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1. Základní údaje o Penzijní společnosti

Název: Raiffeisen penzijní společnost a.s. (dále jen „Penzijní společnost“)
Sídlo: Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
Telefon: +420 234 409 888
Fax: +420 234 402 222
E-mail: info@rbpenze.cz
Internetové stránky:  www.rbpenze.cz
Základní kapitál: 300 000 000 Kč
Akcionáři:  Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
    podíl na základním kapitálu Penzijní společnosti 51 %
  Tatra Asset Management, správ. spol., a.s., Hodžovo námestie 3,
    811 06 Bratislava
    podíl na základním kapitálu Penzijní společnosti 49 %
Předmět podnikání:  shromažďování příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele a státních  

 příspěvků podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním   
 spoření, v platném znění (dále jen „Zákon o DPS“) za účelem jejich 
 umísťování do účastnických fondů, obhospodařování majetku  
 v účastnických fondech a vyplácení dávek doplňkového penzijního   
 spoření

  shromažďování a obhospodařování prostředků účastníků spoření  
 v důchodových fondech a převod prostředků účastníka podle zákona  
 č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, v platném znění (dále jen   
 „Zákon o DS“)

Depozitář: Československá obchodní banka a.s.
Auditor: Deloitte Audit s.r.o.

Seznam obhospodařovaných fondů:

Důchodové spoření (II. pilíř) Doplňkové penzijní spoření (III. pilíř)

Důchodový fond státních dluhopisů, Raiffeisen penzijní společnost a.s. 
(DF státních dluhopisů)

Povinný konzervativní účastnický fond, Raiffeisen penzijní společnost a.s. 
(Povinný konzervativní ÚF)

Konzervativní důchodový fond, Raiffeisen penzijní společnost a.s. 
(Konzervativní DF)

Chráněný účastnický fond, Raiffeisen penzijní společnost a.s. 
(Chráněný ÚF)

Vyvážený důchodový fond, Raiffeisen penzijní společnost a.s. 
(Vyvážený DF)

Růstový účastnický fond, Raiffeisen penzijní společnost a.s. 
(Růstový ÚF)

Dynamický důchodový fond, Raiffeisen penzijní společnost a.s. 
(Dynamický DF)

Další informace o Penzijní společnosti, případně o obhospodařovaných fondech, je možné získat na 
internetových stránkách společnosti nebo ve statutech důchodových a účastnických fondů.

2. II. pilíř: Základní popis důchodového spoření a důsledky 
účasti na něm

Důchodové spoření je spořicí finanční produkt, který je založen smlouvou o důchodovém 
spoření, uzavřenou mezi penzijní společností a zájemcem, resp. účastníkem důchodového 
spoření, a jehož podstatou je:
 dlouhodobé shromažďování peněžních prostředků do důchodových fondů z pojistného na důchodové 

pojištění ve prospěch účastníka,
 obhospodařování těchto prostředků v důchodových fondech podle sjednané strategie spoření a Zákona o DS,
 převádění prostředků účastníka podle Zákona o DS.
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Rozhodnutí o vstupu do systému důchodového spoření je dobrovolné, avšak nevratné. Podstata důchodového 
spoření spočívá v umožnění vyvést 3 % ze svého 28% odvodu na sociální pojištění na vlastní účet u Penzijní 
společnosti s tím, že k tomu bude muset účastník přidat další 2 % své hrubé mzdy. V praxi to znamená, že 
zaměstnavatel odvede za zaměstnance 5 % (3 % + 2 %) z jeho hrubé mzdy do Penzijní společnosti. Těchto  
5 % hrubé mzdy bude Penzijní společnost investovat dle účastníkem zvolené spořicí strategie.

Penze z důchodového spoření vyplácí vybraná pojišťovna a mohou být vypláceny formou:
 doživotní penze (po smrti příjemce výplata skončí),
 doživotní penzí s pozůstalostní penzí na tři roky (v případě úmrtí příjemce penze pobírá určená osoba penzi 

za něj po dobu tří let),
 formou renty po dobu 20 let (pokud příjemce v průběhu čerpání zemře, stává se výplata předmětem 

dědictví),
 jako sirotčí důchod po dobu 5 let (nárok vzniká v případě úmrtí účastníka ve spořicí době a je-li dědicem 

nezletilá osoba).

Při účasti v důchodovém spoření bude důchod z prvního pilíře (státní důchod) snížen až o 15 %, v závislosti na 
délce účasti v důchodovém spoření.

Pokud účastník důchodového spoření zemře v průběhu spořicí fáze (tedy před tím, než začne ze systému čerpat), 
stávají se naspořené prostředky součástí dědického řízení, stejně jako v případě vybraných typů dávek. Smlouvu 
o DS* a Obchodní podmínky Penzijní společnosti (dále jen „OP“) je třeba pečlivě prostudovat. Před uzavřením 
Smlouvy o DS musí být zájemce seznámen také s dalšími dokumenty, jejichž výčet je uveden v OP.

Smlouva o DS nemůže být jednostranně měněna, s výjimkou případů vyjmenovaných v OP. Penzijní společnost 
tak může učinit jedině po písemné dohodě s Účastníkem DS*.

Činnost penzijních společností podléhá dohledu České národní banky.
Možnosti převodu prostředků do důchodových fondů obhospodařovaných jinou penzijní společností jsou 
uvedeny v OP.

3. III. pilíř: Základní popis doplňkového penzijního spoření 
a důsledky účasti na něm

Doplňkové penzijní spoření je spořicí finanční produkt, který je založen smlouvou o 
doplňkovém penzijním spoření, uzavřenou mezi penzijní společností a zájemcem, resp. 
účastníkem doplňkového penzijního spoření, a jehož podstatou je:
 dlouhodobé shromažďování peněžních prostředků do účastnických fondů z příspěvků na doplňkové penzijní 

spoření ve prospěch účastníka,
 obhospodařování těchto prostředků v účastnických fondech podle sjednané strategie spoření a Zákona o DPS,
 výplata dávek dle Zákona o DPS.

Rozhodnutí o vstupu do systému doplňkového penzijního spoření je dobrovolné, účastník může kdykoli smluvní 
vztah ukončit. Podstata doplňkového penzijního spoření spočívá v dlouhodobém shromažďování příspěvků od 
účastníka, státu a případně také zaměstnavatele účastníka ve prospěch účastníka. Penzijní společnost bude tyto 
prostředky investovat dle účastníkem zvolené spořicí strategie.

Dávky z doplňkového penzijního spoření mohou být vypláceny formou:
 doživotní penze (vyplácí vybraná pojišťovna),
 penze na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu (vyplácí vybraná pojišťovna),
 jednorázového vyrovnání,
 odbytného,
 invalidní penze na určenou dobu,
 starobní penze na určenou dobu.
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Pokud účastník doplňkového penzijního spoření zemře v průběhu spořicí fáze (tedy před tím, než začne ze systému 
čerpat), stávají se naspořené prostředky součástí dědického řízení, stejně jako v případě vybraných typů dávek. 
Smlouvu o DPS* a OP je třeba pečlivě prostudovat. Před uzavřením Smlouvy o DPS musí být zájemce seznámen 
také s dalšími dokumenty, jejichž výčet je uveden v OP.

Smlouva o DPS nemůže být jednostranně měněna, s výjimkou případů vyjmenovaných v OP. Penzijní společnost 
tak může učinit jedině po písemné dohodě s Účastníkem DPS*.

Činnost penzijních společností podléhá dohledu České národní banky.
Možnosti převodu prostředků do účastnických fondů obhospodařovaných jinou penzijní společností jsou uvedeny v OP.

4. Strategie spoření

Strategie spoření představuje předem stanovený plán, kdy se rozložení prostředků Účastníka DS nebo Účastníka
DPS v jednotlivých důchodových nebo účastnických fondech mění v závislosti na jeho věku. Penzijní společnost
poskytuje 3 strategie spoření v důchodovém spoření (II. pilíř) a 3 strategie spoření v doplňkovém penzijním
spoření (III. pilíř). Každá strategie spoření je tvořena několika na sebe navazujícími fázemi. Fáze jednotlivých
strategií spoření jsou z hlediska portfolia fondů a jejich trvání popsány pro II. pilíř pomocí tabulek v příloze
1 tohoto dokumentu a pro III. pilíř v příloze 2 tohoto dokumentu. V každé fázi je nastaven určitý podíl
důchodových nebo účastnických fondů. Penzijní společnost doporučuje strategie spoření podle výsledného
spořicího profilu Účastníka; Účastník DS nebo Účastník DPS si však může zvolit libovolnou strategii spoření. Fáze
zvolené strategie spoření, do které vstupuje, je určena automaticky na základě věku Účastníka. Do vyšší fáze se
posouvá automaticky dle věku.

Sjednání jedné strategie spoření v daném pilíři nelze kombinovat s individuální volbou rozložení úspor nebo
jinou strategií spoření. Veškeré prostředky Účastníka v daném pilíři jsou alokovány dle sjednané strategie
spoření nebo dle individuálního rozložení úspor. Účastník může v průběhu spoření měnit strategii spoření
nebo individuální rozložení úspor. Jakákoli změna strategie spoření nebo individuálního rozložení úspor,
provedená více než jedenkrát za kalendářní rok, je zpoplatněna dle Sazebníku poplatků.

Penzijní společnost si vyhrazuje právo na změnu podmínek strategií spoření, zejména pokud dojde ke změně
zákonů upravujících důchodové spoření nebo doplňkové penzijní spoření nebo pokud se jedná o změnu ve
prospěch Účastníka.

5. Rizika, která mohou být spojena s důchodovým spořením 
nebo doplňkovým penzijním spořením

Výběr vhodné strategie spoření nebo individuálního rozložení úspor je zásadním rozhodnutím a odvíjí se od 
individuálních preferencí jednotlivce. Obecně platí, že vyšší výnos je obvykle spojen i s vyšším rizikem, případně 
nižší likviditou a naopak. Každý Účastník si musí určit, jak velké riziko je ochoten podstoupit vzhledem k výnosu, 
kterého chce dosáhnout. Podle toho je stanoven jeho spořicí profil, který předurčuje, v jakém poměru mají být 
zastoupeny jednotlivé důchodové nebo účastnické fondy v jeho portfoliu, tj. v podstatě z jakých typů investičních 
nástrojů může být jeho portfolio složeno. 

Následující popis přináší krátký úvod do problematiky přirozených rizik vlastních 
kapitálovým trhům a dalších významných rizik závisejících na vnějších činitelích. Rizika se 
utvářejí za působení různých okolností a níže jsou uvedeny definice některých rizik včetně 
působících faktorů:
 Tržní riziko odráží vliv změn vývoje celkového trhu a promítá se do okamžité fluktuace cen. Může být 

způsobeno pohybem směnného kurzu (měnové riziko), fluktuací tržní úrokové sazby (úrokové riziko) nebo 
fluktuací nabídky a poptávky na trzích cenných papírů.

 Úvěrové riziko (riziko dlužníka) představuje možnost, že emitent nebude plnit své závazky. Ve většině případů 
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tomu tak bude v důsledku nepříznivé finanční situace, která může vyústit až v insolvenci. 
 Riziko likvidity spočívá v tom, že určitý majetek důchodového nebo účastnického fondu nebude možné 

zpeněžit včas a za přiměřenou cenu, tj. představuje riziko vzniku dodatečných nákladů při přeměně aktiva 
na hotovost a v extrémním případě může znamenat, že důchodový nebo účastnický fond z tohoto důvodu 
nebude schopen dostát svým závazkům. 

 Inflační riziko vychází z nebezpečí, že hodnotu investice znehodnotí trvalé zvýšení cenové hladiny. 
 Operační riziko představuje možnou ztrátu vlivem nedostatků nebo selhání vnitřních procesů nebo lidského 

faktoru anebo vlivem vnějších událostí, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschově 
nebo jiném opatrování majetek důchodového nebo účastnického fondu.

Bližší informace o rizicích, která mohou být spojena s důchodovým spořením nebo doplňkovým penzijním
spořením jsou uvedeny ve statutech důchodových nebo účastnických fondů.

6. Přehled jednorázových poplatků 

Důchodové spoření

Druhá a další změna strategie spoření na vyžádání Účastníka DS v průběhu jednoho 
kalendářního roku 

500 Kč

Převedení prostředků do jiné penzijní společnosti u smluv s účinností do 5 let včetně* 800 Kč

Vyhotovení mimořádného výpisu z účtu nebo jiné písemnosti na žádost Účastníka DS 50 Kč
 
Doplňkové penzijní spoření 

Druhá a další změna strategie spoření na vyžádání Účastníka DPS 500 Kč

Převedení prostředků do jiné penzijní společnosti u smluv se spořicí dobou kratší než  
60 měsíců * 

800 Kč

Vyhotovení mimořádného výpisu z účtu, nebo jiné písemnosti na žádost Účastníka DPS 50 Kč
* Tento poplatek se hradí při podání žádosti o převod převodem na bankovní účet: 266266033/0300, VS: číslo smlouvy, SS: 2483

Pokud není uvedeno jinak, strhává Penzijní společnost poplatky z prostředků Účastníka evidovaných na jeho 
osobním účtu.

Informace o úplatě Penzijní společnosti za obhospodařování a za zhodnocení majetku v důchodovém nebo 
účastnickém fondu je uvedena v dokumentu Klíčové informace příslušného důchodového nebo účastnického fondu.
Jiné poplatky než ty, které jsou uvedené v Sazebníku poplatků nebo ve statutech fondů, Účastník neplatí.

7. Daně placené prostřednictvím Penzijní společnosti

Penzijní společnost a důchodové a účastnické fondy obhospodařované Penzijní společností jsou poplatníkem 
daně z příjmu právnických osob.

Penzijní společnost dále odvádí za Účastníka DPS při výplatě dávky srážkovou daň, jejíž výše se mění dle typu 
zvolené dávky.

Práva a povinnosti za důchodové a účastnické fondy, včetně povinnosti podat daňové přiznání vykonává Penzijní 
společnost. 
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8. Jiné související náklady Penzijní společnosti

Z úplaty za obhospodařování a zhodnocení majetku v účastnických a důchodových fondech 
hradí Penzijní společnost veškeré náklady, související s podnikáním Penzijní společnosti, 
třetím osobám, zejména:
a) úplatu za výkon činnosti depozitáře účastnického a důchodového fondu a auditora,
b) poplatky hrazené bance, 
c) odměnu jiným osobám než Penzijní společnosti nabízejícím a zprostředkovávajícím důchodové spoření 

a doplňkové penzijní spoření, 
d) poplatky hrazené osobě provádějící vypořádání obchodů s investičními nástroji, převodním místům, 

obchodníkům s cennými papíry a 
e) náklady na propagaci a reklamu. 

Náklady Penzijní společnosti vynaložené na propagaci a reklamu a jiné náklady na podporu prodeje nesmí 
za kalendářní rok překročit hodnotu tisícinásobku průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované 
Ministerstvem práce a sociálních věcí podle zákona o zaměstnanosti za první až třetí čtvrtletí předcházejícího 
kalendářního roku. Do limitu podle předchozí věty se nezahrnují náklady, které Penzijní společnost vynaložila na 
propagaci a reklamu a podporu prodeje v souvislosti s doplňkovým penzijním spořením.
Souhrnná výše všech nákladů vynaložených v průměru na uzavření jedné Smlouvy o DS nesmí po odečtení 
odměny za zprostředkování překročit hodnotu 500 Kč.

9. Pobídky

Penzijní společnost nesmí v souvislosti se svojí činností nebo s výkonem činností směřujících k uzavření Smlouvy 
o DS, nebo Smlouvy o DPS přijmout, nabídnout nebo poskytnout poplatek, odměnu nebo nepeněžitou výhodu 
(dále souhrnně jen „Pobídka“), která může vést k porušení povinností jednat s Účastníkem kvalifikovaně, čestně 
a spravedlivě a v jeho nejlepším zájmu.

Penzijní společnost poskytuje úplatu za nabízení a zprostředkování důchodového spoření nebo doplňkového 
penzijního spoření v souladu s výše uvedenou zásadou. Výše takové odměny za uzavření jedné Smlouvy o DS 
nebo Smlouvy o DPS nesmí překročit 3,5 % průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované Ministerstvem 
práce a sociálních věcí za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku a v tomto případě činí 874 Kč.

10. Ochrana majetku Účastníka

Penzijní společnost zajišťuje soustavnou a jednoznačnou identifikaci investičních nástrojů a finančních prostředků 
důchodových a účastnických fondů ve své vnitřní evidenci a zabezpečuje tak odlišení aktiv držených odděleně 
pro jednotlivé fondy od aktiv v majetku Penzijní společnosti.

Vedle toho Penzijní společnost vede pro každého Účastníka osobní účet, který obsahuje peněžní podúčet 
a majetkový podúčet. Na peněžním podúčtu jsou evidované finanční prostředky Účastníka, na majetkovém 
podúčtu jsou evidované podíly na majetku v jednotlivých důchodových nebo účastnických fondech (důchodové 
nebo penzijní jednotky).

Vedení oddělených evidencí prostředků důchodových a účastnických fondů a rovněž tak vedení oddělených 
evidencí prostředků Účastníků vylučuje riziko, že by se prostředky fondů či Účastníků mohly stát součástí 
konkurzní podstaty v případě úpadku Penzijní společnosti.
Penzijní společnost dále podléhá kontrolní činnosti depozitáře, která spočívá zejména v kontrole hospodaření 
důchodových a účastnických fondů a v kontrole samotného majetku důchodových a účastnických fondů. 
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11. Představení zprostředkovatele uzavírajícího Smlouvu o DS 
nebo Smlouvu o DPS

Společnost: Raiffeisenbank a.s.

IČ: 49240901

Sídlo: Hvězdova 1716/2b, 140 78, Praha 4

Kontaktní údaje: tel:. 800 900 900
e-mail: info@rb.cz
www.rb.cz

Jméno a příjmení osoby jednající se zájemcem (vyplní se tehdy, 
pokud není údaj v jiné části smluvní dokumentace)

*Definice pojmů a zkratek jsou uvedeny v Obchodních podmínkách Raiffeisen penzijní společnosti a.s.
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DV = důchodový věk, např. DV-9 znamená 9 let před důchodovým věkem

Příloha 1 Strategie spoření pro II. pilíř

I. Konzervativní alokace v  %

Fáze Věk DF státních 
dluhopisů Konzervativní DF Vyvážený DF Dynamický DF

1 18–40 0 % 40 % 40 % 20 %
2 41–45 0 % 40 % 40 % 20 %
3 46–50 0 % 40 % 50 % 10 %
4 51–(DV-10) 0 % 40 % 60 % 0 %
5 DV-9 0 % 40 % 60 % 0 %
6 DV-8 0 % 50 % 50 % 0 %
7 DV-7 0 % 60 % 40 % 0 %
8 DV-6 0 % 80 % 20 % 0 %
9 DV-5 50 % 50 % 0 % 0 %

10 DV-4 60 % 40 % 0 % 0 %
11 DV-3 70 % 30 % 0 % 0 %
12 DV-2 80 % 20 % 0 % 0 %
13 DV-1 100 % 0 % 0 % 0 %

II. Vyvážená alokace v  %

Fáze Věk DF státních 
dluhopisů Konzervativní DF Vyvážený DF Dynamický DF

1 18–40 0 % 0 % 50 % 50 %
2 41–45 0 % 0 % 50 % 50 %
3 46–50 0 % 10 % 50 % 40 %
4 51–(DV-10) 0 % 10 % 90 % 0 %
5 DV-9 0 % 20 % 80 % 0 %
6 DV-8 0 % 40 % 60 % 0 %
7 DV-7 0 % 60 % 40 % 0 %
8 DV-6 0 % 80 % 20 % 0 %
9 DV-5 40 % 60 % 0 % 0 %

10 DV-4 60 % 40 % 0 % 0 %
11 DV-3 70 % 30 % 0 % 0 %
12 DV-2 80 % 20 % 0 % 0 %
13 DV-1 100 % 0 % 0 % 0 %

III. Dynamická alokace v  %

Fáze Věk DF státních 
dluhopisů Konzervativní DF Vyvážený DF Dynamický DF

1 18–40 0 % 0 % 0 % 100 %
2 41–45 0 % 0 % 20 % 80 %
3 46–50 0 % 0 % 40 % 60 %
4 51–(DV-10) 0 % 0 % 100 % 0 %
5 DV-9 0 % 20 % 80 % 0 %
6 DV-8 0 % 40 % 60 % 0 %
7 DV-7 0 % 60 % 40 % 0 %
8 DV-6 0 % 80 % 20 % 0 %
9 DV-5 20 % 80 % 0 % 0 %

10 DV-4 40 % 60 % 0 % 0 %
11 DV-3 60 % 40 % 0 % 0 %
12 DV-2 80 % 20 % 0 % 0 %
13 DV-1 100 % 0 % 0 % 0 %
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DV = důchodový věk, např. DV-9 znamená 9 let před důchodovým věkem

Příloha 2 Strategie spoření pro III. pilíř

I. Konzervativní alokace v  %

Fáze Věk Povinný 
konzervativní ÚF Chráněný ÚF Růstový ÚF

1 18-40 35% 30% 35%
2 41-45 35% 30% 35%
3 46-50 40% 30% 30%
4 51-(DV-10) 40% 30% 30%
5 DV-9 45% 30% 25%
6 DV-8 45% 30% 25%
7 DV-7 50% 30% 20%
8 DV-6 55% 30% 15%
9 DV-5 70% 30% 0%

10 DV-4 100% 0% 0%

II. Vyvážená alokace v  %

Fáze Věk Povinný 
konzervativní ÚF Chráněný ÚF Růstový ÚF

1 18-40 15% 25% 60%
2 41-45 20% 25% 55%
3 46-50 25% 25% 50%
4 51-(DV-10) 30% 25% 45%
5 DV-9 35% 25% 40%
6 DV-8 40% 25% 35%
7 DV-7 45% 25% 30%
8 DV-6 55% 25% 20%
9 DV-5 65% 25% 10%

10 DV-4 100% 0% 0%

III. Dynamická alokace v  %

Fáze Věk Povinný 
konzervativní ÚF Chráněný ÚF Růstový ÚF

1 18-40 0% 0% 100%
2 41-45 0% 0% 100%
3 46-50 0% 10% 90%
4 51-(DV-10) 10% 10% 80%
5 DV-9 20% 10% 70%
6 DV-8 30% 10% 60%
7 DV-7 40% 10% 50%
8 DV-6 50% 10% 40%
9 DV-5 60% 10% 30%

10 DV-4 80% 0% 20%
11 DV-3 100% 0% 0%


