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VáÏení ãtenáfii,

penzijní pfiipoji‰tûní se státním pfiíspûvkem se postupnû stává nejen v˘znamnou souãástí dÛchodového

systému âeské republiky, ale i v˘znamnou souãástí jejího finanãního trhu. Je dnes jiÏ stabilním a rozví-

jejícím se odvûtvím, coÏ dokumentují jak dosaÏené v˘sledky penzijních fondÛ za rok 2001, tak prognóza

dal‰ího v˘voje odvûtví.

V˘roãní zpráva státního dozoru v penzijním pfiipoji‰tûní za rok 2001, volnû navazující na

v pofiadí první v˘roãní zprávu za rok 2000, charakterizuje osm˘ rok existence systému 

penzijního pfiipoji‰tûní se státním pfiíspûvkem pohledem státního dozoru. PfiipomeÀme si,

Ïe první v˘roãní zpráva byla zpracována ponûkud netradiãnû tak, Ïe obsahovala kromû faktÛ

roku 2000 také struãné informace o v˘voji odvûtví od poãátku jeho vzniku i o v˘voji stát-

ního dozoru nad penzijním pfiipoji‰tûním.

Sv˘m uspofiádáním dostává pfiedkládaná v˘roãní zpráva podobu srozumitelnou odborné

i laické vefiejnosti, podobu materiálu obsahujícího jak základní faktografické informace za

hodnocen˘ rok, tak i ãasové fiady vybran˘ch ukazatelÛ za celé sledované období. V zájmu aktuálnosti

v˘roãní zprávy jsou do ní zafiazeny i nûkteré údaje k pololetí roku následujícího, tedy roku 2002. Ve dvou

základních, tématicky zamûfien˘ch blocích "Státní dozor v penzijním pfiipoji‰tûní" a "Trh penzijního 

pfiipoji‰tûní", informuje o rozhodujících aktivitách dozoru, dokumentuje zmûny trhu penzijního pfiipo-

ji‰tûní a komentuje základní trendy dosavadního i oãekávaného v˘voje.

Jak˘ tedy osm˘ rok penzijního pfiipoji‰tûní se státním pfiíspûvkem oãima státního dozoru byl? Pfiedev‰ím

pokraãovala stabilizace ãinnosti dozoru v rámci Úfiadu státního dozoru v poji‰Èovnictví a penzijním 

pfiipoji‰tûní, a to orientací na tfii základní aktivity  legislativní ãinnost, licenãní ãinnost a kontrolní 

ãinnost. Ty byly rozvíjeny i s ohledem na skuteãnost, Ïe se blíÏí rok 2003, kdy má b˘t právo âeské 

republiky harmonizováno s právem Evropského spoleãenství.

V roce 2001 byla zpracována a Poslanecké snûmovnû Parlamentu âeské republiky pfied-

loÏena novela zákona o penzijním pfiipoji‰tûní se státním pfiíspûvkem. I kdyÏ nebyla v prv-

ním ãtení schválena, stala se impulsem pro diskusi o dal‰ím rozvoji systému, ve kterém

bylo zapojeno jiÏ témûfi 2,5 milionu obãanÛ.

Struktura trhu penzijního pfiipoji‰tûní se v roce 2001 oproti roku 2000 opût zmûnila.  Mûni-

la se struktura akcionáfiÛ penzijních fondÛ, mûnili se ãlenové jejich statutárních orgánÛ  a kle-

sl poãet penzijních fondÛ pÛsobících na trhu na pouh˘ch ãtrnáct.

V˘znamnû byla zintenzívnûna kontrolní ãinnost dozoru, zejména pak kontrola na místû. V˘raznû se zv˘‰il

jejich poãet, rozsah i kvalita. Ve v˘ãtu by bylo moÏné pokraãovat. O tûchto i o v‰ech dal‰ích skuteãnostech

podrobnûji informuje pfiedkládaná v˘roãní zpráva.
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Souhrnné v˘sledky odvûtví penzijního pfiipoji‰tûní za rok 2001 byly velmi dobré, navazovaly na pfiedchozí

léta bez v˘znamn˘ch v˘kyvÛ, coÏ je pro vefiejnost pfiíznivá zpráva o hodnoceném roku, ale souãasnû 

závazek pro dal‰í období roku 2002. Absolutní prioritou zÛstává bezpeãnost penûz vloÏen˘ch, a to jak

úãastníky a zamûstnavateli, tak i prostfiedkÛ vyãlenûn˘ch ze státního rozpoãtu. Prostor pro investiãní

pfiíleÏitosti je striktnû vymezen, a to i za cenu pomûrnû nízk˘ch v˘nosÛ z operací na finanãním trhu.

Je zcela na místû alespoÀ touto formou podûkovat v‰em, ktefií se na rozvoji penzijního pfiipoji‰tûní v roce

2001 spolupodíleli, zejména v‰ak pfiímo penzijním fondÛm a jejich depozitáfiÛm, Ministerstvu práce 

a sociálních vûcí, Komisi pro cenné papíry, Asociaci penzijních fondÛ âeské republiky. Podûkování 

patfií pfiedev‰ím v‰em obãanÛm - úãastníkÛm penzijního pfiipoji‰tûní -  za dÛvûru v systém a za podnûty

k fie‰ení standardních situací, které vût‰inou vedly ke zv˘‰ení jeho srozumitelnosti a spolehlivosti.

Ing. Jaroslav ·ulc, CSc., námûstek ministra

Ing. Václav Kfiivohlávek, CSc., fieditel Úfiadu 
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■ II..SSttááttnníí  ddoozzoorr  

vv ppeennzziijjnníímm  ppfifiiippoojjii‰‰ttûûnníí

▼ 11..ÚÚfifiaadd  ssttááttnnííhhoo  ddoozzoorruu  

vv ppoojjii‰‰ÈÈoovvnniiccttvvíí  

aa ppeennzziijjnníímm  ppfifiiippoojjii‰‰ttûûnníí

Ministerstvo financí je zákonem ã. 42/1994 Sb.,

o penzijním pfiipoji‰tûní se státním pfiíspûvkem

a o zmûnách nûkter˘ch zákonÛ souvisejících s jeho

zavedením, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále jen

zákon o penzijním pfiipoji‰tûní) povûfieno v˘konem

státního dozoru nad penzijními fondy.

Dozor nad penzijními fondy byl organizaãnû zaãlenûn do Úfiadu státního dozoru v poji‰Èovnictví a pen-

zijním pfiipoji‰tûní (dále jen „Úfiad"), jako jednoho z odborÛ Ministerstva financí. Organizaãní struktura

Úfiadu byla ãlenûna do osmi samostatn˘ch oddûlení. âtyfii oddûlení byla zamûfiena na poji‰Èovnictví, dvû

oddûlení byla specializována na oblast penzijního pfiipoji‰tûní a dvû oddûlení byla prÛfiezová. Agenda

vnitfiní a vnûj‰í spolupráce byla podfiízena pfiímo vedení Úfiadu.

Organizaãní struktura k 31. 12. 2001 je patrná z následujícího schématu.

Oddûlení 321 legislativní a právní v poji‰Èovnictví

Oddûlení 322 licencí v poji‰Èovnictví

Oddûlení 324 kontroly v poji‰Èovnictví I, zab˘vající se kontrolou poji‰Èoven

Oddûlení 325 kontroly v poji‰Èovnictví II , zab˘vající se kontrolou ostatních subjektÛ pojistného trhu

Oddûlení 326 legislativní a právní v penzijním pfiipoji‰tûní

Oddûlení 327 kontroly penzijních fondÛ a depozitáfiÛ

Oddûlení 323 metodiky a standardizace ãinnosti dozoru

Oddûlení 328 analytiky a statistiky

Z celkového poãtu 62 pracovníkÛ bylo na oblast penzijního pfiipoji‰tûní specializováno 18 pracovníkÛ.

Jejich vzdûlávání bylo organizováno formou specializovan˘ch krátkodob˘ch kurzÛ a nûkolikadenních 

v˘jezdních semináfiÛ. Problematika vzdûlávacích akcí v roce 2001 byla zamûfiena zejména na zmûny 

právních pfiedpisÛ t˘kajících se penzijního pfiipoji‰tûní, na pfiipravované zmûny úãetnictví penzijních fondÛ,

na zpÛsoby v˘poãtu penzí, na psychologii kontroly a na prohloubení znalostí v oblasti správního fiízení.

Problematika poji‰Èovnictví a jeho dozoru je obsahem samostatné v˘roãní zprávy.
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▼ 11..11  SSppoolluupprrááccee  ss ttuuzzeemmsskk˘̆mmii  ssuubbjjeekkttyy

Pro dozorovou ãinnost Úfiadu je v˘znamn˘ obsah Dohody o vzájemné spolupráci pfii v˘konu bankovního

dohledu a státního dozoru nad finanãním trhem (dále jen „Dohoda"), která byla v roce 1998 uzavfiena

mezi âeskou národní bankou, Komisí pro cenné papíry a Ministerstvem financí. V roce 2002 se pfiedpo-

kládá pfiijetí nové dohody, na jejímÏ obsahu se v souãasnosti prÛbûÏnû pracuje, a to pfiedev‰ím s ohledem

na novelu zákona o bankách, kterou byl zaveden dohled na konsolidovaném základû. Dohoda by mûla

novû upravit zejména spolupráci signatáfiÛ v oblasti v˘konu dozoru na konsolidovaném základû a sta-

novit dal‰í podmínky pro úãinnou spolupráci v oblasti dozorové ãinnosti vãetnû naplnûní

jejího základního cíle, tj. uplatÀování obdobn˘ch kriterií a postupÛ pfii v˘konu dozoru nad

finanãním trhem. Tato dohoda nahradí Dohodu uzavfienou v roce 1998, která byla v sou-

vislosti s pfiijat˘mi legislativními zmûnami jiÏ obsahovû pfiekonána.

▼ 11..22  SSppoolluupprrááccee  ssee  zzaahhrraanniiããnníímmii  ssuubbjjeekkttyy

Ve sv˘ch zahraniãních aktivitách v oblasti penzijních systémÛ se Úfiad v hodnoceném 

období zamûfioval pfiedev‰ím na spolupráci s mezinárodní organizací, sdruÏující dozorové

orgány nad penzijními fondy (International Network of Pension Regulators and Supervisors - INPRS). Ani

v tomto roce je‰tû nedozrála situace natolik, aby organizace INPRS byla pfietvofiena na fiádnou meziná-

rodní asociaci na bázi ãlenství zainteresovan˘ch dozorÛ, jak je tomu napfiíklad v poji‰Èovnictví. Jedním

z hlavních dÛvodÛ je bezesporu absence jak˘chkoliv sjednocovacích normativÛ (napfi. evropsk˘ch smûrnic

apod.). Souãasná situace, kdy kaÏd˘ stát má svÛj specifick˘ penzijní systém, je na mezinárodní úrovni

ãasto diskutována. Zmûnu ve smûru postupného pfiibliÏování a sjednocování národních systémÛ patrnû

pfiinese pfiijetí první evropské smûrnice, která je v‰ak stále ve stadiu pfiíprav.

Dosavadní aktivity sdruÏení INPRS probíhají vesmûs ve spolupráci s Komisí pro finanãní trhy OECD, a to

formou mezinárodních zasedání, konferencí a semináfiÛ. Na tûchto fórech jsou pfiedná‰eny, diskutovány,

a hodnoceny jednotlivé penzijní systémy, jsou téÏ hledána v˘chodiska pro fie‰ení spoleãn˘ch problémÛ

dozoru a zdÛrazÀovány snahy o postupné zavádûní jednotn˘ch principÛ. Pofiádan˘ch mezinárodních 

zasedání se pracovníci Úfiadu podle potfieby a dÛleÏitosti zúãastÀovali.

V prÛbûhu roku 2001 se postupnû prohlubovaly pracovní kontakty a vzájemná informovanost s dozoro-

v˘mi orgány sousedních státÛ, zejména s Polskem, Maìarskem, Slovenskem a Slovinskem. Náplní kon-

krétních konzultací byla v˘mûna aktuálních informací z oboru a úvahy nad dal‰ím moÏn˘m v˘vojem pen-

zijních systémÛ jako celku.

▼ 22..LLeeggiissllaattiivvnníí  ããiinnnnoosstt

V roce 2001 dokonãil Úfiad ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních vûcí dal‰í návrh novely 
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zákona o penzijním pfiipoji‰tûní se státním pfiíspûvkem, kter˘ byl v záfií schválen vládou. Pfiedkladate-

lem novely bylo pouze Ministerstvo financí, v jehoÏ kompetenci je legislativa t˘kající se státního dozo-

ru v poji‰Èovnictví a v penzijním pfiipoji‰tûní, zahrnující i hospodafiení penzijních fondÛ, vãetnû jejich 

investování. Novela mûla pfiinést zásadní zmûnu, která by zv˘‰ila transparentnost v hospodafiení 

penzijních fondÛ, a to oddûlením majetku penzijního fondÛ od majetku vytvofieného pfiíspûvky úãastníkÛ,

státními pfiíspûvky a v˘nosy z tûchto pfiíspûvkÛ. Za základ navrhované úpravy byl pouÏit model 

investiãní spoleãnosti obhospodafiující za úplatu majetek v podílovém fondu. Kromû v˘‰e uvedené 

nejv˘znamnûj‰í zmûny byly navrÏeny i dal‰í úpravy platného znûní zákona, jeÏ pfiedev‰ím pfiihlíÏejí 

k pfiipravovanému vstupu do Evropské unie. PfiedloÏen˘ návrh novely zákona byl Poslaneckou snûmov-

nou Parlamentu âeské republiky zamítnut v prvém ãtení, pfiiãemÏ hlavním dÛvodem jeho zamítnutí 

bylo právû navrhované oddûlení majetku.

S ohledem na skuteãnost, Ïe rok 2001 nepfiinesl pfiedpokládanou legislativní úpravu, a to ani z pohledu

dosaÏení harmonizace platné právní úpravy penzijního pfiipoji‰tûní s právem Evropského spoleãenství,

byla do Plánu legislativních prací vlády na rok 2002, schváleného vládou koncem roku 2001, znovu 

zafiazena novela zákona ã. 42/1994 Sb., o penzijním pfiipoji‰tûní se státním pfiíspûvkem. Vedle návrhu

harmonizaãních ustanovení bude opûtovnû navrhováno jiÏ zmínûné oddûlení majetku, neboÈ „oddûlení

majetku zakladatelÛ a poji‰tûncÛ" je jedním ze základních poÏadavkÛ Evropského spoleãenství na 

doplÀkové dÛchodové systémy. Lze pfiedpokládat, Ïe mezitím do‰lo k pfiehodnocení 

názorÛ a toto fie‰ení by mohlo b˘t odbornou vefiejností i zákonodárci akceptováno.

Z legislativy roku 2001, která ovlivnila penzijní fondy, je nutno pro úplnost uvést novelu

zákona o úãetnictví, která pfiímo novelizovala mimo jiné i zákon o penzijním pfiipoji‰tûní

se státním pfiíspûvkem (zákon ã. 353/2001 Sb.). Podle této novely nebudou od roku 2002

pfiíspûvky úãastníkÛ, vãetnû státních pfiíspûvkÛ a zhodnocení, nadále zahrnovány do ostat-

ních kapitálov˘ch fondÛ, tj. do vlastního kapitálu, ale budou novû úãtovány na úãet 

závazkÛ z pfiíspûvkÛ penzijního pfiipoji‰tûní, tj. v cizích zdrojích, oddûlenû od vlastního 

kapitálu penzijního fondu.

▼ 33..PPoovvoolloovvaaccíí  aa sscchhvvaalloovvaaccíí  ããiinnnnoosstt

V roce 2001 vydal Úfiad v rámci povolovací a schvalovací ãinnosti vykonávané ve správním fiízení celkem

55 správních rozhodnutí. 

■ Rozhodnutí o povolení slouãení penzijních fondÛ (2 pfiípady).

Vydáním tûchto rozhodnutí pfiedcházelo vyÏádání stanoviska Ministerstva práce a sociálních vûcí a Ko-

mise pro cenné papíry, protoÏe v pfiípadech rozdûlení, slouãení nebo splynutí penzijních fondÛ uklá-

dá zákon o penzijním pfiipoji‰tûní  Ministerstvu financí rozhodovat po dohodû s tûmito orgány 

státní správy. Ministerstvo financí povolilo slouãení penzijních fondÛ:
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■ ABN AMRO Penzijní fond, a.s., a Stavební penzijní fond âR, a.s., které se slouãily  do ABN AMRO 

Pen zijní  fond, a.s.,

■ Winterthur, penzijní fond, a.s., BáÀsk˘ a hutní penzijní fond, a.s., a Penzijní fond V‰eobecné 

zdravotní poji‰Èovny âeské republiky, a.s., které se slouãily do Winterthur, penzijní fond, a.s.

■ Rozhodnutí o schválení pfievodu akcií penzijního fondu v rozsahu vût‰ím neÏ 10 % základního kapi-

tálu penzijního fondu (3 pfiípady).

O udûlení souhlasu s pfievodem akcií rozhoduje Ministerstvo financí po dohodû s Komisí pro cenné 

papíry. Jednalo se o Ïádosti o souhlas: 

■ Winterthur Leben Aktiengesellschaft s nabytím 93,3 % podílu na základním kapitálu Vojenského

otevfieného penzijního fondu, a.s.,

■ Proxy Finance s nabytím 30 % podílu na základním kapitálu Stavebního penzijního fondu âR, a.s., 

■ Spoleãnosti CGNU /Anglie/ s nabytím 65 % podílu na základním kapitálu V‰eobecného

vzájemného penzijního fondu, a.s.

■ Rozhodnutí o schválení ãi neschválení osob navrhovan˘ch za ãleny statutárních orgánÛ penzijního

fondu (41 pfiípadÛ).

O schválení osob navrhovan˘ch za ãleny pfiedstavenstva, dozorãí rady a prokuristÛ penzijního fondu roz-

hoduje Ministerstvo financí plnû ve vlastní kompetenci bez souãinnosti dal‰ích orgánÛ státní správy. Mi-

nisterstvo financí provûfiilo podklady, které byly souãástí Ïádostí penzijních fondÛ o schválení ãlenÛ pfied-

stavenstva a dozorãí rady. Na základû tûchto podkladÛ a dal‰ích zji‰tûn˘ch skuteãností u kandidátÛ posoudilo

zejména jejich bezúhonnost, odbornou zpÛsobilost a skuteãnost, zda se nejedná o osoby, 

kter˘m zákon o penzijním pfiipoji‰tûní nedovoluje vykonávat zmínûné funkce. Poté schválilo 35 osob za

ãleny pfiedstavenstva a 24 osob za ãleny dozorãí rady penzijních fondÛ. âtyfii osoby navrhované za ãle-

ny pfiedstavenstva a jedna osoba navrhovaná za ãlena dozorãí rady penzijních fondÛ nebyly schváleny

pro nedostatek odborné zpÛsobilosti. Jedna osoba navrhovaná za ãlena dozorãí rady nebyla schválena

z dÛvodu nesplnûní podmínek uloÏen˘ch ãlenÛm dozorãí rady v § 200 odst. 3 obchodního zákoníku.

■ Rozhodnutí o schválení zmûny depozitáfie penzijního fondu (1 pfiípad). 

O schválení depozitáfie rozhoduje Ministerstvo financí po dohodû s Komisí pro cenné 

papíry. Vydáno bylo jedno rozhodnutí, t˘kající se zmûny depozitáfie Hornického penzijní-

ho fondu Ostrava, a.s. Seznam depozitáfiÛ jednotliv˘ch penzijních fondÛ k 31.12.2001 je

uveden v pfiíloze ã. 11.

■ Rozhodnutí o schválení zmûny statutu penzijního fondu (5 pfiípadÛ).

O schválení statutu a jeho zmûn rozhoduje Ministerstvo financí po dohodû s Komisí pro

cenné papíry. Îádosti o zmûnu statutu byly podány ve dvou pfiípadech v souvislosti 

s fúzí; dal‰í Ïádosti souvisely se zmûnami obchodní firmy spoleãnosti, jejího sídla a depozitáfie.

O zmûnu statutu Ïádaly penzijní fondy vût‰inou z dÛvodÛ, které jiÏ nesouvisely napfi. se zmûnami
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v investiãní strategii, jak tomu bylo v poãáteãních letech penzijního pfiipoji‰tûní nebo po novele zákona

o penzijním pfiipoji‰tûní v roce 1999. Jednalo se obvykle o zmûnu akcionáfie a nebo o fúzi fondÛ.

■ Rozhodnutí o schválení zmûny penzijního plánu penzijního fondu (3 pfiípady).

Penzijní plán a jeho zmûny schvaluje Ministerstvo financí v dohodû s Ministerstvem práce a sociálních

vûcí je jedním z nejdÛleÏitûj‰ích právních dokumentÛ penzijního fondu. V hodnoceném období dochá-

zelo ke zmûnám penzijních plánÛ, stejnû jako u statutÛ, pfieváÏnû jen v souvislosti se Ïádostmi o schvá-

lení fúze. Nová ustanovení penzijních plánÛ se t˘kala hlavnû zachování nárokÛ úãastníkÛ na dávky po-

dle penzijních plánÛ zru‰en˘ch penzijních fondÛ. Ve v‰ech schválen˘ch pfiípadech zmûn penzijních plánÛ

se jednalo o zmûny zásadní. U dvou penzijních fondÛ to byly úpravy související s fúzí a u jednoho pen-

zijního fondu se zmûna t˘kala rozdûlení zisku.

Charakter zmûn navrhovan˘ch penzijními fondy v penzijních plánech i ãetnost tûchto zmûn se v‰ak 

v prÛbûhu let mûnily. V prvních letech penzijního pfiipoji‰tûní byly Ïádosti o zmûny penzijních plánÛ 

nejãastûj‰í, neboÈ zákon o penzijním pfiipoji‰tûní umoÏÀoval penzijním fondÛm nabídnout v penzijních

plánech dosti rozdílné podmínky pro vznik nároku na jednotlivé penze. Nebyla totiÏ stanovena minimální

poji‰tûná doba pro starobní penzi a minimální vûk úãastníka pro splnûní nároku na penzi byl 50 let. Pen-

zijní fondy se v té dobû ve snaze získat co nejvût‰í poãet úãastníkÛ pfiedhánûly v nabídce co nejv˘hod-

nûj‰ích podmínek pro vznik nároku na dávku. Témûfi vÏdy docházelo ke zmûnám penzijních plánÛ s pfií-

chodem nov˘ch akcionáfiÛ, pro které bylo nejdÛleÏitûj‰í získat co nejvíce úãastníkÛ.

Po novele zákona o penzijním pfiipoji‰tûní v roce 1999 pak v‰echny penzijní fondy mûnily

penzijní plány v ãasovém horizontu devíti mûsícÛ na nové pfiísnûj‰í podmínky. Kromû moÏ-

nosti rozdílnû upravit podmínky vzniku nároku na invalidní, nebo pozÛstalostní penzi (pro

ty zákon stanovuje nejmírnûj‰í podmínky), se penzijní fondy ve své nabídce neli‰ily a vy-

uÏily nejniÏ‰í zákonné limity (napfi. Ïádn˘ z penzijních plánÛ nestanovil vy‰‰í poji‰tûnou

dobu pro vznik nároku na starobní penzi neÏ 60 mûsícÛ, i kdyÏ zákon umoÏÀuje aÏ 120 

mûsícÛ). V‰echny penzijní plány byly také doplnûny nabídkou ve‰ker˘ch dávek, které lze

podle zákona poskytovat, neboÈ do té doby nûkteré penzijní fondy nenabízely napfi. v˘-

sluhovou, invalidní nebo pozÛstalostní penzi.

▼ 44..KKoonnttrroollnníí  ããiinnnnoosstt

Provádûní kontrolní ãinnosti zahrnovalo následující tématické oblasti:

■ dodrÏování zákona o penzijním pfiipoji‰tûní,

■ sledování souladu provozovan˘ch ãinností s udûlen˘m povolením,

■ dodrÏování zásady hospodafiení s majetkem s odbornou péãí pfiiná‰ející trval˘ v˘nos,

■ zpÛsob rozdûlení zisku ve prospûch úãastníkÛ,

■ dodrÏování postupÛ pfii Ïádostech o státní pfiíspûvky,
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■ plnûní pokynÛ a opatfiení vydan˘ch Ministerstvem financí,

■ vedení úãetnictví v souladu s právními pfiedpisy.

Státní dozor prÛbûÏnû analyzoval a vyhodnocoval v˘sledky hospodafiení penzijních fondÛ na základû 

provûfiení jejich úãetních v˘kazÛ vÏdy k 30. 6. a 31. 12. bûÏného roku. V pfiípadû zji‰tûní nedostatkÛ 

ukládal opatfiení k nápravû a vyÏadoval ãastûj‰í pfiedkládání dokladÛ nezbytn˘ch k posouzení dal‰ího

v˘voje v hospodafiení fondu. V roce 2001 se uskuteãnilo 34 kontrol úãetních v˘kazÛ. Pracovníci Úfiadu,

v souladu se zákonem ã. 552/1991 Sb., o státní kontrole, provedli v roce 2001 celkem 5 kontrol v sídle

penzijních fondÛ. Konkrétnû se jednalo o následující fondy:

Commercial Union Penzijní Fond, a.s.,

Hornick˘ penzijní fond Ostrava, a.s.,

ABN AMRO Penzijní fond, a.s.,

Stavební penzijní fond âR, a.s.,

Winterthur, penzijní fond, a.s.

Kontroly mohly konstatovat obecnû dobrou úroveÀ dodrÏování jednotliv˘ch ustanovení

zákona. Zji‰tûné nedostatky v ãinnosti penzijních fondÛ lze shrnout následovnû:

■ nedodrÏování zásady hospodafiení s odbornou péãí (vysoké provozní náklady),

■ nedovolené umísÈování prostfiedkÛ penzijního fondu (poskytování darÛ zprostfiedkovatelÛm),

■ nedodrÏování  termínÛ v˘plat dávek úãastníkÛm penzijního pfiipoji‰tûní,

■ neposkytování státních pfiíspûvkÛ k pfiíspûvkÛm úãastníkÛ penzijního pfiipoji‰tûní v dÛsledku chyb

v informaãním systému fondu a chyb pfii zadávání údajÛ fondem do informaãního systému ministerstva,

■ chyby v evidenci úãastníkÛ penzijního pfiipoji‰tûní,

■ nedostatky v archivaci písemn˘ch dokumentÛ (smlouvy úãastníkÛ penzijního pfiipoji‰tûní).

Popsané nedostatky nemûly závaÏn˘ charakter a nevyÏadovaly zahájení správního fiízení a uloÏení sankcí

podle § 43 odst. 1 zákona o penzijním pfiipoji‰tûní. Kontrolované fondy pfiijaly konkrétní opatfiení 

k odstranûní nedostatkÛ vãetnû závazn˘ch termínÛ pro sjednání nápravy. Úfiad pfiedloÏená opatfiení 

akceptoval a následnû kontroloval jejich plnûní. 

▼ 55..OOssttaattnníí  ããiinnnnoossttii

I v roce 2001 byl informaãní systém SDPF (státní dozor nad penzijními fondy) Ministerstva financí 

vyuÏíván státním dozorem nejen k zaji‰Èování podkladÛ pro v˘platu a vracení státního pfiíspûvku, ale 

zejména ke kontrolní ãinnosti „od stolu". Jeho prostfiednictvím je zji‰Èováno, zda penzijní fondy dodr-

Ïují zákon a penzijní plán jak pfii vypofiádání nárokÛ úãastníkÛ (dodrÏování poji‰tûné doby a vûku pro

v˘platu dávek, v˘‰e vyplácen˘ch státních pfiíspûvkÛ jako souãást dávky pfii pfiípadné stíÏnosti úãastníka,

atd.), tak i pfii dodrÏování zákonn˘ch lhÛt pro vracení státních pfiíspûvkÛ, na které nemá úãastník nárok.
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V˘voj informaãního systému ministerstva v roce 2001 spoãíval pfiedev‰ím v následujících úpravách:

■ Zpfiísnûní podmínek pro v˘platu státního pfiíspûvku v pfiípadû chybn˘ch identifikaãních údajÛ 

úãastníka.

■ Vyfiizování Ïádosti o státní pfiíspûvek likvidovaného penzijního fondu vyvolané novelou obchodního

zákoníku. Byla dokonãena úprava podmínek pro pfievádûní prostfiedkÛ z pfieru‰eného penzijního pfii-

poji‰tûní do pfiipoji‰tûní úãastníka u jiného penzijního fondu, doplnily se kontroly zamûfiené na 

nûkteré chybnû zadané informace penzijních fondÛ o úãastníkovi do informaãního systému a na 

zpÛsob nápravy tûchto chyb. 

■ Optimalizace práce a zaji‰tûní dobré úrovnû uÏivatelského komfortu státního dozoru, statistiky 

a anal˘z zpfiístupnûním potfiebn˘ch údajÛ z informaãního systému formou „prohlíÏeãe" – uÏivatel-

ského programu státního dozoru. Jednalo se o doplnûní stávajících sestav za jednotlivé penzijní

fondy o ãástky pfiíspûvkÛ na neukonãen˘ch smlouvách, a to i u fondÛ v likvidaci, dále pak o infor-

mace o státních pfiíspûvcích, pfiíspûvcích úãastníka a placení nebo neplacení zamûstnavatelem po 

mûsících pro kaÏdou smlouvu. 

Souãástí dozorové ãinnosti je rovnûÏ vyfiizování stíÏností, jejichÏ poãet se oproti roku 2000 zdvojnásobil.

Ministerstvo financí zaevidovalo za rok 2001 celkem 617 písemn˘ch stíÏností, které se soustfieìovaly 

pfiedev‰ím na níÏe popsané oblasti:

■ nedoplatky státních pfiíspûvkÛ, 

■ krácení zv˘‰eného státního pfiíspûvku v prvních dvou letech penzijního pfiipoji‰tûní,

■ chybnû pfiiznaná v˘‰e státních pfiíspûvkÛ po novele zákona o penzijním pfiipoji‰tûní,

■ neukonãení smlouvy o penzijním pfiipoji‰tûní fondem v informaãním systému ministerstva,

■ chyby pfii pfievodu prostfiedkÛ úãastníkÛ do jiného penzijního fondu,

■ chybné zpÛsoby vypofiádání úãastníkÛ,

■ nedodrÏování termínÛ pfii vypofiádání úãastníkÛ,

■ nesrovnalosti ve v˘pisech z úãtÛ úãastníkÛ,

■ chyby v rodn˘ch ãíslech úãastníkÛ.

Porovnání roku 2000 a 2001

2000 2001

Poãet podan˘ch stíÏností 297 617

K nárÛstu poãtu stíÏností úãastníkÛ dochází z dÛvodu likvidace penzijních fondÛ. Obsahovaly Ïádosti 

o vyrovnání ztráty, vrácení pfiíspûvkÛ úãastníka a státního pfiíspûvku. Tûmto Ïádostem nebylo moÏno 

vzhledem ke znûní zákona vyhovût.
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■ IIII..TTrrhh  ppeennzziijjnnííhhoo  ppfifiiippoojjii‰‰ttûûnníí  

▼ 11..SSttrruukkttuurraa  ttrrhhuu

V roce 2001 vrcholil trend postupné koncentrace 

trhu penzijního pfiipoji‰tûní. Z pÛvodnû povolen˘ch

44 penzijních fondÛ (v letech 1994 aÏ 1996) se jejich

poãet sníÏil na 14 subjektÛ k 31. 12. 2001 (pfiíloha 

ã. 2a) a v budoucnu nelze vylouãit dal‰í sníÏení 

jejich poãtu. Tomu odpovídá vysoká koncentrace fi-

nanãních aktiv u relativnû malého poãtu nejvût‰ích 

penzijních fondÛ.

Podíl jednotliv˘ch penzijních fondÛ na celkov˘ch aktivech k 31.12.2001 (v %)

K 31. 12. 2001 kontrolovalo pût nejvût‰ích penzijních fondÛ 63,4 % aktiv, coÏ byl prakticky stejn˘ podíl jako

v roce 2000 (63,5 % aktiv). Do pûtice nejsilnûj‰ích fondÛ se v roce 2001 novû zafiadil pouze Winterthur, penzij- 

ní fond, a.s., namísto Penzijního fondu âeské spofiitelny, a.s., ostatní ãtyfii fondy si svoji pozici udrÏely.
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Vojensk˘ otevfien˘ penzijní fond, a.s.

Penzijní fond Komerãní banky a.s.

âeskomoravsk˘ penzijní fond, a.s.

Winterthur penzijní fond, a.s.

Penzijní fond âeské poji‰Èovny, a.s.

ING penzijní fond, a.s.

Penzijní fond âeské spofiitelny, a.s.

ABN AMRO Penzijní fond, a.s.

Allianz penzijní fond, a.s.

Commercial Union Penzijní Fond, a.s.

Hornick˘ penzijní fond Ostrava, a.s.

Generali penzijní fond a.s.

Zemsk˘ penzijní fond, a.s.

âSOB Penzijní fond, a.s.



▼ 22..AAkkcciioonnááfifiii  ppeennzziijjnníícchh  ffoonnddÛÛ

Polovina penzijních fondÛ v âR byla vlastnûna kapitálovû siln˘mi zahraniãními akcionáfii,

ktefií mûli k 31. 12. 2001 ve stoprocentním drÏení ãtyfii penzijní fondy a ve tfiech penzijních

fondech mûli majoritní podíl. Zmínûní akcionáfii kontrolovali cca 49 % ve‰ker˘ch aktiv pen-

zijních fondÛ. Jedná se o stále se zvy‰ující tendenci podílu zahraniãních akcionáfiÛ, v roce

2000 tento podíl ãinil 47 % ve‰ker˘ch aktiv. V˘voj struktury akcionáfiÛ za období 1999-2001

je uveden v pfiíloze ã. 3.

▼ 33..HHoossppooddaafifieenníí  ppeennzziijjnníícchh  ffoonnddÛÛ

V¯VOJ PODÍLU MAJETKU PENZIJNÍCH FONDÒ NA HDP ôESKÉ REPUBLIKY

1999 2000 2001

Aktiva penzijních fondÛ   [v mld. Kã] 37 44 55

Hrub˘ domácí produkt [v mld. Kã, v b.c.] 1 902 1 985 2 158

Podíl aktiv penzijních fondÛ na HDP    [v % ] 1,95 2,22 2,55

Investiãní politika vût‰iny penzijních fondÛ byla konzervativní, zamûfiovala se pfieváÏnû na nákup stát-

ních dluhopisÛ a pokladniãních poukázek. Tyto cenné papíry jsou pfiijatelné z hlediska rizikovosti, av‰ak

pfiiná‰ejí niÏ‰í v˘nosy.

STRUKTURA PORTFOLIA PENZIJNÍCH FONDÒ (%)

31.12.1999 31.12.2000 31.12.2001

Akcie a podílové listy 9,97 9,43 7,23

Dluhopisy 49,05 56,12 60,37

Pokladniãní poukázky 25,89 22,30 22,35

Peníze na úãtech a termínové vklady 9,77 5,70 3,90

Nemovitosti 1,66 1,79 1,15

Ostatní aktiva 3,29 4,42 4,02

Ostatní investice 0,37 0,24 0,98

Celkem 100,00 100,00 100,00

Celkov˘ majetek (v Kã) penzijních fondÛ k 31. 12. 2001 je zfiejm˘ z pfiílohy ã. 5.

CELKOVÉ HOSPODÁ¤SKÉ V¯SLEDKY PENZIJNÍCH FONDÒ

1999 2000 2001

Hospodáfisk˘ v˘sledek za úãetní období     [v tis. Kã] 1 706 633 1 325 219 1 735 873
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K poklesu zisku v roce 2000 do‰lo vlivem niÏ‰ích investiãních a finanãních v˘nosÛ, poklesu úrokové 

míry, a v neposlední fiadû jako dÛsledek nárÛstu nákladÛ penzijních fondÛ.

Rozvaha penzijních fondÛ za rok 2001 tvofií pfiíloha ã. 4a, V˘kaz ziskÛ a ztrát penzijních fondÛ za rok 2001

tvofií pfiíloha ã. 4b.

Novela zákona o penzijním pfiipoji‰tûní umoÏnila investování do cenn˘ch papírÛ v zemích OECD. Této

moÏnosti vyuÏily nûkteré penzijní fondy pfii nákupu zejména státních dluhopisÛ zmínûn˘ch zemí. Jejich

hodnota v roce 2001 tvofiila 4,38 % portfolia.

DLUHOPISY A MAJETEK PENZIJNÍCH FONDÒ (v tis. Kã)

k 31.12.2000 k 31.12.2001

pofiizovací cena trÏní cena vã. AUV pofiizovací cena trÏní cena vã. AUV

Dluhopisy celkem 23 782 185 24 135 299 31 577 373 32 680 978

z toho zahraniãní 347 503 367 628 2 332 025 2 373 564

Majetek celkem 43 037 732 43 003 093 53 914 789 54 137 030

%  zastoupení zahraniãních dluhopisÛ

z dluhopisÛ celkem 1,46 1,52 7,39 7,26

z majetku 0,81 0,85 4,33 4,38

Pozn.: V roce 1999 zahraniãní dluhopisy v drÏení penzijních fondÛ nebyly.

Od dosaÏen˘ch hospodáfisk˘ch v˘sledkÛ se pak odvíjejí i skuteãné podíly na v˘nosech hos-

podafiení penzijního fondu pfiipsané úãastníkÛm penzijního pfiipoji‰tûní v jednotliv˘ch pen-

zijních fondech. PrÛmûrn˘ nominální v˘nos za rok 2001 pfiedstavoval 3,92 %. Nominální

v˘nosy jednotliv˘ch penzijních fondÛ jsou souãástí pfiílohové ãásti zprávy (viz pfiíloha 

ã. 10). Do hospodafiení penzijních fondÛ se vedle míry inflace a v˘nosovosti jednotliv˘ch

investic promítá i v˘‰e jejich nákladÛ. Do roku 2000 provozní náklady stoupaly a k abso-

lutnímu i relativnímu poklesu nákladÛ do‰lo aÏ v roce 2001. V˘voj nákladÛ penzijních fon-

dÛ (bez nákladÛ na samotné kapitálové investice) vãetnû podílu na úãastníka penzijního

pfiipoji‰tûní je vyjádfien v následující tabulce. 

V¯VOJ NÁKLADÒ PENZIJNÍCH FONDÒ VôETNù PODÍLU NA ÚôASTNÍKA

1999 2000 2001

Náklady celkem bez nákladÛ na finanãní operace (v tis. Kã) 1 940 747 2 156 001 2 125 347

Z toho provozní náklady  (v tis. Kã) 1 359 742 1 618 806 1 506 589

Poãet úãastníkÛ penzijního pfiipoji‰tûní 2 006 276 2 298 340 2 472 538

PrÛmûrné náklady na úãastníka  celkem (v Kã) 967 938 860

PrÛmûrné provozní náklady na úãastníka (v Kã) 678 704 609
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STRUKTURA PROVOZNÍCH NÁKLADÒ  [v tis. Kã] 

1999 2000 2001

V˘konová spotfieba 709 543 827 669 846 245

z toho sluÏby 656 256 769 066 789 999

z toho odmûny za zprostfiedkování smluv 348 799 504 943 504 792

spotfieba materiálu a energie 53 287 58 603 56 246

Osobní náklady 314 814 333 992 327 060

Danû a poplatky 4 111 6 279 2 026

Odpisy NIM a HIM 102 234 111 322 114 328

Tvorba rezerv a ãasového rozli‰ení nákladÛ 61 926 24 738 35 885

Zúãtování opravn˘ch poloÏek do provozních  nákladÛ 72 463 139 464 32 947

Jiné provozní náklady 94 651 175 342 148 098

Provozní náklady 1 359 742 1 618 806 1 506 589

V poloÏce sluÏby jsou zahrnuty náklady na:

■ odmûny za zprostfiedkování smluv penzijního pfiipoji‰tûní,

■ reklamu,

■ provoz informaãního systému a softwaru,

■ odmûnu depozitáfii,

■ sluÏby kapitálového trhu,

■ poradenství a jiné externí sluÏby.

▼ 44..ÚÚããaassttnnííccii  ppeennzziijjnnííhhoo  ppfifiiippoojjii‰‰ttûûnníí  

Za celou dobu existence penzijního pfiipoji‰tûní vstoupilo k 31. 12. 2001 do systému pod-

le evidence Úfiadu celkem 3 227 147 obãanÛ (úãastníkÛ penzijního pfiipoji‰tûní). K témuÏ

datu je Úfiadem evidováno 3 871 242 penzijních pfiipoji‰tûní, neboÈ nûktefií z tûchto obãa-

nÛ uzavfieli nûkolik penzijních pfiipoji‰tûní, a nûktefií úãastníci po splnûní podmínek pro

vznik na dávku poÏádali o její v˘platu a následovnû na základû nové smlouvy vstoupili do

systému penzijního pfiipoji‰tûní opûtovnû. Takto bylo uzavfieno celkem 1 195 540 penzij-

ních pfiipoji‰tûní.

P¤EVODY ÚôASTNÍKÒ MEZI PENZIJNÍMI FONDY

Období Poãet pfievodÛ
Pfieveden˘ pfiíspûvek (v tis. Kã)   

úãastnick˘ státní

1999 48 039 495 677 155 199

2000 64 950 603 350 181 578

2001 45 917 475 977 147 489

16 V˘roãní zpráva 2001

▼
Úãastníci 

penzijního 
pfiipoji‰tûní



Úãastníci si mohou prostfiedky naspofiené u jednoho penzijního fondu (na základû nové smlouvy o pen-

zijním pfiipoji‰tûní) pfievést k jinému penzijnímu fondu. Z tohoto dÛvodu bylo uzavfieno 315 169 penzij-

ních pfiipoji‰tûní.

POâET NOV¯CH ÚâASTNÍKÒ PO ÚâINNOSTI NOVELY, KTE¤Í VSTOUPILI DO SYSTÉMU PENZIJNÍHO

P¤IPOJI·TùNÍ POPRVÉ

1999 2000 2001

Poãet nov˘ch úãastníkÛ ve sledovaném roce 260 943 400 174 264 742

Celkov˘ poãet nov˘ch úãastníkÛ od úãinnosti novely 
260 943 661 117 925 859

k 31.12.  pfiíslu‰ného roku (kumulovanû)

Pozn.: Novela ã. 170/1999 Sb. nabyla úãinnosti 3.8.1999.

V hodnoceném období vzrostl poãet úãastníkÛ, ktefií poprvé vstoupili do systému penzijního pfiipoji‰-

tûní, o dal‰ích 264 742 osob. 

Koncentrace na trhu penzijního pfiipoji‰tûní znamenala soustfiedûní více neÏ 80 % úãastníkÛ u sedmi nej-

vût‰ích penzijních fondÛ (tj. polovina v‰ech penzijních fondÛ). 

KONCENTRACE NA TRHU PENZIJNÍHO P¤IPOJI·TùNÍ
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Vûková struktura úãastníkÛ se od vzniku penzijního pfiipoji‰tûní podstatnû nemûní. PfiestoÏe poãet úãast-

níkÛ roste, a do systému vstupují i mlad‰í vûkové skupiny, cel˘ kmen stárne. Nejpoãetnûj‰í skupinu 

obdobnû, jako je tomu u celé ãeské dospûlé populace, pfiedstavují obãané v rozmezí 50 aÏ 59 let vûku.

VùKOVÁ STRUKTURA – POROVNÁNÍ ÚâASTNÍKÒ DLE VùKU

Následující tabulka podává pfiehled o celkové v˘‰i úãastnick˘ch pfiíspûvkÛ a na nû pfiipadajících státních

pfiíspûvkÛ, a dále o prÛmûrné v˘‰i úãastnického pfiíspûvku a státního pfiíspûvku (v˘voj v období 1994 –

2001 pfiílohy ã. 7 - 9).

KUMULOVANÉ P¤ÍSPùVKY DO SYSTÉMU PENZIJNÍHO P¤IPOJI‚TùNÍ V LETECH 1999 - 2001

k 31.12.1999 k 31.12.2000 k 31.12.2001

Úãastnick˘ pfiíspûvek celkem od r. 1994 (v tis. Kã) 28 835 196 37 918 925 47 958 740

Státní pfiíspûvek – celkem od r. 1994 (v tis. Kã) 8 842 135 11 312 401 13 970 537

Celkem pfiíspûvky od r. 1994 (v tis. Kã) 37 677 331 49 231 327 61 929 278

Poãet úãastníkÛ 2 006 276 2 298 340 2 472 538

Úãastnick˘ pfiíspûvek - mûsíãní prÛmûr na úãastníka (v Kã) 339 359 366

Státní pfiíspûvek - mûsíãní prÛmûr na úãastníka (v Kã) 96 92 92
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Na prostfiedcích ve v˘‰i 62 mld. Kã, dosud vloÏen˘ch na úãty úãastníkÛ penzijního pfiipoji‰tûní, se platby

samotn˘ch úãastníkÛ podílejí pfiibliÏnû dvûma tfietinami. Ze ãtyfi dílãích poloÏek (státní pfiíspûvek, 

pfiipsané v˘nosy, daÀové úlevy a pfiíspûvky zamûstnavatele) je pro úãastníka zfiejmû finanãnû

nejzajímavûj‰ím faktorem státní pfiíspûvek. 

Nejv˘znamnûj‰í poloÏkou v˘dajové strany finanãní bilance sektoru penzijních fondÛ je 

objem vyplaceného jednorázového vyrovnání úãastníkÛm. K 31. 12. 2001 tato dávka 

pfiedstavovala 16,4 mld. Kã, coÏ je 85 % v‰ech v˘plat ze systému. Z ostatních v˘plat je 

v˘znamn˘ je‰tû objem odbytného, kter˘ dosáhl 2,4 mld. Kã, tj. 13 %.

Porovnání celkov˘ch pfiíjmÛ a v˘dajÛ v ãase umoÏÀuje posoudit celkovou finanãní stabi-

litu sektoru penzijních fondÛ.

CELKOVÉ P¤ÍJMY A V¯DAJE PENZIJNÍCH FONDÒ V LETECH 1994 - 2001

I v roce 2001 pokraãoval trend zv˘‰eného zájmu o penzijní pfiipoji‰tûní. Poprvé se zlomil tendence 

narÛstajícího ãerpání penûz ze systému, coÏ se nutnû projevilo v dosud rekordním meziroãním pfiírÛst-

ku ãistého zÛstatku. Systém je atraktivní i díky daÀov˘m úlevám poskytovan˘m jak úãastníkÛm penzij-

ního pfiipoji‰tûní, tak zamûstnavatelÛm pfiispívajícím na penzijní pfiipoji‰tûní sv˘m zamûstnancÛm. Potvr-

dil se tak v˘chozí pfiedpoklad, Ïe daÀová zv˘hodnûní se projeví pfieváÏnû v dopadu na inkaso vefiejn˘ch

rozpoãtÛ v roce 2001, coÏ  v roce 2002 pokraãuje zvy‰ujícím se tempem. Celkov˘ dopad daÀov˘ch úlev
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na vefiejné rozpoãty ãinil dle odhadu Ministerstva financí za zdaÀovací období roku 2001 více neÏ 

1,1 mld. Kã oproti 0,9 mld. Kã v pfiedcházejícím roce. 

V roce 2001 pfiispíval zamûstnavatel  témûfi 633 tisícÛm úãastníkÛ, z toho více neÏ 12 tisícÛm hradil 

jejich pfiíspûvek zcela. Celkov˘ poãet úãastníkÛ, jimÏ pfiispívá na penzijní pfiipoji‰tûní zamûstnavatel, 

tedy pfiedstavuje pfiibliÏnû ãtvrtinu v‰ech úãastníkÛ proti pfiibliÏnû pûtinû v roce 2000.

POâET ÚâASTNÍKÒ, KTER¯M P¤ISPÍVÁ NA PENZIJNÍ P¤IPOJI·TùNÍ ZAMùSTNAVATEL

Za zdaÀovací období roku 2001 zaplatili zamûstnavatelé za své zamûstnance celkem 1 930 mil. Kã, coÏ

je meziroãní nárÛst o více neÏ 66 %. MoÏnost zafiazení pfiíspûvkÛ zamûstnavatele za své

zamûstnance do daÀovû uznateln˘ch nákladÛ na dosaÏení, zaji‰tûní a udrÏení pfiíjmÛ pfied-

stavovalo dle odhadu Ministerstva financí dopad na vefiejné rozpoãty za zdaÀovací období

roku 2001 ve v˘‰i 465 mil. Kã oproti 400 mil. Kã v pfiedchozím roce. Skuteãnost, Ïe pfiís-

pûvky placené zamûstnavatelem nejsou zahrnovány do pfiíjmÛ ze závislé ãinnosti, znamenalo

pro úãastníky úsporu 380 mil. Kã.

MoÏnosti odeãíst si od základu danû z pfiíjmÛ fyzick˘ch osob platbu na penzijní pfiipoji‰tûní

pfievy‰ující ãástku 6 000 Kã za celé zdaÀovací období a to aÏ do v˘‰e 12 000 Kã vyuÏilo za

zdaÀovací období roku 2001 celkem 193 105 úãastníkÛ, coÏ pfiedstavuje meziroãní nárÛst o více neÏ 28 %.

V plném rozsahu mohlo vyuÏít této odãitatelné poloÏky ze základu danû celkem 63 972 úãastníkÛ. Z uve-

den˘ch ãísel je patrné, Ïe tohoto daÀového zv˘hodnûní vyuÏívá stále vût‰í poãet úãastníkÛ. Na zmínûném

trendu se podílejí velkou mûrou i samotné penzijní fondy zdárnou informaãní kampaní. Citované daÀové

zv˘hodnûní mûlo dle odhadu Ministerstva financí dopad na vefiejné rozpoãty ve v˘‰i cca 260 mil. Kã. 
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V daÀov˘ch pfiedpisech platn˘ch pro rok 2001 do‰lo oproti roku 2000 ke zmûnám sazby danû z pfiíjmÛ

právnick˘ch osob u penzijních fondÛ, a to na 15 % z pÛvodních 25 %.

Dal‰í zmûnou byla i skuteãnost, Ïe jednorázové vyrovnání nebo odbytné se pro zji‰tûní 

základu danû z pfiíjmÛ fyzické osoby nesniÏuje o pfiíspûvky zaplacené penzijnímu fondu

zamûstnavatelem za zamûstnance po 1. lednu 2000. RovnûÏ byla zavedena sazba danû ve

v˘‰i 25% v pfiípadû ukonãení penzijního pfiipoji‰tûní se státním pfiíspûvkem formou 

odbytného. Obû tyto zmûny mají motivovat úãastníky k ãerpání dávek penzijního pfiipo-

ji‰tûní formou penze.  

21V˘roãní zpráva 2001

▼
Úãastníci 
penzijního 
pfiipoji‰tûní



22 V˘roãní zpráva 2001

▼

SSeezznnaamm  ppoouuÏÏiitt˘̆cchh  zzkkrraatteekk  aa  zzkkrráácceenn˘̆cchh  vv˘̆rraazzÛÛ

Seznam 
zkratek a 

zkrácen˘ch 
v˘razÛ

AUV   alikvótní úrokové v˘nosy

b.c. bûÏné ceny 

ES Evropská spoleãenství

EU Evropská unie

HDP hrub˘ domácí produkt

HIM hmotn˘ investiãní majetek

INPRS International Network of Pension Regulators and Supervisors

NIM nehmotn˘ investiãní majetek

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

PF    penzijní fondy

SDPF Státní dozor nad penzijními fondy 

Úfiad Úfiad státního dozoru v poji‰Èovnictví a penzijním pfiipoji‰tûní



▼
Seznam 
pfiíloh
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SSeezznnaamm  ppfifiíílloohh

1 Pfiehled právních pfiedpisÛ v ãasovém sledu jejich vydání

2a Seznam penzijních fondÛ s povolením k ãinnosti k 31.12.2001

2b Seznam penzijních fondÛ s povolením k ãinnosti k 30.06.2002

3 Struktura akcionáfiÛ penzijních fondÛ

4a Rozvaha penzijních fondÛ k 31.12.2001

4b V˘kaz ziskÛ a ztrát penzijních fondÛ k 31.12.2001

5 Celkov˘ majetek penzijních fondÛ k 31.12.2001

6 Poãet úãastníkÛ penzijního pfiipoji‰tûní

7 Pfiíspûvky úãastníkÛ penzijního pfiipoji‰tûní

8 Pfiíspûvky státu úãastníkÛm penzijního pfiipoji‰tûní

9 PrÛmûrné pfiíspûvky úãastníkÛ penzijního pfiipoji‰tûní a státu

10 Zhodnocení prostfiedkÛ úãastníkÛ dle penzijních fondÛ

11 Seznam depozitáfiÛ penzijních fondÛ 
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▼
PPfifieehhlleedd  pprráávvnníícchh  ppfifieeddppiissÛÛ  vv  ããaassoovvéémm  sslleedduu  jjeejjiicchh  vvyyddáánnííPfiíloha ã. 1

40/1964 Sb., obãansk˘ zákoník

65/1965 Sb., zákoník práce

71/1967 Sb., správní fiád

2/1969 Sb., kompetenãní zákon

513/1991 Sb., obchodní zákoník

552/1991 Sb., zákon o státní kontrole

563/1991 Sb., zákon o úãetnictví

21/1992 Sb., zákon o bankách 

591/1992 Sb., zákon o cenn˘ch papírech

42/1994 Sb., zákon o penzijním pfiipoji‰tûní se státním pfiíspûvkem 

a o zmûnách nûkter˘ch zákonÛ souvisejících s jeho zavedením

61/1996 Sb., o nûkter˘ch opatfieních proti legalizaci v˘nosÛ z trestné ãinnosti

15/1998 Sb., zákon o Komisi pro cenné papíry



▼
Pfiíloha ã. 2 a
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SSeezznnaamm  ppeennzziijjnníícchh  ffoonnddÛÛ  ss  ppoovvoolleenníímm  kk  ããiinnnnoossttii  kk  3311..1122..22000011

Název penzijního fondu Adresa

1 Commercial Union Penzijní Fond, a.s. Lond˘nská 41/506, 120 21  Praha 1

2 Vojensk˘ otevfien˘ penzijní fond, a.s. Letenské námûstí 156/1, 170 06  Praha 7

3 Penzijní fond âeské poji‰Èovny, a.s. Truhláfiská 9/1106, 110 00  Praha 1

4 Zemsk˘ penzijní fond, a.s. ul. 28. fiíjna 45, 702 00  Ostrava

5 âeskomoravsk˘ penzijní fond, a.s. Vinohradská 167/3217, 100 00  Praha 10

6 Penzijní fond Komerãní banky a.s. Lucemburská 7/1170, 130 11  Praha 3

7 Winterthur, penzijní fond, a.s. Starobrnûnská 8, 602 00  Brno

8 Hornick˘ penzijní fond Ostrava, a.s. Sokolská tfiída 26a, 702 00  Ostrava 2

9 Penzijní fond âeské spofiitelny, a.s. Poláãkova 1976/2, 140 21  Praha 4

10 ING penzijní fond, a.s. NádraÏní 25, 150 00  Praha 5

11 âSOB Penzijní fond, a.s. Brigádnická 124, 538 43  Tfiemo‰nice

12 ABN AMRO Penzijní fond, a.s. Olomoucká 40, 618 00  Brno

13 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132, 120 84  Praha 2

14 Allianz penzijní fond, a.s. Francouzská 4, 120 00  Praha 2
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▼
SSeezznnaamm  ppeennzziijjnníícchh  ffoonnddÛÛ  ss  ppoovvoolleenníímm  kk  ããiinnnnoossttii  kk  3300..0066..22000022Pfiíloha ã. 2 b

Název penzijního fondu Adresa

1 Commercial Union Penzijní Fond, a.s. Lond˘nská 41/506, 120 21  Praha 1

2 Vojensk˘ otevfien˘ penzijní fond, a.s. Letenské námûstí 156/1, 170 06  Praha 7

3 Penzijní fond âeské poji‰Èovny, a.s. Truhláfiská 9/1106, 110 00  Praha 1

4 Zemsk˘ penzijní fond, a.s. ul. 28. fiíjna 45, 702 00  Ostrava

5 âeskomoravsk˘ penzijní fond, a.s. Vinohradská 167/3217, 100 00  Praha 10

6 Penzijní fond Komerãní banky a.s. Lucemburská 7/1170, 130 11  Praha 3

7 CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS PENZIJNÍ FOND A.S. Starobrnûnská 8, 602 00  Brno

8 Hornick˘ penzijní fond Ostrava, a.s. Sokolská tfiída 26a, 702 00  Ostrava 2

9 Penzijní fond âeské spofiitelny, a.s. Poláãkova 1976/2, 140 21  Praha 4

10 ING penzijní fond, a.s. NádraÏní 25, 150 00  Praha 5

11 âSOB Penzijní fond, a.s. Brigádnická 124, 538 43  Tfiemo‰nice

12 ABN AMRO Penzijní fond, a.s. Olomoucká 40, 618 00  Brno

13 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132, 120 84  Praha 2

14 Allianz penzijní fond, a.s. Bucharova 1281/2, 158 00 Praha 5



▼
Pfiíloha ã. 3
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▼
RRoozzvvaahhaa  ppeennzziijjnníícchh  ffoonnddÛÛ  kk  3311..1122..22000011Pfiíloha ã. 4 a

Oznaã. A K T I V A (v tis. Kã) fiádek BûÏné úãetní období (v tis. Kã)

AKTIVA CELKEM 001 54 955 777 
A. Pohledávky za upsan˘ vlastní kapitál 002 0 
B. Stálá aktiva 003 38 093 443 

B.I. Dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 004 99 543 
B.I.1. Zfiizovací v˘daje 005 0 

2. Nehmotné v˘sledky v˘zkumu a v˘voje 006 332 
3. Software 007 83 279 
4. Ocenitelná práva 008 3 994 
5. Jin˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 009 1 970 
6. Nedokonãen˘ dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 010 4 683 
7. Poskytnuté zálohy na dlouhodob˘ nehmotn˘ majetek 011 5 285 

B.II. Dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 012 931 471 
B.II.1. Pozemky 013 76 678 

2. Stavby 014 538 964 
3. Samotné movité vûci a soubory movit˘ch vûcí 015 122 524 
4. Pûstitelské celky trval˘ch porostÛ 016 0 
5. Základní stádo a taÏná zvífiata 017 0 
6. Jin˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 018 2 977 
7. Nedokonãen˘ dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 019 15 460 
8. Poskytnuté zálohy na dlouhodob˘ hmotn˘ majetek 020 0 
9. Opravná poloÏka k nabytému majetku 021 174 868 

B.III. Dlouhodob˘ finanãní majetek 022 37 062 429 
B.III.1. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s rozhodujícím vlivem 023 0 

2. Podílové cenné papíry a vklady v podnicích s podstatn˘m vlivem 024 0 
3. Ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady 025 11 825 911 
4. PÛjãky podnikÛm ve skupinû 026 0 
5. Jin˘ dlouhodob˘ finanãní majetek 027 25 236 518 

C. ObûÏná aktiva 028 15 160 687 
C.I. Zásoby 029 5 074 

C.I.1. Materiál 030 5 074 
2. Nedokonãená v˘roba a polotovary 031 0 
3. V˘robky 032 0 
4. Zvífiata 033 0 
5. ZboÏí 034 0 
6. Poskytnuté zálohy na zásoby 035 0 

C.II. Dlouhodobé pohledávky 036 5 437 
C.II.1. Pohledávky z obchodního styku 037 5 437 

2. Pohledávky ke spoleãníkÛm a sdruÏením 038 0 
3. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 039 0 
4. Pohledávky v podnicích s podstatn˘m vlivem 040 0 
5. Jiné pohledávky 041 0 

C.III. Krátkodobé pohledávky 042 1 116 177 
C.III.1. Pohledávky z obchodního styku 043 180 383 

2. Pohledávky ke spoleãníkÛm a sdruÏením 044 0 
3. Sociální zabezpeãení 045 0 
4. Stát - daÀové pohledávky 046 299 750 
5. OdloÏená daÀová pohledávka 047 2 
6. Pohledávky v podnicích s rozhodujícím vlivem 048 0 
7. Pohledávky v podnicích s podstatn˘m vlivem 049 0 
8. Jiné pohledávky 050 636 042 

C.IV. Finanãní majetek 051 14 033 999 
C.IV.1. Peníze 052 2 265 

2. Úãty v bankách 053 1 902 954 
3. Krátkodob˘ finanãní majetek 054 12 128 780 

D. Ostatní aktiva - pfiechodné úãty aktiv 055 1 701 647 
D.I. âasové rozli‰ení 056 1 558 767 

D.I.1. Náklady pfií‰tích období 057 1 027 785 
2. Pfiíjmy pfií‰tích období 058 530 745 
3. Kursové rozdíly aktivní 059 237 

D.II. Dohadné úãty aktivní 060 142 880 
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RRoozzvvaahhaa  ppeennzziijjnníícchh  ffoonnddÛÛ  kk  3311..1122..22000011

Oznaã. A K T I V A (v tis. Kã) fiádek BûÏné úãetní období (v tis. Kã)

PASIVA CELKEM 061 54 955 777 
A. Vlastní kapitál 062 53 609 090 

A.I. Základní kapitál 063 1 205 604 
A.I.1. Základní jmûní 064 1 205 604 

2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly 065 0 
A.II. Kapitálové fondy 066 45 850 125 

A.II.1. Emisní áÏio 067 159 086 
2. Ostatní kapitálové fondy 068 46 307 686 
3. OceÀovací rozdíly z pfiecenûní majetku 069 -608 749 
4. OceÀovací rozdíly z kapitálové úãasti 070 -7 898 

A.III. Fondy ze zisku 071 4 782 279 
A.III.1. Zákonn˘ rezervní fond 072 331 676 

2. Nedûliteln˘ fond 073 0 
3. Statutární a ostatní fondy 074 4 450 603 

A.IV. Hospodáfisk˘ v˘sledek minul˘ch let 075 35 209 
A.IV.1. Nerozdûlen˘ zisk minul˘ch let 076 35 209 

2. Neuhrazená ztráta minul˘ch let 077 0 
A.V. Hosp. v˘sledek bûÏného období 078 1 735 873 

B. Cizí zdroje 079 1 258 172 
B.I. Rezervy 080 325 317 

B.I.1. Rezervy zákonné 081 1 000 
2. Rezerva na kursové ztráty 082 237 
3. Ostatní rezervy 083 324 080 

B.II. Dlouhodobé  závazky 084 30 011 
B.II.1. Závazky k podnikÛm s rozhodujícím vlivem 085 0 

2. Závazky k podnikÛm s podstatn˘m vlivem 086 0 
3. Dlouhodobé pfiijaté zálohy 087 0 
4. Emitované dluhopisy 088 0 
5. Dlouhodobé smûnky k úhradû 089 0 
6. Jiné dlouhodobé závazky 090 30 011 

B.III. Krátkodobé  závazky 091 902 844 
B.III.1. Závazky z obchodního styku 092 115 424 

2. Závazky ke spoleãníkÛm a sdruÏení 093 2 
3. Závazky k zamûstnancÛm 094 10 658 
4. Závazky ze sociálního zabezpeãení 095 6 813 
5. Stát - daÀové závazky a dotace 096 8 096 
6. OdloÏen˘ daÀov˘ závazek 097 2 220 
7. Závazky k podnikÛm s rozhodujícím vlivem 098 0 
8. Závazky k podnikÛm s podstatn˘m vlivem 099 0 
9. Jiné závazky 100 759 631 

B.IV. Bankovní  úvûry a v˘pomoci 101 0 
B.IV.1. Bankovní úvûry dlouhodobé 102 0 

2. BûÏné bankovní úvûry 103 0 
3. Krátkodobé finanãní v˘pomoci 104 0 

C. Ostatní pasiva - pfiechodné úãty 105 88 515 
C.I. âasové rozli‰ení 106 12 282 

C.I.1. V˘daje pfií‰tích období 107 10 905 
2. V˘nosy pfií‰tích období 108 32 
3. Kursové rozdíly pasivní 109 1 345 

C.II. Dohadné úãty pasivní 110 76 233 
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Oznaã. TEXT fiádek
BûÏné úãetní období 

(v tis. Kã)

I. TrÏby za prodej zboÏí 001 0 
A. Náklady vynaloÏené na prodané zboÏí 002 0 

+ Obchodní marÏe 003 0 
II. V˘kony 004 3 390 

II.1. TrÏby za prodej  vlastních v˘robkÛ a sluÏeb 005 3 390 
II.2. Zmûna stavu vnitropodnikov˘ch  zásob vlastní v˘roby 006 0 
II.3. Aktivace 007 0 

B. V˘konová spotfieba 008 846 245 
B.1. Spotfieba materiálu a energie 009 56 246 
B.2. SluÏby 010 789 999 

+ Pfiidaná hodnota 011 -842 855 
C. Osobní náklady 012 327 060 
C.1. Mzdové náklady 013 236 362 
C.2. Odmûny ãlenÛm orgánÛ spoleãnosti a druÏstva 014 9 165 
C.3. Náklady na sociální zabezpeãení 015 72 999 
C.4. Sociální náklady 016 8 534 
D. Danû a poplatky 017 2 026 
E. Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 018 114 328 

III. TrÏby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu 019 7 996 
F. ZÛstatková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu 020 8 773 

IV. Zúãtování rezerv a casového rozli‰ení provozních v˘nosÛ 021 3 480 
G. Tvorba rezerv a ãasového rozli‰ení  nákladÛ 022 35 885 

V. Zúãtování opravn˘ch poloÏek do provozních v˘nosÛ 023 12 595 
H. Zúãtování opravn˘ch poloÏek do provozních nákladÛ 024 32 947 

VI. Ostatní provozní v˘nosy 025 171 923 
I. Ostatní provozní náklady 026 148 098 

VII. Pfievod provozních v˘nosÛ 027 0 
J. Pfievod provozních nákladÛ 028 0 

* Provozní hospodáfisk˘ v˘sledek 029 -1 315 978 
VIII. TrÏby z prodeje cenn˘ch papírÛ a vkladÛ 030 221 883 852 

K. Prodané cenné papíry a vklady 031 221 247 966 
IX. V˘nosy z dlouhodobého finanãního majetku 032 2 143 496 

IX.1. V˘nosy z cenn˘ch papírÛ a vkladÛ v podnicích ve skupinû 033 42 601 
IX.2. V˘nosy z ostatních dlouhodob˘ch cenn˘ch papírÛ a vkladÛ 034 1 109 128 
IX.3. V˘nosy z ostatního dlouhodobého finanãního majetku 035 991 767 

X. V˘nosy z krátkodobého finanãního majetku 036 503 380 
XI. Zúãtování rezerv do finanãních v˘nosÛ 037 10 409 

L. Tvorba rezerv na finanãní náklady 038 242 767 
XII. Zúãtování opravn˘ch poloÏek do finanãních v˘nosÛ 039 243 

M. Zúãtování opravn˘ch poloÏek do finanãních nákladÛ 040 25 859 
XIII. V˘nosové úroky 041 240 985 

N. Nákladové úroky 042 381 
XIV. Ostatní finanãní v˘nosy 043 120 211 

O. Ostatní finanãní náklady 044 335 541 
XV. Pfievod finanãních v˘nosÛ 045 0 

P. Pfievod finanãních nákladÛ 046 0 
* Hospodáfisk˘  v˘sledek z finanãních operací 047 3 050 062 

R. DaÀ z pfiíjmÛ za bûÏnou ãinnost 048 111 
R.1. - splatná 049 0 
R.2. - odloÏená 050 111 

051 0 
** Hospodáfisk˘ v˘sledek za bûÏnou ãinnost 052 1 733 973 

XVI. Mimofiádné v˘nosy 053 7 226 
S. Mimofiádné náklady 054 5 326 
T. DaÀ z pfiíjmÛ z mimofiádné ãinnosti 055 0 
T.1. - splatná 056 0 
T.2. - odloÏená 057 0 

* Mimofiádn˘ hospodáfisk˘ v˘sledek 058 1 900 
U. Pfievod podílu na hospodáfiském v˘sledku spoleãníkÛm (+/-) 059 0 

*** Hospodáfisk˘ v˘sledek za úãetní období (+/-) 060 1 735 873 
Hospodáfisk˘ v˘sledek pfied zdanûním (+/-) 061 1 735 984 
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■ Akcie a podílové listy ■ Dluhopisy ■ Pokladniãní poukázky ■ Peníze 
■ Nemovitosti ■ Ostatní investice ■ Ostatní aktiva

7,23 60,37 22,35 3,90 1,15 4,02 0,98

Cena pofiízení (v Kã) TrÏní cena vã. AUV (v Kã) Zastoupení (v %)

Akcie a podílové listy 4 810 775 924 3 914 173 249 7,23%

Dluhopisy 31 577 373 350 32 680 978 485 60,37%

Pokladniãní poukázky 11 980 588 600 12 100 617 063 22,35%

Peníze 2 112 210 862 2 112 828 587 3,90%

Nemovitosti 723 121 886 624 209 694 1,15%

Ostatní investice 2 179 453 017 2 172 968 571 4,02%

Ostatní aktiva 531 265 658 531 254 167 0,98%

Celkem 53 914 789 297 54 137 029 816 100,00%
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■ SSttááttnníí  ppfifiííssppûûvveekk  ((MMûûssííããnníí  pprrÛÛmmûûrr  nnaa  úúããaassttnnííkkaa  vvee  44..  ããttvvrrttlleettíí))
■ ÚÚããaassttnniicckk˘̆  ppfifiííssppûûvveekk  ((MMûûssííããnníí  pprrÛÛmmûûrr  nnaa  úúããaassttnnííkkaa  vvee  44..  ããttvvrrttlleettíí))
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Penzijní fond                                                 (%)

Commercial Union Penzijní Fond, a.s. 2,46

Vojensk˘ otevfien˘ penzijní fond, a.s. 4,25

Penzijní fond âeské poji‰Èovny, a.s. 3,80

Zemsk˘ penzijní fond, a.s. 4,60

âeskomoravsk˘ penzijní fond, a.s. 3,20

Penzijní fond Komerãní banky a.s. 4,40

Winterthur, penzijní fond, a.s. 4,25

Hornick˘ penzijní fond Ostrava, a.s. 2,37

Penzijní fond âeské spofiitelny, a.s. 3,80

ING penzijní fond, a.s. 4,80

âSOB Penzijní fond, a.s. 3,90

ABN AMRO Penzijní fond, a.s. 4,10

Generali penzijní fond a.s. 4,60

Allianz penzijní fond, a.s. 4,30

PrÛmûr za penzijní fond 3,92

Inflace dle âSÚ 4,70
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SSeezznnaamm  ddeeppoozziittááfifiÛÛ  ppeennzziijjnníícchh  ffoonnddÛÛ

Název penzijního fondu Depozitáfi k 31.12.2001

Commercial Union Penzijní Fond, a.s. Îivnostenská banka, a.s. 

Vojensk˘ otevfien˘ penzijní fond, a.s. âeskoslovenská obchodní banka, a.s. 

Penzijní fond âeské poji‰Èovny, a.s. âeskoslovenská obchodní banka, a.s. 

Zemsk˘ penzijní fond, a.s. Citibank a.s.

âeskomoravsk˘ penzijní fond, a.s. Îivnostenská banka, a.s. 

Penzijní fond Komerãní banky a.s. âeská spofiitelna, a.s. 

Winterthur, penzijní fond, a.s. âeskoslovenská obchodní banka, a.s. 

Hornick˘ penzijní fond Ostrava, a.s. âeská spofiitelna, a.s. 

Penzijní fond âeské spofiitelny, a.s. Komerãní banka, a.s. 

ING penzijní fond, a.s. âeskoslovenská obchodní banka, a.s. 

âSOB Penzijní fond, a.s. Îivnostenská banka, a.s. 

ABN AMRO Penzijní fond, a.s. âeskoslovenská obchodní banka, a.s. 

Generali penzijní fond a.s. HVB Bank Czech Republic a.s.

Allianz penzijní fond, a.s. Komerãní banka, a.s. 




