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âást I
Úvodní ustanovení

3.

âlánek 1
Penzijní pﬁipoji‰tûní se státním pﬁíspûvkem
Penzijním pﬁipoji‰tûním se státním pﬁíspûvkem (dále jen „penzijní pﬁipoji‰tûní“) se
rozumí shromaÏìování penûÏních prostﬁedkÛ od úãastníkÛ penzijního pﬁipoji‰tûní
(dále jen „úãastník“) a státu poskytnut˘ch ve prospûch úãastníkÛ, nakládání
s tûmito prostﬁedky a vyplácení dávek penzijního pﬁipoji‰tûní. Tento penzijní plán
upravuje penzijní pﬁipoji‰tûní, které na základû zákona ã. 42/1994 Sb., o penzijním
pﬁipoji‰tûní se státním pﬁíspûvkem a o zmûnách nûkter˘ch zákonÛ souvisejících
s jeho zavedením ve znûní zákona ã. 61/1996 Sb., zákona ã.15/1998 Sb., zákona
ã. 170/1999 Sb., zákona ã. 353/2001 Sb., zákona ã. 309/2002 Sb., zákona ã.
36/2004 Sb., a zákona ã. 257/2004 Sb., (dále jenom „zákon“) provozuje Generali
penzijní fond a.s. (dále jen „penzijní fond“).
âlánek 2
Úãel penzijního pﬁipoji‰tûní
Úãelem penzijního pﬁipoji‰tûní je zabezpeãit doplÀkové pﬁíjmy jeho úãastníkÛm nad
rámec povinného dÛchodového poji‰tûní ze zdrojÛ vytvoﬁen˘ch pﬁíspûvky úãastníkÛ, státního pﬁíspûvku a z v˘nosÛ hospodaﬁení penzijního fondu.

âást II
Dávky penzijního pﬁipoji‰tûní
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âlánek 3
Druhy dávek
1. Penzijní fond poskytuje tyto dávky:
a) penze,
b) jednorázové vyrovnání,
c) odbytné.
2. Dávky penzijního pﬁipoji‰tûní se vyplácejí na základû písemné Ïádosti fyzické
osoby, která má na v˘platu nárok. Podpis této fyzické osoby na Ïádosti musí
b˘t úﬁednû ovûﬁen.
âlánek 4
Druhy poskytovan˘ch penzí
1. Penzijní fond poskytuje tyto druhy penzí podle pﬁíspûvkovû definovaného penzijního plánu:
a) starobní penzi doÏivotní,
b) invalidní penzi doÏivotní,
c) v˘sluhovou penzi doÏivotní,
d) pozÛstalostní penzi doãasnou.
2. Ve smlouvû o penzijním pﬁipoji‰tûní (dále jen „smlouva“) je tﬁeba vÏdy sjednat
poskytování starobní penze.
3. Starobní, invalidní a v˘sluhová penze náleÏí jen úãastníkovi. PozÛstalostní penze
náleÏí fyzické osobû (osobám), kterou (které) úãastník urãil ve smlouvû (dále jen
oprávnûné osobû (osobám)).
âlánek 5
Starobní penze doÏivotní
1. Nárok na starobní penzi vzniká úãastníkovi pﬁi souãasném splnûní následujících
podmínek:

4.

5.

a) dosáhl 60 let vûku,
b) platil pﬁíspûvky po dobu 60 kalendáﬁních mûsícÛ,
c) dosud nepobírá invalidní penzi.
Úãastník mÛÏe zvolit jeden z tûchto druhÛ starobní penze:
a) doÏivotní starobní penze,
b) doÏivotní starobní penze se sjednanou moÏností vzniku nároku na pozÛstalostní penzi, pokud úãastník zemﬁe v dobû do 5, 10 nebo 15 let ode dne
zahájení v˘platy starobní penze (dále jen zaruãená doba v˘platy).
Druh starobní penze uvede úãastník v Ïádosti o v˘platu starobní penze. Pokud
si úãastník zvolí doÏivotní starobní penzi se sjednanou moÏností vzniku nároku
na pozÛstalostní penzi, je povinen v Ïádosti uvést také poÏadovanou zaruãenou
dobu v˘platy.
Zemﬁe-li úãastník, kter˘ jiÏ pobíral starobní penzi se sjednanou moÏností vzniku
nároku na pozÛstalostní penzi, bûhem doby krat‰í, neÏ je zaruãená doba
v˘platy, vyplácí se pozÛstalostní penze ve v˘‰i starobní penze po zbytek zaruãené doby v˘platy.
V˘‰e starobní penze se stanoví na základû pojistnû matematick˘ch zásad. V˘‰e
starobní penze závisí na úhrnu pﬁíspûvkÛ zaplacen˘ch ve prospûch úãastníka na
starobní penzi, podílu na v˘nosech hospodaﬁení penzijního fondu, pohlaví úãastníka a na vûku, od kterého se poskytuje. V pﬁípadû, Ïe úãastníkovi není
vyplácena v˘sluhová penze, jsou prostﬁedky evidované ve prospûch v˘sluhové
penze pﬁevedeny ve prospûch starobní penze. ZpÛsob v˘poãtu je uveden
v pﬁíloze penzijního plánu.

âlánek 6
Invalidní penze doÏivotní
1. Nárok na invalidní penzi, pokud byla sjednána, vzniká úãastníkovi
pﬁi souãasném splnûní následujících podmínek:
a) byl mu pﬁiznán pln˘ invalidní dÛchod z dÛchodového poji‰tûní,
b) platil pﬁíspûvky po dobu 60 kalendáﬁních mûsícÛ,
c) dosud nepobírá starobní penzi.
2. Úãastník mÛÏe zvolit jeden z tûchto druhÛ invalidní penze:
a) doÏivotní invalidní penze,
b) doÏivotní invalidní penze se sjednanou moÏností vzniku nároku na pozÛstalostní penzi, pokud úãastník zemﬁe v dobû do 5, 10 nebo 15 let ode dne
zahájení v˘platy invalidní penze (dále jen zaruãená doba v˘platy).
3. Písemná Ïádost o v˘platu invalidní penze musí b˘t doloÏena úﬁedním dokladem
o pﬁiznání plného invalidního dÛchodu z dÛchodového poji‰tûní.
4. Druh invalidní penze uvede úãastník v Ïádosti o v˘platu invalidní penze. Pokud
si úãastník zvolí doÏivotní invalidní penzi se sjednanou moÏností vzniku nároku
na pozÛstalostní penzi, je povinen v Ïádosti uvést také poÏadovanou zaruãenou
dobu v˘platy.
5. Zemﬁe-li úãastník, kter˘ jiÏ pobíral invalidní penzi se sjednanou moÏností vzniku
nároku na pozÛstalostní penzi, bûhem doby krat‰í, neÏ je zaruãená doba
v˘platy,vyplácí se pozÛstalostní penze ve v˘‰i invalidní penze po zbytek zaruãené doby v˘platy.
6. Invalidní penze, jestliÏe na ni vznikl úãastníkovi nárok podle tohoto penzijního
plánu, se vyplácí i tehdy, jestliÏe úãastník pﬁestal b˘t invalidním podle pﬁedpisÛ
o dÛchodovém poji‰tûní.
7. Úãastníkovi, kterému byla pﬁiznána invalidní penze podle tohoto penzijního
plánu, mÛÏe vzniknout nárok na starobní penzi z penzijního pﬁipoji‰tûní pouze na
základû nové smlouvy.
8. V˘‰e invalidní penze se stanoví na základû pojistnû matematick˘ch zásad. V˘‰e
invalidní penze závisí na úhrnu pﬁíspûvkÛ zaplacen˘ch ve prospûch úãastníka,
podílu na v˘nosech hospodaﬁení penzijního fondu, na pohlaví úãastníka a na
vûku, od kterého se poskytuje. V pﬁípadû, Ïe úãastníkovi je jiÏ vyplácena v˘sluhová penze, jsou základem pro v˘poãet invalidní penze prostﬁedky evidované ve
prospûch úãastníka na starobní penzi. V pﬁípadû, Ïe úãastníkovi není vyplácena
v˘sluhová penze, jsou prostﬁedky evidované ve prospûch v˘sluhové penze
pﬁevedeny ve prospûch invalidní penze. ZpÛsob v˘poãtu je uveden v pﬁíloze
penzijního plánu.
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âlánek 7
V˘sluhová penze doÏivotní
1. Nárok na v˘sluhovou penzi, pokud byla sjednána, vzniká úãastníkovi pﬁi
souãasném splnûní následujících podmínek:
a) platil pﬁíspûvky po dobu 180 kalendáﬁních mûsícÛ,
b) do doby dosaÏení 60 let vûku zb˘vá doba del‰í neÏ jeden rok.
2. Podíl prostﬁedkÛ, kter˘ má b˘t pouÏit na v˘sluhovou penzi, uvede úãastník
v Ïádosti o v˘platu v˘sluhové penze. Tento podíl mÛÏe ãinit maximálnû 100 %
prostﬁedkÛ evidovan˘ch ve prospûch v˘sluhové penze. Pﬁi podání Ïádosti
o v˘platu v˘sluhové penze mÛÏe úãastník poÏádat o stanovení v˘‰e v˘platy
v˘sluhové penze z men‰ího základu, neÏ pﬁedstavuje maximální moÏn˘ podíl.
Pﬁípadné zbylé uloÏené prostﬁedky se pﬁevádûjí ve prospûch starobní penze.
3. V˘‰e v˘sluhové penze se stanoví na základû pojistnû matematick˘ch zásad.
V˘‰e v˘sluhové penze závisí na úhrnu pﬁíspûvkÛ zaplacen˘ch ve prospûch
úãastníka, podílu na v˘nosech hospodaﬁení penzijního fondu, na stanoveném
podílu prostﬁedkÛ, které mají b˘t pouÏity na v˘sluhovou penzi, na pohlaví úãastníka a na vûku, od kterého se poskytuje. ZpÛsob v˘poãtu je uveden v pﬁíloze
penzijního plánu.
4. Prostﬁedky urãené ve prospûch v˘sluhové penze jsou evidovány oddûlenû od
prostﬁedkÛ na starobní penzi.
âlánek 8
PozÛstalostní penze doãasná
1. Nárok na pozÛstalostní penzi, pokud byla sjednána, vzniká oprávnûn˘m osobám
urãen˘m ve smlouvû v pﬁípadû smrti úãastníka, kter˘ :
a) platil pﬁíspûvky po dobu 60 kalendáﬁních mûsícÛ a dosud nepobíral starobní
nebo invalidní penzi, nebo
b) pobíral doÏivotní starobní penzi se sjednanou moÏností vzniku nároku na
pozÛstalostní penzi , nebo
c) pobíral doÏivotní invalidní penzi se sjednanou moÏností vzniku nároku na
pozÛstalostní penzi.
2. Nárok na pozÛstalostní penzi nevzniká po úãastníkovi, kterému byla vyplácena
starobní nebo invalidní penze bez sjednané moÏnosti vzniku nároku na pozÛstalostní penzi. Nárok taktéÏ nevzniká po úãastníkovi, kter˘ sice pobíral doÏivotní
starobní nebo invalidní penzi se sjednanou moÏností vzniku nároku na pozÛstalostní penzi, av‰ak zemﬁel aÏ po uplynutí zaruãené doby v˘platy.
3. Písemná Ïádost o v˘platu pozÛstalostní penze musí b˘t doloÏena úﬁedním
dokladem o úmrtí úãastníka.
4. Pokud úãastník platil pﬁíspûvky po dobu 60 mûsícÛ, nebyla mu dosud vyplácena starobní nebo invalidní penze a zemﬁel, je pozÛstalostní penze vyplácena
oprávnûné osobû po pevnû sjednanou dobu 5, 10, 15 let, nebo jinou sjednanou
dobu. Délku této doby uvede oprávnûná osoba v Ïádosti o v˘platu pozÛstalostní penze.
5. Pokud jiÏ byla zahájena v˘plata doÏivotní starobní penze nebo doÏivotní invalidní
penze, stanoví se pﬁi zahájení v˘platy pozÛstalostní penze ve stejné v˘‰i, v jaké
byla úãastníkovi vyplácena pﬁíslu‰ná starobní ãi invalidní penze. PozÛstalostní
penze je vyplácena po takovou dobu, aby byla zachována zaruãená celková
doba v˘platy, která byla sjednána úãastníkem pro starobní nebo invalidní penzi.
6. Uvedl-li úãastník ve smlouvû více oprávnûn˘ch osob, postupuje se podle ãlánku
13 tohoto penzijního plánu.
7. V˘‰e pozÛstalostní penze podle odst. 4 tohoto ãlánku závisí na dobû její v˘platy,
na úhrnu pﬁíspûvkÛ zaplacen˘ch ve prospûch úãastníka a podílu na v˘nosech
hospodaﬁení penzijního fondu. ZpÛsob v˘poãtu je uveden v pﬁíloze penzijního
plánu.
8. Zaruãenou dobu v˘platy 5, 10 nebo 15 let podle ãl. 5, odst. 2, písm. b) nebo
podle ãl. 6, odst. 2, písm. b) stanovenou úãastníkem pﬁi podání Ïádosti o zahájení v˘platy starobní nebo invalidní penze nemÛÏe oprávnûná osoba dodateãnû
mûnit.
âlánek 9
Jednorázové vyrovnání
1. Jednorázové vyrovnání náleÏí úãastníkovi na základû jeho Ïádosti místo penze,
na niÏ mu vznikl nárok, jestliÏe dosud nebyla zahájena v˘plata této penze.
2. V˘‰e jednorázového vyrovnání úãastníka k datu, kdy poÏádal o v˘platu, vyplaceného místo penze pﬁed zahájením její v˘platy, se stanoví jako úhrn pﬁíspûvkÛ
zaplacen˘ch ve prospûch úãastníka a této penze, pﬁíslu‰ného podílu státních
pﬁíspûvkÛ a podílu na v˘nosech hospodaﬁení penzijního fondu odpovídajícího
v˘‰i tûchto pﬁíspûvkÛ, a to ke dni vzniku nároku na v˘platu jednorázového
vyrovnání (viz pﬁíloha penzijního plánu).
3. V pﬁípadû vzniku nároku na jednorázové vyrovnání a po doruãení písemné
Ïádosti o jeho v˘platu je penzijní fond povinen vyplatit jednorázové vyrovnání do
konce kalendáﬁního ãtvrtletí následujícího po mûsíci, na kter˘ byl poslední pﬁíspûvek úãastníka zaplacen. Úãastníkovi, kterému vznikl nárok na jednorázové
vyrovnání a kter˘ penzijní pﬁipoji‰tûní pﬁed uplatnûním Ïádosti o jeho v˘platu
pﬁeru‰il, je penzijní fond povinen jednorázové vyrovnání vyplatit do tﬁí mûsícÛ
po doruãení písemné Ïádosti o jeho v˘platu.

Penzijní plán ã. 3

âlánek 10
Odbytné
1. Odbytné náleÏí úãastníkovi, kter˘ zaplatil pﬁíspûvky alespoÀ za 12 kalendáﬁních
mûsícÛ a jehoÏ penzijní pﬁipoji‰tûní zaniklo v˘povûdí nebo dohodou, pokud mu
není vyplácena penze, penzijní pﬁipoji‰tûní trvalo alespoÀ 12 kalendáﬁních
mûsícÛ a nedo‰lo k pﬁevodu prostﬁedkÛ do penzijního pﬁipoji‰tûní u jiného
penzijního fondu podle ãlánku 25 tohoto penzijního plánu.
2. Odbytné náleÏí také oprávnûn˘m osobám urãen˘m ve smlouvû, pokud úãastník
zemﬁel a nebyla mu vyplácena penze nebo vyplaceno jednorázové vyrovnání
a pokud nevznikl nárok na pozÛstalostní penzi nebo pokud se nároku na pozÛstalostní penzi v‰echny oprávnûné osoby urãené ve smlouvû písemnû vzdaly.
3. Uvedl-li úãastník ve smlouvû více oprávnûn˘ch osob, postupuje se podle ãlánku
13 tohoto penzijního plánu.
4. V˘‰e odbytného se stanoví jako úhrn pﬁíspûvkÛ zaplacen˘ch úãastníkem
a podílu na v˘nosech hospodaﬁení penzijního fondu, t.j. bez státních pﬁíspûvkÛ
a bez v˘nosÛ ze státních pﬁíspûvkÛ, a to ke dni vzniku nároku na odbytné.
5. Odbytné je penzijní fond povinen vyplatit a státní pﬁíspûvky vrátit ministerstvu do
tﬁí mûsícÛ ode dne doruãení Ïádosti úãastníka nebo oprávnûné osoby urãené
ve smlouvû o jeho v˘platu. Pokud úãastník poÏádá o v˘platu odbytného pﬁed
zánikem penzijního pﬁipoji‰tûní, je penzijní fond povinen vyplatit odbytné a státní
pﬁíspûvky vrátit ministerstvu nejpozdûji do tﬁí mûsícÛ ode dne zániku penzijního
pﬁipoji‰tûní.
âlánek 11
Pravidla a zpÛsob vyplácení dávek
1. Vyplácení dávek se realizuje na základû písemné Ïádosti úãastníka nebo oprávnûné osoby doloÏené dokladem k pﬁíslu‰né sjednané penzi (doklad o pﬁiznání
plného invalidního dÛchodu z dÛchodového poji‰tûní nebo úmrtní list). Podpis
úãastníka nebo oprávnûné osoby na Ïádosti musí b˘t úﬁednû ovûﬁen.
2. V˘‰e penze je stanovena na základû aktuálního stavu úãtu úãastníka, na kterém
jsou evidovány pﬁíspûvky úãastníka, podíly na v˘nosech hospodaﬁení z pﬁíspûvkÛ úãastníka, státní pﬁíspûvky evidované ve prospûch úãastníka a podíly na
v˘nosech hospodaﬁení ze státních pﬁíspûvkÛ evidovan˘ch ve prospûch úãastníka, podle v˘poãtu obsaÏeného v pﬁíloze penzijního plánu. Úãet úãastníka je
definován v ãl. 27 tohoto penzijního plánu.
3. V pﬁípadû, Ïe není ke dni, v nûmÏ penzijní fond provádí v˘poãet dávek, znám
cel˘ základ pro v˘poãet tûchto dávek, tzn. penzijní fond dosud neobdrÏel nárokovatelné státní pﬁíspûvky nebo dosud nezná podíly na v˘nosech hospodaﬁení
za pﬁíslu‰n˘ rok, postupuje takto :
a) u státních pﬁíspûvkÛ :
aa) pﬁi v˘platû jednorázového vyrovnání doplatí dávku bez zbyteãného
odkladu po obdrÏení státních pﬁíspûvkÛ,
ab) u penzí zahrne nárokovatelné státní pﬁíspûvky zálohovû do v˘poãtu
dávek; pokud zálohovû pﬁipsané státní pﬁíspûvky neobdrÏí, provede
jejich odúãtování,
b) u v˘nosÛ :
ba) pﬁi v˘platû jednorázového vyrovnání a odbytného doplatí dávku bez
zbyteãného odkladu po pﬁipsání podílÛ na v˘nosech hospodaﬁení penzijního fondu na úãet úãastníka,
bb) u penzí uÏije podíly na v˘nosech hospodaﬁení penzijního fondu k valorizaci vyplácen˘ch penzí zpÛsobem uveden˘m v pﬁíloze penzijního plánu.
4. Starobní, invalidní, v˘sluhová a pozÛstalostní penze jsou na základû údajÛ
uveden˘ch úãastníkem, resp. oprávnûnou osobou, v Ïádosti o v˘platu penze
vypláceny zpravidla mûsíãnû, popﬁípadû ãtvrtletnû, pololetnû nebo roãnû.
5. Úãastník, resp. oprávnûná osoba, je povinen si zvolit pouze takov˘ poãet
v˘plat penze za rok, aby jednotlivá splátka penze dosáhla alespoÀ 15 %
ãástky Ïivotního minima, stanoveného právními pﬁedpisy platn˘mi ke dni
podání Ïádosti, jednoãlenné domácnosti obãana star‰ího 15 let, kter˘ není
nezaopatﬁen˘m dítûtem.
6. Vyplácení dávek se provádí bankovním pﬁevodem nebo po‰tovní poukázkou.
7. V˘plata penze se zahajuje nejpozdûji ve druhém mûsíci následujícím po mûsíci
doruãení Ïádosti o její v˘platu (vãetnû nezbytn˘ch dokladÛ prokazujících
nárok). Penzijní fond informuje úãastníka o v˘‰i a zpÛsobu v˘platy penze
vydáním potvrzení o pﬁiznané penzi.
8. Penzijní fond vyplácí penze:
a) pﬁi mûsíãním zpÛsobu v˘platy do konce daného mûsíce,
b)pﬁi ãtvrtletním a pololetním zpÛsobu v˘platy do konce prvního kalendáﬁního
mûsíce daného období,
c) pﬁi roãním zpÛsobu v˘platy do konce prvního ãtvrtletí daného roku.
9. V˘‰e penze uvedená v potvrzení o pﬁiznané penzi je zaruãena; nemÛÏe b˘t
tedy v budoucnu sníÏena jednostrann˘m rozhodnutím penzijního fondu.
10. Dávky penzijního pﬁipoji‰tûní jsou splatné v tuzemské mûnû.
11. Za den zahájení v˘platy penze je povaÏován vÏdy den odeslání první splátky
úãastníkovi penzijním fondem. Úãastníkovi nebo fyzické osobû urãené ve
smlouvû, kter˘m vznikl nárok na dávku penzijního pﬁipoji‰tûní a kteﬁí nemají
trval˘ pobyt na území âeské republiky, je penzijní fond povinen na jejich
Ïádost vyplácet dávku do ciziny ve v˘‰i a ve lhÛtách stanoven˘ch penzijním
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plánem. Úãastníkovi nebo fyzické osobû urãené ve smlouvû, kter˘m vznikl
nárok na dávku penzijního pﬁipoji‰tûní a kteﬁí nemají bydli‰tû na území ãlenského státu Evropské unie, je penzijní fond povinen na jejich Ïádost vyplácet
dávku do ciziny ve v˘‰i a ve lhÛtách stanoven˘ch penzijním plánem.

âást III
Práva a povinnosti úãastníka
âlánek 12
Smlouva
1. Úãastníkem penzijního pﬁipoji‰tûní mÛÏe b˘t jen fyzická osoba star‰í 18 let
s trval˘m pobytem na území âeské republiky nebo bydli‰tûm na území jiného
ãlenského státu Evropské unie, pokud pﬁedloÏí hodnovûrn˘ doklad prokazující
bydli‰tû na území jiného ãlenského státu Evropské unie a úãast v dÛchodovém poji‰tûní nebo ve veﬁejném zdravotním poji‰tûní v âeské republice,
která uzavﬁe s penzijním fondem písemnou smlouvu. Úãast na penzijním
pﬁipoji‰tûní je dobrovolná. Úãastník nemÛÏe platit pﬁíspûvek souãasnû na
penzijní pﬁipoji‰tûní u více penzijních fondÛ.
2. V penzijním pﬁipoji‰tûní je zakázána diskriminace úãastníkÛ zejména z dÛvodÛ
pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboÏenství, politického ãi jiného sm˘‰lení, národního nebo sociálního pÛvodu, pﬁíslu‰nosti k národnostní nebo
etnické men‰inû, majetku, rodu, zdravotního stavu nebo vûku. Za diskriminaci
z dÛvodu pohlaví se nepovaÏuje, jestliÏe se pro úãely v˘poãtu v˘‰e penze
pouÏijí údaje uvedené v úmrtnostních tabulkách zvlá‰È pro muÏe a zvlá‰È pro
Ïeny.
3. Smlouva upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, pokud tyto jiÏ
nevypl˘vají z penzijního plánu nebo ze zákona.
4. Smlouva nesmí obsahovat zneuÏitelné klauzule v neprospûch úãastníka.
5. Smluvními stranami jsou úãastník penzijního pﬁipoji‰tûní na stranû jedné
a penzijní fond na stranû druhé.
6. Smlouvou se penzijní fond zavazuje poskytovat úãastníkovi dávky penzijního
pﬁipoji‰tûní za podmínek, ve v˘‰i a zpÛsobem stanoven˘m penzijním plánem
a touto smlouvou a úãastník se zavazuje platit penzijnímu fondu pﬁíspûvky za
podmínek, ve v˘‰i a zpÛsobem stanoven˘m tímto penzijním plánem
a smlouvou.
âlánek 13
Oprávnûné osoby
1. Ve smlouvû mÛÏe úãastník urãit pro pﬁípad svého úmrtí jednu nebo více oprávnûn˘ch osob, kter˘m vznikne nárok na dávku stanovenou podle tohoto
penzijního plánu. AÏ do dne vzniku nároku na v˘platu dávky mÛÏe oprávnûné
osoby zmûnit. Zmûny oprávnûné osoby jsou úãinné doruãením sdûlení penzijnímu fondu. Toto sdûlení musí b˘t opatﬁeno úﬁednû ovûﬁen˘m podpisem
úãastníka nebo podpis úãastníka musí b˘t ovûﬁen pracovníkem penzijního
fondu.
2. Je-li urãeno více oprávnûn˘ch osob, musí úãastník souãasnû vymezit zpÛsob
rozdûlení dávek jednotliv˘m osobám. Není-li vymezen zpÛsob rozdûlení dávek
jednotliv˘m oprávnûn˘m osobám, má kaÏd˘ právo na stejn˘ podíl.
âlánek 14
Uzavﬁení smlouvy
1. Penzijní pﬁipoji‰tûní vzniká na základû smlouvy mezi fyzickou osobou, která je
zpÛsobilá b˘t úãastníkem, a penzijním fondem dnem stanoven˘m ve smlouvû.
2. Souãástí smlouvy je penzijní plán, na kter˘ se smlouva odvolává a kter˘ je k ní
pﬁipojen.
3. Pﬁed uzavﬁením smlouvy musí b˘t budoucí úãastník seznámen s tímto penzijním
plánem a se statutem penzijního fondu.
4. Budoucí úãastník je povinen písemnû odpovûdût pravdivû a úplnû na v‰echny
písemné dotazy penzijního fondu, které se t˘kají sjednávaného penzijního pﬁipoji‰tûní.
5. Ve‰kerá ujednání upravující právní vztah mezi úãastníkem a penzijním fondem
musí b˘t vykonána v písemné formû, pokud tento penzijní plán nestanoví jinak.
âlánek 15
Oznamovací a informaãní povinnosti
1. V pﬁípadû, Ïe pﬁíspûvky úãastníka platí za úãastníka tﬁetí osoba, je úãastník
povinen písemnû sdûlit penzijnímu fondu, zda tﬁetí osobou je ãi není jeho
zamûstnavatel, a to pro úãely posouzení nároku na státní pﬁíspûvek.
2. Úãastník je povinen bezodkladnû písemnû oznámit penzijnímu fondu v‰echny
skuteãnosti které mají v˘znam pro trvání penzijního pﬁipoji‰tûní, a dále zmûnu
tûch skuteãností, které mají v˘znam pro splnûní informaãní povinnosti penzijního
fondu podle ãl. 12, odst. 6 a ãl. 15, odst. 5 a odst. 6 tohoto penzijního plánu.
Jedná se zejména o zmûny jeho jména, pﬁíjmení, rodného ãísla, bydli‰tû nebo
úãasti v dÛchodovém poji‰tûní nebo ve veﬁejném zdravotním poji‰tûní v âeské
republice. Za ‰kody vzniklé z dÛvodu nesplnûní této povinnosti, resp. povinnosti
uvedené v ãl. 14, odst. 4 tohoto penzijního plánu, odpovídá úãastník.
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3. Pokud smrtí úãastníka vznikl oprávnûné osobû nárok na dávku penzijního pﬁipoji‰tûní, pﬁechází na ni rovnûÏ oznamovací povinnost úãastníka.
4. Penzijní fond je oprávnûn pravidelnû kontrolovat, zda úãastník nebo oprávnûná
osoba stále splÀuje podmínky v˘platy penze.
5. Penzijní fond je povinen písemnû informovat úãastníky o zmûnách penzijního
plánu, které se t˘kají nárokÛ a dávek z penzijního pﬁipoji‰tûní.
6. Penzijní fond informuje písemnû kaÏdoroãnû úãastníky o v˘‰i v‰ech prostﬁedkÛ,
které eviduje ve prospûch jejich nárokÛ z penzijního pﬁipoji‰tûní, a o stavu tûchto
nárokÛ, vãetnû údaje o v˘‰i pﬁipsaného procenta zhodnocení prostﬁedkÛ úãastníka. Informaci je povinen penzijní fond zaslat nejpozdûji do jednoho mûsíce ode
dne konání valné hromady, která rozhoduje o rozdûlení zisku, a dále téÏ na
Ïádost úãastníka. Pﬁi zániku penzijního pﬁipoji‰tûní v˘povûdí nebo dohodou
zasílá penzijní fond tuto informaci do jednoho mûsíce ode dne zániku penzijního
pﬁipoji‰tûní.
7. Penzijní fond dále pﬁedkládá úãastníkÛm jako souãást informace podle první
vûty odst. 6 tohoto ãlánku roãní zprávu o hospodaﬁení penzijního fondu vãetnû
pﬁehledu o uloÏení a umístûní prostﬁedkÛ penzijního fondu a jejich v˘‰i a poãtu
jeho úãastníkÛ ke konci pﬁíslu‰ného roku.
8. Informace, které se t˘kají jednotlivého úãastníka, mÛÏe penzijní fond poskytovat
jen s jeho souhlasem; to neplatí, jde-li o poskytnutí údajÛ ministerstvu financí pﬁi
v˘konu státního dozoru nebo o Ïádost o státní pﬁíspûvek.
âlánek 16
Vypovûzení penzijního pﬁipoji‰tûní ze strany úãastníka
1. Úãastník mÛÏe penzijní pﬁipoji‰tûní kdykoliv písemnû vypovûdût. Podpis úãastníka na v˘povûdi musí b˘t úﬁednû ovûﬁen.
2. V˘povûdní doba zaãíná prvním dnem kalendáﬁního mûsíce následujícího po
doruãení v˘povûdi a trvá dva mûsíce.
3. Penzijní fond je povinen úãastníku nejpozdûji do 30 dnÛ ode dne doruãení v˘povûdi písemnû potvrdit její pﬁijetí a sdûlit datum zániku penzijního pﬁipoji‰tûní.
âlánek 17
Vypovûzení penzijního pﬁipoji‰tûní ze strany penzijního fondu
1. Penzijní fond mÛÏe písemnû vypovûdût penzijní pﬁipoji‰tûní pouze úãastníkovi
z dÛvodÛ uveden˘ch v zákonû, zejména jestliÏe úãastník:
a) pﬁi uzavírání smlouvy uvedl nepravdivé údaje mající vliv na nárok na poskytování státního pﬁíspûvku nebo na dávky penzijního pﬁipoji‰tûní nebo zatajil
skuteãnosti, které jsou rozhodné pro uzavﬁení smlouvy,
b) nezaplatil po dobu alespoÀ ‰esti kalendáﬁních mûsícÛ pﬁíspûvky,
c) nesplnil oznamovací povinnosti stanovené tímto penzijním plánem v ãl. 15
a nesplnûní takové povinnosti zpÛsobilo penzijnímu fondu ‰kodu. Z dÛvodÛ
uveden˘ch v písm. b) a c) mÛÏe penzijní fond vypovûdût penzijní pﬁipoji‰tûní
poté, co byl úãastník na moÏnost v˘povûdi alespoÀ mûsíc pﬁedem písemnû
upozornûn.
2. Penzijní pﬁipoji‰tûní nelze vypovûdût, jestliÏe úãastník splnil podmínku pro vznik
nároku na penzi spoãívající v placení pﬁíspûvkÛ po dobu 60 kalendáﬁních mûsícÛ
nebo by tuto podmínku splnil do konce v˘povûdní doby.
3. V písemné v˘povûdi penzijní fond sdûlí dÛvod v˘povûdi, kter˘ nelze dodateãnû
mûnit.
4. V˘povûdní doba zaãíná prvním dnem kalendáﬁního mûsíce následujícího po
doruãení v˘povûdi a trvá dva mûsíce. Pokud v této dobû úãastník odstraní
dÛvod, pro kter˘ mu byla v˘povûì dána, mÛÏe penzijní fond v˘povûì na Ïádost
úãastníka odvolat. Penzijní pﬁipoji‰tûní v takovém pﬁípadû pokraãuje.
âlánek 18
Zánik penzijního pﬁipoji‰tûní
1. Penzijní pﬁipoji‰tûní úãastníka zaniká dnem:
a) ukonãení v˘platy poslední penze,
b) v˘platy jednorázového vyrovnání místo poslední penze,
c) na kterém se úãastník a penzijní fond písemnû dohodli,
d) ke kterému bylo penzijní pﬁipoji‰tûní vypovûzeno podle ãlánku 16 a 17 tohoto
penzijního plánu,
e) v˘platy odbytného pﬁi zániku penzijního fondu, pokud nedo‰lo k pﬁevzetí
povinností penzijního fondu jin˘m penzijním fondem,
f) ukonãení trvalého pobytu úãastníka na území âeské republiky,
g) ztráty bydli‰tû na území ãlenského státu Evropské unie nebo ukonãení úãasti
v dÛchodovém poji‰tûní nebo ve veﬁejném zdravotním poji‰tûní v âeské
republice,
h) úmrtí úãastníka.
2. Zemﬁel-li úãastník, kterému nebyla vyplácena penze, a nevznikl-li nárok na
odbytné podle ãlánku 10, odst. 2 tohoto penzijního plánu nebo pozÛstalostní
penzi, stává se ãástka vypoãtená podle ãlánku 10, odst. 4 tohoto penzijního
plánu pﬁedmûtem dûdictví, pokud jsou dûdici.
âlánek 19
Placení pﬁíspûvkÛ úãastníka
1. Úãastník je povinen platit mûsíãní pﬁíspûvek v tuzemské mûnû ﬁádnû a vãas ve
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sjednané v˘‰i. Tato povinnost konãí mûsícem vzniku nároku na pﬁíslu‰nou sjednanou penzi. Úãastník v‰ak mÛÏe dál pokraãovat v placení pﬁíspûvkÛ ve
prospûch sjednan˘ch penzí.
Ve smlouvû stanoví úãastník v˘‰i pﬁíspûvku se zaokrouhlením na celou korunu
na jeden kalendáﬁní mûsíc. Minimální mûsíãní pﬁíspûvek ãiní 100 Kã, horní
hranice v˘‰e mûsíãního pﬁíspûvku není omezena.
Pﬁíspûvek úãastníka se rovn˘m dílem eviduje pro starobní penzi a v˘sluhovou
penzi, je-li ve smlouvû sjednána. Pﬁi podání Ïádosti o v˘platu v˘sluhové penze
mÛÏe úãastník poÏádat o stanovení v˘‰e v˘platy v˘sluhové penze z men‰ího
základu, neÏ pﬁedstavuje maximální moÏn˘ podíl. Po zahájení v˘platy v˘sluhové
penze se ta ãást pﬁíspûvkÛ úãastníka, ãást státních pﬁíspûvkÛ evidovan˘ch ve
prospûch úãastníka a podílÛ na v˘sledcích hospodaﬁení, která nebyla vyuÏita
pro v˘platu v˘sluhové penze, pﬁevede v plné v˘‰i ve prospûch starobní penze.
Úãastník má právo zv˘‰it nebo sníÏit mûsíãní pﬁíspûvek se zaokrouhlením na
celou korunu tak, aby byla dodrÏena minimální v˘‰e pﬁíspûvku 100 Kã. Pﬁíspûvek úãastníka placen˘ zcela nebo zãásti zamûstnavatelem se neﬁídí tímto
pravidlem.
Pﬁíspûvek lze platit bankovním pﬁevodem nebo po‰tovní poukázkou.
Pﬁíspûvek úãastníka je vãas zaplacen za kalendáﬁní mûsíc, je-li pﬁíspûvek do
konce tohoto mûsíce pﬁipsán na úãet penzijního fondu u jeho depozitáﬁe; proto
je nutné, aby úãastník v pﬁípadû placení bankovním pﬁevodem dal pﬁíkaz
k pﬁevodu nejpozdûji do 20. dne pﬁíslu‰ného mûsíce anebo pﬁi placení
sloÏenkou zaplatil pﬁíspûvek do 10. dne daného mûsíce.
Úãastník se mÛÏe s penzijním fondem dohodnout, Ïe bude platit pﬁíspûvek
pﬁedem na del‰í období (ãtvrtletnû, pololetnû, roãnû atd.). V tomto pﬁípadû
neplatí ustanovení ãl. 19, odst. 6 tohoto penzijního plánu a cel˘ pﬁíspûvek na
dohodnuté del‰í období musí b˘t zaplacen jiÏ do konce prvního mûsíce dohodnutého období.
Za úãastníka mÛÏe s jeho souhlasem platit penzijnímu fondu pﬁíspûvek úãastníka nebo jeho ãást téÏ tﬁetí osoba. Tuto skuteãnost je úãastník povinen
oznámit penzijnímu fondu písemnû pﬁedem a zároveÀ uvést zpÛsob, jak˘m
bude tﬁetí osoba pﬁíspûvek platit. Je-li tﬁetí osobou zamûstnavatel, neposkytuje
se na tuto ãást pﬁíspûvku úãastníka státní pﬁíspûvek.
Platby pﬁíspûvkÛ musí b˘t ãitelnû oznaãeny ãíslem smlouvy, pﬁed pﬁidûlením
ãísla smlouvy rodn˘m ãíslem úãastníka nebo identifikaãním ãíslem úãastníka pro
úãely jeho úãasti v dÛchodovém poji‰tûní nebo ve veﬁejném zdravotním poji‰tûní
v âeské republice.

âlánek 20
Odklad a pﬁeru‰ení placení pﬁíspûvkÛ úãastníka
1. Úãastník má právo na doãasné odloÏení nebo pﬁeru‰ení povinnosti placení
pravideln˘ch pﬁíspûvkÛ, a to na dobu nejménû 3 a nejv˘‰e 24 kalendáﬁních
mûsícÛ. Úãastník je povinen o svém zámûru pﬁedem informovat penzijní fond.
2. Po dobu odkladu ãi pﬁeru‰ení placení pﬁíspûvkÛ úãastníkovi nevzniká nárok na
státní pﬁíspûvek.
3. Pﬁi odkladu placení pﬁíspûvkÛ má úãastník povinnost doplatit pﬁíspûvky za dobu
trvání odkladu, pﬁiãemÏ po doplacení pﬁíspûvkÛ se doba odkladu úãastníkovi
zapoãítá do doby placení pﬁíspûvkÛ na penzijní pﬁipoji‰tûní.
4. Doba, za kterou nebyly úãastníkem uhrazeny pﬁíspûvky z dÛvodÛ pﬁeru‰ení
placení pﬁíspûvkÛ, se nezapoãítává do doby placení pﬁíspûvkÛ na penzijní pﬁipoji‰tûní.
âlánek 21
Zmûny placení pﬁíspûvkÛ úãastníka
1. Úãastník mÛÏe v období od uzavﬁení smlouvy do zániku penzijního pﬁipoji‰tûní
písemnû oznámit, a to s úãinností vÏdy k prvnímu dni kalendáﬁního mûsíce, tyto
zmûny:
a) zmûnu v˘‰e mûsíãních pﬁíspûvkÛ,
b) pﬁeru‰ení placení pﬁíspûvkÛ,
c) odklad placení pﬁíspûvkÛ,
d) pokraãování v placení pﬁíspûvkÛ.
2. Oznámení musí b˘t penzijnímu fondu doruãeno nejpozdûji dva t˘dny pﬁed
zaãátkem mûsíce, kdy má zmûna vstoupit v platnost.
âlánek 22
Postup pﬁi neplacení, opoÏdûném nebo nesprávném placení pﬁíspûvkÛ
úãastníka
1. Nejsou-li pﬁíspûvky zaplaceny do konce kalendáﬁního mûsíce ve smyslu ãl. 19,
odst. 6 a 7 tohoto penzijního plánu, nevzniká nárok na státní pﬁíspûvek, ani na
zapoãtení poji‰tûné doby.
2. Zaplatí-li úãastník v nûkterém mûsíci pﬁíspûvek niÏ‰í, neÏ bylo stanoveno podle
ãl. 19, popﬁ. ãl. 21 tohoto penzijního plánu, ale nejménû 100 Kã, poÏádá
penzijní fond o státní pﬁíspûvek odpovídající skuteãné v˘‰i zaplaceného pﬁíspûvku. âástka pﬁíspûvku niÏ‰í neÏ 100 Kã bude zapoãtena jako záloha na
pﬁíspûvek na dal‰í mûsíc.
3. Zaplatí-li úãastník v nûkterém mûsíci pﬁíspûvek vy‰‰í, neÏ bylo stanoveno,
poÏádá penzijní fond o státní pﬁíspûvek ve v˘‰i odpovídající v˘‰i stanoveného
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pﬁíspûvku úãastníka. Pokud úãastník penzijnímu fondu do 14 dnÛ od zaplacení
tohoto pﬁíspûvku neoznámí písemnû, jak má b˘t s ãástkou pﬁesahující stanovenou v˘‰i naloÏeno, bude penzijním fondem pﬁiãtena k pﬁíspûvku na následující
mûsíc, av‰ak maximálnû do v˘‰e sjednaného mûsíãního pﬁíspûvku úãastníka.

âást IV
Státní pﬁíspûvky
âlánek 23
Státní pﬁíspûvky
1. Ze státního rozpoãtu se poskytují ve prospûch úãastníkÛ státní pﬁíspûvky.
2. Na kaÏd˘ kalendáﬁní mûsíc náleÏí kaÏdému úãastníkovi, kter˘ vãas zaplatil na
tento mûsíc pﬁíspûvek, jeden státní pﬁíspûvek. Nezaplatil-li úãastník svÛj pﬁíspûvek vãas, potom mu státní pﬁíspûvek za tento mûsíc nenáleÏí.
3. Na pﬁíspûvek úãastníka placen˘ zamûstnavatelem zcela nebo z ãásti za své
zamûstnance se státní pﬁíspûvek neposkytuje.
4. V˘‰e státního pﬁíspûvku na kalendáﬁní mûsíc je upravena zákonem podle v˘‰e
mûsíãního pﬁíspûvku placeného úãastníkem nebo tﬁetí osobou, která není
zamûstnavatelem úãastníka.
V˘‰e pﬁíspûvku úãastníka v Kã
100 aÏ 199
200 aÏ 299
300 aÏ 399
400 aÏ 499
500 a více

V˘‰e státního pﬁíspûvku v Kã
50 + 40 % z ãástky nad 100 Kã
90 + 30 % z ãástky nad 200 Kã
120 + 20 % z ãástky nad 300 Kã
140 + 10 % z ãástky nad 400 Kã
150 Kã

âást V
Pﬁevody prostﬁedkÛ mezi penzijními fondy, ukonãení
ãinnosti penzijního fondu, podíl úãastníkÛ na v˘nosech
hospodaﬁení
âlánek 24
Pﬁevzetí penûÏních prostﬁedkÛ od jin˘ch penzijních fondÛ
1. Penzijní fond mÛÏe pﬁevzít prostﬁedky od jiného penzijního fondu na základû
písemné Ïádosti úãastníka a jeho pﬁíkazu jinému penzijnímu fondu k pﬁevodu
prostﬁedkÛ z jeho osobního úãtu z tohoto fondu, doloÏeného potvrzením o
a) v˘‰i pﬁíspûvkÛ zaplacen˘ch ve prospûch úãastníka na jeho úãet, vãetnû jim
odpovídajících podílÛ na v˘nosech hospodaﬁení penzijního fondu a
b) v˘‰i státních pﬁíspûvkÛ vãetnû jim odpovídajících podílÛ na v˘nosech hospodaﬁení penzijního fondu.
2. Penzijní fond zapoãte po pﬁevzetí pﬁíspûvkÛ dobu placení pﬁíspûvkÛ penzijního
pﬁipoji‰tûní u jiného penzijního fondu, pokud tato bude doloÏena.
âlánek 25
Pﬁevedení penûÏních prostﬁedkÛ do jin˘ch penzijních fondÛ
1. Úãastník, jehoÏ penzijní pﬁipoji‰tûní zaniklo a jemuÏ nevznikl nárok na nûkterou
z penzí a nebylo mu vyplaceno odbytné, má nárok na pﬁevedení pﬁíspûvkÛ
vãetnû státního pﬁíspûvku a svého podílu na v˘nosech hospodaﬁení penzijního
fondu do penzijního pﬁipoji‰tûní u jiného penzijního fondu, pokud s tím tento
penzijní fond souhlasí.
2. PoÏádá-li úãastník o pﬁevedení prostﬁedkÛ podle odst. 1 tohoto ãlánku, je
penzijní fond povinen je pﬁevést nejpozdûji do tﬁí mûsícÛ ode dne zániku penzijního pﬁipoji‰tûní.
3. Îádost musí b˘t podána písemnû s úﬁednû ovûﬁen˘m podpisem úãastníka,
a musí k ní b˘t pﬁipojen písemn˘ souhlas fondu, kter˘ má pﬁevzít prostﬁedky
úãastníka podle odst. 1 tohoto ãlánku..
âlánek 26
Ukonãení ãinnosti penzijního fondu a vypoﬁádání nárokÛ
1. V pﬁípadû zru‰ení penzijního fondu rozdûlením, splynutím nebo slouãením se
úãastník stává úãastníkem u novû vzniklého penzijního fondu, pokud do
jednoho mûsíce ode dne, kdy mu bylo písemnû zasláno vyrozumûní o zru‰ení
fondu a podmínkách penzijního pﬁipoji‰tûní u novû vzniklého penzijního fondu,
neodmítne penzijní pﬁipoji‰tûní u novû vzniklého penzijního fondu.
2. Nároky z penzijního plánu ze zru‰eného penzijního fondu se pﬁevádûjí do penzijního pﬁipoji‰tûní u novû vzniklého penzijního fondu, a to zpÛsobem stanoven˘m
v penzijním plánu novû vzniklého penzijního fondu.
3. Pﬁi zru‰ení penzijního fondu bez právního nástupce se nároky úãastníkÛ vypoﬁádají v˘platou jednorázového vyrovnání nebo odbytného, pokud se penzijní fond
nedohodne s úãastníkem o pﬁevedení prostﬁedkÛ do penzijního pﬁipoji‰tûní
u jiného penzijního fondu.
4. âástka odpovídající státnímu pﬁíspûvku, která nebyla pouÏita na uspokojení
nárokÛ podle odst. 3 tohoto ãlánku se vrací státnímu rozpoãtu.
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âlánek 27
Evidence pﬁíspûvkÛ ve prospûch úãastníka
1. Pﬁíspûvky úãastníka, státní pﬁíspûvky evidované ve prospûch úãastníka a na nû
pﬁipadající ãást podílu na v˘nosech hospodaﬁení penzijního fondu eviduje fond pro
kaÏdého úãastníka oddûlenû. Za tím úãelem zﬁizuje penzijní fond ve své evidenci
pro kaÏdého úãastníka dnem vzniku penzijního pﬁipoji‰tûní individuální úãet, kter˘
se dále ãlení na:
a) podúãet pﬁíspûvkÛ úãastníka,
b) podúãet pﬁíspûvkÛ úãastníka nárokovateln˘ch pro odpoãet ze základu danû
z pﬁíjmÛ úãastníkem, kter˘ je poplatníkem této danû,
c) podúãet pﬁíspûvkÛ placen˘ch zamûstnavatelem,
d) podúãet ostatních pﬁíspûvkÛ zaplacen˘ch ve prospûch úãastníka,
e) podúãet podílu na v˘nosech hospodaﬁení penzijního fondu ze v‰ech pﬁíspûvkÛ pﬁipisovan˘ch ve prospûch úãastníka,
f) podúãet státních pﬁíspûvkÛ,
g) podúãet podílu na v˘nosech hospodaﬁení penzijního fondu ze státních pﬁíspûvkÛ.
2. Je-li sjednána v˘sluhová penze, vedou se prostﬁedky na tuto penzi na v‰ech
sedmi jednotliv˘ch podúãtech oddûlenû.
âlánek 28
Podíl úãastníkÛ na v˘nosech hospodaﬁení penzijního fondu
1. Penzijní fond rozdûluje zisk tak, Ïe nejménû 5 % pﬁipadá do rezervního fondu
a nejvíce 10 % se rozdûluje podle rozhodnutí valné hromady; zbylá ãást se
pouÏije ve prospûch úãastníkÛ a osob, jejichÏ penzijní pﬁipoji‰tûní zaniklo v roce,
za kter˘ se zisk rozdûluje. V‰ichni úãastníci penzijního pﬁipoji‰tûní podle tohoto
penzijního plánu vãetnû osob, jejichÏ penzijní pﬁipoji‰tûní zaniklo v roce, za kter˘
se v˘nos rozdûluje, mají nárok podílet se na v˘nosech hospodaﬁení penzijního
fondu podle zásad obsaÏen˘ch v pﬁíloze penzijního plánu.
2. Pro úãastníky platící pﬁíspûvky jsou pﬁipsané podíly na v˘nosech hospodaﬁení
evidovány na oddûlen˘ch podúãtech podle ãl. 27 tohoto penzijního plánu.
3. Pro úãastníky platící pﬁíspûvky a zároveÀ pobírající v˘sluhovou penzi jsou podíly
na v˘nosech hospodaﬁení uÏity v odpovídajícím pomûru k valorizaci vyplácené
v˘sluhové penze a pﬁíslu‰ná ãást podílu na v˘nosech hospodaﬁení je dále evidována na oddûlen˘ch podúãtech v souladu s ãl. 27 tohoto penzijního plánu.
4. Pro úãastníky neplatící jiÏ pﬁíspûvky a pobírající penzi jsou podíly na v˘nosech
hospodaﬁení uÏity k valorizaci vyplácen˘ch penzí zpÛsobem uveden˘m v pﬁíloze
penzijního plánu.
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5. Osobám, jejichÏ penzijní pﬁipoji‰tûní zaniklo v roce, za kter˘ se v˘nos rozdûluje,
jsou podíly na v˘nosech za tento rok vyplaceny ve formû doplatku dávky
(odbytné, jednorázové vyrovnání) bez zbyteãného odkladu po pﬁipsání v˘nosÛ
na úãet úãastníka. V pﬁípadû, Ïe prostﬁedky úãastníka byly pﬁevedeny do jiného
penzijního fondu, pﬁevádûjí se podíly na v˘nosech bez zbyteãného odkladu po
pﬁipsaní na úãet úãastníka do tohoto penzijního fondu.

âást VI. - Závûreãná ustanovení
âlánek 29
Závûreãná ustanovení
1. Tento penzijní plán je souãástí smlouvy mezi penzijním fondem a úãastníkem.
2. Dojde-li ke zmûnû penzijního plánu, na kter˘ se smlouva odvolává, stává se
zmûna penzijního plánu souãástí smlouvy, jen pokud se úãastník a penzijní fond
dohodli na zmûnû smlouvy.
3. Zmûnu penzijního plánu schválilo pﬁedstavenstvo penzijního fondu dne
2.8.2004.
4. Tento penzijní plán byl schválen rozhodnutím Ministerstva financí âeské republiky ã.j. 32/94.859/2004-326/EO
dne 18. 8. 2004.
5. Penzijní plán nab˘vá úãinnosti dne 1. 9. 2004.

V Praze dne 2. 8. 2004

Ing. Zdenûk Tejkl
pﬁedseda pﬁedstavenstva

Ing. Karla Zajícová
ãlen pﬁedstavenstva
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