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Abstrakt 

Bakalářská  práce  se  zabývá  problematikou  tvorby  finanční  rezervy  prostřednictvím 

státem podporovaných finančních produktů. S ohledem na demografický vývoj a návrh 
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This bachelor thesis is engaged in the issue of creation financial reserve by the mean of 

financial products granted by government. With the regard for the demographic trend 

and  for the system of old age pension scheme reform proposal, this work brings the 

comprehensive  view  of  financial  products  granted  by  government  and  the 
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Úvod 

V dnešní  době  je  více  než  kdykoliv  v minulosti  nutné  řešit  otázku  hmotného 

zabezpečení člověka ve stáří. Díky objektivním skutečnostem se v blízké budoucnosti již 

nedá  čekat,  že  stát  finančně  zajistí veškeré potřeby  člověka, který  je v penzi. Stáří  je 

přirozené  období  lidského  života,  kdy  již  ubývá  sil  pro  aktivity  směřující  k získávání 

prostředků na  zajištění  životních potřeb. Proto  se  člověk musí  spolehnout  jednak na 

státem  vyplácený  starobní  důchod,  ale  v budoucnu  pravděpodobně  už  především  a 

také na rezervu, kterou si sám vytvořil během svého produktivního věku. 

 

Důsledkem růstu životní úrovně je mimo jiné též nepříznivý demografický vývoj; tento 

aspekt  je problémem  jak v České  republice,  tak  i v celém vyspělém  světě. Nepříznivý 

demografický  vývoj  lze  spatřovat  v  tzv.  stárnutí  populace.  Stárnutí  populace  je 

důsledkem jednak klesající natality. To znamená, že z hlediska dlouhodobého časového 

horizontu  se  rodí  stále méně  dětí. Dále  se  zvětšuje  průměrná  délka  života,  resp.  se 

v souvislosti  s  tím  snižuje  úmrtnost.  Podle  statistik  bude  za  třináct  let  každý  čtvrtý 

občan České republiky starší šedesáti let. 

 

Demografický  vývoj  je  tak příčinou následujícího  jevu.  Společnost  se postupem  času 

bude dostávat do situace, kdy stále menší podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva by 

ze  svých  odvodů  sociálního  pojištění  musel  průběžně  financovat  stále  větší  podíl 

obyvatel,  kteří  jsou  v důchodovém  věku.  Současný  systém  financování  sociálního 

systému by se tak v budoucnu dostal do vážných potíží. 

 

Jako  přijatelné  řešení  se  jeví  celková  změna  fungování  systému  důchodového 

zabezpečení. Ta by mohla být založena mimo jiné také na dobrovolnosti – to znamená, 

že určitou část svých prostředků by si lidé byli nuceni opatřit sami. V této souvislosti si 

je  stát  vědom  nastávající  situace  a  proto  významně  podporuje  některé  spořící 

programy, aby tak motivoval občany vytvářet si rezervy.   
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1 Vymezení problémů a stanovení cílů bakalářské práce 

Jako téma své bakalářské práce jsem si zvolil „Problematika tvorby rezervy na důchod 

prostřednictvím finančních produktů podporovaných státem“. 

 

V České republice funguje systém průběžného financování sociálního systému, přičemž 

jak  v Česku,  tak  i  v jiných  zemích  je  nejvýznamnější  dávkou  celého  sociálního 

zabezpečení  starobní  důchod.  Konstrukce  starobního  důchodu  v České  republice 

odpovídá dvousložkovému modelu – to znamená, že konkrétní výše je důchodu je dána 

kombinací pevně stanovené částky (tj. nezávisle na předchozím výdělku) a procentem 

z vyměřovacího základu (zde se naopak výše výdělku zohledňuje). To má za následek, 

že  člověk  s průměrným  platem  je,  co  se  týče  výše  svého  důchodu  v poměru 

k předchozímu platu na tom lépe, než člověk s nadprůměrným platem. 

 

V důsledku demografického vývoje navíc dochází k tomu, že prostřednictvím systému 

průběžného  financování  nebude  v budoucnu  možné  udržet  stávající  úroveň  výše 

důchodů, aniž by se dále nezvyšoval věk pro odchod do důchodu či odvody sociálního 

pojištění. Vzhledem k tomu, že  takovéto změny by pravděpodobně byly více  či méně 

neúnosné, uvažuje se o penzijní reformě. V současné době je Česká republika poslední 

zemí Evropské unie, která ještě penzijní reformu neprovedla.  

 

Podle  předpokladů  by  měla  reforma  představovat  určité  přenesení  odpovědnosti 

přímo na občana –  to  znamená,  že bude na každém konkrétním  člověku, aby  si  část 

prostředků na zajištění svých potřeb v penzi opatřil sám. Proto bude nezbytné, aby si 

každý navíc spořil. Jedná se o tzv. vícepilířový systém financování důchodů. 

 

Cílem mé  bakalářské  práce  je  návrh  optimálního  rozložení  finančních  prostředků  na 

vytvoření  dostačující  rezervy  pro  důchodový  věk.  Finanční  trh  dnes  nabízí  velké 

množství  možností  a  příležitostí,  jak  v dlouhodobém  horizontu  kvalitně  zhodnotit 
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odloženou část svých příjmů a vytvořit si tak rezervu pro udržení dobré životní úrovně 

v případě odchodu na „zasloužený odpočinek“. 

 

Ve  své bakalářské práci  chci  částečně věnovat pozornost budoucímu vývoji důchodů 

s návazností  na  uvažované  varianty  penzijní  reformy  a  poté  v souvislosti  s  tím  se 

zaměřit především na možnosti tvorby dostatečné rezervy na důchod za pomoci využití 

dobrovolných státem podporovaných spořících programů. 

 

Takto chci vytvořit vhodné portfolio finančních programů, které budou  jedním z pilířů 

pro  zabezpečení  životní  úrovně  ve  stáří,  a  to  pro  konkrétní  fyzickou  osobu  – 

podnikatele jménem Radim Hřebíček. 
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2 Teoretická východiska práce 

Pojištění lze považovat za nástroj finanční eliminace negativních důsledků nahodilosti. 

Každý  ekonomický  subjekt má  dvě možnosti,  jak  se  finančně  vyrovnat  s nahodilými 

událostmi: 

• samopojištění – tj. krýt je z vlastních zdrojů, 

• přesun rizika na instituci provozující pojištění – to znamená pojistit se. 

 

Pojišťovnictví  patří  mezi  významné  a  dynamicky  se  rozvíjející  odvětví  každé  tržní 

ekonomiky.  Pojišťovny  pojistnou  ochranou  svých  klientů  podporují  ekonomickou 

stabilitu tržních ekonomik. Stejně jako pojistná ochrana má velký význam i soustředění 

velkého  objemu  peněžních  prostředků,  které  získávají  komerční  pojišťovny  od  svých 

klientů a které spravují. Krytím pojistných událostí pomáhají pojišťovací instituce všem 

subjektům, svým klientům, při obnově jejich majetku, zdraví a dalších hodnot. [2] 

 

Sociální  pojištění  je  povinné  veřejnoprávní  pojištění.  Na  rozdíl  od  soukromého 

pojištění má  kromě  pojištění  proti  rizikům  funkci  redistribuce  důchodů.  Funguje  na 

základě  solidarity.  Povinnost  pojištění  ze  zákona  je  klíčovým  prvkem  sociálního 

pojištění, kterým  se odlišuje od  typického  soukromého pojištění. Sociální pojištění  je 

většinou financováno příspěvky placenými zaměstnanci a zaměstnavateli, s případnými 

státními dotacemi. [7] 

 

Pomocí  sociálního  pojištění  je  v České  republice  realizován  systém  sociálního 

zabezpečení.  Základním  zdrojem  financí  systému  sociálního  pojištění  je  pojistné  na 

sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti. Tento odvod je příjmem státního 

rozpočtu  a má  daňový  charakter,  i  když  to  samozřejmě  není  daň  v pravém  smyslu 

slova. Zahrnuje v sobě: 

• pojistné na důchodové zabezpečení, 

• nemocenské pojištění, 

• příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. [3] 
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V souvislosti se systémy   důchodového zabezpečení se mluví o tzv. pilířích, na kterých 

je  financování  každého  systému  postaveno.  Ve  většině  zemí  v posledních  letech 

probíhají reformy systémů důchodového zabezpečení a přechází se na model tvořený 

kombinací  jednak  průběžně  financovaných  systémů  a  také  fondově  financovaných 

systémů. Jedná se o využití tzv. vícepilířového financování důchodového systému. 

 

Studie Světové banky formuluje pro důchodové zabezpečení v zásadě tři pilíře. 

1. Veřejný pilíř – orientuje se na zmírnění chudoby ve stáří a může být součástí 

programu  sociální  pomoci,  nebo mít  formu  státem  zaručeného minimálního 

důchodu  v rámci  druhého  pilíře,  nebo  může  být  univerzální  či  obdobnou 

dávkou státního zaopatření. 

2. Povinný soukromý pilíř – je postaven na zásadě ekvivalence, resp. na povinném 

spoření a může mít podobu smluvního starobního pojištění nebo podnikového 

zaopatření. 

3. Dobrovolný soukromý pilíř – představuje nadstavbu nad druhým pilířem a má 

tytéž dvě možné formy, ale s dobrovolnou účastí. [7] 

 

Mezi  různými  zeměmi  jsou  ovšem  celkem  značné  rozdíly  v tom,  jaká  váha  je 

jednotlivým  pilířům  dána.  Obecně  lze  říci,  že  vícepilířové  penzijní  systémy  mají 

společné  to,  že  zodpovědnost  je v různé míře přenášena na občana. To  znamená,  že 

jeden  z pilířů  bývá  obvykle  dobrovolný  a  spočívá  v tom,  že  si  člověk  sám  spoří  na 

důchod často ve státem podporovaném programu. 

 

2.1 Klasifikace pojištění 

Klasifikace  a  třídění  pojištění  umožňuje  lepší  orientaci  v pojistných  produktech, 

odvětvích  a  jednotlivých  pojištěních.  Pojistný  trh  v České  republice  nabízí množství 

pojištění,  které  je  pro  přehlednost  vhodné  třídit,  rozdělovat  a  klasifikovat  podle 

různých kritérií. 
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1. Klasifikace pojištění podle formy vzniku 

Pojištění vzniká v následujících formách. 

• Smluvní pojištění 

‐ Dobrovolné – pojistný vztah vzniká dobrovolně na základě vlastního 

projevu vůle určitého subjektu zabezpečit se pojištěním. 

‐ Povinné – povinnost pojistného vztahu vyplývá z právního předpisu, 

který  určuje  činnosti,  kde  je  povinnost  osob  sjednat  s pojišťovnou 

pojistnou smlouvu. Pojištění je zaměřené na odpovědnost za škodu, 

která může touto činností vzniknout. 

• Zákonné pojištění 

Pojistný  vztah  vzniká  na  základě  právního  předpisu  a  pojistná  smlouva  se 

neuzavírá. Právní předpis určuje všechny náležitosti pojistného vztahu. 

 

2. Klasifikace pojištění podle způsobu tvorby rezerv 

Na základě způsobu tvorby rezerv se rozlišují: 

• Riziková  (neživotní)  pojištění  –  u  těchto  pojištění  není  jasné,  zda  pojistná 

událost jednoznačně vznikne. Jestliže k pojistné události nedojde během trvání 

pojištění,  pojišťovna  neposkytuje  pojistné  plnění;  zároveň  počet  pojistných 

událostí během pojištění není omezený. Jedná se o všechna pojištění majetku, 

odpovědnosti za škodu, úrazu, léčebných výloh apod. 

• Rezervotvorná  (životní)  pojištění  –  v jejich  rámci  se  vytváří  vždy  rezerva  na 

výplatu sjednaných pojistných plnění na pojistné události, které v budoucnosti 

jednoznačně  vzniknou.  Jedná  se  především  o  pojištění  osob  (životní  a 

důchodové), kde se vyplatí pojistné plnění při dožití se konce pojistného období 

nebo při úmrtí po dobu platnosti pojištění. 

 

3. Klasifikace pojištění podle předmětu pojištění 

• Pojištění  majetku  –  pojištění  majetku  pro  případ  realizace  rizik  poškození, 

zničení, ztráty a odcizení nebo jiných škod, které na něm vzniknou. 
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• Pojištění osob – pojištění fyzické osoby pro případ  jejího tělesného poškození, 

smrti, dožití určitého věku nebo pro případ  jiné pojistné události související se 

životem osob. 

• Pojištění odpovědnosti za škodu – jedná se o škodu vzniklou na životě a zdraví 

nebo na věci, případně odpovědnosti za jinou majetkovou škodu. [4] 

 

Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví člení soukromé pojištění na odvětví životních a 

odvětví neživotních pojištění (viz příloha 1 této práce). [8] 

 

2.2 Způsoby financování systémů důchodového zabezpečení 

Průběžné financování  je dnes nejrozšířenější způsob financování nejen důchodového, 

ale  i  celého  sociálního  pojištění.  Průběžné  financování  je  charakteristické  tím,  že 

příspěvky  plynoucí  od  aktivních  účastníků  se  okamžitě  rozdělí  a  vyplatí  oprávněným 

poživatelům dávek dle  jejích okamžitých nároků. Jedná se o pouhé přerozdělení, aniž 

by  se  vytvářel  nějaký  fond.  To má  některé  závažné  důsledky,  průběžné  financování 

spoléhá na solidaritu mezi generacemi takového plánu.  To znamená, že dnešní aktivní 

účastníci  financují dnešní penzisty s  tím, že spoléhají na podobnou podporu od příští 

generace aktivních účastníků. 

 

Průběžné  financování  je  proto  velmi  citlivé  na  demografický  vývoj  a  vývoj 

produktivních  schopností  aktivní  populace.  Nelze  zde  počítat  se  zhodnocováním 

prostředků  plánu  pomoci  kapitálových  výnosů,  ale  na  druhé  straně  lze  flexibilně 

vyrovnávat inflaci apod. 

 

Fondové financování je charakterizováno tím, že se v tomto případě zakládá fond pro 

všechny  (i  budoucí)  závazky  penzijního  plánu  jejích  systematickou  kapitalizací.  U 

fondového  financování  se  důraz  přesouvá  na  investiční  činnost  penzijního  plánu  a 
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dosahovanou  kapitálovou  výnosnost.  Typickým  reprezentantem  fondového 

financování jsou již podle názvu penzijní fondy. [14] 

 

Příspěvkově  definovaný  penzijní  systém  předem  definuje  určitým  způsobem  výši 

příspěvku, které účastníci, zaměstnavatel  či stát mají odvádět a odtud se pak stanoví 

výše  dávek,  které  je  možné  dále  vyplácet.  Přitom  dávky,  jejichž  přesná  výše  není 

předem  známá, představují  tolik, kolik  lze v  systému dosáhnout nejen v  závislosti na 

odvedených či v budoucnu předpokládaných příspěvcích, ale také v závislosti na vývoji 

demografických  a  ekonomických  parametrům  včetně  skutečné  či  v  budoucnu 

předpokládané  kapitálové  výnosnosti.  Pokud  se  tyto  parametry  vyvíjejí  z  hlediska 

penzijního plánu příznivě, může dojít  k  vylepšení dávek,  v opačném případě  k  jejich 

zhoršení. Těmto změnám jsou účastníci vystaveni při odchodu do důchodu. 

 

Dávkově  definovaný  penzijní  systém  naproti  tomu  předem  definuje  určitým 

způsobem  výši dávek,  které účastníci mají pobírat,  a odtud  se pak  stanoví potřebná 

výše  finančních  nákladů,  tedy  i  výše  vyžadovaných  příspěvků.  I  zde  existuje  vedle 

závislosti  na  vyměřených  dávkách  podstatná  závislost  finančních  nákladů  na  vývoji 

demografických a ekonomických parametrů.  

 

Některé  penzijní  systémy  kombinuji  příspěvkově  definovaný  a  dávkově  definovaný 

přístup  – mluví  se  pak  o  hybridních  penzijních  systémech.  V  takových  případech  je 

např. výše příspěvků účastníka předepsána jako v příspěvkově definovaných penzijních 

systémech,  zatímco  výše  doplňovacího  příspěvku  zaměstnavatele  v  účastníkův 

prospěch  je  dopočtena  v  duchu  dávkově  definovaných  penzijních  plánů  s  cílem 

dosáhnout předepsanou výší dávek. [19] 
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2.3 Systém důchodového zabezpečení v České republice 

V České republice  je zaveden tzv. průběžný státní důchodový systém. To znamená, že 

současní  plátci  sociálního  pojištění  hradí  důchody  současným  příjemcům  penzí. 

Stávající  uspořádání  českého  důchodového  systému  začalo  vznikat  v devadesátých 

letech minulého  století,  kdy byly postupně přijímány dílčí  reformní  kroky,  které byly 

završeny v roce 1995 přijetím  zákona  č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který 

nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1996. Řada dílčích reformních kroků pak byla přijata i za 

účinnosti tohoto zákona. 

 

Od roku 1996 je základní důchodové pojištění založeno na těchto principech:   

• sociální solidarita, 

• průběžné financování, 

• při splnění stanovených podmínek  je systém povinný pro všechny ekonomicky 

aktivní osoby (je umožněna i dobrovolná účast v systému), 

• systém poskytuje náhradu příjmu  v případě  stáří  (starobní důchod),  invalidity 

(plný  nebo  částečný  invalidní  důchod)  a  úmrtí  živitele  (vdovský,  vdovecký  a 

sirotčí důchod), 

• systém je dávkově definovaný ‐ konstrukce výpočtu důchodů je dvousložková:  

‐ první  složku  tvoří  základní  výměra,  která  je  jednotná  (stejná)  pro 

všechny druhy důchodů, 

‐ druhou složku tvoří procentní výměra, jejíž výše je rozdílná podlé délky 

doby  pojištění  a  výši  příjmů  dosažených  v rozhodném  období  před 

přiznáním důchodu, 

‐ systém  neobsahuje  žádná  omezení  výše  důchodu  stanovená  pevnou 

částkou nebo procenty  (pokud nebereme v úvahu  redukci "příjmů" při 

výpočtu důchodu), a to ani v případě nároku na pozůstalostní dávky po 

jednom zemřelém, 

• systém je jednotný (s určitou odchylkou pro osoby samostatně výdělečně činné, 

která se týká způsobu stanovení vyměřovacího základu pro pojistné na sociální 

zabezpečení);  to  platí  i pro  cizince  ze  třetích  zemí,  kterým  vzniknou  stejné 
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nároky ze základního důchodového pojištění jako ostatním pojištěncům, a to při 

splnění stejných podmínek, 

• systém  je dynamický  (řada prvků konstrukce výpočtu důchodu  se každoročně 

upravuje  s přihlédnutím  k ekonomickému  vývoji,  a  to  včetně  indexování 

vyměřovacích základů). [17] 

 

2.3.1 Skladba důchodového pojištění 

Ze  základního důchodového pojištění  se poskytují důchody  starobní,  invalidní plné a 

částečné,  vdovské  a  vdovecké,  sirotčí.  „Starobní  důchod  je  v moderních  systémech 

důchodového  zabezpečení nejvýznamnější dávkou nejen  tohoto odvětví, ale  i  celého 

sociálního zabezpečení.“ [7, s. 88]  

 

Tabulka 1: Vyplacené dávky důchodového pojištění v předchozích letech 

Vyplacené dávky 
důchodového pojištění 
celkem (mil. Kč) v jednotlivých 
letech 

2000 
 

181 921 

2003 
 

218 273 

2004 
 

226 8831

2005 
 

243 648 

2006 
 

261 464 

starobní (vč. poměrných)  130 932  156 272  163 026  175 669  188 949 

invalidní (vč. částečných)  33 425  40 667  42 350  45 602  49 041 

vdovské  14 534  17 343  17 408  18 042  18 924 

vdovecké  1 055  1 487  1 532  1 651  1 810 

sirotčí  1 975  2 504  2 567  2 684  2 740 

Zdroj: Statistická ročenka České republiky 2007 [20] 

 

Skutečnost,  že  starobní  důchod  představuje  i  v České  republice  největší  podíl  na 

výdajích  za  důchodové  pojištění  demonstruje  předchozí  tabulka  č.  1,  kde  jsou 

zachyceny  výdaje  na  dávky  důchodového  pojištění  v České  republice  v roce  2006  a 

dříve. 

                                                       
1 bez mimořádného jednorázového příspěvku ke starobním důchodům ve výši 2 655 mil. Kč. 
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Pro názornost  je v grafu 1  zachycena  struktura dávek důchodového pojištění v České 

republice v roce 2006. 

 

Graf 1: Podíl dávek důchodového pojištění v roce 2006 (v mil. Kč) 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů Statistické ročenky České republiky 2007 [20] 
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Jak  již  bylo  výše  zmíněno,  starobní  důchody  jsou  svým  objemem  nejvýznamnější 

dávkou celého důchodového pojištění.  Z předchozí tabulky i grafu vyplývá, že starobní 

důchody v roce 2006 představovaly 72,27 % všech dávek důchodového pojištění. 

 

2.3.2 Vývoj výše starobních důchodů 

Statistické údaje přináší  jasná  fakta ohledně vývoje výše starobních důchodů. Rok od 

roku představuje poměr  výše  starobního důchodu  a průměrné mzdy nižší procento. 

Konkrétní čísla za vybrané roky od roku 1994 až po rok 2006 jsou uvedeny v následující 

tabulce. 
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Tabulka 2: Relace průměrného starobního důchodu k průměrné nominální mzdě 
   1994  1996  1998  2000  2002  2004  2005  2006 

Průměrná hrubá 
měsíční mzda (Kč) 

7004  9825  11801  13614  15866  18041  18985  20211 

Průměrná měsíční 
výše důchodu (Kč) 

3059  4213  5367  5962  6830  7256  7728  8 173 

Průměrná čistá 
měsíční mzda (Kč) 

5484  7654  9228  10660  12432  14036  14366  15628 

Důchod / hrubá 
mzda (%) 

43,7  42,9  45,5  43,8  43  40,2  40,7  40,4 

Důchod / čistá mzda 
(%) 

55,8  55  58,2  55,9  54,9  51,7  53,8  52,3 

Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů Statistické ročenky České republiky 2007 [20] 

 

 

Pro  lepší  přehlednost  jsou  data  z tabulky  2  znázorněna  v následujícím  grafu  č.  2, 

přičemž  jsou zde uvedena data za každý  rok v období  let 1993 až 2006. Z uvedených 

údajů je zřejmé, že rozdíl mezi průměrnou mzdou a důchodem se dlouhodobě zvyšuje, 

resp. snižuje se podíl důchodů na průměrných mzdách. 

 

Graf 2: Podíl starobních důchodů na průměrných mzdách 
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Zdroj: Vlastní zpracování dle údajů Statistické ročenky České republiky 2007 [20] 

 

V grafu  č.  2  je  vidět,  že  podíl  starobních  důchodů  na  průměrných mzdách  narostl 

v letech  1997,  1998,  mírně  v roce  2002  a  také  v roce  2005.  Nicméně  poté  vždy 
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následoval pokles,  který  je  z dlouhodobého hlediska  tou hlavní  tendencí  vývoje výše 

důchodů vůči výši průměrných mezd. 

 

2.3.3 Konstrukce starobního důchodu 

Obecně  je výše starobního důchodu dána  jeho konstrukcí. Starobní důchod může být 

konstruován následujícími způsoby: 

• pevná částka – nezávisle na předchozím výdělku (tzv. univerzální dávka); popř. 

se může jednat o důchod vyplývající z počtu let pojištění nebo zaměstnání, 

• procento  z vyměřovacího  základu  –  zde  se odráží  výše  výdělku, přičemž  výše 

procent  je  odvislá  od  počtu  let  pojištění  nebo  zaměstnání  (tzv.  zásluhová 

dávka), 

• kombinace  předchozích  dvou  způsobů  –  součet  pevně  stanovené  částky  a 

složky, která závisí na výdělku (tzv. dvousložkový důchod), 

• ve výši zvyšující příjmy důchodce na stanovené minimum (tzv. individualizovaná 

dávka), 

• kombinace všech tří základních dávek. [7] 

 

V České  republice  se  používala  konstrukce  zásluhové  dávky,  nyní  se  využívá  třetí 

uvedený způsob konstrukce, důchod se skládá ze dvou složek, a to: 

• ze  základní  výměry  (stanovené  pevnou  částkou  stejnou  pro  všechny  druhy 

důchodů bez ohledu na délku doby pojištění a výši výdělků) a 

• z procentní výměry. [14] 

 

V současné  době  se  systém  důchodového  zabezpečení  v České  republice  skládá  ze 

dvou částí: 

1. Povinné  základní  důchodové  pojištění  –  je  dávkově  definované  a  průběžně 

financované.  Je univerzální  a  zabezpečuje  všechny ekonomicky  aktivní osoby, 

právní  úprava  je  jednotná  pro  všechny  pojištěnce,  neexistují  speciální 

odvětvová  schémata  apod. Pouze  v oblasti organizačního  a  administrativního 
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zabezpečení platí určité odchylky pro tzv. silové resorty (např. vojáci, policisté, 

celníci, hasiči). Důchod ze základního důchodového pojištění pobírá více než 99 

%  obyvatel  ve  věku  vyšším,  než  je  věková  hranice  pro  nárok  na  starobní 

důchod. 

2. Penzijní  připojištění  se  státním  příspěvkem  –  je  dobrovolné,  doplňkové, 

příspěvkově  definované  a  kapitálově  financované.  Penzijní  připojištění  se 

státním  příspěvkem  je možno  podle  terminologie  EU  považovat  za  třetí  pilíř 

důchodového  systému.  Součástí  třetího  pilíře  jsou  i  produkty  komerčních 

pojišťoven – zejména životní pojištění. Důchody přiznávané ze třetího pilíře se 

zatím podílejí na příjmech důchodců zanedbatelnou měrou. 

 

V  členských  státech  EU  obvyklý  druhý  pilíř  (zaměstnavatelské  penzijní  systémy)  v 

českém důchodovém systému neexistuje. [14] 

 

2.4 Systémy důchodového zabezpečení ve vybraných zemích 

Evropské unie2 

Důchodové systémy značně ovlivňují ekonomiku jednotlivých států. Mandatorní výdaje 

v  podobě  výplat  důchodů  jsou  tradičně  největší  položkou  nejen  českého  rozpočtu. 

V mnoha zemích již byly penzijní systémy více či méně reformovány. 

 

Velká Británie 

Penzijní  systém  je  tvořen  kombinací  státem  provozovaného  pilíře  a  dobrovolného 

soukromého  zabezpečení  na  stáří.  To  je  tvořeno  buď  penzijními  programy 

zaměstnavatelů,  nebo  jde  o  individuální  spoření  v  penzijních  fondech.  Ze  státního 

systému  lze přejít buď do  zaměstnavatelského, nebo  individuálního  systému. Úspory 

obyvatel v penzijních fondech dosahují téměř 100 % výše britského HDP. 

 

                                                       
2 Kapitola je zpracována dle literatury [12] 

Stránka | 24  
 



Francie 

Penzijní  systém  (jak  veřejný,  tak  i  dobrovolný  soukromý  –  zaměstnavatelský)  je  zde 

rozdroben  do  stovek  různých  schémat,  která  se  liší  pro  zaměstnance  v  jednotlivých 

odvětvích  i  v  rámci  těchto  odvětví.  Reformní  pokusy  se  v  tomto  prostředí  omezují 

pouze na  snahy mírně  zvýšit nízký věk odchodu do důchodu nebo odstranit největší 

nezasloužené výhody pro zaměstnance některých preferovaných odvětví. 

 

Německo 

Dá se říci, že se Německo propracovává k reformě systému důchodového zabezpečení 

celkem těžkopádně. V letech 2001 a 2002 rozšířilo soukromé penzijní připojištění. Byly 

představeny  dva  nové  produkty:  tzv.  Riesterovy  a  Rürupovy  fondy,  většinou 

spravované pojišťovnami. První  jsou pro zaměstnance druhé spíše pro OSVČ. Spoření 

do nich podporuje stát daňovými úlevami. 

 

Švédsko 

Penzijní reforma byla provedena v roce 2000. Povinný důchodový systém se skládá ze 

dvou  složek:  jednak  státní  tzv.  zdánlivě  příspěvkově  definovaný  pilíř  a  pak  povinný 

soukromý  fondový  pilíř.  Příspěvková  sazba  do  státního  pilíře  činí  16  %  mzdy;  do 

povinného  soukromého  pilíře  2,5  %  mzdy.  Kromě  toho  je  ve  Švédsku  dlouholetá 

tradice  dobrovolných  penzijních  plánů,  vytvářených  dohodou  mezi  odbory  a 

zaměstnavateli.  Pokrývají  více  než  90  %  zaměstnanců  a  příspěvková  sazba  v  nich 

dosahuje 3–20 % mzdy. 

 

Slovensko 

Slovensko uskutečnilo důchodovou  reformu  v  letech 2004  a 2005. Nejprve provedlo 

parametrické  změny  průběžného  systému  státních  důchodů  spočívající  v  zavedení 

zásluhovější dávkově definované penze a v posunu důchodového věku na 62 let. V roce 

2005 zavedlo druhý pilíř důchodového systému. Je povinný pro všechny, kterým bylo v 

reformním roce 16 a méně  let. Odvádějí 9 % hrubé mzdy do soukromého penzijního 

fondu  a  dalších  9 %  Sociální  pojišťovně  na  státní  penzi.  Lidé  starší  16  let mohli  do 
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druhého pilíře vstoupit dobrovolně. Těm, kteří mají jít do důchodu v roce 2015 a dříve, 

nebyl  přestup  doporučen.  Druhý  pilíř  spravují  soukromé  Důchodové  správcovské 

společnosti a každá z nich nabízí tři penzijní fondy s různou mírou rizika. Společnosti si 

mohou  za  správu  účtovat  poplatky.  Stát  nad  nimi má  dozor,  za  vklady  klientů  však 

neručí. 

 

Maďarsko 

Reforma  důchodového  systému  byla  spuštěna  v  roce  1998.  Parametricky  upravený 

státní  průběžně  financovaný  systém  byl  doplněn  povinným  fondovým  systémem. 

Příspěvková sazba do soukromých fondů dosahuje 8 % mzdy, do státního pilíře směřuje 

24  %  příspěvková  sazba.  K  tomu  existuje  v  Maďarsku  systém  soukromých 

dobrovolných penzijních fondů. 

 

2.5 Návrh reformy systému důchodového zabezpečení v České 

republice 

Z dlouhodobého  hlediska  je  současný  systém  důchodového  zabezpečení  v České 

republice neudržitelný. Jak  již bylo naznačeno v úvodu této práce „Za třináct  let bude 

každý  čtvrtý občan  České  republiky starší šedesáti  let. Tuto demografickou situaci by 

současný důchodový systém nezvládl.“ [13]  

 

Vývoj  důchodů,  o  kterém  je  pojednáno  v jedné  z předchozích  kapitol,  je  důsledkem 

demografického obratu. To znamená, že v budoucnu se věková skladba obyvatelstva se 

změní přibližně tak, jak to znázorňují následující dva grafy – tzv. stromy života. Z toho 

vyplývá,  že  současný mezigeneračně  solidární,  průběžně  financovaný  systém  by  se 

dostal do vážných potíží. 
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Graf 3: Věková skladba obyvatelstva v ČR v roce 2010 

 
Zdroj: Český statistický úřad [16] 

 

Z grafu č. 3 a grafu č. 4 vyplývá, že se kolem roku 2050 výrazně zvýší podíl obyvatelstva 

v postproduktivním věku oproti stavu v roce 2010. 

 

Graf 4: Věková skladba obyvatelstva v ČR v roce 2050 

 
Zdroj: Český statistický úřad [16] 
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Bylo  by  velmi  obtížné  zabezpečit  všem  lidem  v důchodu  důstojný  příjem  systémem 

průběžného financování. Východiskem by mohlo jednak být zvýšení odvodů sociálního 

pojištění,  popř.  i  daní,  nebo  posunutí  věkové  hranice  pro  odchod  do  důchodu.  Je 

zřejmé, že  takové úpravy není možné dělat do nekonečna, a  také by patrně byly pro 

občany  neúnosné.  Z těchto  důvodů  je  připravována  reforma  systému  důchodového 

zabezpečení, která má tři etapy: 

 

„V rámci I. etapy bylo připraveno paragrafované znění změn, jejichž úkolem je: 

• pokračovat v postupném diferencovaném zvyšování věkové hranice pro nárok 

na  starobní důchod  s cílem dosáhnout  věkové hranice 65 let pro muže  i ženy 

(po roce 2030), 

• sjednotit věkovou hranici žen a mužů pro „trvalý“ nárok na vdovský/vdovecký 

důchod, 

• postupně prodloužit potřebnou dobu pojištění pro nárok na  starobní důchod 

z 25 na 35 let (včetně náhradních dob pojištění), 

• přehodnotit stávající definici invalidity, 

• transformovat invalidní důchod na důchod starobní při dovršení věku 65 let, 

• zvyšovat procentní výměru starobního důchodu i za dobu výdělečné činnosti při 

souběžném pobírání poloviny starobního důchodu, 

• při  stanovení  výše  procentní  výměry  invalidního  důchodu  odstupňovat 

procentní  sazbu  za  každý  celý  rok  doby  pojištění  (včetně  dopočtené  doby) 

podle stupně invalidity. 

 

V rámci  první  etapy  důchodové  reformy  se  zvažují  i možnosti  uspořádání  lékařské 

posudkové služby sociálního zabezpečení za účelem zvýšení efektivity jejího fungování. 

 

V rámci II. etapy by měla být připravena a realizována jednak opatření ve veřejném 

základním důchodovém pojištění, a to zejména: 

• zavedení  plateb  státu  za  náhradní  doby  pojištění;  odvod  plateb  za  náhradní 

doby pojištění umožní snížit procentní sazby pojistného na důchodové pojištění 
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s pozitivním  dopadem  na  trh  práce.  Zavedení  těchto  plateb  bude  znamenat 

výdaje  ze  státního  rozpočtu.  Tyto  dodatečné  prostředky  by měly  být  získány 

v rámci ekologické daňové reformy, 

• vytvoření rezervy pro důchodovou reformu z příjmů z privatizace, 

• oddělení financování základního důchodového pojištění od státního rozpočtu a 

vytvoření „důchodového fondu“, 

a  jednak  opatření  v oblasti  soukromých  důchodů  (zejm.  penzijní  připojištění  se 

státním příspěvkem a životní pojištění), a to zejména: 

• oddělení majetku akcionářů a klientů, 

• zavedení možnosti poskytovat různě zaměřené penzijní plány, 

• zvýšení motivace k vyšším příspěvkům, 

• zvýšení participace zaměstnavatelů, 

• podpora čerpání doživotních penzí z penzijního připojištění. 

 

V rámci  III.  etapy  by  měl  být  případně  zaveden  další  dobrovolný  spořicí  pilíř 

důchodového systému: 

Jde  o možnost  částečně  se  vyvázat  ze  základního  důchodového  pojištění  (možnost 

„opt‐out“).  Pro  dosažení  větší  diverzifikace  zdrojů  příjmů  ve  stáří  je  nutné  posílení 

fondové složky důchodového systému platbou příspěvků do penzijních  fondů. Možný 

přístup by spočíval v tom, že bude všem pojištěncům dána možnost volby, zda  jejich 

důchod  bude  plynout  pouze  ze  současného  základního  průběžně  financovaného 

důchodového pojištění, nebo  částečně  i z dobrovolného spořicího pilíře důchodového 

systému  založeného  na možnosti  „opt‐out“.  Tato možnost  volby  by  pro  pojištěnce, 

kteří by  ji využili, znamenala, že část  jimi placených příspěvků na základní důchodové 

pojištění by plynula na  individuální  soukromé pojištění. Při  splnění podmínek nároku 

na  důchod  by  jim  byl  přiznán  důchod  z průběžného  systému  (snížený  z důvodu 

vyvázání)  a  důchod  vypočtený  na  základě  stavu  prostředků  individuálního  účtu. 

O konkrétním postupu v této věci by mělo být rozhodnuto v roce 2008.“ [13] 
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3 Charakteristika státem podporovaných spořících 

finančních produktů v České republice 

Jedna  ze dvou  součástí  českého  systému důchodového  zabezpečení  je  v současnosti 

druhý,  tzv. dobrovolný pilíř, který  je doplňkem prvního pilíře – povinného základního 

důchodového  pojištění.  Součástí  druhého  (resp.  dle  terminologie  Evropské  unie 

třetího) pilíře jsou: 

• Penzijní připojištění se státním příspěvkem 

• Produkty komerčních pojišťoven – zejména soukromé životní pojištění 

 

V posledních  letech  vzrůstá  role  tohoto  doplňkového  pilíře  financování  a  v České 

republice  se  tak  vytváří model  tzv.  vícepilířového  financování  systému důchodového 

zabezpečení. 

 

3.1 Soukromé životní pojištění 

Soukromé  životní pojištění  chrání před  rizikovými  situacemi  a  kryje především  riziko 

smrti.  V  případě  této  nepříjemné  události  tedy  vyplácí  pojišťovna  pojistné  plnění 

oprávněným osobám. Ovšem smrt není vždy podmínkou. Smlouva je sjednávána i pro 

případ dožití, kdy po uplynutí sjednané doby dochází k výplatě peněžních prostředků, a 

to  buď  jednorázově,  nebo  v  pravidelných  splátkách.  Výše  plnění  vždy  záleží  na 

podmínkách sjednaných v pojistné smlouvě. 

 

3.1.1 Pojistný trh v České republice3 

Nabídka a poptávka v oblasti pojištění probíhá na pojistném trhu. Pojistný trh funguje 

na principu shromažďování a rozdělování peněžních prostředků a tím vytváření rezerv. 

                                                       
3 Kapitola je zpracována dle literatury [1]. 
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Rezervy  se  v pojišťovnictví  vytváří  pro  případ  náhodných  potřeb  a  je  pro  ně  typický 

nárok  na  jejich  čerpání  při  splnění  příslušných  podmínek  stanovených  zákonem, 

vyhláškou, pojistnými podmínkami, pojistnou smlouvou apod. 

 

Pojistný  trh  a  jeho  vývoj  charakterizují  ukazatele  pojistného  trhu,  resp.  jejich  vývoj. 

Jedním  z hlavních ukazatelů  je ukazatel předepsané pojistné. Předepsané pojistné  je 

pojistné, které je stanoveno na dohodnuté období. „Předepsané pojistné je důležitým 

ukazatelem výkonnosti každé komerční pojišťovny za příslušné období. Podle jeho výše 

se  komerční  pojišťovny  seřazují  na  pojistném  trhu  v daném  regionu  či  státě.  Lze  jej 

dělit  na  předepsané  pojistné  za  životní  pojištění  a  předepsané  pojistné  za  neživotní 

pojištění.“ [1, s. 56] 

 

Tabulka 3: Vývoj předepsaného pojistného v ČR 

rok  celkové pojistné 
za životní pojištění 

(mld. Kč) 

podíl ŽP  celkové pojistné 
za neživotní 
pojištění 
(mld. Kč) 

podíl NP  pojistné 
celkem 
(mld. Kč) 

index 

1991  4,6  31,94%  9,8  68,06%  14,4 
1992  5,2  30,95%  11,6  69,05%  16,8  1,1667 
1993  5,9  25,21%  17,5  74,79%  23,4  1,3929 
1994  7,5  25,25%  22,2  74,75%  29,7  1,2692 
1995  9,3  27,51%  24,5  72,49%  33,8  1,1380 
1996  10,9  26,52%  30,2  73,48%  41,1  1,2160 
1997  12,7  26,46%  35,3  73,54%  48  1,1679 
1998  15,1  27,16%  40,5  72,84%  55,6  1,1583 
1999  19,8  31,53%  43  68,47%  62,8  1,1295 
2000  22,8  32,29%  47,8  67,71%  70,6  1,1242 
2001  28,2  34,94%  52,5  65,06%  80,7  1,1431 
2002  34,1  37,60%  56,6  62,40%  90,7  1,1239 
2003  41,1  38,81%  64,8  61,19%  105,9  1,1676 
2004  44,2  39,25%  68,4  60,75%  112,6  1,0633 
2005  45  38,43%  72,1  61,57%  117,1  1,0400 
2006  47,2  38,66%  74,9  61,34%  122,1  1,0427 
2007  53,9  41,37%  76,4  58,63%  130,3  1,0672 

Zdroj: Česká asociace pojišťoven [22] 

 

V tabulce č. 3 je zpracován přehled vývoje pojistného předepsaného jak v životním, tak 

i v neživotním pojištění v České republice od roku 1991 až do roku 2007. 
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Pro  názornost  je  v následujícím  grafu  zobrazen  vývoj  celkového  předepsaného 

pojistného za předchozích 17 let, počínaje rokem 19914.  Z grafu i tabulky lze vyčíst, že 

za  celé  sedmnáctileté  období  se  předepsané  pojistné  víceméně  lineárně  zvyšuje.  Ze 

14,4 mld. Kč v roce 1991 suma celkového pojistného vzrostla až na 130,3 mld. Kč v roce 

2007.  Vedle  toho  lze  pozorovat  i  trend  zvětšujícího  se  podílu  pojistného  na  životní 

pojištění  na  úkor  pojistného  na  pojištění  neživotní.  Zatímco  do  roku  1998  byl  podíl 

pojistného  na  životní  pojištění  na  celkové  sumě  za  pojistné  víceméně  stejný  nebo  i 

klesal,  jak  je vidět v tabulce  i grafu, dá  se  říci,  že od  roku 1999  tento podíl neustále 

roste. 

 

Graf 5: Vývoj předepsaného pojistného v ČR 
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Zdroj: Zpracováno dle údajů České asociace pojišťoven [22] 

 

                                                       
4  V roce  1991  byl  přijat  nový  Zákon  č.  185/1991  Sb.,  o  pojišťovnictví,  který  zrušil  monopol  České 
pojišťovny. Zákon současně zavedl instituci státního dozoru nad pojišťovnami. 
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Tabulka 4: Předepsané pojistné dle jednotlivých pojišťoven za rok 2007 (v tis. Kč) 

Pojišťovna  celkem  %  Neživotní 
pojištění 

%  Životní 
pojištění 

% 

Česká pojišťovna a.s.  39 804 939  30,56  26 241 205  34,35  13 563 734  25,18 

Kooperativa, pojišťovna, a.s.        29 011 229  22,27  22 109 949  28,94  6 901 280  12,81 

Allianz pojišťovna, a.s.  9 597 295  7,37  6 990 104  9,15  2 607 191  4,84 

ČSOB Pojišťovna, a.s., člen 
holdingu ČSOB 

9 055 953  6,95  3 635 146  4,76  5 420 807  10,06 

Generali Pojišťovna a.s.  7 601 020  5,83  5 234 779  6,85  2 366 241  4,39 

ING Životní pojišťovna N.V., 
pobočka pro Českou republiku 

7 266 522  5,58 
   

7 266 522  13,49 

Pojišťovna České spořitelny, 
a.s. 

6 453 589  4,95  52 713  0,07  6 400 876  11,88 

Česká podnikatelská 
pojišťovna, a.s. 

4 751 560  3,65  3 536 294  4,63  1 215 266  2,26 

UNIQA pojišťovna, a.s.  3 783 261  2,9  2 675 098  3,5  1 108 163  2,06 

Komerční pojišťovna, a.s.  2 211 228  1,7  324 358  0,42  1 886 870  3,5 

PRVNÍ AMERICKO‐ČESKÁ 
POJIŠŤOVNA, a.s./ AMCICO AIG 
Life 

2 079 383  1,6  280 312  0,37  1 799 071  3,34 

AXA životní pojišťovna, a.s.  1 696 992  1,3  51 964  0,07  1 645 028  3,05 

Exportní garanční a pojišťovací 
společnost, a.s. (EGAP) 

1 381 043  1,06  1 381 043  1,81 
   

POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, 
a.s. 

1 252 785  0,96  1 049 422  1,37  203 363  0,38 

AIG EUROPE, S.A., pobočka pro 
Českou republiku  

968 794  0,74  968 794  1,27 
   

Aviva životní pojišťovna, a.s.  788 492  0,61  788 492  1,46 

Pojišťovna VZP, a.s.  344 714  0,26  344 714  0,45 

Hasičská vzájemná pojišťovna, 
a.s. 

335 407  0,26  327 098  0,43  8 309  0,02 

VICTORIA VOLKSBANKEN 
pojišťovna, a.s. 

294 993  0,23  77 315  0,1  217 678  0,4 

Evropská Cestovní Pojišťovna, 
a.s. 

253 058  0,19  253 058  0,33 
   

D.A.S. pojišťovna právní 
ochrany, a.s. 

243 572  0,19  243 572  0,32 
   

AEGON Pojišťovna, a.s.  233 246  0,18  233 246  0,43 

Wüstenrot, životní pojišťovna, 
a.s. 

229 707  0,18 
   

229 707  0,43 

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.   205 982  0,16  205 982  0,27 

GERLING‐Konzern Všeobecná 
pojišťovací akciová společnost ‐ 
organizační složka 

192 267  0,15  192 267  0,25 
   

Wüstenrot pojišťovna, pobočka  135 158  0,1  132 266  0,17  2 892  0,01 

Slavia pojišťovna a.s.  96 488  0,07  96 488  0,13 

Česká kancelář pojistitelů  544  0  544  0 

Zdroj: Česká asociace pojišťoven [18]
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V tabulce  č. 4 na předchozí straně  je zpracován přehled předepsaného pojistného za 

životní  i neživotní pojištění a také pojistné celkem podle jednotlivých pojišťoven v ČR, 

které  jsou  členy  České asociace pojišťoven. Předepsané pojistné  v roce 2007  celkem 

130 269 221 tis. Kč, z toho za životní pojištění 53 864 736 tis. Kč a za neživotní pojištění 

76 404 485 tis. Kč. 

 

Z tabulky č. 4 je zřejmé jaký mají jednotlivé pojišťovny podíl na českém pojistném trhu 

podle ukazatele celkového předepsaného pojistného  (údaje  za  rok 2007). Následující 

graf  přináší  přehled,  jaký  podíl  na  trhu  zaujímají  jednotlivé  pojišťovny  v ČR  podle 

zmíněného ukazatele. 

 

Graf 6: Podíl pojišťoven na trhu v ČR na základě ukazatele celkového předepsaného pojistného v roce 2007 (v tis. 
Kč) 

 

 
Zdroj: Zpracováno dle údajů České asociace pojišťoven (platné k 31. 12. 2007) [18] 

 

 

Z grafu č. 6 je patrné, že největší podíl na pojistném trhu v České republice patří České 

pojišťovně,  a.s.,  druhá  je  Kooperativa,  pojišťovna,  a.s.  Tyto  dvě  pojišťovny  společně 
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tvoří  více  než  50  %  trhu.  K dalším  se  s velkým  odstupem  řadí mimo  jiné  i  Allianz 

pojišťovna,  a.s.,  Generali  Pojišťovna,  a.s.,  a  ING  Životní  pojišťovna  N.V.,  které  patří 

k největším světovým pojistitelům. 

 

3.1.2 Druhy životních pojištění5 

Životní pojištění má mnoho podob a představuje pro pojištěného  člověka  i pro  jeho 

blízké  finanční  jistotu  v  případě  nepředvídatelných  událostí.  Člověk  jednak  získá 

pojistnou  ochranu  nejen  své  osoby  či  své  rodiny,  ale  v mnohých  případech  může 

vložené  prostředky  zajímavě  zhodnotit.  Rozsah  pojistné  ochrany,  stejně  jako  výše 

případného zhodnocení, záleží na tom, o jaký druh životního pojištění se jedná. 

 

Na českém pojistném trhu se v současnosti objevuje celá řada pojistných produktů od 

výhradně rizikových pojištění přes kapitálové životní programy až po  investiční životní 

pojištění. Programy životního pojištění by měly být konstruovány tak, aby vyhovovaly 

individuálním  požadavkům  a  potřebám  člověka  nejen  v okamžiku  sjednání  pojištění, 

ale stejně tak i v průběhu jeho trvání – životní pojištění by tedy mělo být i variabilní. 

 

Finanční prostředky klientů pojišťovna  investuje do různých  investičních  instrumentů, 

především nástrojů kapitálového  trhu. Výše ročního zhodnocení pojistných programů 

resp.  připsaných  výnosů,  záleží  na  tom,  s  jakým  úspěchem  pojišťovna  prostředky 

alokovala. 

 

Rizikové životní pojištění   

Rizikové životní pojištění je typem životního pojištění, kdy pojištěný platí výlučně za to, 

že  je pojištěn na určitou  částku na smrt. Neobsahuje žádnou spořící složku a veškeré 

zaplacené pojistné  je spotřebováno na krytí pojistné ochrany a poplatky pojišťovny. V 

případě  ukončení  pojistné  smlouvy  není  vyplaceno  žádné  pojistné  plnění.  K  výplatě 

                                                       
5 Kapitola je zpracována dle literatury [10] a [11]. 
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sjednané pojistné  částky dochází v případě,  že dojde k úmrtí klienta nebo v případě 

sjednání připojištění je pojistné plnění vyplaceno podle sjednaných podmínek. 

Je důležité si uvědomit, že rizikové životní pojištění, na rozdíl od kapitálové či investiční 

varianty, nesplňuje podmínky podle § 15, odst. 6 Zákona o daních z příjmů, tj. pojistné 

zaplacené pojistníkem nelze považovat za nezdanitelnou část základu daně pojistníka. 

Snížení  základu  daně  se  totiž  aplikuje  jen  na  produkty  se  spořící  složkou  životního 

pojištění. 

 

Kapitálové životní pojištění 

Kapitálové  životní  pojištění  v  sobě  zahrnuje  pojištění  pro  případ  smrti  nebo  dožití. 

Pojistná  částka  může  být  pro  obě  rizika  stejná  nebo  si  klient  může  zvolit  zvlášť 

pojistnou  částku  pro  případ  smrti  a  zvlášť  pojistnou  částku  pro  případ  dožití. Navíc 

nabízí  garantované  zhodnocení  finančních  prostředků  dané  výší  technické  úrokové 

míry  2,4  %6.  Kapitálové  pojištění  lze  považovat  za  dlouhodobý  produkt.  Pro 

maximalizaci zhodnocení se doporučená doba trvání pojištění pohybuje od 10 let výše. 

Ze zaplaceného pojistného jsou odečteny náklady na krytí pojistné ochrany a poplatky. 

Zbývající  část  pojistného  slouží  k  tvorbě  rezervy  pojištění.  V  případě  úmrtí  klienta 

pojišťovna vyplatí obmyšlené osobě sjednanou pojistnou částku. V případě dožití bude 

pojištěnému vyplacena sjednaná pojistná částka včetně podílů na výnosech. 

 

Investiční životní pojištění 

Investiční životní pojištění v sobě kombinuje pojistnou ochranu s možností dosáhnout 

zajímavého zhodnocení. Přináší zpravidla vyšší zhodnocení finančních prostředků než v 

případě  kapitálového  životního pojištění,  které ale nebývá garantováno. Klient může 

zvolit  z nabídky několika  investičních  fondů  lišících  se předpokládaným  zhodnocením 

finančních  prostředků  a  tím  i  podstupovanou  mírou  rizika.  Míra  dosaženého 

zhodnocení je závislá na zvolené investiční strategii a investiční riziko je celé na straně 

klienta. 

                                                       
6 Vyhláška č. 458/2006 Sb. 
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Část  zaplaceného  pojistného  je  spotřebována  na  krytí  pojistné  ochrany  a  poplatky 

pojišťovny  (v  případě,  že  je  sjednána  riziková  složka),  zbývající  prostředky  jsou 

investovány,  tj.  jsou  z  nich  nakoupeny  podílové  jednotky,  které  pojišťovna  vloží  na 

individuální  účet  klienta.  V  případě  úmrtí  klienta  je  dle  individuálních  podmínek 

pojišťoven  vyplacena  pojistná  částka  nebo  aktuální  hodnota  individuálního  účtu, 

popřípadě obojí. 

Pro maximalizaci  zhodnocení  a  omezení  investičního  rizika  je minimální  doporučená 

doba  trvání  pojištění  10  let  a  více.  Kratší  doba  pojištění může  vzhledem  ke  kolísání 

kapitálového trhu negativně ovlivnit výši zhodnocení. 

 

Důchodové pojištění 

Jedná se o jednu z forem kapitálového životního pojištění, které je v nabídce některých 

komerčních  pojišťoven.  Základním  cílem  důchodového  pojištění  je  zvýšení  životního 

standardu v seniorském věku. Po dosažení stanovené věkové hranice bude oprávněné 

osobě vyplácena naspořená částka, a to buď ve formě pravidelného důchodu, nebo v 

podobě jednorázového vyplacení naspořené částky. 

Také u důchodového pojištění existuje možnost sjednání doplňkových pojištění (např. 

úrazového pojištění, pojištění pro případ  smrti následkem úrazu, pro případ  trvalých 

následků, atd.). 

 

Přestože parametry životních smluv se díky své variabilitě mohou vyskytovat v různých 

modifikacích,  jednotlivé druhy  životního pojištění mají obecné vlastnosti, které  je od 

sebe navzájem odlišují. 

 

V tabulce  č.  5  na  následující  straně  je  shrnutí  charakteristických  vlastností,  jimiž  lze 

zjednodušeně popsat jednotlivé druhy životních pojištění.   
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Tabulka 5: Charakteristické vlastnosti jednotlivých druhů životního pojištění 

Parametry  Rizikové ŽP  Kapitálové 
ŽP 

Investiční ŽP  Důchodové 
ŽP 

Krytí rizika (smrti)  ano  ano  ano  ne 

Tvorba kapitálové hodnoty  ne  ano  ano  ano 

Aktivní ovlivňování výnosu  ne  ne  ano  ne 

Garantované zhodnocení  ne  ano  ne  ano 

Z. č 586/1992 Sb., § 15, odst. 67 ne  ano  ano  ano 

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

3.1.3 Daňové zvýhodnění soukromého životního pojištění8 

Výhodou  soukromého  životního  pojištění  je  možnost,  uplatnit  nezdanitelnou  část 

základu  daně.  Zákon  o  daních  z  příjmů  umožňuje  poplatníkovi  –  fyzické  osobě 

(zaměstnanec nebo OSVČ) – odečíst od  základu daně  z příjmů pojistné  zaplacené na 

soukromé životní pojištění. Bez ohledu na počet smluv maximální odečitatelná částka 

činí jak pro zaměstnance, tak i pro osoby samostatně výdělečně činné 12000 Kč ročně. 

 

Pro uplatnění daňového odpočtu  je  třeba  splnit  zákonem  stanovené podmínky.  Tou 

základní  je  tzv.  60/60,  tj.  výplata  pojistného  plnění  je  v  rámci  pojistné  smlouvy 

sjednána až po 5 letech (60 měsících) od uzavření pojistné smlouvy a současně nejdříve 

v kalendářním roce, v  jehož průběhu dosáhne poplatník 60  let věku. Další podmínkou 

je, že osoba pojištěného je shodná s osobou plátce pojištění a plátce daně z příjmu. 

 

Pro  odečet  zaplaceného  pojistného  musí  pojistné  smlouvy  splňovat  ještě  i  další 

podmínku, kterou je minimální pojistná částka, která činí: 

• u smluv s pojistnou dobou od 5 do 15 let 40 000 Kč  

• u smluv s pojistnou dobou nad 15 let 70 000 Kč  

                                                       
7  Uplatnění  pojistného  zaplaceného  pojistníkem  na  jeho  soukromé  životní  pojištění  podle  pojistné 
smlouvy uzavřené mezi poplatníkem  jako pojistníkem a pojištěným v  jedné osobě a pojišťovnou  jako 
nezdanitelné části základu daně podle § 15, odst. 6 Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění 
pozdějších předpisů. 
8 Kapitola je zpracována dle literatury [10] a [11]. 
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• u  důchodového  pojištění  se  za  minimální  pojistnou  částku  považuje 

odpovídající jednorázové plnění při dožití  

 

V předchozích letech byla úspora na daních, resp. snížení daňové povinnosti, odvislé od 

výše ročního příjmu poplatníka. Záleželo na tom, v jakém daňovém pásmu se poplatník 

nacházel. Od 1. 1. 2008 vstoupila  v účinnost novela  zákona o daních  z příjmů, která 

díky  jednotné  sazbě  daně  mění  výši  daňové  úspory.  Schválením  rovné 

patnáctiprocentní  sazby  daně může  nyní  poplatník  ušetřit  prostřednictvím  životního 

pojištění  až  1800  Kč  za  rok,  což  odpovídá maximální  částce,  kterou  lze  odečíst  od 

základu daně za zdaňovací období, tato částka činí v úhrnu 12 000 Kč. 

 

Tabulka  6:  Přehled  možných  úspor  na  daních  z příjmů  poplatníka  (zaměstnance,  OSVČ)  v souvislosti  se 
zaplaceným pojistným na soukromé životní pojištění 

Měsíční pojistné  Roční odpočet od 
základu daně  

Roční úspora na dani (sazba daně) 
 
2008 (15 %)                           2009 (12,5 %) 

100 Kč  1200 Kč  180 Kč  150 Kč 

200 Kč  2400 Kč  360 Kč  300 Kč 

300 Kč  3600 Kč  540 Kč  450 Kč 

400 Kč  4800 Kč  720 Kč  600 Kč 

500 Kč  6000 Kč  900 Kč  750 Kč 

600 Kč  7200 Kč  1080 Kč  900 Kč 

700 Kč  8400 Kč  1260 Kč  1050 Kč 

800 Kč  9200 Kč  1440 Kč  1200 Kč 

900 Kč  10800 Kč  1620 Kč  1350 Kč 

1000 Kč  12000 Kč  1800 Kč  1500 Kč 

nad 1000 Kč  12000 Kč  1800 Kč  1500 Kč 
Zdroj: Vlastní zpracování (platné k 1. 1. 2008) 

 

V tabulce  č.  6  je  rozepsána  předpokládaná  výše  daňové  úspory  plynoucí  z uplatnění 

nezdanitelné  části  základu daně na pojistné  zaplacené na  soukromé  životní pojištění 

v následujících letech dle sazby platné k 1. 1. 2008. 

 

Zákon  č.  586/1992  Sb.,  o  daních  z příjmů  umožňuje  právnickým  osobám 

(zaměstnavatelům) přispívat zaměstnancům na jejich soukromé životní pojištění. Až do 
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konce  roku 2007  si  zaměstnavatel přispívající na  životní pojištění  svých  zaměstnanců 

mohl odečíst ze základu pro výpočet daně až 8000 Kč ročně na každého zaměstnance. 

 

Ve snaze zjednodušit systém odpočtů byl zákonodárci stanoven  jeden  jediný  limit ve 

výši 24000  korun  za  rok, platný  současně pro  životní pojištění  i penzijní připojištění. 

Podle nových pravidel  stanovených  zákonem o daních  z příjmů platným k 1. 1. 2008 

může  zaměstnavatel  přispět  v  úhrnu  celých  24000  korun  ročně,  buď  na  penzijní 

připojištění, nebo jako pojistné na soukromé životní pojištění anebo tuto sumu rozdělit 

v jakémkoli poměru mezi tyto dva finanční produkty. 

 

Z částky příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění zaměstnance se navíc neodvádí 

ani  sociální,  ani  zdravotní  pojištění.  Následující  tabulka  ukazuje  výši  roční  daňové 

úspory zaměstnavatele při sazbě daně z příjmu právnických osob platné v roce 2007, tj. 

ve výši 24 %, ve srovnání se schválenou daňovou sazbou platnou k 1. 1. 2008 a  tedy 

výší možného příspěvku v následujících letech. 

 

Tabulka 7: Přehled úspor zaměstnavatele v případě příspěvků na soukromé životní pojištění zaměstnance 

měsíční 
příspěvek 

roční příspěvek  roční daňová úspora v jednotlivých letech 
 
2007 (24 %)    2008 (21 %)    2009 (20 %)    2010 (19 %) 

300 Kč  3600 Kč  864 Kč  756 Kč  720 Kč  684 Kč 

500 Kč  6000 Kč  1440 Kč  1260 Kč  1200 Kč  1140 Kč 

666,7 Kč  8000 Kč  1920 Kč  1680 Kč  1600 Kč  1520 Kč 

1000 Kč  12000 Kč  1920 Kč  2520 Kč  2400 Kč  2280 Kč 

1500 Kč  18000 Kč  1920 Kč  3780 Kč  3600 Kč  3420 Kč 

2000 Kč  24000 Kč  1920 Kč  5040 Kč  4800 Kč  4560 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování (platné k 1. 1. 2008) 

 

Pokud se zaměstnavatel rozhodne navýšit příjem zaměstnance, má dvě možnosti. Buď 

zvýší  hrubou  mzdu  zaměstnance,  nebo  využije  možnosti  přispívat  zaměstnanci  na 

soukromé  životní  pojištění  (popř.  penzijní  připojištění).  Následující  tabulka  ukazuje 

výhody  vyplývající  z  přispívání  zaměstnavatele na  životní  pojištění  oproti  obvyklému 
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mzdovému navýšení. Jaký přínos z obou variant vyplývá, znázorňuje modelový případ 

(viz  tabulka  č. 8), ve kterém se zaměstnavatel rozhodne zvýšit příjem zaměstnance o 

1000 korun měsíčně (předpokládaný příjem 20 000 korun). 

 

Tabulka 8: Srovnání zvýšení hrubé mzdy oproti příspěvku zaměstnavatele na soukromé životní pojištění 

  Navýšení hrubé mzdy  Příspěvek na životní pojištění 

Zvýšení hrubého příjmu 
zaměstnance 

1 000 Kč  1 000 Kč 

Zvýšení čistého příjmu 
zaměstnance 

665 Kč  1 000 Kč 

Měsíční náklady vynaložené zaměstnavatelem na zvýšení příjmu 

Zdravotní pojištění  90 Kč  0 Kč 

Sociální pojištění  260 Kč  0 Kč 

Měsíční náklady na 
zaměstnance 

1 350 Kč  1 000 Kč 

Roční náklady vynaložené zaměstnavatelem na zvýšení příjmu 

Roční náklady na 
zaměstnance 

16 200 Kč  12 000 Kč 

Roční náklady na 50 
zaměstnanců 

810 000 Kč  600 000 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování (platné k 1. 1. 2008) 

 

Jestliže  zaměstnavatel  zvolí příspěvek na  životní pojištění namísto prostého navýšení 

hrubé mzdy, může za rok ušetřit na pojistném za jednoho zaměstnance až 4 200 Kč – tj. 

350 Kč za měsíc. Pokud srovnáme roční náklady na zaměstnance např. u ekonomického 

subjektu  s 50  zaměstnanci,  lze  na  odvodech  sociálního  a  zdravotního  pojistného 

v případě příspěvku 1 000 Kč za měsíc ušetřit oproti navýšení hrubé mzdy 210 000 Kč. 

 

3.2 Penzijní připojištění9 

Penzijní připojištění  je upraveno Zákonem  č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se 

státním  příspěvkem  v  platném  znění.  Samotné  penzijní  připojištění  je  zákonem 

                                                       
9 Kapitola je zpracována dle literatury [6] a [9]. 
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definováno  jako  shromažďování  peněžních  prostředků  od  účastníků  penzijního 

připojištění a státu poskytnutých ve prospěch účastníků, nakládání s těmito prostředky 

a  vyplácení  dávek  penzijního  připojištění.  Po  splnění  podmínek,  sjednaných  při 

uzavření smlouvy, si účastník penzijního připojištění může vybrat, jaký druh dávky mu 

bude vyplacen. 

 

Pro fungování penzijního připojištění má zásadní význam penzijní plán, který musí mít 

každý  penzijní  fond.  Povinné  náležitosti  penzijního  plánu  stanoví  zákon  o  penzijním 

připojištění. Penzijní plán je schvalován ministerstvem financí a je také součástí každé 

smlouvy o penzijním připojištění. 

 

Penzijní  připojištění  vzniká  na  základě  smlouvy  mezi  fyzickou  osobou  a  penzijním 

fondem. Účastníkem penzijního připojištěním, klientem penzijního fondu, se může stát 

každá osoba  starší  18  let  s  trvalým pobytem na území  ČR,  která uzavře  s penzijním 

fondem písemnou smlouvu o penzijním připojištění. Účast na penzijním připojištění je 

dobrovolná.  

 

Účastníkem může  být  také  fyzická  osoba  starší  18  let  s  bydlištěm  na  území  jiného 

členského  státu  Evropské  unie,  pokud  je  účastna  důchodového  pojištění  nebo  je 

poživatelem důchodu  z  českého důchodového  pojištění nebo  veřejného  zdravotního 

pojištění v České republice. Toto ustanovení nabylo účinnosti dnem vstupu smlouvy o 

přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost, tedy k 1. květnu 2004. 

 

„Penzijní  připojištění  se  státním  příspěvkem  není  připojištěním  ve  smyslu  pojistné 

teorie či praxe; aby se jednalo o připojištění, muselo by toto pojištění být provozováno 

stejnou pojišťovnou  (institucí)  jako základní pojištění. … Použitím termínu připojištění 

chtěl v tomto případě zákonodárce zřejmě dát najevo, že se  jedná o druhý, pomocný 

pilíř důchodového zabezpečení (pojištění)“. [7, s. 59] 
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Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem v platném znění 

definuje  dávky,  které  je  možno  z penzijního  připojištění  čerpat.  Z  penzijního 

připojištění  se  poskytují  jednak  penze,  a  to  starobní,  invalidní,  pozůstalostní  a 

výsluhová. Pak je také čerpat jednorázové vyrovnání, popř. odbytné. 

 

3.2.1 Příspěvky na penzijní připojištění 

Veškeré prostředky směřují na individuální účet účastníka, na kterém se po celou dobu 

společně  s  výnosy  z  hospodaření  penzijního  fondu  akumulují,  aby  se  účet  v  celém 

objemu  při  vzniku  nároku  na  dávky   použil  k  jejich  výplatě.  Finanční  prostředky  na 

výplatu dávek penzijního připojištění tak mohou pocházet ze dvou složek.  Jedná se o 

zhodnocené příspěvky účastníka a případné příspěvky zaměstnavatele, popř.  i  třetích 

osob. 

 

Výše příspěvku účastníka na penzijní připojištění  se  stanovuje  za  kalendářní měsíc  a 

jeho výše musí být minimálně taková, aby zakládala nárok na státní příspěvek, tedy v 

současné době je to 100 Kč měsíčně. Horní hranice příspěvku není omezena. Účastník 

nemůže platit příspěvek současně na penzijní připojištění u více penzijních fondů. 

 

Tabulka 9: Výše státního příspěvku dle příspěvku účastníka penzijního připojištění 

měsíční platba  státní příspěvek 

100 – 199 Kč  50 Kč + 40 % z částky nad 100 Kč 

200 – 299 Kč  90 Kč + 30 % z částky nad 200 Kč 

300 – 399 Kč  120 Kč + 20 % z částky nad 300 Kč 

400 – 499 Kč  140 Kč + 10 % z částky nad 400 Kč 

500 Kč a více  150 Kč 
Zdroj: Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem [9] 

 

Ze státního rozpočtu se poskytují ve prospěch účastníků penzijního připojištění státní 

příspěvky. Ty  jsou na konto účastníka připisovány automaticky za každý  řádně a včas 

zaplacený měsíční příspěvek. Jak výše státního příspěvku na kalendářní měsíc závisí na 
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výši  příspěvku  účastníka,  stanoví  Zákon  č.  42/1994  Sb.,  o  penzijním  připojištění  se 

státním příspěvkem v § 29, odst. 2, je to znázorněno v tabulce č. 9 na předchozí straně. 

Z tabulky  je  zřejmé,  že při příspěvcích účastníka,  které přesahují 500 Kč měsíčně, už 

stát neposkytuje příspěvek vyšší, než 150 Kč. Je to maximální státní příspěvek. 

 

Je ovšem možné, aby účastník uplatnil nezdanitelnou část základu10 daně, a snížil si tak 

základ daně.  Částka, kterou  lze  takto odečíst,  se  rovná úhrnu příspěvků  zaplacených 

poplatníkem na  jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem na zdaňovací období 

sníženému o 6 000 Kč. Maximální částka, kterou lze takto odečíst za zdaňovací období, 

činí 12 000 Kč. 

 

3.2.2 Penzijní fondy 

Penzijní fond je finanční instituce se sídlem na území ČR, která se specializuje pouze na 

poskytování služeb penzijního připojištění. Penzijní připojištění nesmí poskytovat nikdo 

jiný než penzijní fondy.  

 

Zákon o penzijním připojištění č. 42/1994 Sb., povoluje činnost penzijního fondu pouze 

v právní formě akciové společnosti, přičemž definuje nad rámec obchodního zákoníku 

specifické podmínky, kterým musí fond jako akciová společnost dále vyhovět:  

• penzijní fond nelze založit na základě veřejné nabídky akcií,  

• penzijní  fond může  vydávat  pouze  akcie  stejné  jmenovité  hodnoty  znějící  na 

jméno, 

• akcie nesmí nabývat zdravotní pojišťovna, banka vedoucí účty penzijního fondu 

(nazývaná  depozitář),  ani  právnická  osoba,  na  jejímž  základním  kapitálu má 

depozitář více než desetiprocentní podíl,  

                                                       
10 Uplatnění  příspěvku  zaplaceného  poplatníkem  na  jeho  penzijní  připojištění  se  státním  příspěvkem 
podle smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem uzavřené mezi poplatníkem a penzijním 
fondem  jako  nezdanitelné  části  základu  daně  podle  §  15,  odst.  5  Zákona  č.  586/1992  Sb.,  o  daních 
z příjmů ve znění pozdějších předpisů. 
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• základní  kapitál musí  být  tvořen  jen  peněžitými  vklady  a  jeho  hodnota musí 

činit alespoň 50 mil. Kč, 

• představenstvo penzijního  fondu musí mít nejméně 5  členů; dozorčí  rada pak 

nejméně 3 členy, přičemž počet jejích členů musí být dělitelný třemi. 

 

Penzijní  fond vzniká zápisem do obchodního rejstříku, kterému předchází dvoufázový 

proces založení fondu. 

 

Tabulka 10: Přehled hlavních ekonomických charakteristik penzijních fondů v Česku 

Penzijní 
fond 

Základní 
kapitál 
(mil.Kč) 

Hospodářský 
výsledek 
(mil. Kč) 

Aktiva 
celkem 
(mil. Kč) 

Prostředky 
účastníků 
(mil. Kč) 

Počet 
aktivních 
účastníků 

Podíl 
na trhu 
(%) 

PF České 
pojišťovny 

213,70  938,62  38 291,30  37 182,52  1 079 410  27,24 

PF České 
spořitelny 

100  775,56  25 234,31  24 424,23  634 162  16,01 

AXA PF 
(Winterthur) 

142,25  790,44  33 076,45  32 228,02  577 082  14,57 

PF Komerční 
banky 

200  562,26  23 083,50  22 667,73  470 315  11,87 

ING PF  50  509,64  19 309,83  18 857,65  434 998  10,98 

ČSOB PF 
Stabilita 

97,17  338,71  14 569,53  14 224,47  385 477  9,73 

ČSOB PF 
Progres11

170,33  121,03  5 704,63  5 466,26  224 674  5,67 

Allianz PF  60  201,20  6 364,41  6 073,90  115 790  2,92 

Generali  50  52,17  1 441,73  1 275,27  29 168  0,74 

AEGON PF  50  ‐18,45  121,30  45,06  11 022  0,28 

Celkem  1 133,44  4 271,18 167 196,99 162 445,10 3 962 098  100,00
 Zdroj: Asociace penzijních fondů ČR (platné k 31. 12. 2007) [21] 

 

První penzijní fondy v České republice začaly vznikat zápisem do obchodního rejstříku 

v roce  1994.  K datu  31.  3.  2008  existuje  v České  republice  deset  penzijních  fondů. 

Přehled penzijních fondů v České republice  je zpracován v předcházející tabulce č. 10. 

                                                       
11 Včetně  Zemského penzijního  fondu. K 31. 12. 2007 byla  zápisem do obchodního  rejstříku  završena 
fúze ČSOB PF Progres a Zemského penzijního fondu.  
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Jsou  uvedeny  nejdůležitější  charakteristiky,  které  podávají  kompletní  informace  o 

všech penzijních fondech působících na českém finančním trhu. 

V grafu  č.  7  je  na  základě  ukazatele  počtu  aktivních  účastníků  znázorněn  podíl 

jednotlivých penzijních fondů na trhu v České republice. 

 

Graf 7: Podíl jednotlivých penzijních fondů na trhu v ČR 
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Zdroj: Zpracováno dle údajů Asociace penzijních fondů ČR (platné k 31. 12. 2007) [21] 

 

Investice penzijních fondů 

Penzijní  fond  musí  s  majetkem  hospodařit  s  odbornou  péčí  a  s  cílem  zabezpečit 

spolehlivý  výnos. Detailní  regulaci  investiční  činnosti penzijních  fondů  provádí  Česká 

národní  banka.  Kromě  obecných  zásad  (bezpečnost,  kvalita,  likvidita  a  rentabilita 

skladby  finančního  umístění  jako  celku)  je  uzákoněna  řada  konkrétních  limitů  pro 

investování do jednotlivých instrumentů. 

 

Účastníci musí  být  každoročně  penzijním  fondem  písemně  informováni  o  výši  všech 

prostředků,  které  penzijní  fond  eviduje  v  jejich  prospěch   a  o  stavu  těchto  nároků, 

včetně údaje o výši připsaného procenta zhodnocení prostředků účastníka.  

Stránka | 46  
 

http://www.finance.cz/duchody-a-penze/seznamy/penzijni-fondy/
http://www.finance.cz/duchody-a-penze/seznamy/penzijni-fondy/


 

V následující  tabulce  č.  11  jsou  znázorněny  všechny  penzijní  fondy  působící  v České 

republice a zhodnocení, které připisovaly od roku 1995 až po rok 2006. 

 

Tabulka 11: Zhodnocení jednotlivých penzijních fondů (%) 

Penzijní 
fond 

2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  1998  1997  1996  1995 

AEGON 
PF12

‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐ 

Allianz 
PF 

3,11  3  3  3  3,71  4,36  3,8  6  9,1  8,9  ‐  ‐ 

AXA PF  2,5  3,74  3,11  3,4  3,41  4,25  4,1  6,5  10,1  11,2  11,45  12,8 

ČSOB PF 
Progres 

2,3  5  5,3  4,3  4,26  3,9  5,62  7,7  10,9  8  16,4  0 

ČSOB PF 
Stabilita 

2,75  4  4,3  2,3  3  3,2  4,2  6,1  10,2  10,3  10,9  10,4 

Generali 
PF 

3,74  3,8  3  3  4,1  4,6  3,6  5,3  11,4  14,6  10,61  10,3 

ING PF  3,6  4,2  2,46  4  4  4,8  4,4  6  9,34  11  12,1  12,8 

PF ČP  3,3  3,8  3,5  3,1  3,2  3,8  4,5  6,6  9,72  9,6  9,2  10,3 

PF ČS  3,04  4,03  3,74  2,64  3,5  3,81  4,2  4,4  8,33  9,5  8,1  4 

PF KB  3  4  3,5  3,4  4,63  4,4  4,89  7,2  9,5  9,1  8,36  9,44 

Zemský 
PF 

4,6  4,6  4,38  4,01  4,11  4,6  5,01  7  7  7  7  11,8 

 Zdroj: Asociace penzijních fondů ČR [23] 
 

Pro  přehlednost  je  v následujícím  grafu  č.  8  zachycen  vývoj  zhodnocení  pěti 

nejvýznamnějších penzijních  fondů  z hlediska ukazatele počtu aktivních účastníků od 

roku 1995 do roku 2006. 

 

Z tabulky  č.  11  i  z grafu  č.  8  je  zřejmé,  že  zhodnocení,  které  penzijní  fondy 

v jednotlivých  letech  účastníkům  penzijního  připojištění  připisovaly,  se  často  příliš 

neliší  v závislosti  na  konkrétním  penzijním  fondu.  Tento  fakt  je  dán  tím,  že  jsou 

                                                       
12 Data nejsou k dispozici, neboť AEGON Penzijní  fond, a.s. vstoupil na  trh v České  republice v červnu 
2007; zápis do Obchodního rejstříku proběhl dne 15. 6. 2007. 
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zákonem o penzijním připojištění  stanovena  řada  konkrétních  limitů pro  investování 

penzijních fondů. 

 

Graf 8: Vývoj zhodnocení vybraných penzijních fondů 
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Zdroj: Zpracováno podle údajů Asociace penzijních fondů ČR [23] 

 

 

Rozdělení zisku penzijního fondu 

Penzijní fond rozděluje zisk tak, že neméně 5 % připadá do rezervního fondu a nejvíce 

10 %  se  rozděluje  podle  rozhodnutí  valné  hromady.  Zbylá  část  zisku  se  použije  ve 

prospěch účastníků a osob,  jejichž penzijní připojištění zaniklo v roce, za který se zisk 

rozděluje.  

 

Skončí‐li hospodaření penzijního fondu ztrátou, použije se ke krytí ztráty nerozdělený 

zisk z minulých  let, rezervní fond a další fondy tvořené ze zisku. Pokud ani tyto zdroje 

nestačí, musí  být  ztráta  kryta  snížením  základního  jmění.  Jeho  hodnota  však  nesmí 

klesnout pod 50 milionů korun.   
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4 Návrhy a doporučení 

V této  kapitole  se  zaměřím  na  konkrétní  fyzickou  osobu  a  budu  analyzovat,  jakým 

způsobem  alokuje  svoje  přebytečné  prostředky.  Primárním  cílem  je  vytvořit  návrh 

vhodného portfolia finančních programů pro vytvoření dostatečné rezervy na důchod. 

 

Nejprve zhodnotím, jakou část svých příjmů investuje pro vytvoření potřebné finanční 

rezervy  a  také  kam  tyto  prostředky  investuje.  Dále  vezmu  v úvahu  požadavky  této 

osoby  týkající  se  výnosů  a  budoucí  životní  úrovně.  S ohledem  na  předpokládanou 

podobu  důchodové  reformy,  ale  i  na  předpokládaný  demografický  vývoj,  budu 

formulovat návrhy a doporučení, jak co nejlépe použít finanční prostředky této fyzické 

osoby pro zabezpečení životní úrovně v budoucnu. 

 

4.1 Charakteristika konkrétní fyzické osoby 

Pan  Radim  Hřebíček  se  narodil  26.  8.  1983  a  podniká  od  roku  2005  jako  osoba 

samostatně výdělečně činná. Vede daňovou evidenci. Předmětem jeho podnikání jsou 

následující činnosti. 

• Velkoobchod, maloobchod 

• Zpracování dat, správa sítí a databank 

 

Zatímco  v prvních  dvou  letech  podnikatelské  činnosti  byl  pan Hřebíček  ve  ztrátě,  za 

zdaňovací období 2007 činil jeho zisk po zdanění 263 000 Kč. 

 

Pan  Hřebíček  má  již  čtyři  roky  uzavřenou  smlouvu  o  penzijním  připojištění.  Jeho 

měsíční  příspěvek  je  100  Kč,  tedy  minimální  zákonem  přípustný.  Pro  tuto  výši 

měsíčního příspěvku se rozhodl, protože je nejvýhodnější, co se týče poměru příspěvku 

účastníka  a  příspěvku  státu.  To  znamená,  že  příspěvek  účastníka  100  Kč  za měsíc 

představuje státní příspěvek ve výši 50 Kč (viz tabulka 9 na straně 44). 
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Pan Hřebíček očekává od peněz, které si chce spořit, vyšší zisk a je pro to také ochoten 

akceptovat  vyšší  riziko.  Do  budoucna  je  pro  něj  rovněž  kromě  soustavné  tvorby  a 

zhodnocování  finanční  rezervy  také  důležité  zabezpečení  plánované  rodiny. 

V důchodovém věku chce mít dostatečnou rezervu, která pokryje nejen nejdůležitější 

existenční výdaje, ale umožní mu zachovat předcházející životní úroveň. 

4.2 Návrh rozložení finančního portfolia fyzické osoby 

Penzijní  připojištění  tvoří  vedle  průběžného  státního  systému  v současnosti  druhou 

část  českého  systému  důchodového  zabezpečení.  V případě  pana Hřebíčka  je  státní 

příspěvek na jeho účet penzijního připojištění ve výši 50 % výše příspěvku účastníka. Je 

však nutné si uvědomit, že se  jedná o celkovou úložku pouze 150 Kč měsíčně a  tedy 

1 800 Kč za rok. V absolutních číslech se tedy nejedná o příliš velkou rezervu. 

 

Pan Hřebíček  nevyužívá možnost  čerpat maximální  státní  příspěvek  a  ani  nevyužívá 

možnost, kterou mu nabízí zákon o daních z příjmů, týkající se uplatnění nezdanitelné 

části základu daně. Vzhledem k tomu, že od doby, kdy si penzijní připojištění zakládal, 

se  jeho  příjmy  zvedly,  lze  doporučit  navýšení  měsíčního  příspěvku  účastníka  ze 

současných 100 Kč až na 1 500 Kč, resp. 18 000 Kč za rok. To představuje: 

• čerpání maximálního státního příspěvku ve výši 1 800 Kč ročně, 

• využití uplatnění maximální nezdanitelné části základu daně v rámci penzijního 

připojištění – tj. za rok 2008 úspora na daních ve výši 1 800 Kč13. 

 

V tabulce č. 12 na je uveden propočet penzijního připojištění pana Hřebíčka pro různé 

příspěvky  účastníka  penzijního  připojištění.  Jsou  zde  rozepsány  celkové  částky 

příspěvků účastníka penzijního připojištění a příspěvků státu. K tomu  je zde spočítána 

přibližná hodnota účtu po 34  letech spoření (což odpovídá dovršení věku 60  let pana 

Hřebíčka) při uvažované průměrné úrokové míře 4 %. 

 

                                                       
13 S účinností od 1. 1. 2008 činí sazba daně 15% (s účinností od 1. 1. 2009 činí 12,5%) ‐ § 16 Zákona č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů. 
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Tabulka 12: Přehled naspořených prostředků na penzijním připojištění 
Měsíční příspěvek účastníka  500 Kč 1 000 Kč  1 500 Kč

Předpokládané průměrné zhodnocení (%)  4,00 4,00  4,00

Počet roků spoření (minimální)  35 35  35

Celkové příspěvky účastníka  210 000 Kč  420 000 Kč  630 000 Kč 

Výnosy z příspěvků účastníka  241 431 Kč  482 862 Kč  724 292 Kč 

Celkové příspěvky státu  63 000 Kč  63 000 Kč  63 000 Kč 

Výnosy ze státních příspěvků  72 429 Kč  72 429 Kč  72 429 Kč 

Celkem na individuálním účtu  586 860 Kč 1 038 291 Kč  1 489 722 Kč

Zdroj: Vlastní zpracování 

 

V tabulce č. 11 na str. 48 a v grafu č. 8 na str. 49  je vidět, že zhodnocení  jednotlivých 

penzijních  fondů  bývá  často  víceméně  podobné.  Tento  fakt  je  dán  tím,  že  penzijní 

fondy mají  zákonem  striktně  stanoveno,  jak mohou  investovat  prostředky  účastníků 

(viz kapitola 3.2.2). 

 

Tabulka 13: Průměrné zhodnocení penzijních fondů (1995 – 2006) 

Allianz penzijní fond, a.s.  4,80 %

AXA penzijní fond a.s. (dříve Winterthur penzijní fond, a.s.)  6,38 %

ČSOB PF Progres, a. s. člen skupiny ČSOB (dříve ČSOB PF, a.s.)  6,14 %

ČSOB PF Stabilita, a. s. člen skupiny ČSOB (dříve Českomoravský PF, a.s.)  5,97 %

Generali penzijní fond a.s.  6,50 %

ING Penzijní fond, a.s. (dříve Průmyslový penzijní fond, a.s.)  6,56 %

PF České pojišťovny, a.s.  5,89 %

PF České spořitelny, a.s.  4,94 %

PF Komerční banky, a.s.  5,95 %

Zemský penzijní fond a.s.  5,93 %
Zdroj: Vlastní zpracování podle údajů Asociace penzijních fondů ČR [23] 

 

Průměrné  zhodnocení  penzijních  fondů  za  uvedené  období  let  1995  ‐  2006  ukazuje 

předcházející  tabulka  č.  13.  Je  patrné,  že  většina  penzijních  fondů  se  pohybuje 

v průměru  pod  6  %.  Nejlepších  výsledků  z dlouhodobého  hlediska  dosahuje  ING 

Penzijní fond, a to v průměru 6,56 %.  
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Pokud  bychom  se  při  výběru  penzijního  fondu  drželi  ukazatele  průměrného 

zhodnocení,  lze doporučit  spořit na penzijní připojištění u  ING Penzijního  fondu, a.s. 

Dobrých výsledků dosahují v průměru za období 1995 až 2006  také Generali penzijní 

fond, a.s., AXA penzijní fond, a.s. a ČSOB PF Progres. Všechny uvedené penzijní fondy 

svým klientům připsaly průměrně více než 6 %. 

 

Rozdíl  v průměrném  jednotlivých  penzijních  fondů  zhodnocení  ovšem  není  nikterak 

výrazný  a může  se  v příštích  letech měnit.  V tomto  ohledu  lze  do  budoucna  využít 

možnosti  převodu  prostředků  účastníka  penzijního  připojištění  k jinému  penzijnímu 

fondu. Tato možnost vyplývá ze zákona o penzijním připojištění. 

 

V příloze  č.  2  této  práce  je  výstup  ze  software  společnosti  ING  Penzijní  fond,  a.s.14 

Jedná  se  o  modelaci  průběhu  uvažovaného  penzijního  připojištění  pana  Hřebíčka 

s měsíčním  příspěvkem  1 500  Kč.  V tomto  modelovém  případě  se  neuvažuje 

s předcházejícím spořením do penzijního připojištění a počátek modelového případu je 

1. 1. 2008. 

 

Životní pojištění  tvoří paralelně  s penzijním připojištěním druhou  (dobrovolnou)  část 

systému  důchodového  zabezpečení  v České  republice.  Panu  Hřebíčkovi  rovněž 

doporučuji sjednání životního pojištění. Při uzavření životního pojištění je vhodné řídit 

se následujícími zásadami: 

• Životní pojištění sjednat v mladém věku. Obecně platí, že čím dříve je pojištění 

uzavřeno, tím je levnější pojistné, resp. náklady na rizika pojištění,  

• Životní pojištění uzavřít do věku minimálně 60 let a více. V případě, že si klient 

sjedná smlouvu životního pojištění např. do 40  let věku,  je možné, že poté už 

bude díky svému zdravotnímu stavu již pro pojišťovnu natolik rizikový, že bude 

prakticky  nepojistitelný.  Druhá  možnost  je,  že  díky  vyšším  rizikům  bude 

pojištění o dost dražší, 

                                                       
14 Aplikace WebINGModel. 
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• Nevyužívat  krátkodobých  "účelových  pojištění".  Tato  pojištění  velmi  dobře 

poslouží svému konkrétnímu účelu ‐ např. k zajištění leasingu či menšího úvěru, 

ale neposkytnou celoživotní zabezpečení, 

• Zvolit  dostatečně  vysokou  pojistnou  částku.  Pojistná  částka  by  měla  být 

dostatečně vysoká (ve výši několikanásobku ročního příjmu pojištěného), aby v 

případě  potřeby  zabezpečila  rodinu  či  zajistila  plynulé  splácení  závazků 

pojištěného. [24] 

 

V praxi  jsou  často  sjednávány  životní  pojištění  s poměrně  krátkou pojistnou  dobou, 

např. 10 let. To má za následek, že klient často takto za život uzavře několik pojistných 

smluv, přičemž opakovaně musí uhradit náklady, které jsou s uzavřením každé pojistné 

smlouvy neodmyslitelně spjaty. Dále při vzniku každé nové pojistné smlouvy  je klient 

starší,  tudíž  rizikovější  a  bude  tedy  platit  více  za  rizikovou  složku  svého  životního 

pojištění.  

 

Tato  skutečnost  také  výrazně  omezuje  rezervotvornost  životního  pojištění.  V praxi 

zpravidla právě po 10  letech se začíná na účtu životního pojištění kumulovat zajímavý 

objem prostředků, který již více či méně převyšuje celkové pojistné doposud zaplacené 

pojistníkem. 

 

V neposlední  řadě  takovéto  smlouvy  nesplňují podmínky  pro  uplatnění  nezdanitelné 

části  základu daně podle § 15, odst. 6 Zákona  č. 586/1992 Sb., o daních  z příjmů ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

Jak  již bylo  řečeno, pan Hřebíček do budoucna požaduje  jednak dobré pojištění  rizik, 

jednak účinné zhodnocení rezerv, přičemž je ochoten akceptovat vyšší riziko. Proto se 

jako vhodný návrh nabízí investiční životní pojištění.  

 

U kapitálového životního pojištění existuje garantovaná minimální sazba, kterou budou 

prostředky  zhodnoceny.  Pojišťovnou  garantované  zhodnocení  se  nazývá  technická 
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úroková  míra.  Aby  mohl  být  výnos  garantován,  je  pojišťovna,  co  se  investičních 

možností  týče, značně omezena zákonem. Může nakupovat především bezpečná, ale 

tím  i méně  výnosná  aktiva  (převážně  dluhopisy).  To  sebou  nese  značnou  nevýhodu 

nízkého potenciálního výnosu. 

 

Ve srovnání s kapitálovým životním pojištěním se  jeví mnohem  lépe  investiční životní 

pojištění. Důležitou výhodou je možnost zvolit si způsob umístnění prostředků. Peníze 

neputují  do  rezervy,  ale  klient  má  možnost  se  sám  rozhodnout,  kam  peníze  vloží 

(samozřejmě  v  rámci  pojišťovnou  nabízených možností).  Pojišťovny  za  tímto  účelem 

provozují několik fondů, rozdělených podle nakoupených cenných papírů, a tím i míry 

rizika  a  potenciálního  výnosu.  To  umožňuje  investovat  do  výnosnějších  aktiv  oproti 

kapitálovému životnímu pojištění. Proto může  investiční životní pojištění pojištěnému 

poskytnout vyšší výnosnost než pojištění kapitálové, ovšem bez garance minimálního 

zhodnocení. 

 

Na  základě  výše  nastíněných  faktů  lze  tedy  jednoznačně  panu Hřebíčkovi  doporučit 

investiční  životní pojištění. V tomto ohledu  se budu  se opírat o nabídku  tří produktů 

investičního  životního  pojištění  jednak  pojišťoven  s  největším  podílem  na  trhu,  ale 

zároveň  o  nabídku  produktů,  které  jsou  příznivě  hodnoceny  nezávislými  odborníky. 

Největší  podíl  na  pojistném  trhu  v České  republice mají  s velkým  předstihem  před 

ostatními  pojišťovnami  Česká  pojišťovna,  a.s.  a  Kooperativa,  pojišťovna,  a.s.  Jeden 

z pojistných produktů, který nabízí Česká pojišťovna a.s.,  je životní pojištění DYNAMIK 

Plus.  Kooperativa,  pojišťovna,  a.s.  nabízí  životní  pojištění  Perspektiva,  které  získalo 

v loňském  roce ocenění Životní pojištění  roku v  rámci  soutěže Banka  roku 2007.  ING 

Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou  republiku má v nabídce Životní pojištění 

Investor Plus. Tento produkt obdržel ocenění Zlatá koruna15 2006 i Zlatá koruna 2007. 

Porovnám  tedy  tyto  tři  zmíněné  produkty  životního  pojištění  a  doporučím  panu 

Hřebíčkovi nejvhodnější z nich. 

                                                       
15  Soutěž,  v  níž  se  od  roku  2003  hodnotí  veškeré  produkty  z  oblasti  bankovnictví,  pojišťovnictví  a 
ostatních  finančních  služeb na  českém  trhu. Hodnotitelů  je  více než  sto  –  jedná  se o  reprezentativní 
zastoupení ekonomických odborníků, publicistů a zástupců akademické sféry. 
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Tabulka 14: Přehled vybraných parametrů životních pojištění 

  DYNAMIK Plus  PERSPEKTIVA Životní pojištění Investor plus 

indexace pojištění  ANO  NE  ANO 

počet maximálně 
připojištěných osob 

4 (1 dospělá 
osoba + 3 děti)  1 

1 (lze sjednat připojištění trvalých 
následků úrazu dítěte a denních dávek za 
dobu nezbytného léčení úrazu dítěte ‐ 
počet pojištěných dětí není omezen)

maximální doba 
trvání pojistné 
smlouvy 

70 let věku  75 let věku  99 let věku 

slevy  ‐‐‐  ‐‐‐ 

slevy za frekvenci placení pro připojištění: 
čtvrtletní frekvence platby = sleva 1% 
pololetní frekvence platby = sleva 2% 
roční frekvence platby = sleva 4%  

Zdroj: Zpracováno dle [25] 

 

V tabulce č. 14  jsou vybrané parametry životních pojištění,  jimiž se uvedené produkty 

vzájemně  nejvíce  odlišují.  Co  se  týče  jiných  parametrů  jako  např.  různé  druhy 

připojištění, dá se říci, že jsou tyto finanční produkty velmi podobné. 

 

Panu  Hřebíčkovi  lze  v oblasti  životního  pojištění  doporučit  na  základě  jeho  potřeb 

DYNAMIK Plus. Důležitým parametrem je možnost indexace pojištění. Tento parametr 

by měl v budoucnu eliminovat vliv inflace na reálnou výši pojistných plnění. Pojistné za 

životní  složku  se  zvyšuje  k výročnímu  dni  pojištění  o  procento  z pojistného  (tzv. 

indexační procento), které pojistitel stanoví s ohledem na index růstu spotřebitelských 

cen  publikovaný  Českým  statistickým  úřadem,  vývoj  nominálních  mezd  a  dalších 

makroekonomických  ukazatelů.  Indexaci  lze  na  přání  klienta  i  vynechat  (ve  smlouvě 

bývá zahrnuta automaticky). 

 

Protože  u  tohoto  produktu  lze  navíc  připojistit  až  tři  děti,  vyhovuje  tímto DYNAMIK 

Plus do budoucna jeho potřebě zabezpečit rodinu před veškerými riziky. 

 

Modelace průběhu tohoto pojištění přímo pro osobu pana Hřebíčka tvoří přílohu č. 3 

této práce. Jedná se o výstup ze software České pojišťovny a.s.16 Základní parametry 

                                                       
16 Aplikace JOS‐WePOS v. 1.19/1. 
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tohoto  pojistného  produktu,  jak  může  být  konkrétně  nastaven  dle  potřeb  pana 

Hřebíčka, jsou shrnuty v následujícím přehledu. 

 

1. Základní údaje 

• pojištěný: Radim Hřebíček (vstupní věk 25 let) 

• pojistná doba: 45 let (počátek 1. 1. 2008 – konec 31. 12. 2052; do 70 

let věku) 

• alokační poměr pro umístění pojistného: 

 běžné pojistné – program dynamika 

 mimořádné pojistné – program stabilita 

• lhůtní pojistné: 1 500 Kč (měsíčně) 

 

2. Základní pojistné plnění (1,5 násobek základních pojistných částek)17 

• dožití se konce pojištění: 2 233 230 Kč18 

• plný  invalidní  důchod:  zproštění  od  placení  pojistného  (ostatní 

nároky pojistníka zůstávají) 

• diagnóza závažného onemocnění: 300 000 Kč 

• úmrtí během pojištění: 300 000 Kč plus kapitálová hodnota 

 

3. Pojistné plnění z připojištění 

• doba  nezbytného  léčení  úrazu:  příslušný  počet  procent  z částky 

45 000 Kč 

• trvalé  následky  úrazu:  příslušný  počet  procent  z částky  300 000  Kč 

(při  vyšším  rozsahu  následků  se  progresivně  zvyšuje  plnění  až  na 

částku 1 200 000 Kč) 

• smrt následkem úrazu: 300 000 Kč 
                                                       
17 Při výplatě pojistného plnění (v případě dožití a v případě odkupného) bude uplatněna srážková daň v 
souladu se Zákonem o daních z příjmů č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
18 Uvedená hodnota  je modelovým příkladem  vývoje pojištění  za předpokladu dosažení  stanoveného 
podílu  na  výnosech,  konstantním  vývojem  cen  podílových  jednotek  fondů  a  dále  za  předpokladu,  že 
nedojde ke zvýšení  rizikového pojistného po ocenění zdravotního stavu pojištěného, ani k  jiné změně 
parametrů pojištění. Dále změny na peněžních nebo akciových  trzích mají vliv na hodnotu podílových 
jednotek, proto nejsou uvedené informace závazné. 
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Pojistná doba je nastavena do 70 let věku pojistníka. Vzhledem k vývoji věkové hranice 

pro  odchod  do  důchodu,  je  vhodné  nastavit  pojistnou  dobu  delší,  pokud  to  nemá 

negativní  vliv  na  výši  částky  při  dožití.  Výše  pojistných  částek  činí  1,5  násobek 

základních pojistných  částek –  jedná  se o  jakýsi  kompromis mezi  tvorbou  kapitálové 

hodnoty a dostatečným pojištěním rizik. To znamená, že navýšení pojistných částek při 

zachování  stejné  výše  lhůtního  pojistného  představuje  nižší  předpokládanou 

kapitálovou hodnotu pojištění v budoucnu a naopak. 

 

Jak  ukazuje  příloha  č.  3,  celkové  lhůtní  pojistné  je  1 500  Kč  a  pojistné  za  životní 

pojištění  pro  případ  smrti  nebo  dožití,  závažných  onemocnění,  zproštění  od  placení 

v případě  trvalé  invalidity  činí  1 309 Kč. Pan Hřebíček  tedy může uplatnit maximální 

nezdanitelnou část základu daně ve výši 12 000 Kč za rok. 

 

Životní  pojištění  DYNAMIK  Plus  nabízí  možnost  zvolit  si  různé  investiční  strategie 

v závislosti  na  tom,  jakou  klient  preferuje  míru  rizika  a  zhodnocení  vložených 

prostředků. Jedná se o následující programy. 

• Dynamika 

• Rovnováha 

• Stabilita 

• Konzervativní program (garantovaná technická úroková míra) 

 

Pro  tvorbu  kapitálové  hodnoty  z běžného  pojistného  lze  v případě  pana  Hřebíčka 

vzhledem  k dlouhodobému  trvání  navrženého  pojistného  programu  doporučit 

investiční  program  Dynamika.  Povaha  podkladových  aktiv  vnitřních  fondů  tohoto 

programu  slibuje  (avšak  nezaručuje)  nejvyšší  zhodnocení  vložených  prostředků  ze 

všech výše uvedených. 

 

U  investičního  programu  Dynamika  je  investováno  do  podílových  listů  následujících 

fondů a to v uvedeném poměru. 

• Fond globálních značek (akciový fond)    40 % 
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• Fond nemovitostních akcií        30 % 

• Fond ropného a energetického průmyslu    20 % 

• Zlatý fond            10 % 

 

Investiční program Dynamika  je určen pro klienty, kteří  jsou ochotni akceptovat vyšší 

finanční  rizika,  aby  v dlouhodobém  horizontu  zvýšili  potenciál  růstu  hodnoty  své 

investice.  Z dlouhodobého  hlediska  je  totiž  vyššími  výnosy  riziko  víceméně 

eliminováno. 

 

Reforma  do  budoucna  předpokládá  existenci  tří  pilířů  financování  důchodového 

systému. Vedle  státního průběžně  financovaného by měl  fungovat  fondový  systém – 

druhý  pilíř,  který  představuje  možnost  částečného  vyvázání  se  ze  základního 

důchodového pojištění. K tomu se nabízí možnost využít například penzijní připojištění 

a  soukromé  životní  pojištění,  které  stát  podporuje  a  které  mohou  představovat 

zamýšlený třetí pilíř financování systému důchodového zabezpečení. 

 

Díky  demografickému  vývoji  již  léta  klesá  poměr  výše  starobních  důchodů  k výši 

průměrné mzdy. Tvorba rezerv prostřednictvím zamýšleného třetího pilíře financování 

důchodového  systému  bude  v budoucnosti  pro  mnoho  lidí  důležitým  zdrojem  pro 

zabezpečení  životní  úrovně.  Bude  záležet  na  každém  člověku,  zda  si  v budoucnu 

zabezpečí pouze životní minimum nebo i určitý nadstandard.   
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5 Závěr 

Ve  své  práci  se  zabývám  problematikou  tvorby  rezervy  na  důchod  prostřednictvím 

státem  podporovaných  finančních  programů.  To  vše  s ohledem  na  budoucí 

demografický vývoj a v souvislosti s tím na chystanou reformu důchodového systému. 

 

Je pochopitelné,  že v určité  fázi  života,  se  člověk dostane do  situace, kdy  již nebude 

ekonomicky  aktivní.  Tudíž  by  měl  mít  určité  zdroje  prostředků  pro  zachování  své 

životní  úrovně  i  poté,  kdy  se  dostal  do  role  člověka  v postproduktivním  věku.  Tyto 

zdroje prostřednictvím systému sociálního zabezpečení dodnes velkou měrou zajišťuje 

v České republice stát. Tento průběžně financovaný systém důchodového zabezpečení 

do budoucna díky objektivním skutečnostem patrně nebude fungovat tak, jak by měl. 

Je to především v této práci již zmíněný nepříznivý demografický vývoj. Proto je nutné 

hledat vhodné řešení této nastávající situace. 

 

Připravovaná reforma systému důchodového zabezpečení by měla víceméně důsledky 

tohoto  vývoje  eliminovat.  Nicméně  pro  udržení  potřebné  životní  úrovně  i 

v postproduktivním  věku  je  zapotřebí,  aby  si  každý  jednotlivec  uvědomoval  tyto 

souvislosti  a  postavil  se  aktivně  k této  problematice.  Stát  již  léta  různou  formou 

podporuje obyvatelstvo v tom, aby si vytvářelo rezervy. V budoucnu totiž bude příjem 

ze  státního  průběžně  financovaného  pilíře  tvořit  jen malou  část  z celkových  příjmů 

člověka  v důchodovém  věku.  Zbytek  by  měl  být  pokryt  z druhého  a  třetího  pilíře 

financování důchodového systému. 

 

V první  části bakalářské práce  je popsán problém a  jsou  stanoveny cíle práce. Druhá 

část  práce  je  věnována  teoretickým  východiskům  sociálního  pojištění,  systémům 

důchodového zabezpečení  jak v České republice, tak  i ve vybraných členských státech 

Evropské unie. Dále  je nastíněn budoucí demografický  vývoj a  jeho negativní  vliv na 

stávající průběžně financovaný systém důchodového zabezpečení. Je také představena 

uvažovaná podoba reformy důchodového systému. 
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Třetí  část  představuje  charakteristiku  finančních  programů,  které  jsou  státem 

podporovány a jsou  i proto vhodné k akumulaci a zhodnocení rezerv. Je zde popsáno, 

jakým  způsobem  funguje  soukromé  životní  pojištění  i  penzijní  připojištění,  jaké 

přinášejí  výhody  a  závazky  občanům,  kteří  tyto  produkty  využívají,  jsou 

charakterizovány pojišťovny i penzijní fondy. 

 

Čtvrtá  část přináší  návrhy  a  doporučení  pro  konkrétní  fyzickou  osobu  podnikatele  – 

pana  Radima  Hřebíčka,  který  se  nachází  na  počátku  ekonomicky  aktivního  období 

svého  života.  Cílem  této  bakalářské  práce  byl  návrh  či  doporučení,  jak  efektivně 

alokovat  část  příjmů  pro  tvorbu  kvalitní  rezervy,  která  by  se měla  spolu  se  státním 

průběžným systémem podílet na zabezpečení požadované životní úrovně v pozdějším 

období  lidského  života. Na  základě poznatků  shromážděných v této práci  je vytvořen 

návrh,  jak  vhodně  využít  část  příjmu  současně  pro  čerpání  státních  příspěvků  a 

daňových zvýhodnění a především pro vytvoření dostatečné rezervy. 

 

Podle mých doporučení by pan Hřebíček  čerpal maximum  státních příspěvků ve výši 

1 800 Kč ročně za penzijní připojištění, kde má nižší, ale zato bezpečnější výnos. Dále 

zbytek  svých  volných  prostředků  by  investoval  do  životního  pojištění  s dynamickým 

programem, kde  je vyšší zhodnocení  (ovšem bez garance). Zároveň by  takto využíval 

uplatnění  maximální  nezdanitelné  části  za  soukromé  životní  pojištění  a  penzijní 

připojištění – v úhrnu snížení základu daně o 24 000 Kč ročně. 

 

Tato práce si také kladla za cíl přiblížit čtenáři souvislosti fungování systému sociálního, 

resp.  důchodového  zabezpečení  v České  republice  ve  vztahu  k faktorům  jako  je 

demografický vývoj. Dále také upozornit na nutnost reformy z toho vyplývající a změny 

přístupu každého z nás k problematice zabezpečení své budoucnosti.   
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Příloha č. 1 

 

Příloha č. 1 Zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících 

zákonů ve znění pozdějších předpisů 

   

 



Část A 

Odvětví životních pojištění 

 

1.  Pojištění  pouze  pro  případ  smrti,  pojištění  pouze  pro  případ  dožití,  pojištění  pro  případ  dožití  se 

stanoveného věku nebo dřívější smrti, pojištění spojených životů, životní pojištění s vrácením pojistného. 

2. Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí. 

3. Důchodové pojištění. 

4. Pojištění podle bodů 1 až 3 spojené s investičním fondem. 

5. Kapitálové činnosti 

a)  umořování  kapitálu  založené  na  pojistně  matematickém  výpočtu,  jimiž  jsou  proti 

jednorázovým nebo periodickým platbám dohodnutým předem přijaty závazky se stanovenou 

dobou trvání a ve stanovené výši, 

b) správa skupinových penzijních fondů, 

c) činnosti doprovázené pojištěním zabezpečujícím zachování kapitálu nebo platbu minimálního 

úroku, 

d)  pojištění  týkající  se  délky  lidského  života,  které  je  upraveno  právními  předpisy  z  oblasti 

sociálního pojištění, pokud zákon umožňuje jeho provádění pojišťovnou na její vlastní riziko. 

6. Pojištění pro případ úrazu nebo nemoci, je‐li doplňkem pojištění podle odvětví 1 až 5. 

 

Část B 

Odvětví neživotních pojištění 

 

1. Úrazové pojištění 

a) s jednorázovým plněním, 

b) s plněním povahy náhrady škody, 

c) s kombinovaným plněním, 

d) cestujících. 

2. Pojištění nemoci 

a) s jednorázovým plněním, 

b) s plněním povahy náhrady škody, 

c) s kombinovaným plněním,   

d) smluvní zdravotní pojištění. 

3. Pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech 

a) motorových, 

b) nemotorových. 

 



4. Pojištění škod na drážních vozidlech. 

5. Pojištění škod na leteckých dopravních prostředcích. 

6. Pojištění škod na plavidlech 

a) vnitrozemských, 

b) námořních. 

7.  Pojištění  přepravovaných  věcí  včetně  zavazadel  a  jiného majetku  bez  ohledu  na  použitý  dopravní 

prostředek. 

8. Pojištění škod na majetku jiném než uvedeném v bodech 3 až 7 způsobených 

a) požárem, 

b) výbuchem, 

c) vichřicí, 

d) přírodními živly jinými než vichřicí (např. blesk, povodně, záplavy), 

e) jadernou energií, 

f) sesuvem nebo poklesem půdy. 

9. Pojištění  jiných  škod na majetku  jiném než uvedeném  v bodech 3  až 7  vzniklých  krupobitím nebo 

mrazem anebo jinými příčinami (např. loupeží, krádeží nebo škody způsobené lesní zvěří), nejsou‐li tyto 

příčiny zahrnuty v odvětví č. 8, včetně pojištění škod na hospodářských zvířatech způsobených nákazou 

nebo jinými příčinami. 

10. Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající 

a) z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla, 

b) z provozu drážního vozidla, 

c) z činnosti dopravce.  

11. Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo užití leteckého dopravního prostředku, 

včetně odpovědnosti dopravce. 

12. Pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo užití vnitrozemského nebo námořního 

plavidla, včetně odpovědnosti dopravce. 

13. Všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu jinou než uvedenou v odvětvích č. 10 až 12, 

a) odpovědnost za škodu na životním prostředí, 

b) odpovědnost za škodu způsobenou jaderným zařízením, 

c) odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku, 

d) ostatní. 

14. Pojištění úvěru 

a) obecná platební neschopnost, 

b) vývozní úvěr, 

c) splátkový úvěr, 

d) hypoteční úvěr, 

e) zemědělský úvěr. 

 



15. Pojištění záruky (kauce) 

a) přímé záruky, 

b) nepřímé záruky. 

16. Pojištění různých finančních ztrát vyplývajících 

a) z výkonu povolání, 

b) z nedostatečného příjmu, 

c) ze špatných povětrnostních podmínek, 

d) ze ztráty zisku, 

e) ze stálých nákladů, 

f) z nepředvídaných obchodních výdajů, 

g) ze ztráty tržní hodnoty, 

h) ze ztráty pravidelného zdroje příjmu, 

i) z jiné nepřímé obchodní finanční ztráty, 

j) z ostatních finančních ztrát. 

17. Pojištění právní ochrany. 

18. Pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa svého bydliště, včetně 

pojištění finančních ztrát bezprostředně souvisejících s cestováním (asistenční služby). 

 

Část C 

Skupiny neživotních pojištění 

 

a) "Pojištění úrazu a nemoci" pro odvětví č. 1 a 2, 

b) "Pojištění motorových vozidel" pro odvětví č. 3, 7 a 10, 

c) "Pojištění požáru a jiných majetkových škod" pro odvětví č. 8 a 9, 

d)  "Letecké  pojištění,  pojištění  vnitrozemské  plavby  a  námořní  pojištění  a  pojištění 

přepravovaných věcí" pro odvětví č. 4, 5, 6, 7, 11 a 12, 

e) "Pojištění odpovědnosti za škodu" pro odvětví č. 10, 11, 12 a 13, 

f) "Pojištění úvěru a záruky" pro odvětví č. 14 a 15, 

g) "Pojištění jiných ztrát" pro odvětví č. 16, 17 a 18. 

 

   

 



 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 

 

Modelace penzijního připojištění pana Hřebíčka 



 
 

WebINGModel  

PF - ING Penzijní fond

Pojištěný  Hřebíček Radim, ( Muž ) Pojistná doba  35 let 

Narozen  26.8.1983 Počátek  1.1.2008

Pojistná částka  0 Kč ( v návrhu 0 připojištění )

Frekvence placení  Měsíčně Pojistné celkem  1 500 Kč

Modelování pojištění - tabulka. 

Datum Věk Zisk Celkem 
vloženo

Vloženo 
klientem

Příspěvky 
zaměstnav.

Příspěvky 
státu

Hodnota 
fondu Odkupné

1.1.2009 26 4,00 18 000 18 000 0 1 800 20 217 18 390

1.1.2010 27 4,00 36 000 36 000 0 3 600 41 243 37 516

1.1.2011 28 4,00 54 000 54 000 0 5 400 63 109 57 406

1.1.2012 29 4,00 72 000 72 000 0 7 200 85 850 78 092

1.1.2013 30 4,00 90 000 90 000 0 9 000 109 502 99 606

1.1.2014 31 4,00 108 000 108 000 0 10 800 134 098 121 980

1.1.2015 32 4,00 126 000 126 000 0 12 600 159 680 145 250

1.1.2016 33 4,00 144 000 144 000 0 14 400 186 284 169 450

1.1.2017 34 4,00 162 000 162 000 0 16 200 213 953 194 618

1.1.2018 35 4,00 180 000 180 000 0 18 000 242 727 220 792

1.1.2019 36 4,00 198 000 198 000 0 19 800 272 654 248 014

1.1.2020 37 4,00 216 000 216 000 0 21 600 303 777 276 325

1.1.2021 38 4,00 234 000 234 000 0 23 400 336 145 305 768

1.1.2022 39 4,00 252 000 252 000 0 25 200 369 807 336 388

1.1.2023 40 4,00 270 000 270 000 0 27 000 404 817 368 234

1.1.2024 41 4,00 288 000 288 000 0 28 800 441 226 401 353

1.1.2025 42 4,00 306 000 306 000 0 30 600 479 092 435 797

1.1.2026 43 4,00 324 000 324 000 0 32 400 518 473 471 619

1.1.2027 44 4,00 342 000 342 000 0 34 200 559 429 508 874

1.1.2028 45 4,00 360 000 360 000 0 36 000 602 024 547 619

1.1.2029 46 4,00 378 000 378 000 0 37 800 646 322 587 914

1.1.2030 47 4,00 396 000 396 000 0 39 600 692 391 629 820

1.1.2031 48 4,00 414 000 414 000 0 41 400 740 304 673 403

1.1.2032 49 4,00 432 000 432 000 0 43 200 790 133 718 729

1.1.2033 50 4,00 450 000 450 000 0 45 000 841 955 765 868

1.1.2034 51 4,00 468 000 468 000 0 46 800 895 851 814 893

1.1.2035 52 4,00 486 000 486 000 0 48 600 951 902 865 879

1.1.2036 53 4,00 504 000 504 000 0 50 400 1 010 195 918 904

1.1.2037 54 4,00 522 000 522 000 0 52 200 1 070 819 974 050

1.1.2038 55 4,00 540 000 540 000 0 54 000 1 133 869 1 031 402

1.1.2039 56 4,00 558 000 558 000 0 55 800 1 199 441 1 091 048

1.1.2040 57 4,00 576 000 576 000 0 57 600 1 267 636 1 153 080

1.1.2041 58 4,00 594 000 594 000 0 59 400 1 338 558 1 217 593

1.1.2042 59 4,00 612 000 612 000 0 61 200 1 412 317 1 284 687

1.1.2043 60 4,00 630 000 630 000 0 63 000 1 489 027 1 354 464

1.1.2044 61 4,00 648 000 648 000 0 64 800 1 568 805 1 427 033
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Příloha č. 3 

 

Modelace životního pojištění pana Hřebíčka 



  

MODELOVÁNÍ PRŮBĚHU POJIŠTĚNÍ
Životní pojištění - DYNAMIK Plus

Základní údaje
Pojištěný: 
 Příjmení a jméno: Hřebíček Radim
 Rodné číslo: 830826/0000
 Vstupní věk: 25 let
 Pojistná doba: 45 let, počátek:   1.  1. 2008,  konec:  31.12. 2052
 
Základní pojištění:
 Pojistná částka pro případ smrti nebo ZO: 300 000 Kč

Lhůtní pojistné: 
 Celkové lhůtní pojistné: 1 500 Kč 
 Frekvence placení: 12 x ročně

 Z toho:    lhůtní pojistné

 Životní pojištění pro případ smrti nebo dožití, ZO, zproštění od placení v případě trvalé invalidity 1 309 Kč
 Úrazové pojištění dospělých 191 Kč

Celkové zaplacené běžné pojistné za životní pojištění:
1 309 x 12 x 45 = 706 860 Kč

 
Daňové zvýhodnění:  

Od základu daně z příjmu lze podle zákona ročně odečíst max. 12 000 Kč, u této smlouvy  12 000 Kč
 

Sjednaný program (alokační poměr pro umístění pojistného): 
Umístění pojistného Běžné pojistné 

Nový dynamický program
Mimořádné pojistné 
Nový vyvážený program

Předpokládaný růst 
fondu

Kapitálová hodnota s garantovanou technickou úrokovou mírou 0 % 0 % --

Kapitálová hodnota s vyhlašovanou úrokovou mírou 0 % 30 % --

Fond peněžního trhu 0 % 0 % 2,0 %

Dluhopisový fond 0 % 50 % 3,0 %

Akciový fond 40 % 0 % 7,0 %

Fond ropného a energetického průmyslu 20 % 0 % 7,0 %

Zlatý fond 10 % 0 % 9,5 %

Fond nemovitostních akcií 30 % 20 % 7,0 %

Základní pojistné plnění 
A) Při dožití se konce pojištění bude vyplaceno:

V případě podílu na výnosech:  1,0  % 1,5  %
Kapitálová hodnota:  15 378 Kč 15 378 Kč
Podíly na výnosech z rezerv: + 50 528 Kč 83 831 Kč
Hodnota podílových fondů: + 2 167 324 Kč 2 167 324 Kč
CELKEM:  2 233 230 Kč 2 266 533 Kč

nebo pojištěný může zvolit výplatu renty.

B) Při plném invalidním důchodu 
a) zproštění od placení pojistného (platí pojišťovna)
b) ostatní nároky zůstávají zachovány včetně podílu na výnosech a pojištění pokračuje.
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C) V případě diagnózy závažného onemocnění
Pojištěnému je ihned vyplacena sjednaná pojistná částka: 300 000 Kč
a pojištěný si dále zvolí:
a) pokračování pojištění (automaticky) - nesnižuje se kapitálová hodnota ani lhůtní pojistné (zaniká pojištění ZO)
b) ukončení pojištění předčasným dožitím (na požádání) - je vyplacena kapitálová hodnota + podíly na výnosech za dobu 

od počátku pojištění k datu nahlášení onemocnění.
Onemocnění: infarkt myokardu, operace věnčitých tepen, cévní mozková příhoda, rakovina, selhání ledvin, transplantace, slepota. Pojistnou částku lze 
vyplatit po čekací době 6 měsíců.

D) Při úmrtí během pojištění  (pokud nebylo předtím plněno za závažné onemocnění)
Nárok pro pozůstalé: ihned vyplacena sjednaná pojistná částka: 300 000 Kč
+ kapitálová hodnota, podíly na výnosech za dobu od počátku pojištění a hodnota podílových fondů.

Pojistné částky a pojistné jsou pro následující pojistný rok automaticky zvyšovány s ohledem na index spotřebitelských cen 
publikovaných ČSÚ a růst nominálních mezd publikovaných ČSÚ za minulý rok. Indexace pojištění nebude provedena v 
případě, že došlo ke zvýšení rizikového pojistného po ocenění zdravotního stavu pojištěného a v případě, že k výročnímu dni 
pojištění přispívá zaměstnavatel na pojistné v plné výši.
 
Tabulka předpokládaného vývoje hodnoty pojištění:

Rok 
trvání 

Kapitálová 
hodnota

Podíly na 
výnosech

Hodnota fondů Celkem
Hodnota 

smlouvy FPT 
FRE

FKD 
FZL

FGZ 
FNA

odkupného

 
1. 6 141 Kč 33 Kč 0 Kč 

1 357 Kč
0 Kč 

687 Kč
2 714 Kč 
2 036 Kč

12 968 Kč 0 Kč
 

2. 12 362 Kč 128 Kč 0 Kč 
2 809 Kč

0 Kč 
1 440 Kč

5 618 Kč 
4 214 Kč

26 571 Kč 13 864 Kč
 

3. 18 654 Kč 287 Kč 0 Kč 
4 363 Kč

0 Kč 
2 264 Kč

8 726 Kč 
6 544 Kč

40 838 Kč 22 643 Kč
 

4. 25 017 Kč 510 Kč 0 Kč 
6 025 Kč

0 Kč 
3 166 Kč

12 051 Kč 
9 038 Kč

55 807 Kč 37 928 Kč
 

5. 31 438 Kč 800 Kč 0 Kč 
7 804 Kč

0 Kč 
4 154 Kč

15 608 Kč 
11 706 Kč

71 510 Kč 53 940 Kč
 

6. 37 924 Kč 1 157 Kč 0 Kč 
9 708 Kč

0 Kč 
5 236 Kč

19 415 Kč 
14 561 Kč

88 001 Kč 70 730 Kč
 

7. 44 451 Kč 1 582 Kč 0 Kč 
11 744 Kč

0 Kč 
6 420 Kč

23 488 Kč 
17 616 Kč

105 301 Kč 88 324 Kč
 

8. 51 034 Kč 2 077 Kč 0 Kč 
13 923 Kč

0 Kč 
7 717 Kč

27 847 Kč 
20 885 Kč

123 483 Kč 106 791 Kč
 

9. 57 624 Kč 2 643 Kč 0 Kč 
16 255 Kč

0 Kč 
9 138 Kč

32 510 Kč 
24 383 Kč

142 553 Kč 126 134 Kč
 

10. 64 212 Kč 3 280 Kč 0 Kč 
18 750 Kč

0 Kč 
10 693 Kč

37 500 Kč 
28 125 Kč

162 560 Kč 146 406 Kč
 

15. 96 455 Kč 7 554 Kč 0 Kč 
34 102 Kč

0 Kč 
20 987 Kč

68 204 Kč 
51 153 Kč

278 455 Kč 263 445 Kč
 

20. 124 624 Kč 13 599 Kč 0 Kč 
55 634 Kč

0 Kč 
37 192 Kč

111 269 Kč 
83 451 Kč

425 769 Kč 411 560 Kč
 

25. 143 206 Kč 21 169 Kč 0 Kč 
85 834 Kč

0 Kč 
62 703 Kč

171 668 Kč 
128 751 Kč

613 331 Kč 599 600 Kč
 

30. 145 228 Kč 29 679 Kč 0 Kč 
128 191 Kč

0 Kč 
102 863 Kč

256 382 Kč 
192 287 Kč

854 630 Kč 841 150 Kč
 

35. 121 211 Kč 38 105 Kč 0 Kč 
187 599 Kč

0 Kč 
166 085 Kč

375 198 Kč 
281 398 Kč

1 169 596 Kč 1 156 425 Kč
 

40. 86 472 Kč 45 463 Kč 0 Kč 
270 921 Kč

0 Kč 
265 612 Kč

541 843 Kč 
406 382 Kč

1 616 693 Kč 1 604 270 Kč
 

45. 15 378 Kč 50 528 Kč 0 Kč 
387 785 Kč

0 Kč 
422 290 Kč

775 571 Kč 
581 678 Kč

2 233 230 Kč -

Předpokládaný růst fondu je uveden pouze pro umístění pojistného do jednotkových fondů a vzhledem k charakteru fondů není zaručen. Běžně 
placené pojistné umístěné do kapitálové hodnoty s garantovanou technickou úrokovou mírou je zhodnocováno technickou úrokovou mírou, která je 
garantovaná po celou dobu trvání pojištění, běžné nebo mimořádné pojistné umístěné do kapitálové hodnoty s vyhlašovanou úrokovou mírou je 
zhodnocováno prostřednictvím vyhlašované úrokové míry, kterou vyhlašuje ČP a.s. a je uvedena v Sazebníku poplatků.

Uvedené hodnoty jsou modelovým příkladem vývoje pojištění za předpokladu dosažení stanoveného podílu na výnosech, konstantním vývojem cen podílových 
jednotek fondů a dále za předpokladu, že nedojde ke zvýšení rizikového pojistného po ocenění zdravotního stavu pojištěného, ani k jiné změně parametrů 
pojištění. Dále změny na peněžních nebo akciových trzích mají vliv na hodnotu podílových jednotek, proto nejsou uvedené informace závazné. Při výplatě 
pojistného plnění (v případě dožití a v případě odkupného) bude uplatněna srážková daň v souladu se zákonem o daních z příjmů č. 586/1992 Sb..

Tento modelový příklad není součástí pojistné smlouvy a nezavazuje Českou pojišťovnu a.s. (pojistitele) k žádnému plnění.

Upozornění: Předchozí výkonnost fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období. Hodnota fondu může stoupat i klesat a není zaručena 100% 
návratnost zaplaceného pojistného.
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Pro aktuální ceny podílových  jednotek a ostatní podrobnější informace navštivte www.cpoj.cz

K životnímu pojištění DYNAMIK Plus je možno uzavřít úrazové pojištění, které je výrazně levnější než úrazové pojištění sjednané samostatně.

Plnění z připojištění - Úrazové pojištění dospělých

A) Plnění za dobu nezbytného léčení úrazu:  (pojistné: 84)
Příslušný počet procent z částky: 45 000 Kč
Úraz musí být v léčení minimálně 15 dnů - odpovídá nároku minimálně 2,5 %.
Za dobu nezbytného léčení 1 rok odpovídá nárok 100 %.

B) Plnění za trvalé následky úrazu:
Příslušný počet procent z částky: 300 000 Kč
Při vyšším rozsahu následků se plnění progresivně zvyšuje podle tabulky
na smlouvě až na částku: 1 200 000 Kč
O přezkoumání trvalých následků se žádá zpravidla po dvou letech od úrazu.  

C) Plnění za smrt následkem úrazu: (pojistné: 107)
 Je vyplacena částka: 300 000 Kč

Stránka 3 z 3. Datum vytvoření modelace: 17.  5. 2008


	BP - začátek
	Desky BP
	Titulní list
	Licenční smlouva
	Metadata

	Bakalářská práce (6.0)
	Obsah
	Úvod
	1 Vymezení problémů a stanovení cílů bakalářské práce
	2 Teoretická východiska práce
	2.1 Klasifikace pojištění
	2.2 Způsoby financování systémů důchodového zabezpečení
	2.3 Systém důchodového zabezpečení v České republice
	2.3.1 Skladba důchodového pojištění
	2.3.2 Vývoj výše starobních důchodů
	2.3.3 Konstrukce starobního důchodu

	2.4 Systémy důchodového zabezpečení ve vybraných zemích Evropské unie
	2.5 Návrh reformy systému důchodového zabezpečení v České republice

	3 Charakteristika státem podporovaných spořících finančních produktů v České republice
	3.1 Soukromé životní pojištění
	3.1.1 Pojistný trh v České republice
	3.1.2 Druhy životních pojištění
	3.1.3 Daňové zvýhodnění soukromého životního pojištění

	3.2 Penzijní připojištění
	3.2.1 Příspěvky na penzijní připojištění
	3.2.2 Penzijní fondy


	4 Návrhy a doporučení
	4.1 Charakteristika konkrétní fyzické osoby
	4.2 Návrh rozložení finančního portfolia fyzické osoby

	5 Závěr
	Seznam použité literatury
	Seznam tabulek a grafů
	Seznam příloh

	BP - přílohy
	Příloha 2
	Příloha 2 (graf)
	BP - přílohy
	Příloha 3 (DYK)


