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Pfiíloha penzijního plánu ã. 3
Generali penzijní fond a.s.
Bûlehradská 132
120 84 Praha 2 

1. Evidence prostfiedkÛ úãastníkÛ
1.1. Po celou dobu trvání penzijního pfiipoji‰tûní úãastníka jsou evidovány jednot-

livé platby a v˘platy v jeho prospûch podle v˘pisÛ z úãtu depozitáfie.
1.2. Úãastníci jsou pro úãely rozdûlování podílÛ na v˘nosech hospodafiení rozdû-

leni do následujících typÛ (tzv. ziskov˘ch svazkÛ):
PP - úãastníci platící pfiíspûvky a nepobírající penzi 
WW - úãastníci platící pfiíspûvky a pobírající v˘sluhovou penzi
BB – úãastníci neplatící pfiíspûvky a pobírající starobní nebo invalidní penzi

1.3. Pro kaÏdého úãastníka k typu P a W jsou prostfiedky evidované v jeho
prospûch vedeny na ãtyfiech (popfi. osmi – podle toho, zda úãastník má sjed-
nanou v˘sluhovou penzi) samostatn˘ch podúãtech, v souladu s ãl. 1.5. této
pfiílohy.
PPUUkk- pfiíspûvky zaplacené ve prospûch k-tého úãastníka v rozdûlení na

pfiíspûvky úãastníka, pfiíspûvky úãastníka nárokovatelné pro odpoãet
ze základu danû z pfiíjmÛ úãastníkem, kter˘ je poplatníkem této
danû, pfiíspûvky placené zamûstnavatelem a na ostatní pfiíspûvky
zaplacené ve prospûch úãastníka.Viz penzijní plán, ãl. 27, odst. 1,
písmena a) b) c) d)

PPSSkk – státní pfiíspûvky evidované ve prospûch k-tého úãastníka 
Viz penzijní plán, ãl. 27, odst. 1, písmeno f)

VVUUkk – v˘nosy z pfiíspûvkÛ zaplacen˘ch ve prospûch k-tého úãastníka 
Viz penzijní plán, ãl. 27, odst. 1, písmeno e)

VVSSkk – v˘nosy ze státních pfiíspûvkÛ evidovan˘ch ve prospûch k-tého úãast-
níka
Viz penzijní plán, ãl. 27, odst. 1, písmeno g)

1.4. V okamÏiku pfiiznání penze bez dal‰ího placení pfiíspûvkÛ, tj. pfii pfiechodu do
ziskového svazku Z se provedou následující operace:
a) ãástka Kk = PUk + PSk + VUk + VSk se pouÏije k v˘poãtu v˘‰e pfiiznané

penze (viz dále)
b) místo podúãtÛ PUk, PSk, VUk, VSk je vytvofiena pojistnû matematická

rezerva pfiiznané penze.

1.5. Prostfiedky úãastníka, kter˘ má sjednanou v˘sluhovou penzi, jsou evidovány
na osmi nezávisl˘ch podúãtech, pfiiãemÏ jsou evidovány oddûlenû prostfiedky
urãené pro v˘sluhovou penzi a oddûlenû prostfiedky urãené pro starobní,
popfi. invalidní penzi. V okamÏiku pfiiznání v˘sluhové penze, která je vypoãí-
tána ze základu Kk * vp (pfiiãemÏ 0 ? vp ? 0,5) pfii pokraãujícím placení
pfiíspûvkÛ, tj. pfii pfiechodu ze ziskového svazku P do W, se provede následu-
jící úprava stavu úãtÛ k-tého úãastníka:
a) Z ãástky urãené pro v˘sluhovou penzi 

se vytvofií pojistnû matematická rezerva pfiiznané v˘sluhové penze
a souãasnû je tato ãástka uÏita k v˘poãtu v˘‰e této penze (viz dále).

b) K úhrnné ãástce prostfiedkÛ evidovan˘ch ve prospûch úãastníka urãen˘ch
na starobní penzi se pfiipoãtou prostfiedky, které nebudou vyuÏity pro
v˘platu v˘sluhové penze.

c) Jako dÛsledek v˘‰e popsan˘ch úprav jsou jednotlivé podúãty úãastníka
upraveny následujícím zpÛsobem:
PUk

s = (1 - vp) * PUk 
PSk

s = (1 – vp) * PSk
VUk

s = (1 – vp) * VUk
VSk

s = (1 – vp) * VSk
kde indexy „s“ u jednotliv˘ch ãlenÛ na levé stranû tûchto rovnic znamenají,
Ïe se jedná o prostfiedky evidované ve prospûch úãastníka, které vznikly
po oddûlení prostfiedkÛ urãen˘ch pro v˘platu v˘sluhové penze a které jsou

nyní urãeny pro starobní (popfiípadû invalidní) penzi.
Tyto prostfiedky jsou nadále zvy‰ovány pfiíspûvky úãastníka, státními pfiís-
pûvky, v˘nosy z vlastních pfiíspûvkÛ úãastníka a v˘nosy ze státních
pfiíspûvkÛ. V pfiípadû vzniku nároku na starobní nebo invalidní penzi jsou
prostfiedky na tûchto podúãtech pouÏity k vytvofiení pojistû matematické
rezervy pro v˘poãet starobní nebo invalidní penze. 

2. PouÏité znaãení pro v˘poãet dávek a rozdûlení podílÛ na v˘nosech
hospodafiení

2.1. Znaãení

pp technická úroková míra
KKkk souãet prostfiedkÛ evidovan˘ch ve prospûch úãastníka na jednotliv˘ch

podúãtech (viz. str.1)
SS v˘‰e jednotlivé splátky penze
zz poãet v˘plat penze v kalendáfiním roce (z = 1,2,4,12)
xx vûk úãastníka
ääxx poãáteãní hodnota jednotkového roãního pfiedlhÛtního doÏivotního

dÛchodu úãastníka ve vûku x (v závislosti na pohlaví úãastníka)
DDxx standardní komutaãní ãíslo pojistné matematiky
NNxx standardní komutaãní ãíslo pojistné matematiky (äx, Dx a Nx jsou defi-

novány v pojistné matematice)
GG ãást zisku pouÏitá ve prospûch úãastníkÛ ve smyslu ãlánku 28 penzij-

ního plánu
GGPPWW ãást zbytku zisku G nepouÏitého na doplnûní pojistnû matematick˘ch

rezerv urãená pro platící úãastníky
GGWWFFZZ ãást zbytku zisku G nepouÏitého na doplnûní pojistnû matematick˘ch

rezerv urãená pro valorizaci vyplácen˘ch penzí
ttVVkk

BBIILL pojistnû matematická rezerva vyplácené penze k 31.12. vyhodnocova-
ného roku

VV úhrn pojistnû technick˘ch rezerv vyplácen˘ch penzí pfied valorizací
ww valorizaãní koeficient
§§wwaallkk souhrn ãástek, o které byly valorizovány prostfiedky evidované ve

prospûch úãastníka k v prÛbûhu v˘platy penze,
SSii v˘‰e jednotlivé splátky penze v i-tém roce od zahájení v˘platy penze 
tt poãet rokÛ v˘platy penze
yy poãet uskuteãnûn˘ch v˘plat penze v posledním roce

3. V˘poãty dávek
3.1. Parametry v˘poãtÛ

Pro v˘poãet v‰ech penzí a pojistnû matematick˘ch rezerv dle této pfiílohy
bude pouÏita technická úroková míra p, jejíÏ aktuální v˘‰e bude kaÏdoroãnû
stanovena rozhodnutím valné hromady v závislosti na dosahovan˘ch hospo-
dáfisk˘ch v˘sledcích. Není-li pro urãité období v˘‰e technické úrokové míry
valnou hromadou stanovena, pouÏije se pro v˘poãty v˘‰e 2%.

Vûkem úãastníka v okamÏiku pfiiznání penze se rozumí rozdíl kalendáfiního
roku pfiiznání penze a kalendáfiního roku narození úãastníka.

V˘‰e penzí se zaokrouhlují na celé koruny smûrem nahoru.

Penzijní fond pouÏije k v˘poãtu aktuální úmrtnostní tabulky âSÚ a upraví je
s pfiihlédnutím k v˘voji svého kmene úãastníkÛ. Penzijní fond takto upravené
úmrtnostní tabulky za‰le na vûdomí Ministerstvu financí a Ministerstvu práce
a sociálních vûcí a zvefiejní je tak, aby byly dostupné úãastníkÛm.

3.2. Odbytné (podle ãl. 10 penzijního plánu)
V˘‰e odbytného úãastníka k je urãena vztahem 
Ok = PUk + VUk

3.3. Jednorázové vyrovnání (podle ãl. 9 penzijního plánu)
V˘‰e jednorázového vyrovnání úãastníka k datu, kdy poÏádal o v˘platu, je
urãena objemem prostfiedkÛ evidovan˘ch ve prospûch úãastníka a které
odsud nebyly úãastníkovi vyplaceny.
a) v˘‰e jednorázového vyrovnání úãastníka k tytu P je urãena vztahem

Kk
v˘sl

= vp * (PUk + PSk + VUk + VSk) 

strana 1 z 2



Jk = PUk + PSk + VUk + VSk

b) v˘‰e jednorázového vyrovnání úãastníka k typu W je urãena vztahem

c) v˘‰e jednorázového vyrovnání Jk úãastníka k typu Z je podle ãl. 26, 
odst. 3 tohoto penzijního plánu, urãena vztahem

Jednorázové vyrovnání ve v˘‰i Jk se realizuje pouze v pfiípadû, je-li Jk > 0.
3.4. Starobní, v˘sluhová nebo invalidní penze vyplácená jako doÏivotní penze 

z- krát roãnû (z=1,2,4,12) (podle ãl. 5, odst. 2, písm. a) ,ãl. 6, odst. 2, písm.
a) a ãl. 7 penzijního plánu)
V˘‰e splátky je rovna

3.5. Starobní (podle ãl. 5, odst. 2, písm. b)) nebo invalidní (podle ãl. 7, odst. 2,
písm. b) penzijního plánu) penze vyplácená jako doÏivotní penze se sjed-
nanou moÏností vzniku nároku na pozÛstalostní penzi se zaruãenou celkovou
dobou v˘platy m let (z –krát roãnû)
V˘‰e splátky je rovna

3.6. PozÛstalostní penze (podle ãl 8, odst 1, písm. a) penzijního plánu)
V˘‰e splátky je rovna

4. Rozdûlení podílÛ na v˘nosech hospodafiení
âást podílÛ na v˘nosech hospodafiení GG pouÏitá ve prospûch úãastníkÛ ve smyslu
ãlánku 28 penzijního plánu, bude rozdûlena následujícím zpÛsobem:

4.1. Pro úãastníky náleÏející do ziskov˘ch svazkÛ WW a ZZ, tj. pobírající nûkterou
z penzí, se vypoãte v˘‰e pojistnû matematické rezervy tVk

BIL pro kaÏdou
z vyplácen˘ch penzí (vãetnû valorizací dle odst. 4.5.) ke konci vyhodnocova-
ného roku (viz vzorce v kapitole 5 této pfiílohy). Pozn.: Pojem ziskové svazky
je vymezen na str. 1 pfiílohy.

4.2. Na poÏadovanou hodnotu souãtu V = § tV k
BIL dle odst 4.5. se doplní

spoleãn˘ úãet pojistnû matematick˘ch rezerv vyplácen˘ch penzí následujícím
zpÛsobem:
a) z podílu na v˘nosech hospodafiení GG pfiipadajícího úãastníkÛm,
b) pokud podíl na v˘nosech hospodafiení GG nepostaãuje, pak z prostfiedkÛ

rezervního fondu,

c) pokud ani rezervní fond nepostaãuje, pak k tíÏi základního jmûní.
4.3. Zbytek podílu na v˘nosech hospodafiení GG nepouÏit˘ na doplnûní pojistnû

matematick˘ch rezerv se rozdûlí na ãást GPW urãenou pro platící úãastníky
a na ãást GWFZ urãenou pro valorizaci vyplácen˘ch penzí.

4.4. Podíl na v˘nosech hospodafiení GPW urãen˘ pro platící úãastníky se rozdûlí
na úãty VUk a VSk v‰ech k úãastníkÛ ziskov˘ch svazkÛ P a W v pomûru
prÛmûrn˘ch stavÛ úãtÛ PUk a PSk tûchto úãastníkÛ

4.5. Podíl na v˘nosech hospodafiení GWFZ urãen˘ pro úãastníky pobírající
nûkterou z penzí se pouÏije pro valorizaci vyplácen˘ch penzí, a to takto:
a) stanoví se valorizaãní koeficient

kde V je úhrn pojistnû technick˘ch rezerv vyplácen˘ch penzí (pfied valori-
zací, viz odstavec 4.2.) k 31.12. vyhodnocovaného roku,

b) podíl na v˘nosech hospodafiení GWFZ se pouÏije k dotaci souhrnného úãtu
pojistnû matematick˘ch rezerv.

c) jednotlivé penze budou s úãinností od 1.1. roku následujícího po datu
schválení úãetní závûrky vyhodnocovaného roku valnou hromadou valori-
zovány o 100 * w procent.

5. Vzorec pro v˘poãty pojistnû matematick˘ch rezerv
5.1. Znaãení

xx vûk úãastníka v okamÏiku pfiiznání penze,
tt poãet let ubûhl˘ch ve vyhodnocovaném kalendáfiním roce od

okamÏiku pfiiznání penze, 
SStt v˘‰e splátky vyplácené penze ve vyhodnocovaném roce (vãetnû pfied-

cházejících valorizací),
hh mûsíc pfiiznání penze (h = 1,2,…,12),
zz poãet v˘plat penze v kalendáfiním roce (z = 1,2,4,12)

ttVVxx pojistnû matematická rezerva vyplácené penze t let od jejího pfiiznání, 

ttVVxx
BBIILL pojistnû matematická rezerva vyplácené penze k 31.12. vyhodnocova-

ného roku. 
5.2. Stanovení pojistnû matematické rezervy vyplácené penze k 31.12. vyhodno-

covaného roku (Obecn˘ postup pro v‰echny dále specifikované pfiípady)

5.3. DoÏivotní penze bez sjednání moÏnosti vzniku nároku na pozÛstalostní penzi
(odst. 3.4. této pfiílohy)

5.4. DoÏivotní penze se sjednanou moÏností vzniku nároku na pozÛstalostní penzi
se zaruãenou celkovou dobou v˘platy m let (odst. 3.5. této pfiílohy)
a) pro t < m

5.5. PozÛstalostní penze (odst. 3.6 této pfiílohy)

tVx = St * z * äm-t
(z)

V Praze dne 2. 8. 2004

Ing. Zdenûk Tejkl Ing. Karla Zajícová
pfiedseda pfiedstavenstva ãlen pfiedstavenstva

z  - 1
tVx = St * z * ( äm-t

(z) + m-tEx+t * ( äx+m
_  _____ ) )

2  * z

b) pro t Û m

z - 1
tVx = St * z * ( äx+t

_  _____  )
2 * z

z - 1
tVx = St * z * ( äx+t

_  ______ )
2 * z

h - 1             13 - h
tVx

BIL = ______ * tVx + ______ * t+1Vx
12    12

Gwfz
w = ______ 

V

Kk
S = _____________ 

z * äm
(z)

Kk
S = __________________________________  

z - 1
z * ( äm

(z) + mEx * ( äx+m
_  ______ ))

2 * z

pfiiãemÏ

Dx+m

mEx = ________ 

Dx

1 - vm

äm
(z) = ____________ 

z * (1 - v1/z)

1
V = ___________ 

1 + p/100

Kk
S = ___________________ ,

z - 1
z * ( äx - _____ )

2 * z

Kk
v˘sl

resp. S = ________________________  pro v˘sl. penzi
z - 1

z * ( äx - _____ )
2 * z

Nx
pfiiãemÏ   äx = ______ 

Dx

tt--11

Jk = Kk + §walk - §z * Si - y * St
ii==11

tt--11

Jk = PUk
s + PSk

s + VUk
s + VSk

s + Kk
v˘sl + §walk - §z * Si - y * St

ii==11
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