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Rok 2002 byl pro penzijní pfiipoji‰tûní urãitû nej-

lep‰í v celé jeho mladé historii. Dosud nejvy‰‰ích

hodnot bylo dosaÏeno prakticky ve v‰ech klíão-

v˘ch parametrech, pfiedev‰ím poãtu úãastníkÛ, ãi

poãtu jim pfiispívajících zamûstnavatelÛ. Není po-

tfiebné jiÏ na tomto místû uvádût podrob-

ná ãísla – jsou obsaÏena ve vlastní

zprávû a ilustrována na grafech v pfii-

pojené pfiíloze.

Mnohem potfiebnûj‰í je podívat se na

penzijní pfiipoji‰tûní se státním pfií-

spûvkem a na jeho okolí prizmatem

statistick˘ch dat a kfiivek. Asi na prv-

ní pohled upoutá fakt, Ïe jeho rozvoj zdaleka není

ukonãen a systém dále posiluje, byÈ motivaãní

efekt plynoucí ze zmûny jeho legislativního zakot-

vení postupnû vyprchává.

JestliÏe je‰tû mÛÏe upokojit pomûrnû vysok˘ podíl

osob se smlouvou s penzijním fondem ve vûkové

skupinû pfiedcházející hranici dÛchodovému vûku,

pak na druhé stranû znepokojení budí dosud jen

okrajov˘ zájem o pfiipoji‰tûní mezi mladou a zãásti

i stfiední generací. Ta nejstar‰í jiÏ obvykle nemá val-

nou ‰anci se dostat k pfiimûfienû vysok˘m úsporám,

kdeÏto slabé zastoupení nejmlad‰ích vûkov˘ch

skupin dvacetilet˘ch a tfiicetilet˘ch úãastníkÛ zase

naznaãuje, jak sporadicky jsou je‰tû vnímány

varovné signály o nanejv˘‰ pravdûpodobn˘ch fi-

nanãních dÛsledcích dne‰ní hluboké demografické

krize ãeské populace. Pokud si své systematické 

a sv˘m charakterem celoÏivotní úspory nezaji‰Èuje

jin˘m zpÛsobem, pak jen tím, Ïe nyní ztrácí dra-

hocenn˘ ãas a neodkládá pfiimûfienou ãást svého

bûÏného pfiíjmu, fakticky rezignuje na ekonomické

efekty plynoucí z multiplikaãního efektu spofiení ve

velmi dlouhém ãasovém horizontu.

Obdobnû je moÏné vyhodnotit strukturu velikosti

plateb úãastníkÛ ãi pfiíspûvky jejich zamûstnava-

telÛ v pozici tfietích osob. S ohledem na rychle ros-

toucí nominální pfiíjmy, jen mírnû korigované

nízkou inflací, tak typickou pro ãeskou ekonomiku

posledních let, je pováÏlivû nízká nejen absolut-

ní úroveÀ prÛmûrného pfiíspûvku

úãastníka, ale pfiímo hrozivû pomalé

je dlouhodobé tempo jeho mezi-

roãního navy‰ování. KdyÏ se k tomu

pfiipoãte vysoká frekvence obvykle

pfiedãasn˘ch v˘bûrÛ naspofien˘ch

penûz, resp. fakt, Ïe na kaÏd˘ch 100

korun vloÏen˘ch penûz kaÏdoroãnû

nenávratnû asi 30 aÏ 40 korun ze sys-

tému odchází v podobû jednorázového vyrovnání

nezfiídka pfied dosaÏením hranice dÛchodového

vûku, je jasné, Ïe pfii posílení prvku dÛchodovosti

by celková suma finanãních aktiv mohla narÛstat

mnohem rychleji.

PfiestoÏe rok 2002 byl pro penzijní pfiipoji‰tûní

nepochybnû velmi dobr˘m rokem, jen pár v˘‰e

uveden˘ch postfiehÛ (a dal‰í si nejspí‰e udûlá vní-

mav˘ ãtenáfi po prostudování zprávy) nutnû vede

k potfiebû váÏnû se zab˘vat variantami jeho dal-

‰ího smûfiování. Je k tomu vhodná doba, neboÈ se

rozhoduje o fiadû reformních krokÛ a v této sou-

vislosti také o dal‰í podobû penzijního systému,

a to na desítky let dopfiedu. Je nanejv˘‰ Ïádoucí,

aby systémová opatfiení, která budou v rámci

pfiipravované penzijní reformy pfiijímána, pfiispûla

mimo jiné i k dynamizaci penzijního pfiipoji‰tûní

jako jednoho z klíãov˘ch finanãních instrumentÛ,

kter˘m je moÏno úspû‰nû a dlouhodobû ãelit

nov˘m demografick˘m a finanãním v˘zvám.

Ing. Jaroslav ·ulc, CSc., námûstek ministra



Rok 2002 je moÏné povaÏovat za dal‰í rok úspû‰-

né stabilizace systému penzijního pfiipoji‰tûní se

státním pfiíspûvkem v âeské republice, a to jak 

z pohledu státního dozoru, tak z pohledu trhu pen-

zijního pfiipoji‰tûní. Státní dozor dále pÛsobil v or-

ganizaãní struktufie Ministerstva fi-

nancí, odboru 32 - Úfiadu státního do-

zoru v poji‰Èovnictví a penzijním

pfiipoji‰tûní. Poãet penzijních fondÛ

se oproti roku 2001 sníÏil o jeden; trh

penzijního pfiipoji‰tûní tedy tvofiilo 

k 31. prosinci 2002 celkem 13 penzij-

ních fondÛ.

V˘roãní zpráva státního dozoru v penzijním pfii-

poji‰tûní dokumentuje podrobnûji aktivity dozoru 

i formování trhu penzijního pfiipoji‰tûní. Její

struktura zÛstává obdobná jako u zprávy za rok

2001, je moÏné se v ní snadno orientovat. Roste

v‰ak rozsah informací, které obsahuje jak v tex-

tu, tak v pfiílohové ãásti. Obsahuje tradiãnû nejen

údaje k 31. prosinci 2002, ale i nûkteré aktuální

údaje k 30. ãervnu 2003.

TûÏi‰tû aktivit státního dozoru spoãívalo v prÛ-

bûhu roku 2002 v ãinnosti povolovací, schvalo-

vací a kontrolní. NiÏ‰í poãet vydan˘ch správních

rozhodnutí o povolení slouãení penzijních fondÛ,

o schválení ãi neschválení osob navrhovan˘ch za

ãleny orgánÛ penzijního fondu, o zmûnû depo-

zitáfie, o zmûnû statutu ãi o schválení pfievodu 

akcií penzijního fondu v rozsahu vût‰ím neÏ 10%

základního kapitálu penzijního fondu, oproti

roku 2001 zfiejmû také svûdãí o rostoucí stabi-

litû systému penzijního pfiipoji‰tûní. SníÏil se 

i poãet kontrol na místû, v sídle penzijního fon-

du (z pûti v roce 2001 na ãtyfii v roce 2002). SníÏil

se v˘raznû i poãet stíÏností a podnûtÛ obãanÛ.

NárÛst oproti roku 2001 zaznamenal poãet 

kontrol od stolu. Jedná se o nárÛst  logick˘, 

vycházející z rostoucí profesionalizace v˘konu 

dozoru.

Velmi v˘znamnou aktivitou státního dozoru byla

v roce 2002 ãinnost legislativní, vycházející z plánu

legislativních prací vlády âeské re-

publiky pro rok 2002. Byla vypra-

cována novela zákona o penzijním

pfiipoji‰tûní se státním pfiíspûvkem

obsahující zejména harmonizaãní 

ustanovení a pfiedloÏena v fiíjnu 2002

vládû k projednání. Termín projed-

nání návrhu novely byl následnû vlá-

dou zmûnûn na rok 2003.

Pokraãující koncentrace trhu s sebou logicky nesla

rostoucí koncentraci aktiv, v˘znam penzijních fon-

dÛ jako prvkÛ finanãního trhu dále rostl. Penzijní

fondy získaly jiÏ nezastupitelné pozice ve fi-

nanãních skupinách. Tento proces bude dále

pokraãovat a nese s sebou jednak zkvalitnûní ãin-

nosti vedení penzijních fondÛ, jednak nová rizika,

spoãívající pfiedev‰ím v investiãních aktivitách,

moÏném personálním ãi majetkovém propojení 

v rámci skupiny. Jedná se o problematiku relativnû

novou, která bude fie‰ena nejen na bázi spolu-

práce v rámci existující dohody mezi Minister-

stvem financí, âeskou národní bankou a Komisí pro

cenné papíry, ale pfiedev‰ím v rámci budoucího

nového pojetí dozoru nad finanãními skupinami 

a finanãními konglomeráty.

Ale dost slov k minulosti i budoucnosti. Rok 2002

byl pro penzijní pfiipoji‰tûní se státním pfiíspûv-

kem rokem úspû‰n˘m. Dûkuji tímto v‰em, ktefií se

na dosaÏen˘ch v˘sledcích spolupodíleli.

Ing. Václav Kfiivohlávek, CSc., fieditel Úfiadu
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Úfiad státního dozoru v poji‰Èovnictví a penzijním pfiipoji‰tûní

V˘konem státního dozoru v poji‰Èovnictví a penzijním pfiipoji‰tûní je povûfieno

Ministerstvo financí. Vûcná pÛsobnost Ministerstva financí v této oblasti je za-

kotvena ve znûní ustanovení § 4 kompetenãního zákona ã. 2/1969 Sb. Ministerstvo

financí vykonává vlastní dozorovou ãinnost nad subjekty podnikajícími v oblasti

soukromého poji‰Èovnictví a penzijního pfiipoji‰tûní se státním pfiíspûvkem. 

V souãinnosti s Ministerstvem práce a sociálních vûcí je jako ústfiední orgán stát-

ní správy i zpracovatelem vládních návrhÛ zákonÛ a vyhlá‰ek, upravujících tuto

oblast finanãního trhu.

V˘kon státního dozoru i legislativní ãinnost v poji‰Èovnictví a penzijním pfiipoji‰tûní byly organizaãnû

vyãlenûny ve formû samostatného odboru Ministerstva financí od záfií roku 2000 s názvem odbor 32 -

- Úfiad státního dozoru v poji‰Èovnictví a penzijním pfiipoji‰tûní (dále jen Úfiad).

Organizaãní struktura Úfiadu byla v roce 2002 zmûnûna a pfiizpÛsobena narÛstajícímu v˘znamu vztahÛ

se zahraniãím. Agenda vnûj‰ích a vnitfiních vztahÛ v poji‰Èovnictví a penzijním pfiipoji‰tûní byla vyãlenûna

do samostatného oddûlení a posílena o dva pracovníky. Úfiad je ãlenûn do devíti oddûlení. âtyfii od-

dûlení jsou zamûfiena na poji‰Èovnictví, dvû oddûlení jsou specializována na oblast penzijního pfiipoji‰tûní

a tfii oddûlení jsou prÛfiezová.

Organizaãní struktura je patrná z následujícího schématu.

Oddûlení 321 legislativní a právní v poji‰Èovnictví

Oddûlení 322 licencí v poji‰Èovnictví

Oddûlení 323 metodiky a standardizace ãinnosti dozoru

Oddûlení 324 kontroly v poji‰Èovnictví I 

Oddûlení 325 kontroly v poji‰Èovnictví II 

Oddûlení 326 legislativní a právní v penzijním pfiipoji‰tûní

Oddûlení 327 kontroly penzijních fondÛ a depozitáfiÛ

Oddûlení 328 analytiky a statistiky

Oddûlení 329 vnûj‰ích vztahÛ v poji‰Èovnictví a penzijním pfiipoji‰tûní



Celkov˘ poãet pracovníkÛ Úfiadu byl zv˘‰en z 62 v roce 2001 na 67 ke konci roku 2002 v souladu s Usne-

sením vlády ã. 555 z 9. ãervna 1999 s cílem personálnû a materiálnû zabezpeãit v˘kon státního 

dozoru v poji‰Èovnictví. S poãtem pracovníkÛ se mûní i jejich struktura a kvalifikace. Pracovníci Úfiadu

se pravidelnû úãastnili kurzÛ dal‰ího vzdûlávání a specializovan˘ch semináfiÛ, které se podafiilo obsa-

dit vysoce kvalitními tuzemsk˘mi i zahraniãními lektory. Zdrojem zvy‰ování kvalifikace na odpovídající

odborné úrovni byla aktivní i pasivní úãast pracovníkÛ Úfiadu na vybran˘ch kurzech a specializovan˘ch

semináfiích v zahraniãí. V dosavadní praxi dal‰ího vzdûlávání hodlá Úfiad pokraãovat i v budoucnu.

Oblast poji‰Èovnictví a jeho dozoru je zpracována v samostatné v˘roãní zprávû.
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I. STÁTNÍ DOZOR V PENZIJNÍM P¤IPOJI·TùNÍ

1. Legislativní ãinnost

Jak jiÏ bylo uvedeno ve V˘roãní zprávû za rok 2001, byla do plánu legislativních prací vlády na rok 2002

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

monizaãních ustanovení a návrhu zmûn zpfiísÀujících podmínky v penzijním pfiipoji‰tûní, jejichÏ cílem by-

lo pfiispût k posílení jeho dlouhodobosti, obsahoval  návrh novely i ustanovení provádûjící faktické od-

dûlení majetku penzijního fondu od majetku vytvofieného pfiíspûvky úãastníkÛ, státními pfiíspûvky a v˘nosy

z tûchto pfiíspûvkÛ, a to v upravené podobû návrhu z roku 2001.

Návrh novely o uvedeném obsahu byl pfiedloÏen vládû jiÏ v fiíjnu 2002, av‰ak jeho projednání bylo, s ohle-

dem na vûcnou souvislost s pfiedkládanou novelou zákona o poji‰Èovnictví, posunuto aÏ do roku 2003.

V prÛbûhu projednávání novely vládou bylo rozhodnuto o zúÏení jejího rozsahu, spoãívajícím zejména

ve vypu‰tûní návrhu zmûn ve stávajícím produktu penzijního pfiipoji‰tûní a zpÛsobu hospodafiení pen-

zijních fondÛ, neboÈ tato problematika se bude fie‰it aÏ v návaznosti na obsah dal‰í etapy penzijní 

reformy pokr˘vající i dodatkové dÛchody.

Vládou schválen˘ návrh má podobu harmonizaãnû technické novely, která obsahuje úpravy související:

■ s povinností harmonizovat platn˘ zákon s právem ES do konce roku 2003;

■ s institucionalizací dozoru v penzijním pfiipoji‰tûní;

■ s novou koncepcí správního trestání a zmûnami obchodního zákoníku, které je nutno provést pfii

jakékoliv zmûnû stávajícího zákona.

Novela fie‰í sladûní legislativy penzijního pfiipoji‰tûní se státním pfiíspûvkem se zásadami vyjádfien˘mi

v primárním právu ES, tj. s jednotliv˘mi ãlánky Smlouvy o zaloÏení Evropského spoleãenství. Z hlediska

sekundárního práva je sladûna jen s existujícími Smûrnicemi Rady, vztahujícími se k zákazu diskrimi-

nace a k zásadû rovného zacházení. Jinak ãeká celá oblast na doladûní. Navrhovan˘mi zmûnami jsou do

zákona o penzijním pfiipoji‰tûní se státním pfiíspûvkem promítnuty zásady, t˘kající se volného pohybu

sluÏeb a kapitálu, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

U nové legislativy  roku 2002, která se dot˘ká penzijního pfiipoji‰tûní, je nutné upozornit na pfiijetí zákona



ã. 309/2002 Sb., o zmûnû zákonÛ souvisejících s pfiijetím sluÏebního zákona, kter˘ v ãlánku XL pfiímo nove-

lizuje zákon o penzijním pfiipoji‰tûní se státním pfiíspûvkem.

2. Povolovací a schvalovací ãinnost

V roce 2002 vydal Úfiad v rámci povolovací a schvalovací ãinnosti vykonávané ve správním fiízení celkem

37 správních rozhodnutí.

■ Jedno rozhodnutí o povolení slouãení penzijních fondÛ

Na základû pfiedchozího stanoviska Ministerstva práce a sociálních vûcí a Komise pro

cenné papíry vydalo Ministerstvo financí po dohodû s tûmito orgány státní správy jedno

rozhodnutí, kter˘m povolilo slouãení níÏe uveden˘ch penzijních fondÛ:

CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS PENZIJNÍ FOND A.S., a 

Vojenského otevfieného penzijního fondu, a.s., 

které se slouãily ke dni 30.9.2002 do penzijního fondu s názvem 

CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS PENZIJNÍ FOND A.S.

Souãástí povolení slouãení tûchto penzijních fondÛ bylo i schválení:

❑ pûti osob navrÏen˘ch za ãleny pfiedstavenstva a ‰esti osob navrÏen˘ch za ãleny 

dozorãí rady penzijního fondu;

❑ depozitáfie;

❑ statutu;

❑ penzijního plánu (zmûna penzijního plánu spoãívající v povinnosti nástupnického fondu

zachovat nároky z penzijního pfiipoji‰tûní tûch úãastníkÛ zru‰eného penzijního fondu, ktefií projevili 

zájem b˘t úãastníky penzijního pfiipoji‰tûní u nástupnického penzijního fondu, je posuzována jako 

zmûna zásadní).

■ Celkem 29 rozhodnutí o schválení ãi neschválení osob navrhovan˘ch za ãleny orgánÛ penzijního fondu

Ministerstvo financí plnû ve vlastní kompetenci bez souãinnosti dal‰ích orgánÛ státní správy rozhodlo

o schválení osob navrhovan˘ch za ãleny pfiedstavenstva a dozorãí rady penzijních fondÛ. Na základû

provûfiení podkladÛ zaslan˘ch penzijními fondy jako souãást jejich Ïádostí o schválení navrhovan˘ch ãlenÛ

pfiedstavenstva a dozorãí rady a na základû zji‰tûní dal‰ích skuteãností majících vliv na rozhodnutí posoudi-

lo Ministerstvo financí u kandidátÛ zejména jejich bezúhonnost, odbornou zpÛsobilost a skuteãnost, zda

se nejedná o osoby, kter˘m zákon nedovoluje vykonávat tyto funkce. V rámci uveden˘ch 29 rozhodnutí

Ministerstvo financí schválilo 24 osob za ãleny pfiedstavenstva a 36 osob za ãleny dozorãí rady penzij-

ních fondÛ. Pût osob navrhovan˘ch za ãleny orgánÛ penzijních fondÛ bylo schváleno ke dni zániku tûch

jejich funkcí ãi zamûstnání, které byly v dobû vydání rozhodnutí v rozporu s pfiíslu‰n˘mi ustanoveními

zákona o penzijním pfiipoji‰tûní se státním pfiíspûvkem, ãi obchodního zákoníku. Jedna osoba, navrho-

vaná za ãlena dozorãí rady penzijního fondu, nebyla schválena pro nedostatek odborné zpÛsobilosti, 
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jedna osoba, navrhovaná za ãlena pfiedstavenstva, nebyla schválena z dÛvodu nesplnûní podmínek

uloÏen˘ch ãlenÛm pfiedstavenstva v § 194 odst. 7 obchodního zákoníku a jedna osoba, navrhovaná 

za ãlena dozorãí rady, nebyla schválena z dÛvodu nesplnûní podmínek uloÏen˘ch ãlenÛm dozorãí rady 

v § 200 odst. 3 obchodního zákoníku. 

■ Dvû rozhodnutí o schválení zmûny depozitáfie penzijního fondu

Ministerstvo financí po dohodû s Komisí pro cenné papíry rozhodlo o zmûnû depozitáfie ve dvou  pfiípadech: 

❑ ING Penzijnímu fondu, a.s., byla schválena zmûna depozitáfie z âeskoslovenské obchodní banky, a.s., 

na ING Bank N.V., organizaãní sloÏka; 

❑ Generali penzijnímu fondu, a.s., byla schválena zmûna depozitáfie z Bank Austria Creditanstalt

Czech Republic, a.s., na HVB Bank Czech Republic, a.s. Tato zmûna vypl˘vala ze slouãení bank

Bank Austria Creditanstalt Czech Republic, a.s., a HypoVereinsbank CZ, a.s.

■ Tfii rozhodnutí o schválení zmûny statutu penzijního fondu

Ministerstvo financí po dohodû s Komisí pro cenné papíry schválilo tfiem penzijním fondÛm zmûny statutÛ,

které byly navrÏeny v souvislosti se zmûnami terminologie pouÏívané obchodním zákoníkem, zmûnami

v úãtování penzijních fondÛ, zmûnou depozitáfie a obchodní firmy tûchto penzijních fondÛ. 

■ Dvû rozhodnutí o schválení pfievodu akcií penzijního fondu v rozsahu vût‰ím neÏ 10 % základního

kapitálu penzijního fondu 

Ministerstvo financí po dohodû s Komisí pro cenné papíry rozhodnutím udûlilo souhlas s pfievodem akcií

v níÏe uveden˘ch pfiípadech:

❑ âeskoslovenské obchodní bance, a.s., s nabytím 100% podílu na základním kapitálu âeskomorav-

ského penzijního fondu, a.s.;

❑ âeské poji‰Èovnû, a.s., s nabytím 100% podílu na základním kapitálu Commercial Union Penzijního 

Fondu, a.s.

Vzhledem k tomu, Ïe v roce 2002 nedo‰lo ke zmûnû zákona 

o penzijním pfiipoji‰tûní se státním pfiíspûvkem, která by vyvolala

nutnost zmûnit penzijní plány, nebylo v tomto roce vydáno Ïád-

né samostatné rozhodnutí o schválení zmûny penzijního plánu.

3. Kontrolní ãinnost

âinnost penzijního fondu a ãinnost depozitáfie podle zákona 

o penzijním pfiipoji‰tûní se státním pfiíspûvkem podléhají stát-

nímu dozoru - kontrole Úfiadu.

Nad penzijními fondy provádí Úfiad kontrolu dvûma zpÛsoby, 

a to „od stolu“ a „na místû“.
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3.1 Kontrola nad penzijními fondy

3.1.1 Kontrola od stolu

Kontrola od stolu je zamûfiena pfiedev‰ím na problematiku vlastního hospo-

dafiení penzijních fondÛ, a to kontrolou pravidelnû pfiedkládan˘ch, respektive

mimofiádnû vyÏádan˘ch v˘kazÛ. V rámci pravidelné kontrolní ãinnosti byl stát-

ním dozorem v roce 2002 vyuÏíván informaãní systém SDPF (státní dozor

nad penzijními fondy) Ministerstva financí, jehoÏ prostfiednictvím bylo

zji‰Èováno, zda penzijní fondy dodrÏují zákon a penzijní plány jak pfii vy-

pofiádání nárokÛ úãastníkÛ (dodrÏování poji‰tûné doby a vûku pro v˘platu

dávek, v˘‰e vyplácen˘ch státních pfiíspûvkÛ, atd.), tak pfii dodrÏování

zákonn˘ch lhÛt pro vracení státních pfiíspûvkÛ, na které nemá úãastník

nárok. Informaãní systém je také pravidelnû vyuÏíván k zaji‰Èování podkladÛ

pro v˘platu a vracení státního pfiíspûvku.

Státní pfiíspûvky, které nebyly pouÏity na uspokojení nárokÛ úãastníkÛ a které jsou penzijní fondy povin-

ny vrátit státnímu rozpoãtu, jsou provûfiovány mûsíãnû. Pfiípadné pozdní vracení je penalizováno. V roce

2002 byly penalizovány dva penzijní fondy.

V roce 2002 nedo‰lo ke zmûnû zákona, která by vyvolala nutnost mûnit informaãní systém minister-

stva. Proto byl vûnován získan˘ ãasov˘ prostor úpravám ve prospûch optimalizace práce státního dozoru,

statistiky a anal˘z zpfiístupnûním dal‰ích potfiebn˘ch údajÛ z informaãního systému formou „prohlíÏeãe“

– uÏivatelského programu státního dozoru.

Jednalo se o úpravy, které umoÏÀují státnímu dozoru rychlej‰í orientaci pfii kontrole, hodnocení a fie‰ení:

■ chybovosti jednotliv˘ch penzijních fondÛ pfii podávání Ïádostí o státní pfiíspûvky i pfii jejich vracení;

■ vãasného vracení státního pfiíspûvku pfii zániku penzijního pfiipoji‰tûní podle zákonn˘ch lhÛt;

■ korektnosti identifikaãních údajÛ zadávan˘ch penzijními fondy za jednotlivé úãastníky ve vztahu 

k oprávnûnosti obãanÛ b˘t úãastníkem penzijního pfiipoji‰tûní v souladu se zákonem nebo k  opráv-

nûnosti nároku na poskytnutí státního pfiíspûvku;

■ stíÏností úãastníkÛ zaslan˘ch státnímu dozoru bez udání základních identifikaãních údajÛ (byla 

roz‰ífiena moÏnost vyhledávání smluv úãastníkÛ i podle ãísla smlouvy);

■ stíÏností úãastníkÛ na postup penzijního fondu pfii nárokování státního pfiíspûvku nebo pfii zániku

penzijního pfiipoji‰tûní ãi pfievodu prostfiedkÛ do jiného penzijního fondu (informace k jednotliv˘m

smlouvám byly roz‰ífieny o datum zpûtného vyÏádání nebo ãásteãného vracení státního pfiíspûvku,

o datum provedené zmûny identifikaãních údajÛ a o datum opravy zpÛsobu ukonãení smlouvy 

v informaãním systému).

Roz‰ífieny byly jiÏ existující kontrolní sestavy údajÛ t˘kající se penzijních fondÛ v likvidaci ãi konkurzu
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o pfiehled vrácen˘ch státních pfiíspûvkÛ za jednotlivé smlouvy. Sestavy o penzijních fondech po fúzi 

byly roz‰ífieny o informace, které mohou b˘t státním dozorem vyuÏity pfii kontrole zamûfiené na uspokojení

oprávnûn˘ch nárokÛ úãastníkÛ zru‰eného penzijního fondu fondem nástupnick˘m.

3.1.2 Kontrola na místû

Pfiedmût a rozsah kontrol, provádûn˘ch v souladu s plánem ãinností pro rok 2002, byl zamûfien pfiedev‰ím

na hospodafiení a dodrÏování zákonem uloÏené podmínky, která ukládá penzijnímu fondu hospodafiit 

s odbornou péãí a s cílem zabezpeãit spolehliv˘ v˘nos. 

Kontroly byly zamûfieny na: 

■ smluvní vztahy mezi penzijními fondy a úãastníky penzijního pfiipoji‰tûní;

■ smluvní vztahy uzavfiené mezi penzijními fondy a dodavatelsk˘mi subjekty s cílem ovûfiit hospodár-

nost v objemu finanãního plnûní;

■ interní smûrnice penzijních fondÛ a jejich soulad se zákonem. 

V roce 2002 probûhly kontroly u ãtyfi penzijních fondÛ v místech jejich sídla:

■ âeskomoravského penzijního fondu, a. s.;

■ Vojenského otevfieného penzijního fondu, a. s.;

■ Zemského penzijního fondu, a. s.;

■ ING Penzijního fondu, a. s. 

Na základû v˘sledkÛ kontroly bylo v jednom pfiípadû zahájeno správní fiízení z dÛvodu poru‰ení povin-

ností pfii hospodafiení s finanãními prostfiedky úãastníkÛ. Kontrola prokázala opoÏdûné vracení stát-

ních pfiíspûvkÛ a nedostatky ve vedení úãetnictví.  Za uvedené nedostatky byla uloÏena pokuta ve v˘‰i 

250 000,- Kã. V nûkolika dal‰ích pfiípadech byla uloÏena opatfiení k nápravû.

3.2 Kontrola nad depozitáfii

Depozitáfi penzijního fondu vykonává obdobnou ãinnost jako pro investiãní spoleãnost a investiãní fond.

Je upravena v § 30 – 33b zákona ã. 248/1992 Sb., o investiãních spoleãnostech a investiãních fondech.

Pouze v rozsahu této své ãinnosti podléhá jednak státnímu dozoru Úfiadu a jednak státnímu dozoru Komise

pro cenné papíry.

V roce 2002 vykonávalo pro 13 penzijních fondÛ ãinnost depozitáfie 6 bank (viz pfiíloha ã. 20). Jedná se 

o banky s jiÏ tradiãnû dobr˘m pfiístupem k v˘konu funkce depozitáfie, se znaãn˘mi, vût‰inou dlouholet˘mi,

zku‰enostmi s touto ãinností. Vzhledem k této skuteãnosti nemûl Úfiad dÛvod k rozhodnutí o zmûnû 

depozitáfie z vlastního podnûtu, tj. z dÛvodu poru‰ování povinností stanoven˘ch depozitáfii zákonem nebo

depozitáfiskou smlouvou. Pokud o zmûnû rozhodoval, bylo to z podnûtu penzijního fondu, a to vût‰inou

jako dÛsledek fúze. Ze stejn˘ch dÛvodÛ nebylo nutno pfiistoupit ani k uloÏení jakékoliv jiné sankce.

▼
Státní dozor 

v penzijním pfiipoji‰tûní

12



Vztah Úfiadu a depozitáfiÛ lze tak ve sledovaném období charakterizovat spí‰e jako vztah dobré vzájemné

spolupráce neÏ jako vztah dozoru a dozorovaného.

4. Ostatní ãinnosti

4.1. Metodicko-poradenská ãinnost

Agenda petic, stíÏností, oznámení, dotazÛ a podnûtÛ byla vyfiizována v souladu s vládní

vyhlá‰kou ã. 150/1958 Ú.l., o vyfiizování stíÏností, oznámení a podnûtÛ pracujících 

a Smûrnicí Ministerstva financí ã. 6 z roku 1995. Úfiad v prÛbûhu roku 2002 pfiijal, za-

evidoval a vyfiídil celkem 386 podání, jejichÏ obsahem byly zejména podnûty úãast-

níkÛ, Ïádosti o informace ze smluvní problematiky v penzijním pfiipoji‰tûní, ale také

stíÏnosti.

StíÏnosti se vztahovaly zejména na:

■ neposkytování státních pfiíspûvkÛ k pfiíspûvkÛm úãastníkÛ penzijního pfiipoji‰tûní 

v dÛsledku chyb pfii zadávání údajÛ o úãastnících penzijním fondem do informaãního systému mi-

nisterstva;

■ chyby v evidenci úãastníkÛ penzijního pfiipoji‰tûní.

Porovnání poãtu podání v letech 2001 a 2002

2001 2002

Poãet podání 617 386

Obecnû lze konstatovat, Ïe celkov˘ poãet podání úãastníkÛ penzijního pfiipoji‰tûní v roce 2002 v˘raznû

poklesl. Pfiispûl k tomu v˘raznû niÏ‰í poãet stíÏností. 

4.2. Spolupráce s institucemi a dozorov˘mi orgány

Úfiad spolupracuje v souladu se zákonem s Ministerstvem práce a sociálních vûcí a Komisí pro cenné papíry.

Ministerstvo práce a sociálních vûcí jako ústfiední orgán státní správy pro dÛchodové zabezpeãení zpra-

covává i koncepci penzijního pfiipoji‰tûní a podílí se na legislativní ãinnosti Ministerstva financí v této

oblasti. Ministerstvo práce a sociálních vûcí se dále podílí na rozhodování Ministerstva financí o udûlení

povolení ke vzniku a ãinnosti penzijních fondÛ, povolování fúzí a schvalování penzijních plánÛ.

Komise pro cenné papíry je povûfiena v˘konem státního dozoru nad dodrÏováním zákona pfii investování

penzijních fondÛ. S Ministerstvem financí spolupracuje pfii rozhodování o udûlení povolení ke vzniku 

a ãinnosti penzijních fondÛ, povolování fúzí, schvalování zmûn statutÛ a pfievodu akcií penzijních fondÛ

a jmenování likvidátorÛ penzijních fondÛ. 

Spolupráce s Komisí pro cenné papíry a âeskou národní bankou byla stvrzena podpisem Dohody 
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o vzájemné spolupráci pfii v˘konu bankovního dohledu a státního dozoru nad finanãním trhem. V prÛbûhu

roku 2002 bylo pfiipraveno její novelizované znûní. Nová dohoda byla podepsána v‰emi úãastníky dne

28. února 2003. V souladu s dohodou byly ustaveny pracovní skupiny fie‰ící aktuální otázky dozorové

praxe s prioritním cílem harmonizace dozorov˘ch postupÛ. Jedním ze základních cílÛ spolupráce jme-

novan˘ch dozorov˘ch orgánÛ byla a je v˘mûna informací a moÏnost provádût efektivní dozor nad finanãními

skupinami a konglomeráty.

Trvalou aktivitou Úfiadu je spolupráce s Asociací penzijních fondÛ âeské 

republiky, která v souãasné dobû sdruÏuje v‰echny penzijní fondy.

Úfiad prÛbûÏnû spolupracuje také s likvidátory, ktefií jsou po dohodû s Komisí

pro cenné papíry jmenováni Ministerstvem financí a zprávu o své ãinnosti pfied-

kládají Úfiadu. Spolupráce se t˘ká jen tûch likvidátorÛ penzijních fondÛ, ktefií

jsou zapsáni v seznamu vedeném Komisí pro cenné papíry. Pfiehled likvidá-

torÛ a správcÛ konkurzní podstaty penzijních fondÛ v likvidaci nebo v konkurzu

je uveden v pfiíloze ã. 22a a vpfiíloze ã. 22b této zprávy. 

Novû se roz‰ífiil okruh spolupráce do oblasti upravené zákonem ã. 120/2001

Sb., o soudních exekutorech a exekuãní ãinnosti (exekuãní fiád) a o zmûnû

dal‰ích zákonÛ. Úfiad zaslal v roce 2002 exekuãním úfiadÛm celkem 291

vyjádfiení k jejich Ïádostem o sdûlení, zda jsou konkrétní fyzické osoby, pro-

ti kter˘m byl nafiízen v˘kon soudního rozhodnutí, evidovány v registru úãast-

níkÛ penzijního pfiipoji‰tûní.

Na mezinárodní úrovni spolupracuje Úfiad v oblasti penzijních systémÛ pfiedev‰ím s mezinárodní 

organizací sdruÏující dozorové orgány nad penzijními fondy – INPRS (International Network of Pension

Regulators and Supervisors). Zástupci Úfiadu se podle moÏností aktivnû úãastní mezinárodních 

semináfiÛ, zasedání a konferencí, které INPRS vesmûs ve spolupráci s Komisí pro finanãní trhy OECD

kaÏdoroãnû pofiádá.
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II. TRH PENZIJNÍHO P¤IPOJI·TùNÍ

1. Struktura trhu

V prÛbûhu roku 2002 do‰lo v dÛsledku slouãení dvou penzijních fondÛ k zániku jed-

noho subjektu a následkem toho pÛsobilo na ãeském trhu penzijního pfiipoji‰tûní

k 31.12.2002 celkem 13 penzijních fondÛ (pfiíloha ã. 2 a). Celkov˘ pfiehled o struk-

tufie a koncentraci na trhu penzijního pfiipoji‰tûní za dobu jeho existence je zfiejm˘

z pfiílohy ã. 3. Tendenci sniÏování celkového poãtu subjektÛ na trhu penzijního pfiipo-

ji‰tûní odpovídá i vysoká koncentrace velké ãásti aktiv u relativnû malého poãtu nej-

vût‰ích penzijních fondÛ. ·est nejvût‰ích fondÛ ke konci roku 2002 kontrolovalo 83 %

celkov˘ch aktiv, coÏ je zhruba 10% nárÛst oproti roku 2001. Toto zv˘‰ení je dÛsled-

kem zmínûného slouãení dvou penzijních fondÛ v jeden v roce 2002, neboÈ oba sluão-

vané penzijní fondy figurovaly v pfiedchozím roce, podle podílu na celkov˘ch aktivech

mezi ‰esticí nejvût‰ích fondÛ. V roce 2002 se tak mezi ‰est nejsilnûj‰ích fondÛ novû

zafiadil Penzijní fond âeské spofiitelny, a.s., kter˘ nahradil slouãením zanikl˘ Vojensk˘

otevfien˘ penzijní fond, a.s. Ostatních pût fondÛ si svou pozici udrÏelo.

Podíl jednotliv˘ch penzijních fondÛ na celkov˘ch aktivech je zfiejm˘ z grafu na násle-

dující stranû.

Podíl aktiv penzijních fondÛ na hrubém domácím produktu se postupnû zvy‰uje. Pfies-

toÏe se srovnávají dva ekonomicky nesoumûfiitelné ukazatele (tokov˘ a stavov˘), rÛst

podílu svûdãí o pfietrvávající dynamiãnosti nov˘ch vkladÛ do penzijního pfiipoji‰tûní.

Podíl majetku penzijních fondÛ na HDP âeské republiky

Index Index

2000 2001 2002 2001/2000 2002/2001

Aktiva penzijních fondÛ (v mld. Kã) 44 55 69 1,25 1,25

Hrub˘ domácí produkt (v bûÏn˘ch cenách, v mld. Kã) 1 985 2 158 2 276 1,09 1,05

Podíl aktiv penzijních fondÛ na HDP (v %) 2,22 2,55 3,03 1,15 1,19
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Podíl jednotliv˘ch penzijních fondÛ na celkov˘ch aktivech k 31.12.2002

CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS PENZIJNÍ FOND A.S.
26,54%

Penzijní fond Komerãní banky a.s.
14,06 %

Penzijní fond âeské poji‰Èovny, a.s.
11,02 %

Penzijní fond âeské spofiitelny, a.s.
10,78 %

âeskomoravsk˘ penzijní fond, a.s.
10,24 %

ING penzijní fond, a.s.
10,13 %

ABN AMRO Penzijní fond, a.s.
6,70 %

Allianz penzijní fond, a.s.
4,74 %

Commercial Union Penzijní Fond, a.s.
2,79 %

Hornick˘ penzijní fond Ostrava, a.s.
1,14 %

Generali penzijní fond a.s.
0,89 %

Zemsk˘ penzijní fond, a.s.
0,59 %

âSOB Penzijní fond, a.s.
0,38 % 10% 20% 30%

▲ ▲ ▲

2. Hospodafiení penzijních fondÛ

Investiãní politika se u vût‰iny penzijních fondÛ i v roce 2002 vyznaãovala obezfietností, a proto se ponejvíce

zamûfiovala na nákup státních dluhopisÛ a pokladniãních poukázek, které sice pfiiná‰ejí niÏ‰í v˘nosy,

av‰ak jsou pfiijatelné z hlediska rizikovosti. 

Struktura portofolia penzijních fondÛ v %

31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002

Akcie a podílové listy 9,43 7,23 6,24

Dluhopisy 56,12 60,37 73,80

Pokladniãní poukázky 22,30 22,35 9,70

Peníze na úãtech a termínové vklady 5,70 3,90 5,07

Nemovitosti 1,79 1,15 0,94

Ostatní aktiva 4,42 4,02 2,15

Ostatní investice 0,24 0,98 2,10

Celkem 100,00 100,00 100,00
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V˘znamn˘ podíl na struktufie majetku penzijních fondÛ pfiedstavují dluhopisy a v návaznosti pak

dluhopisy zahraniãní, jejichÏ zastoupení je zachyceno v následující tabulce. NárÛst podílu zahraniãních

dluhopisÛ na celkovém majetku byl v˘razn˘ v roce 2001, zatímco v roce 2002 do‰lo jen k nepatrnému

zv˘‰ení.

Procentuální zastoupení zahraniãních dluhopisÛ

Index Index

Podíl zahraniãních dluhopisÛ 2000 2001 2002 2001/2000 2002/2001

na dluhopisech celkem 1,52 7,26 6,34 4,78 0,87

na majetku celkem 0,85 4,38 4,68 5,15 1,07

V pfiílohové ãásti této zprávy naleznete podrobnûj‰í informace t˘kající se základního kapitálu penzijních

fondÛ (pfiíloha ã. 10), dále souhrnnou rozvahu penzijních fondÛ (pfiíloha ã. 7) a v˘kaz zisku a ztráty za

cel˘ sektor (pfiíloha ã. 8). 

Celkové hospodáfiské v˘sledky penzijních fondÛ 

Index Index

2000 2001 2002 2001/2000 2002/2001

Hospodáfisk˘ v˘sledek za úãetní období (v tis. Kã) 1 325 219 1 735 873 2 265 219 1,31 1,30

Skuteãné podíly na v˘nosech hospodafiení penzijního fondu pfiipsané úãastníkÛm penzijního pfiipoji‰tûní

v jednotliv˘ch fondech se odvíjely od dosaÏen˘ch hospodáfisk˘ch v˘sledkÛ. PrÛmûrn˘ pfiipsan˘ nominální

v˘nos za cel˘ sektor pfii zohlednûní v˘‰e aktiv jednotliv˘ch penzijních fondÛ ãinil 3,58 % za rok 2002.

Pfiehled nominálního v˘nosu jednotliv˘ch penzijních fondÛ za rok 2002 je uveden v pfiíloze ã. 15 této zprávy.

Do hospodafiení penzijních fondÛ se vedle míry inflace a v˘nosovosti jednotliv˘ch investic promítá i v˘‰e

nákladÛ na jejich ãinnost. Je pozitivní, Ïe od roku 2000 se náklady sniÏují jak v absolutním vyjádfiení,

tak i v prÛmûru na úãastníka.  

V˘voj nákladÛ penzijních fondÛ vãetnû podílu na úãastníka

Index Index

2000 2001 2002 2001/2000 2002/2001

Náklady celkem (tis. Kã) 2 156 001 2 125 347 1 974 699 0,99 0,93

z toho provozní náklady 1 618 806 1 506 589 1 285 029 0,93 0,85

vybrané poloÏky provozních nákladÛ:

- správní náklady 1 161 661 1 173 305 812 193 1,01 0,69

- osobní náklady 333 992 327 060 283 934 0,98 0,87

Poãet úãastníkÛ penzijního pfiipoji‰tûní 2 298 340 2 534 436 2 621 881 1,10 1,03

PrÛmûrné náklady na úãastníka celkem (Kã) 938 839 753 0,89 0,90

PrÛmûrné provozní náklady na úãastníka (Kã) 704 595 490 0,85 0,82
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3. Akcionáfii penzijních fondÛ

âtyfii penzijní fondy v âeské republice byly vlastnûny kapitálovû siln˘mi zahraniãními akcionáfii, ktefií mûli

k 31.12.2002 ve stoprocentním drÏení dva penzijní fondy a v dal‰ích dvou penzijních fondech mûli ma-

joritní podíl. Ve tfiech z v˘‰e uveden˘ch penzijních fondÛ se jednalo o akcionáfie s rozhodující majetkovou

úãastí ze zemí Evropské unie – z Rakouska a ve dvou pfiípadech z Nizozemí. Zemû pÛvodu ãtvrtého 

akcionáfie s rozhodující zahraniãní úãastí je ·v˘carsko. Akcionáfii s rozhodující zahraniãní úãastí kontrolovali

cca 44 % ve‰ker˘ch aktiv penzijních fondÛ. 

Struktura akcionáfiÛ penzijních fondÛ

Stav k 31.12.

Akcionáfii 2000 2001 2002

100 % tuzemsk˘ podíl 13 8 9

100 % zahraniãní podíl 6 2 2

PfievaÏující tuzemsk˘ podíl 0 0 0

PfievaÏující zahraniãní podíl 0 4 2

Celkem 19 14 13

Úbytek v fiadách akcionáfiÛ se zahraniãní majetkovou úãastí ve srovnání s rokem 2001 byl zpÛsoben 

u jednoho penzijního fondu zmûnou zahraniãní majetkové úãasti na stoprocentní tuzemsk˘ podíl a dále

pak - v dÛsledku slouãení - zánikem jednoho penzijního fondu s pfievahou zahraniãních akcionáfiÛ. Základní

pfiedstavu o penzijních fondech v ãlenûní podle rozhodující majetkové úãasti a struktufie tûchto úãastí

podávají rovnûÏ pfiílohy ã. 4, ã. 5 a ã. 6 této zprávy.

4. Úãastníci penzijního pfiipoji‰tûní

Doposud uvádûn˘m zdrojem poãtu úãastníkÛ v systému byly ãtvrtletní Ïádosti penzijních fondÛ o stát-

ní pfiíspûvek a tudíÏ odpovídal poãet úãastníkÛ  poãtu smluv zpracovávan˘ch v Ïádosti o státní pfiíspûvek

za dané ãtvrtletí. Ve snaze o lep‰í vypovídací schopnost údaje o poãtu úãastníkÛ penzijního pfiipoji‰tûní 

do‰lo, s platností od roku 2001, ke zmûnû ve vykazování tohoto ukazatele na údaj, kter˘ pfiedstavuje

poãet neukonãen˘ch penzijních pfiipoji‰tûní. DÛvodem této zmûny je skuteãnost, Ïe poãet neukonãen˘ch

penzijních pfiipoji‰tûní nezachycuje pouze zpracované ãtvrtletní Ïádosti penzijních fondÛ o státní

pfiíspûvek za své úãastníky (respektive smlouvy), ale fakticky vypovídá o skuteãném poãtu penzijních

pfiipoji‰tûní, která nejsou v databázi Ministerstva financí ukonãena. Tento údaj zahrnuje tedy i pfieru‰ená

penzijní pfiipoji‰tûní, napfiíklad z dÛvodu pfieru‰ení a odkladu placení, v˘povûdi nebo pfiípravy na pfievod.

Poãet neukonãen˘ch penzijních pfiipoji‰tûní ke konci  roku 2002 ãiní 2 621 881. V prÛbûhu roku 2002

vzrostl poãet úãastníkÛ, ktefií poprvé vstoupili do systému penzijního pfiipoji‰tûní, o 212 776 osob. NárÛst

poãtu úãastníkÛ penzijního pfiipoji‰tûní v posledních tfiech letech zachycuje následující graf, celkov˘ v˘voj 

v letech 1994 – 2002 je zfiejm˘ z grafu v pfiíloze ã. 11.



Poãet úãastníkÛ penzijního pfiipoji‰tûní
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Úãastníci si mohou prostfiedky naspofiené u jednoho penzijního fondu (na základû nové smlouvy o pen-

zijním pfiipoji‰tûní) pfievést k jinému penzijnímu fondu. Na takovém základû bylo za rok 2002 uskuteãnûno

32 756 individuálních pfievodÛ a za dobu existence penzijního pfiipoji‰tûní bylo realizováno celkem

347 925 takov˘chto pfievodÛ penzijních pfiipoji‰tûní.

Poãet individuálních pfievodÛ úãastníkÛ mezi penzijními fondy
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Vûková struktura úãastníkÛ je velmi setrvaãná, cel˘ kmen stárne bez ohledu na skuteãnost, Ïe do sys-

tému vstupuje mlad‰í generace. Nejpoãetnûj‰í skupinu pfiedstavují obãané v rozmezí 50 aÏ 59 let vûku.

Podíl jednotliv˘ch vûkov˘ch kategorií na celkovém poãtu úãastníkÛ za rok 2002 je patrn˘ z pfiílohy ã. 12.

▼
Trh penzijního 

pfiipoji‰tûní

V˘roãní zpráva 2002  

Úfiad státního dozoru v poji‰Èovnictví a penzijním pfiipoji‰tûní
19

2 298 340 2 534 436

45 917

2 621 881

32 75664 950
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Vûková struktura úãastníkÛ penzijního pfiipoji‰tûní
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Pfiehled o celkové v˘‰i vloÏen˘ch úãastnick˘ch pfiíspûvkÛ a na nû pfiipadajících státních pfiíspûvkÛ podává

následující tabulka, pfiiãemÏ úãastnické pfiíspûvky prezentované v této zprávû jsou pfiíspûvky bez pfiíspûvkÛ

placen˘ch zamûstnavatelem.

Pfiíspûvky do systému penzijního pfiipoji‰tûní (v tis. Kã) 

31.12.2000 31.12.2001 31.12.2002

Úãastnick˘ pfiíspûvek celkem od r. 1994 37 918 926 47 958 740 58 915 775

Státní pfiíspûvek celkem od r. 1994 11 312 401 13 970 538 16 740 778

Celkem vloÏené pfiíspûvky od r. 1994 49 231 327 61 929 278 75 656 553

Za celou dobu existence penzijního pfiipoji‰tûní bylo do systému vloÏeno postupnû do konce roku 2002

témûfi 75,7 mld. Kã, z  toho 16,7 mld. Kã státního pfiíspûvku. Pfiíspûvky státu a úãastníkÛ penzijního pfiipo-

ji‰tûní do systému v jednotliv˘ch letech jsou patrné z pfiíloh ã. 14 a ã. 13.

Mûsíãní prÛmûrné pfiíspûvky na úãastníka (v Kã) 

Index Index

2000 2001 2002 2001/2000 2002/2001

Úãastnick˘ pfiíspûvek 326,20 340,30 354,00 1,04 1,04

Státní pfiíspûvek 89,00 90,20 89,80 1,01 1,00

Pfiíspûvek zamûstnavatele 232,50 283,30 311,60 1,22 1,10



Nejv˘znamnûj‰í poloÏku v˘dajové strany finanãní bilance sektoru penzijních fondÛ tvofií objem vypla-

ceného jednorázového vyrovnání úãastníkÛm. Za celou dobu existence penzijního pfiipoji‰tûní pfiedstavuje

tato dávka k 31. 12. 2002 celkem 20 901 mil. Kã, coÏ je 85 % v‰ech v˘plat ze systému. Z ostatních v˘plat

je v˘znamn˘ je‰tû objem odbytného, kter˘ dosáhl 3 014 mil. Kã, tj. 12,3 % rovnûÏ v kumulativním vyjádfiení

od roku 1994.

V roce 2002 pfiispíval zamûstnavatel více neÏ 650 tisícÛm úãastníkÛ, z toho 14 tisícÛm hradil jejich pfiíspûvek

zcela. V˘‰e pfiíspûvkÛ v letech 2000, 2001 a 2002 je uvedena v tabulce na následující stranû.

Poãet úãastníkÛ, kter˘m pfiispívá na penzijní pfiipoji‰tûní zamûstnavatel

700 000

600 000

500 000

400 000

300 000

200 000

100 000

700 000

2000 2001 2002

Celkov˘ poãet úãastníkÛ, jimÏ pfiispívá na penzijní pfiipoji‰tûní zamûstnavatel, pfiedstavuje v roce 2002

zhruba 25 %.

Podíl úãastníkÛ s pfiíspûvkem zamûstnavatele na celkovém poãtu úãastníkÛ (v %) 
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567 745 650 209416 421

22,40 24,818,12
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Pfiíspûvky placené zamûstnavatelem v mil. Kã

Index Index

2000 2001 2002 2001/2000 2002/2001

Pfiíspûvky placené zamûstnavatelem 1 162 1 930 2 431 1,66 1,26

Ve zpÛsobu zdanûní penzijních fondÛ, pfiíspûvkÛ na penzijní pfiipoji‰tûní a dávek vyplácen˘ch z pen-

zijního pfiipoji‰tûní nedo‰lo ve zdaÀovacím období roku 2002 k Ïádn˘m zmûnám.

Za zdaÀovací období roku 2002 zaplatili zamûstnavatelé za své zamûstnance celkem 2 431 mil. Kã, coÏ

je meziroãní nárÛst o cca 26 %. MoÏnost zafiazení pfiíspûvkÛ zamûstnavatele za své zamûstnance do daÀovû

uznateln˘ch nákladÛ na dosaÏení, zaji‰tûní a udrÏení pfiíjmÛ pfiedstavovalo dle odhadu Ministerstva 

financí dopad na vefiejné rozpoãty za zdaÀovací období roku 2002 ve v˘‰i 651 mil. Kã oproti 465 mil. Kã

v pfiedchozím roce. To, Ïe pfiíspûvky placené zamûstnavatelem nejsou zahrnovány do pfiíjmu ze závislé

ãinnosti, odhadem uspofiilo úãastníkÛm 470 mil. Kã.

Poãet úãastníkÛ, ktefií vyuÏili odpoãty ze základu danû (§ 15 odst. 12 zákona o dani z pfiíjmÛ)

ZdaÀovací období Poãet úãastníkÛ

2000 150 447

2001 193 105

2002 213 028

MoÏnost 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

2002 celkem 213 028 úãastníkÛ, coÏ pfiedstavuje meziroãní nárÛst o více neÏ 10 %. V plném rozsahu moh-

lo vyuÏít této odãitatelné poloÏky ze základu danû celkem 83 509 úãastníkÛ. Z uveden˘ch ãísel je pa-

trné, Ïe tohoto daÀového zv˘hodnûní vyuÏívá stále vût‰í poãet úãastníkÛ. Na tomto trendu se podílejí

velkou mûrou i samotné penzijní fondy zdárnou informaãní kampaní. Citované daÀové zv˘hodnûní mû-

lo dle odhadu Ministerstva financí dopad na vefiejné rozpoãty ve v˘‰i cca 282 mil. Kã.

Odhad celkového dopadu úlev na dani z pfiíjmÛ na vefiejné rozpoãty (v mld. Kã)

ZdaÀovací období Dopad na vefiejné rozpoãty

2000 0,900

2001 1,105

2002 1,403

Celkov˘ dopad daÀov˘ch úlev poskytovan˘ch v souvislosti s penzijním pfiipoji‰tûním na vefiejné rozpoãty 

má nadále rostoucí charakter, za zdaÀovací období roku 2002 je odhadován Ministerstvem financí na

1,4 mld. Kã.
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150/1958 Ú.l., vládní vyhlá‰ka o vyfiizování stíÏností, oznámení a podnûtu pracujících 

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., zákon o nûkter˘ch opatfieních proti legalizaci v˘nosÛ z trestné ãinnosti

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

309/2002 Sb., zákon o zmûnû zákonÛ souvisejících s pfiijetím zákona o sluÏbû státních zamûstnancÛ 

ve správních úfiadech a o odmûÀování tûchto zamûstnancÛ a ostatních zamûstnancÛ ve 

správních úfiadech (sluÏební zákon)



▼

Pfiíloha ã. 2 a, 2 b

V˘roãní zpráva 2002  

Úfiad státního dozoru v poji‰Èovnictví a penzijním pfiipoji‰tûní
25

ã.fi. kód PF název penzijního fondu adresa

1 01 Commercial Union Penzijní Fond, a.s. Lond˘nská 41/506, 120 21  Praha 1

2 03 Penzijní fond âeské poji‰Èovny, a.s. Truhláfiská 9/1106, 110 00  Praha 1

3 04 Zemsk˘ penzijní fond, a.s. ul. 28. fiíjna 45, 702 00  Ostrava

4 07 âeskomoravsk˘ penzijní fond, a.s. Vinohradská 167/3217, 100 00  Praha 10

5 14 Penzijní fond Komerãní banky a.s. Lucemburská 7/1170, 130 11  Praha 3

6 16 CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS PENZIJNÍ FOND A.S. Starobrnûnská 8, 602 00  Brno

7 23 Hornick˘ penzijní fond Ostrava, a.s. Sokolská tfiída 26a, 702 00  Ostrava 2

8 24 Penzijní fond âeské spofiitelny, a.s. Poláãkova 1976/2, 140 21  Praha 4

9 29 ING penzijní fond, a.s. NádraÏní 25, 150 00  Praha 5

10 32 âSOB Penzijní fond, a.s. Na Pfiíkopû ãp. 854/14, 150 20  Praha 1

11 33 ABN AMRO Penzijní fond, a.s. Olomoucká 40, 618 00  Brno

12 42 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132, 120 84  Praha 2

13 46 Allianz penzijní fond, a.s. Bucharova 1281/2, 158 00  Praha 5

Pfiehled penzijních fondÛ s povolením k ãinnosti k 30.06.2003

ã.fi. kód PF název penzijního fondu adresa

1 01 âP penzijní fond, a.s Truhláfiská 9/1106, 110 00  Praha 1

2 03 Penzijní fond âeské poji‰Èovny, a.s. Truhláfiská 9/1106, 110 00  Praha 1

3 04 Zemsk˘ penzijní fond, a.s. ul. 28. fiíjna 45, 702 00  Ostrava

4 07 âeskomoravsk˘ penzijní fond, a.s. Vinohradská 167/3217, 100 00  Praha 10

5 14 Penzijní fond Komerãní banky a.s. Lucemburská 7/1170, 130 11  Praha 3

6 16 CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS PENZIJNÍ FOND A.S. Starobrnûnská 8, 602 00  Brno

7 23 Hornick˘ penzijní fond Ostrava, a.s. Sokolská tfiída 26a, 702 00  Ostrava 2

8 24 Penzijní fond âeské spofiitelny, a.s. Poláãkova 1976/2, 140 21  Praha 4

9 29 ING penzijní fond, a.s. NádraÏní 25, 150 00  Praha 5

10 32 âSOB Penzijní fond, a.s. Na Pfiíkopû ãp. 854/14, 150 20  Praha 1

11 33 ABN AMRO Penzijní fond, a.s. Olomoucká 40, 618 00  Brno

12 42 Generali penzijní fond a.s. Bûlehradská 132, 120 84  Praha 2

13 46 Allianz penzijní fond, a.s. ¤ímská 103/12, 120 00  Praha 2

Pfiehled penzijních fondÛ  s povolením k ãinnosti k 31.12.2002
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42
Generali penzijní fond, a.s.

(Generali Creditanstalt penzijní fond a.s.)

46
Allianz penzijní fond, a.s.

(Allianz-Îivnobanka, penzijní fond, a.s.)

29
ING penzijní fond, a.s.

(PrÛmyslov˘ penzijní fond, a.s.)

32
âSOB Penzijní fond, a.s.

(Penzijní fond spokojenosti, a.s.)

33
ABN AMRO Penzijní fond, a.s. 

(Penzijní fond Koruna, a.s.)

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

4 Zemsk˘ penzijní fond, a.s.

7 âeskomoravsk˘ penzijní fond, a.s.

14 Penzijní fond Komerãní banky, a.s.

16 CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS PENZIJNÍ FOND A.S.

23 Hornick˘ penzijní fond Ostrava, a.s.

1
Commercial Union Penzijní Fond, a.s.

(V‰eobecn˘ vzájemn˘ penzijní fond, a.s.)

24
Penzijní fond âeské spofiitelny, a.s.

(Spofiitelní penzijní fond, a.s.)

7 âeskomoravsk˘ penzijní fond, a.s.

45 âesk˘ penzijní fond ZDRAVÍ, a.s.

2 Vojensk˘ otevfien˘ penzijní fond, a.s.

16 CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS PENZIJNÍ FOND A.S.

24 Spofiitelní penzijní fond, a.s.

39 Penzijní fond GARANT, a.s.

19 Stavební penzijní fond âR, a.s.

33 ABN AMRO penzijní fond, a.s.

17 Îivnobanka - penzijní fond, a.s.

31 Allianz-HYPO penzijní fond, a.s.
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5
Penzijní fond CERTUM-RENTA, a.s. 

(Penzijní fond RENTA, a.s.)

38
Nov˘ penzijní fond, a.s.  

(Penzijní fond HOSTEN a.s.)

26

28
Penzijní fond V‰eobecné zdravotní poji‰Èovny âR, a.s.

(Penzijní fond Slávie, a.s.)

20
ABN AMRO penzijní fond, a.s.

(Penzijní fond ·koda, a.s.)

7 âeskomoravsk˘ penzijní fond, a.s.

27 Obãansk˘ penzijní fond, a.s.

10 âesk˘ penzijní fond, a.s.

22 Penzijní fond ZDRAVÍ, a.s.

2 Vojensk˘ otevfien˘ penzijní fond, a.s.

6 Podnikatelsk˘ penzijní fond, a.s.

15 Penzijní fond Union, a.s.

13 BáÀsk˘ a hutní penzijní fond, a.s.

16 Winterthur penzijní fond, a.s.

33 JISTOTA a KORUNA penzijní fond, a.s.

pÛvodní povolené penzijní fondy

kód název penzijního fondu

LEGENDA

PF vzniklé slouãením nebo splynutím

kód penzijní fond v ãinnosti

souãasn˘ název penzijního fondu

(pÛvodní název penzijního fondu)

slouãení penzijních fondÛ

splynutí penzijních fondÛ

12 Penzijní fond Energie, a.s.

16 Winterthur penzijní fond, a.s.

30 CR FONTÁNA penzijní fond, a.s.

34 Univerzální penzijní fond EVEREST, a.s.

37 BIÎUTERNÍ OTEV¤EN¯ PENZIJNÍ FOND, a.s.

18 Penzijní fond JISTOTA, a.s.

18 Penzijní fond JISTOTA, a.s.

36 Penzijní fond RENTIA, a.s.

33 Penzijní fond Koruna, a.s.

Penzijní fondy v likvidaci, konkurzu

Penzijní fondy vymazané z Obchodního rejstfiíku

5 Penzijní fond RENTA, a.s.

35

8 Bankovní penzijní fond, a.s.

9 âesk˘ národní penzijní fond, a.s.

11 Penzijní fond Vy‰ehrad, a.s.

21 MULTI penzijní fond, a.s.

25 Penzijní fond Thalia, a.s.

40 Regionální penzijní fond, a.s.

41 Penzijní fond VIVA, a.s.

43 Penzijní fond Univerzum, a.s. 44 Rodinn˘ penzijní fond, a.s.

CERTUM penzijní fond, a.s.

GARANCE - Vzájemn˘ penzijní fond 

pro âechy, Moravu a Slezsko, a.s.

36 Penzijní fond RENTIA, a.s.
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Penzijní fondy v ãlenûní podle rozhodující majetkové úãasti
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■ Penzijní fondy s rozhodující zahraniãní majetkovou úãastí  ■ Penzijní fondy s rozhodující tuzemskou majetkovou úãastí

0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

41 41 34 27 20 13 8 9

3 3 4 3 4 6 6 4
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Struktura penzijních fondÛ s rozhodující tuzemskou majetkovou úãastí

5

10

15

20

25

30

35

40

45

■ Penzijní fondy s majoritou rezidentské banky 
■ Penzijní fondy s majoritou rezidentské poji‰Èovny
■ Penzijní fondy s pfievahou ostatních tuzemsk˘ch subjektÛ  

0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

36 36 30 23 16 8 3
2

3 3 2 2 2 2 2
3

2 2 2 2 2 3 3 4

Struktura penzijních fondÛ s rozhodující zahraniãní majetkovou úãastí

1

2

3

4

5

6

■ Penzijní fondy s rozhodující majetkovou úãastí ze zemí EU
■ Penzijní fondy s rozhodující majetkovou úãastí mimo zemû EU

0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

1 1 2 1 2

2 2

1

2 2 2 2 2 4 4 3



V˘roãní zpráva 2002    

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

▼

Pfiíloha ã. 7

30

Rozvaha penzijních fondÛ k 31.12.2002

oznaã. A K T I V A ã.fi. tis. Kã

1. Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank 1 711
1.1 Pokladní hotovost 2 711
1.2 Vklady u centrálních bank 3 0
2. Státní bezkuponové dluhopisy a ostatní cenné papíry pfiijímané centrální 

bankou k refinancování 4 0
2.1 Státní cenné papíry 5 0
2.2 Ostatní cenné papíry 6 0
3. Pohledávky za bankami a druÏstevními záloÏnami 7 3 503 862
3.1 - splatné na poÏádání 8 2 198 657
3.2 - ostatní pohledávky vãetnû termínovan˘ch vkladÛ nad 7 dnÛ 9 1 305 205
4. Pohledávky za nebankovními subjekty 10 28 061
4.1 - splatné na poÏádání 11 0
4.2 - ostatní pohledávky 12 28 061
5. Dluhové cenné papíry 13 57 580 144
5.1 - vládních institucí 14 36 555 841
5.2. - v ostatních subjektech 15 21 024 303
6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly 16 4 297 285
6.1 Akcie 17 4 295 775
6.2 Podílové listy a ostatní podíly 18 1 510
7. Úãasti s podstatn˘m vlivem 19 0
7.1 - v bankách 20 0
7.2 - v ostatních subjektech 21 0
8. Úãasti s rozhodujícím vlivem 22 0
8.1 - v bankách 23 0
8.2 - v ostatních subjektech 24 0
9. Nehmotn˘ majetek        25 232 496
9.1 Zfiizovací v˘daje                   26 0
9.2 Goodwill 27 21 678
9.3 Ostatní nehmotn˘ majetek 28 202 326
9.4. Pofiízení nehmotného majetku a poskytnuté zálohy 29 8 492
10. Hmotn˘ majetek          30 745 038
10.1 Pozemky a budovy pro provozní ãinnost 31 239 222
10.2 Ostatní hmotn˘ majetek 32 505 816
10.2.1 Provozní dlouhodob˘ hmotn˘ majetek (mimo budov a pozemkÛ) 33 83 796
10.2.2 Pofiízení dlouhodobého provozního hmotného majetku a poskytnuté zálohy 34 10 301
10.2.3 Pozemky a budovy pro neprovozní ãinnost 35 376 945
10.2.4 Neprovozní dlouhodob˘ hmotn˘ majetek (mimo budov a pozemkÛ) 36 23 301
10.2.5 Pofiízení dlouhodobého neprovozního hmotného majetku a poskytnuté zálohy 37 11 473
11. Ostatní aktiva 38 1 400 431
11.1 Ostatní pokladní hodnoty 39 736
11.2 Pohledávky z obchodních vztahÛ  a za zamûstnanci 40 51 391
11.3 Pohledávky za státním rozpoãtem - státní pfiíspûvek 41 606 697
11.4 Pohledávky za státním rozpoãtem - daÀové pohledávky 42 399 949
11.5 Pohledávky z obchodÛ s cenn˘mi papíry (mimo nesplacené cenné papíry) 43 133 992
11.6 Zásoby 44 2 632
11.7 Dohadné úãty aktivní 45 205 034
12. Pohledávky za akcionáfii a spoleãníky 46 0
13. Náklady a pfiíjmy pfií‰tích období 47 1 139 450
13.1 Náklady pfií‰tích období 48 1 131 887
13.2 Pfiíjmy pfií‰tích období 49 7 563

AKTIVA CELKEM                      50 68 927 478
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oznaã. P A S I V A ã.fi. tis. Kã

1. Závazky vÛãi bankám a druÏstevním záloÏnám 51 0
1.1 - splatné na poÏádání 52 0
1.2 - ostatní závazky 53 0
2. Závazky vÛãi nebankovním subjektÛm 54 0
3. Závazky z dluhov˘ch cenn˘ch papírÛ 55 0
3.1 Emitované dluhové cenné papíry 56 0
3.2 Ostatní závazky z dluhov˘ch cenn˘ch papírÛ 57 0
4. Ostatní pasiva 58 64 127 205
4.1 Závazky z obchodních vztahÛ 59 104 255
4.2 Závazky vÛãi zamûstnancÛm 60 9 843
4.3 Závazky ze sociálního zabezpeãení  61 6 150
4.4 Závazky vÛãi státnímu rozpoãtu - státní pfiíspûvek 62 23 763
4.5 Závazky vÛãi státnímu rozpoãtu - daÀové závazky 63 26 317
4.6 Závazky z obchodování s cenn˘mi papíry 64 38 193
4.7 Dohadné úãty pasivní a ostatní pasiva 65 118 870
4.8 Prostfiedky úãastníkÛ penzijního pfiipoji‰tûní 66 63 799 814
4.8.1 - Pfiíspûvky úãastníkÛ a státní pfiíspûvky 67 57 788 008
4.8.2 - Prostfiedky pro v˘platu penzí 68 69 784
4.8.3 - V˘nosy z pfiíspûvkÛ úãastníkÛ 69 5 280 623
4.8.4 - Nepfiifiazené pfiíspûvky úãastníkÛ penzijního pfiipoji‰tûní 70 579 217
4.8.5 - Závazek z pfiiznan˘ch nevyplacen˘ch dávek jednorázov˘ch plnûní 71 82 182
5. V˘nosy a v˘daje pfií‰tích období 72 10 262
5.1 V˘nosy pfií‰tích období 73 1 515
5.2 V˘daje pfií‰tích období 74 8 747
6. Rezervy 75 9 144
6.1 Rezervy na dÛchody a podobné závazky (rezervy na penze) 76 3 143
6.2 Rezervy na danû 77 0
6.3 Rezervy ostatní 78 6 001
7. Podfiízené závazky 79 0
8. Základní kapitál 80 1 230 038

- v tom splacen˘ základní kapitál 81 1 230 038
9. Vlastní akcie 82 0
10. Emisní áÏio 83 148 932
11. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 84 606 948
11.1 Povinné rezervní fondy 85 418 655
11.2 Rezervní fond k vlastním akciím 86 0
11.3 Ostatní rezervní fondy 87 17 767
11.4 Ostatní fondy ze zisku 88 170 526
11.4.1 - v tom fond rezerv penzí 89 73 168
12. Rezervní fond na nové ocenûní 90 0
13. Kapitálové fondy 91 266 403
13.1 Kapitálové vklady akcionáfie 92 63 679
13.2 Ostatní kapitálové fondy 93 202 724
14. OceÀovací rozdíly 94 237 661
14.1 OceÀovací rozdíly z majetku a závazkÛ 95 172 141
14.2 OceÀovací rozdíly ze zaji‰Èovacích derivátÛ 96 65 520
14.3 OceÀovací rozdíly z pfiepoãtu úãastí 97 0
15. Nerozdûlen˘ zisk nebo neuhrazená ztráta z pfiedchozích období 98 25 666
15.1 Nerozdûlen˘ zisk  z pfiedchozích období 99 25 666
15.2 Neuhrazená ztráta z pfiedchozích období 100 0
15.3 Hospodáfisk˘ v˘sledek ve schvalovacím fiízení 101 0
16. Zisk nebo ztráta  za úãetní období 102 2 265 219

PASIVA CELKEM                      103 68 927 478
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V˘kaz zisku a ztráty penzijních fondÛ k 31.12.2002

oznaã. ã.fi. tis.  Kã

1. V˘nosy z úrokÛ a podobné v˘nosy 1 2 710 078
- v tom úroky z dluhov˘ch cenn˘ch papírÛ 2 2 546 467

2. Náklady na úroky a podobné náklady 3 339
- v tom náklady na úroky z dluhov˘ch cenn˘ch papírÛ 4 0

3. V˘nosy z akcií a podílÛ 5 40 266
4. V˘nosy z poplatkÛ a provizí 6 1 660
5. Náklady na poplatky a provize 7 651 207
6. âist˘ zisk nebo ztráta z finanãních operací 8 906 208
7. Ostatní provozní v˘nosy 9 100 217

- v tom v˘nosy z nefinanãních umístûní prostfiedkÛ úãastníkÛ 10 42 270
8. Ostatní provozní náklady 11 107 368

- v tom náklady z nefinanãních umístûní prostfiedkÛ úãastníkÛ 12 21 703
9. Správní náklady 13 812 193

1 Náklady na zamûstnance 14 283 934
1.1 Mzdy a odmûny zamûstancÛm a statutárním orgánÛm 15 207 449
1.2 Sociální a zdravotní poji‰tûní 16 66 919
1.3 Ostatní sociální náklady 17 9 566

2 Ostatní správní náklady 18 528 259
2.1 Obchodní náklady 19 120 836
2.2 Administrativní náklady vã. spotfieby, nákupÛ materiálu, energie a sluÏeb 20 407 423

10. PouÏití rezerv a opravné poloÏky k hmotnému a nehmotnému majetku 21 1 416
- v tom z nefinanãních umístûní prostfiedkÛ úãastníkÛ 22 1 000

1 PouÏití rezerv k hmotnému majetku 23 1 000
2 PouÏití opravn˘ch poloÏek k hmotnému majetku 24 0
3 PouÏití opravn˘ch poloÏek k nehmotnému majetku 25 416

11. Odpisy, tvorba rezerv a opravné poloÏky k majetku 26 172 726
- v tom z nefinanãních umístûní prostfiedkÛ úãastníkÛ 27 12 661

1 Odpisy hmotného majetku 28 86 721
2 Tvorba rezerv k hmotnému majetku 29 0
3 Tvorba opravn˘ch poloÏek k hmotnému majetku 30 30 000
4 Odpisy nehmotného majetku 31 53 634
5 Tvorba opravn˘ch poloÏek k nehmotnému majetku 32 2 371

12. PouÏití opravn˘ch poloÏek a rezerv k pohledávkám a zárukám 33 144 324
1 PouÏití opravn˘ch poloÏek k pohledávkám a zárukám 34 115 506
2 PouÏití rezerv k pohledávkám a zárukám 35 32 898
3 Zisky z postoupení pohledávek a pohledávek ze záruk 36 -4 080

13. Odpisy, tvorba opravn˘ch poloÏek a rezerv k pohledávkám a zárukám 37 162 975
1 Tvorba opravn˘ch poloÏek k pohledávkám a zárukám 38 13 605
2 Tvorba rezerv na záruky 39 0
3 Odpisy  pohledávek a pohled. ze záruk 40 149 370

14. PouÏití opravn˘ch poloÏek k úãastem s rozhodujícím a podstatn˘m vlivem 41 0
15. Tvorba opravn˘ch poloÏek k úãastem s rozhodujícím a podstatn˘m vlivem 42 0
16. PouÏití ostatních rezerv vãetnû rezerv na penze 43 332 458
17. Tvorba ostatních rezerv vãetnû rezerv na penze 44 17 544
18. PouÏití ostatních opravn˘ch poloÏek 45 170
19. Tvorba ostatních opravn˘ch poloÏek 46 12 223
20. Zisk nebo ztráta z bûÏné ãinnosti pfied zdanûním 47 2 300 222
21. Mimofiádné v˘nosy 48 3 121
22. Mimofiádné náklady 49 40 342
23. Zisk nebo ztráta z mimofiádné ãinnosti pfied zdanûním 50 -37 221
24. DaÀ z pfiíjmÛ 51 -2 218
25. Podíl na ziscích (ztrátách) pfiidruÏen˘ch spoleãností 52 0
26. Zisk nebo ztráta za úãetní období po zdanûní 53 2 265 219
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Struktura portfolia penzijních fondÛ k 31.12.2002
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6,24 % 73,80 % 9,70 % 5,07 % 0,35 % 0,59 % 2,10 % 2,15 %



V˘roãní zpráva 2002    

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

▼

Pfiíloha ã. 10 a, ã. 10 b

34

Základní kapitál penzijních fondÛ
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Poãet úãastníkÛ penzijního pfiipoji‰tûní

1994

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
0

183 336 1 290 126 1 564 250 1 637 584 1 740 143 2 006 276 2 298 340 2 534 436 2 621 881

Vûková struktura úãastníkÛ penzijního pfiipoji‰tûní k 31.12.2002

18-29 let

1 0 %

20 %

30 %

30-39 let 40-49 let 50-59 let 60-69 let 70 a více let 
0

11,46 16,79 24,38 29,79 11,95 5,63
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Pfiíspûvky úãastníkÛ penzijního pfiipoji‰tûní
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Zhodnocení prostfiedkÛ úãastníkÛ podle penzijních fondÛ k 31.12.2002

ã.fi. kód PF název penzijního fondu %

1 01 Commercial Union Penzijní Fond, a.s. 2,32

2 03 Penzijní fond âeské poji‰Èovny, a.s. 3,18

3 04 Zemsk˘ penzijní fond, a.s. 4,10

4 07 âeskomoravsk˘ penzijní fond, a.s. 3,00

5 14 Penzijní fond Komerãní banky a.s. 4,63

6 16 CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS PENZIJNÍ FOND A.S. 3,41

7 23 Hornick˘ penzijní fond Ostrava, a.s. 3,20

8 24 Penzijní fond âeské spofiitelny, a.s. 3,50

9 29 ING penzijní fond, a.s. 4,00

10 32 âSOB Penzijní fond, a.s. 4,26

11 33 ABN AMRO Penzijní fond, a.s. 3,50

12 42 Generali penzijní fond a.s. 4,10

13 46 Allianz penzijní fond, a.s. 3,71

PrÛmûrn˘ pfiipsan˘ nominální v˘nos za cel˘ sektor - prost˘ prÛmûr 3,61

PrÛmûrn˘ pfiipsan˘ nominální v˘nos za cel˘ sektor - váÏen˘ prÛmûr (váha dle v˘‰e aktiv PF) 3,58

Inflace dle âSÚ 1,80
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PrÛmûrné zhodnocení prostfiedkÛ úãastníkÛ penzijního pfiipoji‰tûní

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

■ PrÛmûrn˘ pfiipsan˘ nominální v˘nos  ■ Inflace dle âSÚ  ■ PrÛmûrn˘ pfiipsan˘ reáln˘ v˘nos
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0,27

-0,67

Poznámka: VáÏen˘ prÛmûr podle v˘‰e aktiv jednotliv˘ch penzijních fondÛ
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PrÛmûrné náklady penzijních fondÛ na úãastníka

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

■ PrÛmûrné náklady celkem  ■ PrÛmûrné provozní náklady
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831
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Poznámka:

■ Zdroje tvofií pfiíspûvky úãastníkÛ, státní pfiíspûvky pfii zohlednûní vrácen˘ch státních pfiíspûvkÛ a hospodáfisk˘ v˘sledek
penzijních fondÛ

■ Zdroje vãetnû pfiíspûvkÛ placen˘ch zamûstnavatelem
■ Vyplacené prostfiedky zahrnují ve‰keré dávky tj. jednorázová vyrovnání, odbytné, pozÛstalostní a starobní penzi, dûdûní
■ ZÛstatek pfiedstavuje rozdíl zdrojÛ a vyplacen˘ch prostfiedkÛ
■ ZÛstatek pfii zohlednûní pfiíspûvkÛ placen˘ch zamûstnavatelem
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Zdroje a vyplacené prostfiedky penzijních fondÛ
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Podíly penzijních fondÛ na jednotliv˘ch ukazatelích k 31.12.2002 

Commercial Union 
Penzijní Fond, a.s.

Penzijní fond 
âeské poji‰Èovny, a.s.

Zemsk˘ penzijní 
fond, a.s.

âeskomoravsk˘ 
penzijní fond, a.s.

Penzijní fond 
Komerãní banky a.s.

CREDIT SUISSE LIFE & 
PENSIONS PENZIJNÍ 
FOND A.S.

Hornick˘ penzijní 
fond Ostrava, a.s.

Penzijní fond 
âeské spofiitelny, a.s.

ING penzijní fond, a.s.

âSOB Penzijní fond, a.s.

ABN AMRO Penzijní 
fond, a.s.

Generali penzijní fond a.s.

Allianz penzijní fond, a.s.

0 5,00 % 10,00 % 15,00 % 20,00 % 25,00 % 30,00 %

3,33
2,79
2,10

12,88
11,02
8,87

0,52
0,59
0,51

11,01
10,24
9,08

9,98
14,06
18,56

23,19
26,54
26,98

0,73
1,14
1,01

14,76
10,78
10,5

9,91
10,13
10,71

0,42
0,38
0,35

8,13
6,70
5,35

0,88
0,89
0,98

4,26
4,74
5,00

Podíl penzijního fondu v %: ■ úãastníci  ■ aktiva  ■ zisk
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Pfiehled depozitáfiÛ penzijních fondÛ k 31.12.2002

ã.fi. kód PF název penzijního fondu depozitáfi

1 01 Commercial Union Penzijní Fond, a.s. Îivnostenská banka, a.s. 

2 03 Penzijní fond âeské poji‰Èovny, a.s. âeskoslovenská obchodní banka, a.s. 

3 04 Zemsk˘ penzijní fond, a.s. Citibank a.s.

4 07 âeskomoravsk˘ penzijní fond, a.s. Îivnostenská banka, a.s. 

5 14 Penzijní fond Komerãní banky a.s. âeská spofiitelna, a.s. 

6 16 CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS PENZIJNÍ FOND A.S. âeskoslovenská obchodní banka, a.s. 

7 23 Hornick˘ penzijní fond Ostrava, a.s. âeská spofiitelna, a.s. 

8 24 Penzijní fond âeské spofiitelny, a.s. Komerãní banka, a.s. 

9 29 ING penzijní fond, a.s. âeskoslovenská obchodní banka, a.s. 

10 32 âSOB Penzijní fond, a.s. Îivnostenská banka, a.s. 

11 33 ABN AMRO Penzijní fond, a.s. âeskoslovenská obchodní banka, a.s. 

12 42 Generali penzijní fond a.s. HVB Bank Czech Republic a.s.

13 46 Allianz penzijní fond, a.s. Komerãní banka, a.s. 
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Pfiehled auditorÛ penzijních fondÛ k 31.12.2002

ã.fi. kód PF název penzijního fondu auditor

1 01 Commercial Union Penzijní Fond, a.s. KPMG âeská republika  Audit, spol. s r.o.

2 03 Penzijní fond âeské poji‰Èovny, a.s. KPMG âeská republika  Audit, spol. s r.o.

3 04 Zemsk˘ penzijní fond, a.s. Ing. Jaromír Klásek, ã. opr. 720

4 07 âeskomoravsk˘ penzijní fond, a.s. PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

5 14 Penzijní fond Komerãní banky a.s. Deloitte & Touche, s.r.o.

6 16 CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS PENZIJNÍ FOND A.S. KPMG âeská republika  Audit, spol. s r.o.

7 23 Hornick˘ penzijní fond Ostrava, a.s. OK-AUDIT, s.r.o.

8 24 Penzijní fond âeské spofiitelny, a.s. Deloitte & Touche, s.r.o.

9 29 ING penzijní fond, a.s. KPMG âeská republika  Audit, spol. s r.o.

10 32 âSOB Penzijní fond, a.s. Ing. Ladislav Kozák s.r.o. 

11 33 ABN AMRO Penzijní fond, a.s. KPMG âeská republika  Audit, spol. s r.o.

12 42 Generali penzijní fond a.s. PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o.

13 46 Allianz penzijní fond, a.s. KPMG âeská republika  Audit, spol. s r.o.
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Pfiehled likvidátorÛ a správcÛ konkurzní podstaty k 31.12.2002

ã.fi. kód PF název penzijního fondu likvidátor správce konkurzní podstaty

1 05 Penzijní fond CERTUM-RENTA, a.s. Ing. Lubo‰ Smrãka, CSc. JUDr. Josef Mûchura

2 08 Bankovní penzijní fond, a.s. Rozhodnutí o likvidaci zru‰eno Ing. Zbynûk Pecák

3 09 âesk˘ národní penzijní fond, a.s. Ing. Jan Mikolá‰

4 11 Penzijní fond VY·EHRAD, a.s. Ing. Lubo‰ Smrãka, CSc. JUDr. Josef Mûchura

5 21 MULTI penzijní fond, a.s. Ing. Lubo‰ Smrãka, CSc.

6 25 Penzijní fond THALIA, a.s. Ing. Jaroslava Voharãíková Mgr. Milo‰ Krãmáfi

7 26 GARANCE-Vzájemn˘ penzijní fond 

pro âechy, Moravu a Slezsko, a.s. Ing. Miroslav Kodada, CSc. JUDr. Miroslav ·torkan

8 40 Regionální penzijní fond, a.s. Ing. Jaroslava Voharãíková

9 41 Penzijní fond VIVA, a.s. Ing. Lee Louda JUDr. Vladimír Hlaváã

10 43 Penzijní fond Univerzum, a.s. Ing. Ale‰ Fousek

Pfiehled likvidátorÛ a správcÛ konkurzní podstaty k 30.06.2003

ã.fi. kód PF název penzijního fondu likvidátor správce konkurzní podstaty

1 05 Penzijní fond CERTUM-RENTA, a.s. Ing. Lubo‰ Smrãka, CSc. JUDr. Josef Mûchura

2 08 Bankovní penzijní fond, a.s. Rozhodnutí o likvidaci zru‰eno JUDr. Stanislav Pokorn˘

3 09 âesk˘ národní penzijní fond, a.s. Ing. Jan Mikolá‰

4 11 Penzijní fond VY·EHRAD, a.s. Ing. Lubo‰ Smrãka, CSc. JUDr. Josef Mûchura

6 25 Penzijní fond THALIA, a.s. Ing. Jaroslava Voharãíková Mgr. Milo‰ Krãmáfi

7 26 GARANCE-Vzájemn˘ penzijní fond 

pro âechy, Moravu a Slezsko, a.s. Ing. Miroslav Kodada, CSc. JUDr. Miroslav ·torkan

8 40 Regionální penzijní fond, a.s. Ing. Jaroslava Voharãíková

9 41 Penzijní fond VIVA, a.s. Ing. Lee Louda JUDr. Vladimír Hlaváã

10 43 Penzijní fond Univerzum, a.s. Ing. Ale‰ Fousek



Pfiehled pouÏit˘ch zkratek 

âSÚ âesk˘ statistick˘ úfiad

ES Evropská spoleãenství

HDP hrub˘ domácí produkt

HIM hmotn˘ investiãní majetek

INPRS International Network of Pension Regulators and Supervisors

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

PF penzijní fondy

SDPF Státní dozor nad penzijními fondy 

Pfiehled uÏiteãn˘ch webov˘ch stránek

Ministerstvo financí > www.mfcr.cz

Asociace penzijních fondÛ âR > www.apfcr.cz

▼
Pfiehled pouÏit˘ch 

zkratek a uÏiteãn˘ch 

webov˘ch stránek
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