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Příloha č. 1 penzijního plánu 
 
 
1. Používané symboly a základní vztahy 
 
i pojistně technická úroková míra p.a.; i = 0,04 

j= (1 + i)1/2 - 1 pojistně technická úroková míra p.m. 
vi = 1 / (1+i), vj = 1 / (1+j) diskontní faktor (p.a., p.m.) 

()a
(i)

m¬ = 1 + vi + v2
i + … + vi

m-1  počáteční hodnota jednotkové předelhůtně vyplácené roční 
penze s m splátkami (pro m=0 je ()a

(i)
m¬ = 0) 

      w  

Ds = 1s x vi
s, Ns = Σ Dt komutační čísla vypočtená pro úrokovou míru i a počet 1s 

    t=s  dožívajících se věku s uvedený v úmrtnostních tabulkách; 
počet žijících je stanoven zvlášť pro ženy a zvlášť pro muže. 

 Počet dožívajících se daného věku je stanoven na základě 
platných úmrtnostních tabulek pro manipulaci ČR ze zdrojů 
statistického úřadu (ČR, ČSFR). Pro muže a pro ženy jsou 
použity různé úmrtnostní tabulky. 

w horní mez v úmrtnostních tabulkách 
s věk v okamžiku vzniku nároku na výplatu penze 
q věk příjemce penze (v případě pozůstalostní penze vyplácené po zbývající část 

sjednané doby věk, kterého by dosáhl účastník) 
Z výše roční penze vyplácené předlhůtně 
Zm výše penze vyplácené měsíčně předlhůtně; Zm = Z x (1-vj) / (1-vj

12) 
Zq výše penze vyplácené čtvrtletně předlhůtně; Zq = Z x (1-vj

3) / (1-vj
12) 

Zs výše penze vyplácené pololetně předlhůtně; Zs = Z / (1+vj
6) 

Rq rezerva na penzi nutná k pokrytí nároku příjemce penze ve věku q 
K výše prostředků, ze kterých se stanovuje penze 
 
 
2. Výpočet výše nov ě přiznaných penzí 
 
Vyplácením takto vypočtené penze se prostředky účastníkem určené na výplatu penze a 
každoročně po dobu výplaty penze zhodnocené úrokovou mírou i za dobu výplaty právě 
vyčerpají. 
Výše nově přiznané penze vyplácené po dobu určitou t se určí dle vztahu: 
Z = K / ()at¬

(i)      (1) 
Výše nově přiznané doživotní penze nebo doživotní starobní penze se zaručenou dobou 
výplaty t se určí dle vztahu (doživotní penze bez zaručené doby výplaty: t = 0): 
Z = K / (0at¬

(i) + Ns+t / Ds)    (2) 
 
 
3. Celkový stav ú čtů příjemců penzí pot řebný na pokrytí nárok ů příjemců penzí 
 
Účet příjemců penzí se při rozdělování zisku podle článku 8.2 a) penzijního plánu doplní na 
výši potřebnou na pokrytí nároků všech příjemců penzí ΣR. Celkový stav účtů příjemců ΣR je 
součtem pojistných rezerv na penze jednotlivých příjemců penzí, pro které platí následující 
vztahy: 
Pojistné rezervy na výplatu penze vyplácené po dobu určitou t: 
Rq= Z x ()a

(i)
t+s-q¬ 

Pojistné rezervy na výplatu doživotní penze nebo doživotní starobní penze se zaručenou 
dobou výplaty t, (doživotní penze bez zaručené doby výplaty: t=0): 
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Rq = Z x (()a
(i)

t+s-q¬ + Nt-s / Dq)  je-li t+s-q > 0 a 
Rq = Z x (Nq / Dq)   je-li t+s-q ≤ 0 
 
 
4. Zvýšení vyplácených penzí p ři rozd ělení zisku dle článku 8.2 d) penzijního plánu 
 
Nová výše penze Z´ se po přidělení části zisku V příjemcům penzí dle článku 8.2 d) 
penzijního plánu určí dle vztahu: 

Z´= Z x (ΣR + V) / ΣR     (3) 

kde ΣR je stav účtu příjemců penzí potřebný na pokrytí nároků příjemců penzí a Z je výše 
penze před zvýšením. 
 
 
 
 


