele,
státních příspěvků a podílů na výnosech fondu z obou těchto částek.
Klient spolu s žádostí musí doložit:
 rozhodnutí od ČSSZ o přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, které není
starší 1 roku
nebo
 rozhodnutí od ČSSZ o přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně (původně plná
invalidní penze), které je starší 1 roku, a doklad o platbě invalidní penze pro invaliditu třetího
stupně ve formě bankovního výpisu, poštovní složenky nebo dodatečného ověření od ČSSZ;
informace o platbě nesmí být starší 1 roku.
Na smlouvě klienta, který žádá o výplatu invalidní penze, dojde ke sloučení všech prostředků
evidovaných na starobní i výsluhovou penzi s výjimkou prostředků určených na již probíhající výplatu
výsluhové penze.
Žádost je možné podávat pouze po splnění nároku na tuto dávku. Žádosti přijaté před nárokem musí
penzijní společnost zamítnout. Vyřizování žádosti a výplata prostředků je popsána v kapitole „výplata
starobní penze“.
5.7 .

Výpl ata vý sl u h o v é p en z e (j edn o rá z ov ým v y r ovn án í m)

Pro nárok na výplatu dávky je splnění minimální doby spoření 180 měsíců.
Výsluhovou penzi je možné vyplatit formou jednorázového vyrovnání nebo pravidelně vyplácenou
penzí. Jednorázové vyrovnání se skládá ze souhrnné částky, kterou klient naspořil, příspěvků
zaměstnavatele, státních příspěvků a podílů na výnosech společnosti z obou těchto částek.
Žádost je možné podávat pouze po splnění nároku na tuto dávku. Žádosti přijaté před nárokem musí
penzijní společnost zamítnout. Při žádosti o výplatu výsluhové penze se smlouva ukončuje v měsíci, kdy
přišla žádost a splatnost je do konce následujícího kalendářního čtvrtletí po datu ukončení / 3 měsíce
od přijetí.
5.8 .

Výpl ata sta r obn í p e n z e (j edn o r áz ov ým vy r o vn án í m)

Pro nárok na výplatu dávky je dosažení věku klienta 60 let a zároveň splnění minimální doby spoření
60 měsíců (podle penzijního plánu smlouvy).
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Starobní penzi je možné vyplatit formou jednorázového vyrovnání nebo pravidelně vyplácenou penzí.
Jednorázové vyrovnání se skládá ze souhrnné částky, kterou klient naspořil, příspěvků zaměstnavatele,
státních příspěvků a podílů na výnosech společnosti z obou těchto částek.
Na smlouvě klienta, který žádá o výplatu starobní penze a ještě nepobírá výsluhovou penzi, dojde ke
sloučení všech prostředků pouze na starobní penzi, která je následně vyplácena.
Společnost zahájí výplatu požadovaných prostředků poté, co obdrží od klienta písemnou žádost
o výplatu (na formuláři nebo dopisem) s úředně ověřeným podpisem a ověří, zda klient splnil podmínky
vzniku nároku na požadované finanční prostředky.
Výplata jednorázového vyrovnání se řídí smluvními podmínkami, které platily v době podání žádosti o
výplatu.
• Smlouvy se starým penzijním plánem, uzavírané do roku 2000, tzn. před první novelou zákona č.
42/1994 Sb., o penzijním připojištění, je splatnost definovaná v penzijních plánech PFČP č. 1 a č. 2
a je nastavena výplata do tří měsíců od přijetí žádosti v sídle PSČP.

• Smlouvy s penzijními plány PFČP 3, 4 a 6 je splatnost nastavená podle přijaté úpravy (v roce 2000)
v odst. 2 § 22 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění. Výplata jednorázového vyrovnání se
provádí do konce kalendářního čtvrtletí následujícího po měsíci, na který byl poslední příspěvek
účastníka zaplacen.

Od ledna 2012 není PSČP uplatňována dvouměsíční výpovědní lhůta.
Splatnost je vypočítána dle událostí, které existují v době přijetí žádosti:
1) Pokud již klientovi vznikl nárok, nastavuje se splatnost na následující kalendářní čtvrtletí od
měsíce, ve kterém byl přijat poslední příspěvek. Pokud klient pokračuje v placení příspěvků i po
zaslání žádosti, nebo zaslal předplatné, je vždy rozhodující datum přijetí žádosti. Smlouva je tak vždy
vyplacena nejdéle následující kalendářní čtvrtletí od měsíce, ve kterém dorazila žádost do sídla
penzijní společnosti, tak aby mohly být pro klienta dožádány všechny státní příspěvky. To platí i
v případě, kdy žádost o výplatu dorazí do sídla fondu ještě před zúčtováním vlastního příspěvku
účastníka v daném měsíci.
2) V případě, že klient před podáním žádosti o výplatu jednorázového vyrovnání požádal o pozastavení
placení příspěvků nebo o přerušení (konzervaci) smlouvy, je splatnost nastavena do 3 měsíců ode
dne přijetí žádosti o výplatu.
3) V případě, že klient společně se žádostí o ukončení uzavírá novou smlouvu, vychází PSČP klientovi
vstříc v tom, že nastavuje dřívější splatnost. A to na následující měsíc po přijetí žádosti, respektive
na měsíc, kdy bude možné zaregistrovat novou smlouvu tak, aby obě smlouvy na sebe navazovaly.
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4) Protože klient může v žádosti požadovat i sám budoucí datum ukončení, odvíjí se splatnost od
měsíce, který si klient stanovil jako měsíc ukončení smlouvy.
Vyplácené prostředky se zaokrouhlují na celé koruny směrem dolů a vyplácejí se v tuzemské měně,
pokud není dohodnuto jinak.
Pozn.: Aktuálně je napříč všemi penzijními plány smlouva ukončena k poslednímu dni 2.
kalendářního měsíce po přijetí žádosti do sídla PSČP (nikoli po datu sepsání žádosti; lhůta vždy běží
od prvního dne měsíce, který následuje po přijetí žádosti do PSČP). Výplata úspor proběhne do 25
dnů po ukončení smlouvy. Splatnosti přehledně ukazuje kapitola 6.
Ke dni výplaty dávky není známa celková výše vyplácených prostředků, neboť není známa výše podílů
klientů na výnosech hospodaření fondu za daný rok a v některých případech ani za předchozí rok.
Doplatky se vyplácejí bez zbytečného odkladu po připsání podílů na výnosech hospodaření
transformovaného fondu klientům. Prostředky vrácené z důvodu neexistence účtu, nevyzvednutí
příjemcem ve stanovené lhůtě, odstěhování nebo úmrtí příjemce prostředků jsou deponovány na účtu
fondu. Znovu budou vyplaceny na základě písemné žádosti příjemce prostředků, popř. fyzické osoby či
dědice.
Klientovi nebo fyzické osobě určené ve smlouvě, kterým vznikl nárok na výplatu prostředků a kteří
nemají trvalý pobyt na území České republiky nebo nemají bydliště na území členského státu Evropské
unie, je penzijní společnost povinna na jejich žádost vyplácet peněžní prostředky do zahraničí ve výši a
lhůtách stanovených penzijním plánem. Při žádosti o výplatu peněžních prostředků do zahraničí se
vyplácí vždy na účet. Pokud klient požádá o výplatu na adresu, je fondem informován o nutnosti zajistit
si bankovní spojení.
Uvádí se:
- číslo účtu, jméno a adresa příjemce, kód SWIFT, plný název banky a adresa banky (pobočky)
příjemce – sděluje příjemce platby.
Neexistuje konstantní, variabilní ani specifický symbol.
Číslo účtu musí být v mezinárodní podobě – IBAN.
Příklady:
Banka příjemce/Beneficiary’s Bank
Adresa banky
SWIFT Code
IBAN
5.9 .

Sparkasse Kleve Deutschland
Pinacher Strasse 61, München, Deutschland
WELADED1KLE
DE55 3245 0000 0003 0511 61

Výpl ata p r avi d el n ě vy pl ác en ou p en z í

Rozeznáváme několik druhů penzí podle délky doby jejich vyplácení a podmínky nároku na ně. Pokud
si však klient přeje vyplatit prostředky v jedné částce, vyplatí mu společnost jednorázové vyrovnání.
Společnost začíná penze vyplácet pouze na základě písemné žádosti klienta s ověřeným podpisem, po
vzniku nároku na ně a způsobem, které si klient určí v žádosti. Klient má při podání žádosti o výplatu
starobní, výsluhové nebo invalidní penze možnost výběru z několika typů penzí.
Klient má možnost nejdříve 2 měsíce před vznikem nároku požádat o odhad pravidelné penze, kde mu
společnost vypočítá orientační částky pro jednotlivé druhy penzí. Na základě tohoto odhadu se klient
může rozhodnout, jaký typ výplaty zvolí. Jakmile se začne ze smlouvy vyplácet pravidelná penze, nelze
typ vyplácené dávky měnit.
Pokud se klient rozhodne při podání žádosti o výplatu pravidelné penze, že potřebuje najednou větší
částku, může v žádosti o výplatu penze požádat o navýšení první splátky, maximálně však do výše jedné
třetiny prostředků určených na výplatu příslušné penze (tato možnost platí pro penzijní plány PFČP č.
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3, 4 a 6.). Výše penze se pak spočítá z částky snížené o tuto první splátku. Jestliže klient požaduje čerpat
všechny naspořené prostředky doplněné o státní příspěvky a podíly na výnosech společnosti najednou,
požádá o výplatu jednorázového vyrovnání místo penze.
Penze se vyplácejí v pravidelných splátkách. Je možné nechat si penzi vyplácet měsíčně, čtvrtletně,
pololetně nebo ročně. Minimální výše jedné platby (měsíční/čtvrtletní/pololetní/roční) penze pro
klienta či oprávněnou osobu je 500 Kč. Nezabezpečuje-li stav finančních prostředků roční penzi alespoň
500 Kč, vyplatí společnost jednorázové vyrovnání. Penzijní společnost může pro nově přiznávané penze
zvýšit minimální splátku penze maximálně o výši inflace za období od poslední změny této částky.
Termíny výplat
Termín zahájení výplaty penze záleží na datu doručení žádosti do sídla PSČP.
Pokud je žádost doručena do 15. dne v měsíci, je smlouva ukončena k poslednímu dni měsíce a výplata
penze zahájena v následujícím kalendářním měsíci.
Pokud je žádost doručena po 15. dni v měsíci, je smlouva ukončena k poslednímu dni následujícího
měsíce po přijetí žádosti, výplata penze je zahájena v následujícím měsíci po datu ukončení smlouvy.
Splatnost první splátky je kolem 25. dne v měsíci, splatnost dalších splátek je do 10. dne v měsíci.

vzniká nárok na penzi
klient hradí měsíční příspěvky
klient žádá o výplatu pravidelné vyplácené penze

květen

červen

červenec

ukončení smlouvy

srpen

výplata pravidelné penze

První splátka je vyplacena v měsíci následujícím po datu ukončení smlouvy. O změnu způsobu výplaty
pravidelné penze je možné požádat pouze písemně před zahájením výplaty penze. Před výplatou dávky
obdrží klient doporučený dopis s informací o výši penze a s upozorněním, že jakmile začne PSČP
vyplácet pravidelnou penzi, nelze typ vyplácené penze měnit ani zrušit. Do té doby má klient možnost
požádat např. o výplatu celé dávky najednou. O tuto změnu může klient požádat písemně – dopisem
či opakovaným sepsáním formuláře.
Nejčastější typy penzí:
 Doživotní starobní penze
Prostředky jsou vyplácené klientovi do konce jeho života, po jeho smrti nevzniká nárok na žádné
další dávky.
Penze pravidelně vyplácená klientovi

Úmrtí klienta – ukončení výplaty penze

období výplaty penze
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 Doživotní starobní penze se zaručenou výplatou po stanovenou dobu
Prostředky jsou vyplácené klientovi do jeho smrti. Pozůstalým osobám určeným ve smlouvě je
vyplácena pozůstalostní penze v případě, že klient zemře dříve, než uplyne doba stanovená předem
v žádosti o výplatu penze. Pozůstalostní penze je pak vyplácena po dobu, která zbývá do konce
určeného období.
Př. Klient si stanoví zaručenou dobu výplaty 10 let. Po 6 letech zemře. Následující 4 roky bude
vyplácena pozůstalostní penze oprávněným osobám.
Úmrtí klienta
Penze pravidelně
vyplácená oprávněným
osobám ve smlouvě

Penze pravidelně
vyplácená klientovi

1. rok

2. rok

3. rok

4. rok
5. rok
6. rok
7. rok
Stanovená zaručená doba výplaty penze

8. rok

9. rok

10. rok

 Doživotní starobní penze s prodlouženou dobou výplaty
Prostředky jsou vyplácené klientovi do jeho smrti. Po smrti klienta je pozůstalým osobám určeným
ve smlouvě vyplácena pozůstalostní penze po dobu, kterou klient v žádosti o výplatu penze předem
určil.
Př. Klient si stanoví prodlouženou dobu výplaty na 5 let. Po 4 letech pobírání penze zemře.
Následujících 5 let (podle sjednané doby) bude vyplácena pozůstalostní penze oprávněným
osobám.
Úmrtí klienta
Penze pravidelně vyplácená
klientovi

1. rok

2. rok

3. rok

4. rok

5. rok

Penze pravidelně vyplácená
oprávněným osobám
určeným ve smlouvě

6. rok

7. rok

8. rok

9. rok

stanovená prodloužená doba výplaty penze

Upozornění: Minimální zaručená nebo prodloužená doba výplaty je 2 roky, maximální 20 let.
Všechny penzijní plány PSČP nabízí pouze uvedené typy starobních penzí. Některé převzaté penzijní
plány z GPS, AAPF a CUPF/VVPF však umožňují i jiné typy.
Přehled všech typů pravidelných penzí:
Typ penze
DOŽIVOTNÍ PENZE je vyplácena doživotně;
po úmrtí Klienta nevzniká nárok na žádné další
dávky.

Starobní
penze
PSČP
1,2,3,4,6,
CUPF 4,
KORUNA 2,
ŠKODA 3,4,
JISTOTA 2,3
STAVEBNÍ
2,3, JK 1,

Výsluhová
penze
PSČP 3,4,6,
CUPF 4,
KORUNA 2,
ŠKODA 3,4,
JISTOTA 2,3,
STAVEBNÍ 3,
JK 1,

Invalidní
penze
PSČP 3,4,6,
CUPF 4,
KORUNA 2,
ŠKODA 4,
JISTOTA 2,3,
STAVEBNÍ 2,3,
JK 1, AAPF 1,2,
GPF 1,2,3
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DOŽIVOTNÍ PENZE S PRODLOUŽENOU DOBOU
VÝPLATY je vyplácena doživotně a po úmrtí
klienta oprávněným osobám (dle Smlouvy) po
předem určenou dobu (2-20 let).

DOŽIVOTNÍ PENZE S VÝROČNÍ PENZÍ je
vyplácena doživotně. Výroční penzí se rozumí
mimořádná výplata 1/12 roční penze Klienta
každých 5 let.
DOŽIVOTNÍ PENZE S PRODLOUŽENOU DOBOU
VÝPLATY A VÝROČNÍ PENZÍ je vyplácena
doživotně a po úmrtí klienta oprávněným
osobám (dle Smlouvy) po předem určenou dobu
(2-20 let). Výroční penzí se rozumí mimořádná
výplata 1/12 roční penze Klienta každých 5 let.
DOŽIVOTNÍ PENZE SE ZARUČENOU VÝPLATOU
PO STANOVENOU DOBU (2-20 let) je vyplácena
doživotně. V případě úmrtí klienta před
uplynutím sjednané zaručené doby výplaty, je po
zbytek stanovené doby penze vyplácena
oprávněným osobám (dle Smlouvy).
PENZE NA DOBU URČITOU/DOČASNÁ PENZE je
vyplácena jako dočasná penze po dobu
stanovenou Klientem (2-20 let). Po úmrtí Klienta
nevzniká nárok na žádné další dávky.
Pro GPF: doba výplaty musí být sjednána tak,
aby výplata končila nejdéle k datu vzniku nároku
na starobní penzi.
PENZE NA DOBU URČITOU PO DOBU 10 NEBO
15 LET je vyplácena dočasně; po úmrtí Klienta
nevzniká nárok na žádné další dávky.
PENZE NA DOBU URČITOU SE ZARUČENOU
DOBOU VÝPLATY je vyplácena jako dočasná
penze po dobu stanovenou Klientem (2-20 let).
V případě úmrtí klienta před uplynutím sjednané
doby výplaty, je po zbytek doby penze vyplácena
oprávněným osobám (dle Smlouvy).

AAPF 1,2,
GPF 1,2,3
PSČP
1,2,3,4,6,
CUPF 4,
KORUNA 2,
ŠKODA 3,4,
STAVEBNÍ 2
CUPF 1,2,3

AAPF 1,2, GPF
2,3
PSČP 3,4,6,
CUPF 4,
KORUNA 2,
ŠKODA 3,4

-

-

CUPF 1,2,3

-

-

PSČP
1,2,3,4,6,
STAVEBNÍ 3,
JK 1,
AAPF 1,2,
GPF 1,2,3
CUPF 2,3

PSČP 3,4,6,
STAVEBNÍ 3,
JK 1,
AAPF 1,2

PSČP 3,4,6,
STAVEBNÍ 3,
JK 1,
AAPF 1,2, GPF
1,2,3

PSČP 1,2,
CUPF 2,3,
GPF 1

PSČP 1,2,
CUPF 3 max.
ve výši 50%
z prostředků
na starobní
penzi

CUPF 1

-

-

CUPF 2,3,
KORUNA 2,
STAVEBNÍ 2,
JISTOTA 2,3,
GPF 1

CUPF 2,3,
KORUNA 2,
STAVEBNÍ 2,
JISTOTA 2,3,
ŠKODA 3

JISTOTA 2,3,
KORUNA 2,
STAVEBNÍ 2,
GPF 1

PSČP 3,4,6
CUPF 4,
KORUNA 2,
ŠKODA 4,
STAVEBNÍ 2

Formulář Žádost o výplatu penze z Transformovaného fondu i podrobné pokyny pro vyplnění jsou ke
stažení na stránkách PSČP: http://www.pfcp.cz/cs/download/zadost-o-vyplatu-penze-z-tf-idk-navodform.pdf
Forma výplaty penze
Na smlouvě klienta, který žádá o výplatu starobní penze a ještě nepobírá výsluhovou penzi, dojde ke
sloučení všech prostředků pouze na starobní penzi, která je následně vyplácena.
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Na smlouvě klienta, který žádá o výplatu invalidní penze, dojde ke sloučení všech prostředků
evidovaných na starobní i výsluhové penzi s výjimkou prostředků určených na již probíhající výplatu
výsluhové penze.
Starobní, výsluhová a invalidní penze jsou klientovi vypláceny doživotně (podle penzijního plánu dané
smlouvy). Klient může dostat vyplaceno více, než kolik činí souhrn prostředků evidovaných v jeho
prospěch. V případě vyčerpání prostředků je penze vyplácena z rezervního fondu.
Pozůstalostní penze se vyplácí po dobu, kterou osoba s nárokem na tuto penzi stanoví v žádosti o její
výplatu (v rozmezí od 2 do 20 let), nebo po dobu, kterou stanovil klient v žádosti o výplatu penze.
5.1 0. Úm rtí kl i en ta

Úmrtí klienta oznamují oprávněné osoby penzijní společnosti písemně na formuláři Pozůstalostní
penze – žádost o dávku z penzijního připojištění. K oznámení je nutné přiložit úředně ověřenou kopii
úmrtního listu. Oprávněným osobám může vzniknout nárok na výplatu pozůstalostní penze nebo
odbytného.
V případě, že ve smlouvě nejsou určeny oprávněné osoby s nárokem na výplatu peněžních prostředků,
připadne částka dědicům. V případě, že ve smlouvě nejsou určeny oprávněné osoby s nárokem na
výplatu peněžních prostředků a společnosti již začala vyplácet penzi, nevzniká nárok na žádné další
vyplácení prostředků. Pokud se údaje o oprávněné osobě na smlouvě neshodují s údaji oprávněné
osoby na žádosti o výplatu pozůstalostní penze (ve jméně, v datu narození), je nutné prověřit údaje o
osobě uvedené ve smlouvě v centrální evidenci osob (CEO). Toto však nemohou provádět penzijní
společnosti. Žádost mohou podávat notáři, kteří vyřizují dědické řízení. V případě, kdy je penzijní
společnosti doložen výpis z CEO, že osoba uvedená ve smlouvě neexistuje, je možné vyplatit dávku již
pouze v rámci dědického řízení.
Finanční poradce vždy při sepsání žádosti o pozůstalostní penzi provádí identifikaci oprávněných osob
podle zákona 253/2008 Sb. (v případě podezřelého obchodu, nebo pokud je oprávněná osoba politicky
exponovaná osoba, je nutné provést i kontrolu oprávněných osob a k žádosti o výplatu přiložit i
vyplněný formulář Identifikace/kontrola klienta).
V případě, že je ve smlouvě uvedena nezletilá osoba (nesvéprávná), podá žádost její zákonný zástupce.
Údaje se vypisují přímo do formuláře žádosti o výplatu - v kolonce Oprávněná osoba/dědic musí být
uvedena nezletilá/nesvéprávná oprávněná osoba a v kolonce Zákonný zástupce musí být uveden
zákonný zástupce. K této žádosti je třeba doložit doklad zákonného zástupce (v případě rodiče rodný
list dítěte, v jiném případě rozhodnutí soudu o opatrovnictví).
5.1 1. Úm rtí k l i en ta v e sp o ří cí d ob ě

Při ukončení smlouvy úmrtím klienta nastávají tyto možnosti:


Ve smlouvě nejsou určeny oprávněné osoby / není sjednána pozůstalostní penze a
společnost ještě nezačala vyplácet penzi.
Zemřel-li klient, který si nesjednal pozůstalostní penzi, stává se částka k výplatě předmětem dědictví.


Ve smlouvě jsou určeny oprávněné osoby s nárokem na pozůstalostní penzi a nedošlo
k ukončení smlouvy.
Pokud klient platil řádně příspěvky alespoň po dobu 36 měsíců, mají oprávněné osoby nárok
na pozůstalostní penzi. Vypočítává se z příspěvků klienta starobní a výsluhovou penzi, ze státních
příspěvků a z výnosů společnosti.
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Pokud klient platil příspěvky méně než 36 měsíců, mají tyto osoby nárok na odbytné. Vypočítává se
z příspěvků klienta na starobní, případně starobní a výsluhovou penzi a z výnosů společnosti z těchto
příspěvků. Nejsou v něm zahrnuty státní příspěvky a výnosy z nich.
V případě, že oprávněná osoba zemřela před klientem, tzv. předemřela, je nutné doložit úmrtní list
klienta a zemřelé oprávněné osoby. Smlouva se stává předmětem dědického řízení po zemřelém
klientovi. Je-li na smlouvě více oprávněných osob, přechází podíl předemřelé osoby na zbývající
oprávněné osoby uvedené ve smlouvě, a to v poměru stanoveném klientem ve smlouvě.
V případě, že oprávněná osoba zemřela po klientovi, stává se smlouva předmětem dědictví po zemřelé
oprávněné osobě ve výši nároku oprávněné osoby. Je nutné doložit úmrtní list klienta a zemřelé
oprávněné osoby.
5.1 2. Úm rtí kl i en ta p ři vý pl atě p ra vi del n ě vy p l ácen é p en z e

Společnost začala vyplácet penzi (starobní, výsluhovou nebo invalidní) a klient si vybral penzi s výplatou
pouze do jeho smrti (typ doživotní penze). Nevzniká nárok na žádnou další výplatu prostředků.
Pokud si klient vybral penzi se zaručenou výplatou po stanovenou dobu a doba stanovená klientem
v žádosti o výplatu penze dosud neuplynula, tak po dobu, která zbývá do konce určeného období, je
osobám určeným ve smlouvě vyplácena pozůstalostní penze.
Klient si vybral penzi s prodlouženou dobou výplaty. Po smrti klienta je osobám určeným ve smlouvě
vyplácena pozůstalostní penze ještě po dobu, kterou klient v žádosti o výplatu penze předem určil.
O následnou pozůstalostní penzi si musí oprávněné osoby požádat.
5.1 3. K l i en t p ož ád al o vý p l atu a n ep ř es tal pl at i t pří sp ě v ky

Jestliže společnost obdržela od klienta, kterému již vznikl nárok na starobní penzi, písemnou žádost
o výplatu penze nebo jednorázového vyrovnání a klient nepřestal platit příspěvky (např. nezrušil trvalý
příkaz) nebo má předplaceno na delší období, je tato situace řešena následovně:


Při výplatě pravidelně vyplácené penze je ve prospěch klienta započítán jako poslední příspěvek
ten, který je připsán na měsíc, ve kterém je smlouva ukončena. Poslední státní příspěvek je přiznán
za měsíc, ve kterém je smlouva ukončena. Předplatné přijaté do data ukončení smlouvy je
započítáno do penze. Další příspěvky PSČP automaticky vrací zpět klientovi.
 Při výplatě jednorázového vyrovnání je ve prospěch klienta započítán jako poslední příspěvek ten,
který je připsán na měsíc, ve kterém je smlouva ukončena. Další příspěvky PSČP automaticky vrací
zpět klientovi v rámci vyplácené dávky. Poslední státní příspěvek je přiznán za měsíc, ve kterém je
smlouva ukončena.
Platí-li klient příspěvky prostřednictvím SIPO, ruší platbu automaticky společnost. Poslední platba
proběhne v měsíci, kdy společnost smlouvu ukončí. Pokud si klient přeje zrušit platbu dříve, musí
o zrušení platby písemně požádat. Upozorňujeme, že zrušení SIPA na následující měsíc je možné
provést jen pro žádosti přijeté do 10. dne měsíce.
5.1 4. Dan ěn í vypl á c en ých p r os t ř edků

Daň odvádí za klienta společnost, a to až při výplatě peněžních prostředků. Klient obdrží již zdaněnou
částku.
Pro stanovení sazby daně je rozhodující datum výplaty, nikoliv datum ukončení nebo počátku smlouvy.
Sazba daně při výplatě prostředků:
 Doživotní penze – Nezdaňují se ani výnosy. Příspěvky zaměstnavatele jsou od daně z příjmu
osvobozené.
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Jednorázové vyrovnání – Zdaňují se výnosy a příspěvky zaměstnavatele zaplacené
po 1. 1. 2000, a to sazbou 15 %.
 Odbytné – Zdaňují se výnosy a příspěvky zaměstnavatele zaplacené po 01.01.2000, a to sazbou
15 %.
 Penze na dobu určitou – Zdaňují se výnosy, a to sazbou 15 %. Příspěvky zaměstnavatele jsou
od daně z příjmu osvobozené.
 Penze na dobu určitou 10 let a déle – Nezdaňují se výnosy, ani příspěvky zaměstnavatele
Částky, které se podle zákona o penzijním připojištění stávají předmětem dědictví, jsou osvobozeny od
daně dědické a darovací.
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6.

Př í lo h y
6.1 . Př e h l ed s pl atn o stí

Nastavení nové splatnosti Standard bude platit pro smlouvy penzijního připojištění – vyjma smluv,
které jsou zakonzervované
Podmínka získání

- nárok na JV/ODB vznikne nejdéle v den přijetí žádosti

Dávka

Ukončení

Splatnost

Jednorázové vyrovnání

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

K poslednímu dni v měsíci
Jednorázové vyrovnání
přijetí žádosti
z konta výsluhové penze
U=P+0M

Do 2 měsíců od ukončení penze
S=U+2M

Nastavení nové splatnosti Expres bude platit pro smlouvy penzijního připojištění a to včetně
zakonzervovaných

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 (systémově se tato
podmínka hlídat nebude. Slouží pouze jako obchodní argument)
- 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

Jednorázové vyrovnání

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

Odbytné

M = měsíc
P = měsíc přijetí žádosti
S = splatnost
U = ukončení
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