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Abstrakce 

 
Tato diplomová práce zkoumá problematiku důchodového zabezpečení v České repub-

lice z pohledu zaměstnanců společnosti INOTECH ČR, spol. s r. o.. Obsahuje návrh 

řešení tvorby rezerv pro důchodové zabezpečení při  využití produktů nabízených v ČR 

jako životního pojištění a penzijního připojištění. 

 

 

 

 

 

Abstraction     
 

This thesis analyses problems of old age pension scheme in the Czech republic from 

view of the employees of company INOTECH ČR, spol. s r. o.. It contains the proposal 

of solving to create reserves for old age pension scheme by using  products offered in 

Czech republic like life insurance and pension aditional insurance.  
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1 Úvod a cíle diplomové práce 

Problematika důchodového zabezpečení z pohledu společnosti INOTECH ČR, spol. 

s r. o. je název této diplomové práce. Systém důchodového zabezpečení je v současné 

době ve fázi, kdy je často zmiňována nutná reforma, která by napomohla k vyřešení 

ošemetné situace, do níž se dostává Česká republika díky stárnoucímu obyvatelstvu. 

Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva z celkového počtu obyvatel starších 15 let 

rapidně klesá (v České republice činí 60 %, v Belgii 52 %, ve Velké Británii 51 % a v 

Itálii pouze 48 %). Téměř ve všech zemích Evropské unie probíhá či již proběhla dů-

chodová reforma. 

V této diplomové práci se nejprve zabývám současným systémem důchodového za-

bezpečení a sleduji, jak se vyvíjí jednotlivé přípravy a varianty reformy. Možnost uza-

vření soukromého životního pojištění či penzijního připojištění je mnohokrát zmiňována 

jak v této diplomové práci, tak v připravované a velmi nutné reformě důchodového sys-

tému.  

Životní pojištění a penzijní připojištění jsou varianty jak si mohou jejich účastníci 

vytvořit určité rezervy, které budou nutné v jejich důchodovém věku. Tyto produkty 

jsou při současné legislativě určitým způsobem zvýhodňovány. V prvé řadě existuje 

možnost daňového odpočtu pojistného či příspěvků na penzijní připojištění a za druhé 

stát podporuje penzijní připojištění pomocí státních příspěvků.  

Abych mohl vyřešit problematiku důchodového zabezpečení ve společnosti INO-

TECH ČR, použiji  dotazníkového šetření, pro zjištění dostačujícího množství informací 

o zaměstnancích zmíněné společnosti. Dotazovaný vzorek obsahuje 100 pracovníků 

oddělení staré výrobní haly. Tímto bych rád ještě jednou spolupracujícím zaměstnan-

cům poděkoval za poskytnuté informace. Dotazníkové šetření je součástí analýzy sou-

časného stavu a díky získaným informacím mohl být vytvořen vlastní návrh.  

Po vyhodnocení získaných údajů bylo navrženo podle příjmových kategorií jednot-

livých zaměstnanců, který produkt by byl pro ně nejvhodnější z pohledu vytvoření re-

zerv pro svůj důchodový věk. Poté jsem použil scoring modelu, který byl důležitý 

k výběru penzijního fondu a  komerční pojišťovny působícím na českém trhu. Díky ur-

čení jednotlivých váhových kritérií byly zjištěny informace důležité pro vybrání produk-

tu vhodného pro zaměstnance, který bude doporučen managementu společnosti.  
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 V závěru návrhu řešení problematiky důchodového zabezpečení je také uvedeno 

pro management, jaké rozdíly se vyskytují, jestliže se vedení společnosti INOTECH ČR 

rozhodne přispívat svým zaměstnancům minimální či maximální velikost příspěvku na 

pojistné a penzijní připojištění. A v neposlední řadě uvádím také rozdíl mezi tím, když 

by se management rozhodl přímo navýšit mzdu zaměstnancům na úkor benefitů.  

Doufám, že závěry mé diplomové práce byly pro podnik přínosem a níže jmenované 

cíle jsem splnil co nejlépe. 

 

 

1.1 Formulace cílů  

Tématem mé diplomové práce je Problematika důchodového zabezpečení z pohle-

du společnosti Inotech ČR, spol. s r. o.  

Hlavním cílem je návrh vhodné skladby finančních příspěvků do důchodového za-

bezpečení pro zaměstnance a zaměstnavatele společnosti Inotech ČR. Volba mezi nabí-

zenými instrumenty a to životní pojištění a penzijní připojištění. 

Tyto programy mohou být využívány každou věkovou skupinou zaměstnanců, což 

bude podrobněji rozvedeno v dalších kapitolách mé diplomové práce.  

Dílčím cílem diplomové práce je zjištění potřebných informací od zaměstnanců a 

managementu společnosti na základě dotazníkového šetření. 

 

 

1.2 Hypotézy 

Z důvodů daných problematikou diplomové práce bylo vhodné si stanovit hypotézy. 

Jedná se o formulování mých dosavadních poznatků, stavu věci, dále výsledků mého 

pozorování a konečně stanovení hlavních pracovních hypotéz, které se věcně týkají mé 

diplomové práce na téma „Problematika důchodového zabezpečení z pohledu podnika-

telského subjektu“.  
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V této diplomové práci vycházím ze současného stavu důchodového systému v Čes-

ké republice a možností využití vhodných instrumentů, které trh a právní normy v České 

republice nabízí. 

Pracovní hypotézy jsou následující 

• V rámci diplomové práce a lepšího srovnání budu vycházet z dotazníkového 

šetření a získaných informací.  

• Po vyhodnocení dotazníků představím návrh tvorby rezerv pro důchodové 

zabezpečení zaměstnanců společnosti INOTECH ČR. 
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2 Charakteristika systému důchodového zabezpečení  
    v České Republice 
 

Problematiku důchodového zabezpečení je nutno řešit ze dvou úhlů pohledu. A to 

nejprve podle toho, jak se o systém stará stát a v druhém případě je potřebné se zaměřit 

na možnost ovlivnit a vylepšit si své důchodové zabezpečení. V České republice je sys-

tém důchodového zabezpečení již několik let ožehavým tématem, které se zatím jen 

popisuje, odsouvá a nic se neřeší. Jde hlavně o to, že česká populace stárne a systém, 

který dávky důchodového zabezpečení přerozděluje by mohl být přečerpán a nevydrží 

současný vývoj. 

 

 

2.1 Důchodový systém v České republice 

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

že současní poplatníci sociálního pojištění hradí důchody stávajícím příjemcům penzí. 

Vzhledem k vývoji populace je současný systém neudržitelný a musí být v nejbližší 

době reformován, k tomu je však zapotřebí politické vůle.  

Český důchodový systém tvoří v současné době:  

a) povinné základní důchodové pojištění, dávkově definované  a průběžně 

financované. Je univerzální a zabezpečuje všechny ekonomicky aktivní oso-

by. Právní úprava je jednotná pro všechny pojištěnce, neexistují speciální 

odvětvová schémata apod. Pouze v oblasti organizačního a administrativní-

ho zabezpečení platí určité odchylky pro tzv. silové resorty (např. vojáci, 

policisté, celníci, hasiči). Důchod ze základního důchodového pojištění po-

bírá více než 99 % obyvatel ve věku vyšším, než je věková hranice pro ná-

rok na starobní důchod. 

b) dobrovolné doplňkové, příspěvkově definované, kapitálově financované 

penzijní připojištění se státním příspěvkem.  
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• Penzijní připojištění se státním příspěvkem je možno podle termino-

logie EU považovat za vedlejší pilíř důchodového systému.  

• Součástí tohoto pilíře jsou i produkty komerčních pojišťoven - 

zejména životního pojištění. Důchody přiznávané z vedlejšího pilíře 

se zatím podílejí na příjmech důchodců zanedbatelnou měrou.  

Z povinného základního důchodového pojištění jsou poskytovány důchody starobní, 

invalidní (plně invalidní a částečně invalidní) a pozůstalostní (vdovské, vdovecké a si-

rotčí).  

Dílčí reformní kroky vešly v platnost v roce 1995 přijetím nového zákona o důcho-

dovém pojištění. Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších 

předpisů nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1996. Hlavním cílem přijetí zákona o důchodo-

vém pojištění bylo restrukturalizovat dávkový systém tak, aby i přes nepříznivý demo-

grafický vývoj nebylo nutno v budoucnu zvyšovat odvodové zatížení ekonomicky 

aktivních osob, zvyšovat podíl sociálních výdajů na hrubém domácím produktu a aby u 

vyplácených důchodů byla umožněna těsnější vazba na mzdový a cenový vývoj.  

Od roku 1996 je systém základního důchodového pojištění založen na těchto zá-

kladních principech.: 

• sociální solidarita s relativně vysokou příjmovou redistribucí,  

• průběžné financování, 

• při splnění stanovených podmínek je systém povinný pro všechny ekono-

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

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

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

sirotčí důchod),  

• systém je dávkově definovaný,  

• systém je dynamický (řada prvků konstrukce výpočtu důchodu se každoroč-

ně upravuje s přihlédnutím k ekonomickému vývoji, a to včetně indexování 

vyměřovacích základů,  

• stát garantuje systém ekonomický i právně. 
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Systém průběžného financování je v angličtině nazýván „pay as you go“. Průběž-

né financování je charakteristické tím, že příspěvky plynoucí od aktivních účastníků se 

okamžitě rozdělí a vyplatí oprávněným poživatelům dávek, podle jejich 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 

(dnešní aktivní účastníci financují dnešní penzisty s tím, že spoléhají na po-

dobnou 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 pomocí kapitálových 

výnosů, ale na druhé straně lze flexibilně vyrovnávat inflaci apod. 

Průběžné financování je dnes nejrozšířenější způsob financování sociálního pojištění 

z následujících důvodů:  

• toto financování představovalo nejúčinnější lék pro velké penzijní systémy, 

jejíchž fondy byly zdecimovaný válkou a inflací; 

• stát jako organizátor sociálního pojištění by se v případě masivní kapitaliza-

ce penzí mohl stát rozhodujícím vlastníkem domácí ekonomiky; 

• při vzniku takového plánu je možné hned od počátku vyplácet vyšší penze a 

nejsou problémy se staršími účastníky, kteří by mohli přispívat do plánu jen 

omezenou dobu (při fondovém financování se takoví účastníci velmi prodra-

ží); vcelku takový způsob financování snáze sleduje společenské cíle.  

 

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění rozlišuje dva pojmy z pohledu doby 

pojištění a to: dobu pojištění a náhradní dobu pojištění. Za dobu pojištění se odvádí po-

jistné na důchodové pojištění, zatímco za náhradní dobu pojištění nikoliv. Každopádně 

se pro účely nároku na důchod obě dvě doby hodnotí stejně. Mezi doby pojištění zejmé-

na patří: pracovní poměr (bez ohledu na druh), služební poměr, členský poměr k druž-

stvu, činnost osob samostatně výdělečně činných, dohoda o pracovní činnosti a další. 
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Mezi náhradní doby pojištění patří zejména studium, doba nezaměstnanosti, výkon vo-

jenské nebo civilní služby, péče o dítě apod.  

Doby pojištění se prokazují prostřednictvím evidenčních listů důchodového pojiště-

ní. Doby studia jsou prokazovány doklady o studiu, výchova dětí se prokazuje rodnými 

listy dětí, atd. 

Datum nároku na odchod do důchodu se podle současné právní úpravy vypočítává 

podle data narození, lépe řečeno podle ročníku. Datum odchodu žen do důchodu podlé-

há také tomu, kolik měli dětí. Zákon rozlišuje dobu odchodu pro ženy, které jsou 

bezdětné, poté dělá rozdíly mezi jednotlivými počty dětí, až do počtu pěti či více dětí. 

Ostatně jednotlivé nároky na odchod do důchodu znázorňuje následující tabulka č. 1, 

kde čísla znázorňují: roky + měsíce. 

 

Tabulka č. 1 Věk odchodu do důchodu 

Rn (rok nar.) 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956

muži 61+4 61+6 61+8 61+10 62 62+2 62+4 62+6 62+8 62+10 63 63 63 63 

bezdětné 58+8 59 59+4 59+8 60 60+4 60+8 61 61+4 61+8 62 62+4 62+8 63 

1 dítě 57+4 57+8 58 58+4 58+8 59 59+4 59+8 60 60+4 60+8 61 61+4 61+8

2 děti 56 56+4 56+8 57 57+4 57+8 58 58+4 58+8 59 59+4 59+8 60 60+4

3-4 děti 54+8 55 55+4 55+8 56 56+4 56+8 57 57+4 57+8 58 58+4 58+8 59 

ženy 

5 a více 53+4 53+8 54 54+4 54+8 55 55+4 55+8 56 56+4 56+8 57 57+4 57+8

Zdroj: Věk odchodu do důchodu. Dostupné z: www.mesec.cz/dane-a-stat/duchodovy-system/ 

 

 

2.2 Důchodové systémy v některých zemích EU 

Důchodová politika České republiky patří v poslední době mezi nejsledovanější a 

nejdiskutovanější. Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva z celkového počtu obyvatel 

starších 15 let rapidně klesá (v České republice činí 60 %, v Belgii 52 %, ve Velké Bri-

tánii 51 % a v Itálii pouze 48 %). Téměř ve všech zemích Evropské unie probíhá či již 

proběhla důchodová reforma. Hlavními faktory jsou prudké demografické změny. Cí-
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lem reforem je poskytnutí adekvátní ochrany občanů ve stáří a současné nebránění eko-

nomickému růstu. (Daňhel, 2006). 

V zemích Evropské unie existuje třípilířový systém:  

a) Státem garantovaná penze  

b) Aktivity zaměstnavatelských subjektů  

c) Soukromé aktivity občanů 

Země Evropské unie lze na základě poměrů mezi jednotlivými pilíři rozdělit do 

dvou skupin. První skupinu tvoří země se silným prvním pilířem (např. Německo, Ra-

kousko a Itálie), druhou skupinu tvoří země se silným fondovým systémem (např. Nizo-

zemí a Velká Británie).  

V Rakousku je povinný základní povinný průběžně financovaný penzijní systém. 

Pokrývá téměř 100 % ekonomicky aktivní populace. Je zajišťován samostatnými pojiš-

ťovacími subjekty sdruženými v Hlavním svazu rakouských nositelů sociálního pojiště-

ní.  

Do státního penzijního systému povinně přispívají zaměstnanci (10,25 % mzdy) i 

zaměstnavatelé (12,55 %). Systém je značně členitý podle profesí (samostatné pojišťo-

vací systémy pro horníky, železničáře, státní zaměstnance…).  

Zaměstnanecké fondy mají dlouhodobou tradici a jsou garantovány kolektivními 

smlouvami. Příspěvky platí pouze zaměstnavatel, kterému jsou tyto příspěvky daňově 

uznatelné. Zaměstnanecké fondy jsou vytvořeny ve formě akciových společností oddě-

lených od zaměstnavatelů a vlastněných finančními institucemi - bankami a pojišťov-

nami.  

Penzijní dávky vyplacené kombinací zaměstnaneckých fondů a státem garantovanou 

penzí dosahují přibližně 70 % mzdy před odchodem do důchodu. V Rakousku je rozvi-

nuto i komerční penzijní připojištění. Využívají ho však pouze vyšší příjmové skupiny. 

Tito občané jsou motivováni stanovením horní příjmové hranice pro placení státní pen-

ze.  
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Švédská reforma v roce 2000 vytvořila povinný plně fondově financovaný a pří-

spěvkově definovaný systém. Jeho rozsah je relativně malý (pouze 2,5 % z odvodu po-

jistného). Základem je stále průběžné financování důchodů, které zaručuje nezbytně 

nutný minimální důchod. I při zachování průběžného systému se výše důchodu vypočí-

tává pomocí individuálních záznamů jako příspěvkově definována.  

Ve Švédsku je dlouholetá tradice dobrovolných soukromých penzijních fondů, které 

pokrývají více než 92 % všech zaměstnanců. Příspěvková sazba je proměnlivá: u admi-

nistrativních pracovníků dosahuje 5 %, u manuálních pracovníků 3,3 %. Jde o dávkové 

definování systémů, financované průběžně, doplněné tvorbou rezerv na pokrytí budou-

cích penzijních závazků.  

Průměrný švédský důchod se při kombinaci pohybuje okolo 80 % mzdy dosahované 

před odchodem do důchodu. (Vostatek, 1998) 

 

 

2.3 Předpoklad  reformy důchodového systému v České republice 

Nutnost důchodové reformy si pravděpodobně uvědomuje každý z nás a je patrné, 

že v poslední době si to hlavně uvědomují i zákonodárci. Úhel pohledu na zavedení 

reformy celého důchodového systému v České republice se u politiků liší podle jejich 

politického přesvědčení. Problém však spočívá v tom, že důchodová reforma je otázkou 

o tak velkém rozsahu, která nesnese být odkládána, a to hlavně kvůli rozpačitým názo-

rům mnoha politiků a jejich politickém postoji.  

Na jaře roku 2004 se předsedové parlamentních politických stran dohodli, že se po-

kusí hledat řešení důchodové reformy společně. Byl ustanoven tzv. Tým expertů, slože-

ný ze zástupců politických stran, Ministerstva financí, Ministerstva práce a sociálních 

věcí a Úřadu vlády. Vznikla již mnoha lidem známá Bezděkova komise.  

Vladimír Bezděk z ČNB se stal koordinátorem pro přípravu podkladů pro rozhodnu-

tí o důchodové reformě. Tým expertů mu zadal za úkol analýzu představ jednotlivých 

stan o podobě reformy stávajícího důchodového systému. Koordinátor si vytvořil pra-

covní skupinu složenou především z expertů Ministerstva financí, Ministerstva práce a 

sociálních věcí a pracovníků nominovaných jednotlivými pracovními stranami. Úkolem 
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pracovní skupiny bylo vypracování, analýza a porovnání různých variant důchodové 

reformy v ČR za použití předem definovaných vstupních podmínek a vyhodnocovacích 

kritérií. Na finální zpracování jednotlivých zadaných variant předpokládala pracovní 

skupina časový horizont osmi měsíců. První předběžné výsledky měly být alespoň čás-

tečně k dispozici do konce roku 2004. Závěrečná zpráva měla být předložena Týmu 

expertů do konce května 2005. Součástí závěrečné práce bylo srovnání těchto variant a 

doporučení možného způsobu reformy důchodového systému v ČR.  

Skupina v podstatě zanalyzovala to, co už tady samozřejmě každý věděl, a to že 

současný vývoj je neudržitelný. Za stávajících podmínek by deficit systému dlouhodobě 

dosahovat 4 – 5 % HDP ročně. Přepočet tedy potvrzoval dlouhodobou finanční neudrži-

telnost. Výdaje jsou však nižší než předpovídala většina zpracovaných analýz. Na výda-

je má stěžejní vliv valorizace důchodů. Náhradový poměr se dlouhodobě udržuje na 

úrovni kolem 38 % průměrné hrubé mzdy. Motivace k setrvání na trhu práce se začne 

projevovat až u mladších generací, narozených po roce 1960. Důchodový systém posky-

tuje ženám vyšší výnos než mužům, a to zejména z titulu jejich nižší věkové hranice a 

existence vyšších bezpříspěvkových dob. Ženy rovněž profitují z delší doby dožití. 

Nejvýznamnějším problémem, se kterým se bude muset česká (ale nejen ta česká) 

společnost v následujících letech vypořádat, je fenomén stárnutí populace. Tento feno-

mén je charakterizován rostoucím podílem osob ve vyšších věkových skupinách v zá-

vislosti na prodlužující se střední délce života (dané poklesem úmrtnosti) a nízké 

porodnosti. Je také spojen se zvyšujícím se průměrným věkem. 

Podle demografické prognózy Univerzity Karlovy, ODBOR 32, MPSV (2006), 

vzroste průměrný věk ze současných necelých 40 let na skoro 48 let v roce 2065, při-

čemž podíl osob ve věkové skupině nad 65 let bude činit více jak 30 % oproti součas-

ným necelým 14 %. Fenomén stárnutí působí do všech systémů (resp. oblastí) závislých 

na demografické struktuře obyvatel, mezi které v prvé řadě patří důchodový systém. 

Stávající důchodový systém funguje na principu průběžného financování, kdy za-

městnané osoby odvádí ze svých příjmů pojistné, které slouží k financování důchodů 

existujících důchodců. V současnosti je ohrožen ze dvou stran. Prodlužující se střední 

délka života, která bude způsobena především poklesem úmrtnosti ve vyšších věkových 

skupinách, povede (za jinak nezměněných podmínek) k růstu průměrné doby pobírání 
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důchodu a tím i k růstu nákladů na jednoho důchodce a celkových nákladů na důchody. 

Nízká porodnost naproti tomu povede k poklesu počtu zaměstnaných osob a tím i pří-

jmů systému. Působení obou těchto faktorů způsobí v důchodovém systému rostoucí 

nerovnováhu a tím jeho dlouhodobou finanční neudržitelnost vyžadující provedení re-

formních kroků. 

Reformou důchodového systému velmi pravděpodobně nedojde ke zvrácení demo-

grafických trendů, ale tato reforma by měla důchodový systém upravit tak, aby byl při 

daném vývoji dlouhodobě finančně udržitelný. 

Stejně jako Česká republika řeší problém dlouhodobé udržitelnosti důchodových 

systémů z důvodů stárnutí celý vyspělý svět. V některých zemích přistoupili k výrazné 

obměně systému jako např. v Polsku, na Slovensku či ve Švédsku. Jinde přistoupili spí-

še k úpravám existujících systémů. Jde např. o Německo, Rakousko či Francii. 

Mnoho odborníků předpokládá, že by za vzor české reformy důchodového zabezpe-

čení mohla být převzata reforma chilského sociálního systému. Jádro chilské reformy 

sociálního zabezpečení z roku 1981 spočívá v nahrazení sociálního starobního pojištění 

systémem povinného spoření, resp. Soukromého důchodového pojištění u omezeného 

počtu penzijních fondů, silně regulovaných státem. Zisky penzijních fondů se celé roz-

dělují mezi účastníky, kterým se vedou individuální účty s jejich prostředky. Na tyto 

účty úspor zaměstnanci povinně převádí 10 % svých hrubých výdělků, zaměstnavatelé 

jim nepřispívají. Součástí chilského systému je i zaručená minimální penze, na niž je 

nárok po splnění čekací doby 20 let, pokud při dosažení důchodového věku nemá za-

městnanec dostatek prostředků na svém individuálním účtu. Chilský penzijní systém tak 

kombinuje systém povinného spoření se systémem soukromého pojištění a sociálního 

pojištění včetně prvku sociální pomoci. (Vostatek, 1998). 

Chilská reforma a její následovníci našli svůj odraz i v teorii, v nejucelenější podobě 

ve studii Světové banky. Tato studie formuluje pro sociální a soukromé starobní zabez-

pečení v zásadě tři pilíře:  

• veřejný pilíř, který se orientuje na zmírnění chudoby ve stáří a může být sou-

částí programu sociální pomoci, nebo mít formu státem zaručeného mini-

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

obdobou dávkou státního zaopatření, 
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• povinný soukromý pilíř, který staví na zásadě ekvivalence, resp. na povin-

ném spoření a může mít podobu smluvního starobního pojištění nebo podni-

kového zaopatření, 

• dobrovolný soukromý pilíř, představující nadstavbu nad druhým pilířem a 

mající tytéž dvě možné formy – ale s dobrovolnou účastí. 

 

Chilská důchodová reforma je zajímavá i proto, že proběhla před 25 lety. Z jejích 

výsledků už je tedy možné vzít si poučení, ať v kladném či záporném slova smyslu. Řa-

da odborníků ji však hodnotí jako úspěšnou. (Zika, 2006). 

Jose Piñera autor chilské reformy říká že: „Průběžný systém korumpuje politiku. Po-

litičtí představitelé si totiž jsou vědomi nedostatků systému, nicméně jeho podmínky 

nezpřísní, protože by si tím rozhněvali své voliče. Dalším nezpochybnitelným faktem je 

skutečnost, že to, co člověk z průběžného systému získá, nemá přímý vztah k tomu, co 

do systému odvedl.“ (Zika, 2006).  

V současné době stávající vláda České republiky a především ministr práce a sociál-

ních věcí Petr Nečas, mluví o tom, že důchodové reformy by měly začít platit již v roce 

2008. To jsou podle mého, ale velmi smělé odhady. Je jasné, že reforma musí projít širší 

politickou shodou. Ministr Nečas uvádí, že: „ čas je nekompromisní, bez zavedení re-

formy už od roku 2010 reálně hrozí nárůst deficitu důchodového účtu kolem 10 miliard 

korun ročně.“ (Nečas, 2006). 

Reálná představa již existuje, je to ale zatím jen pouhá základní kostra reformy, kte-

rá musí projít ještě spoustou jednání a odsouhlasení. Současný ministry práce a sociál-

ních věcí Nečas přichází s tím, že by měl být prodloužen penzijní věk až na 65 let. Měly 

by se zavést platby za náhradní dobu pojištění (např. péče o dítě), zavedení stropu plat-

by pojistného – v první fázi by to měl být maximálně pětinásobek průměrné mzdy. Ná-

vrh dále obsahuje názor o prodloužení povinné délky pojištění ze současných 25 let na 

35 let, zrušení doby studia jako náhradní doby, předadopční péči jako dobu péče o dítě a 

v neposlední řadě zavedení částečného starobního důchodu, kdy by občan pobíral půl 

důchodu a přitom pracoval.  
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Součástí návrhu je také předpoklad, že penzijní fondy by měly oddělit majetek fon-

dů od a účastníků penzijního připojištění, což by umožnilo fondům nabízet klientům 

různé penzijní plány či odstranit garanci ročního výnosu. Ministerstvo hodlá také omezit 

vyplácení jednorázových vyrovnání po skončení spoření a preferovat tak vyplácení pra-

videlných měsíčních penzí. Je jasné, že většina penzijních fondů tuto změnu vítá. Prezi-

dent asociace penzijních fondů Jiří Rusnok uvádí: „ po těchto změnách voláme již dva 

roky, zatím však státní administrativa nebyla schopna je předložit. Pokud budou upra-

vené podpory pro soukromé spoření na stáří správně a motivačně nastaveny, pak jistě 

postupně povedou ke zvýšení těchto úspor.“ 

 

 

2.4 Soukromý sektor v systému důchodového zabezpečení 

Soukromý sektor hraje v současné době v důchodovém zabezpečení jen malou roli. 

Žádná právní norma zatím v České republice neukládá soukromému sektoru za povin-

nost, aby se podílely z části na tvorbě důchodových rezerv pro své zabezpečení ve stáří.  

Zaměstnavatel nemá v nynějších platných podmínkách žádné povinnosti, které by 

ho nějakým způsobem ovlivňovaly z pohledu důchodového zabezpečení. Jediná role, 

která mu vyplývá ze současných znění zákonů je ta, že musí odvádět sražené sociální 

pojistné z hrubých mezd svých zaměstnanců. To je v podstatě vše, co se týče jeho po-

vinností. Další věci budou záležet na důchodové reformě, jestli do ní budou zaměstna-

vatelé také zapojeni.  

Dobrovolné aktivity zaměstnavatele z pohledu příspěvků, jsou v podstatě shrnuty do 

dvou mezí, podle toho jak se rozhodne přispívat svým zaměstnancům na soukromé dů-

chodové zabezpečení. Zaměstnavatel může přispívat na zaměstnancovo penzijní připo-

jištění a dále také na jeho soukromé životní pojištění.  

V České republice jsou pouze někteří zaměstnavatelé ochotni přispívat svým za-

městnancům k životnímu pojištění či penzijnímu připojištění. Jsou to v podstatě zatím 

jen větší firmy se zahraničním kapitálem. Přitom každý příspěvek od zaměstnavatele 

skrývá pro něj výhodu v podobě určitých úlev od státu. 
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Zaměstnavatel, pokud přispívá svému zaměstnanci na životní pojištění, může do ná-

kladů z pohledu daně z příjmů zahrnout zaplacené příspěvky na pojistné životního pojiš-

tění maximálně do výše 8 000 Kč za rok. Zaplacené pojistné současně nepodléhá 

placení pojistného na sociální a zdravotní pojištění. Je proto v některých případech do-

cela nepochopitelné, proč některé firmy nechtějí přispívat svým zaměstnancům na ži-

votní pojištění, když v podstatě peněžní prostředky, které by odvedl státu na daních, 

převede na soukromé životní pojištění svým pracovníkům. (Čejková, 2002). 

Daňové zvýhodnění pro zaměstnavatele, který přispívá svému zaměstnanci na pen-

zijní připojištění je také velmi zajímavé. Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojiš-

tění lze odečíst ze základu daně z příjmu, maximálně do výše 3 % vyměřovacího 

základu zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku 

zaměstnanosti. Tedy z hrubé mzdy. Současně příspěvek zaměstnavatele na penzijní při-

pojištění zaměstnance nepodléhá placení příspěvků na sociální a zdravotní pojištění. 

V západní Evropě je v rámci důchodového zabezpečení z hlediska podnikatelských 

subjektů už zcela běžné, že zaměstnavatel přispívá svým zaměstnancům na smlouvy 

životního pojištění a penzijního připojištění. V některých zemích je to v rámci podniko-

vých benefitů, v jiných zemích už jsou oproti ČR schváleny důchodové reformy. Zde je 

to vynuceno legislativou tak, že každá osoba je povinna si přispívat na své důchodové 

zabezpečení ze soukromých zdrojů a k tomu mu ještě přispívá zaměstnavatel. To bohu-

žel ještě v České republice není zavedeno, z tohoto pohledu za Evropou zaostáváme. Je 

to velký problém, protože česká populace je jednou z nejstarších a nejrychleji stárnou-

cích populací v rámci EU.  

Zaměstnanec jako soukromá osoba má mnoho možností jak si spořit své volné fi-

nanční prostředky. Záleží v podstatě jen na jeho volbě. V České republice nabízí trh 

podle preference rizika několik variant jak investovat. Stát formou některých orgánů 

dohlíží na dodržování pravidel na finančních trzích. Protože tato diplomová práce se 

zabývá problematikou důchodového zabezpečení, existují v podstatě dva druhy produk-

tů, které jsou podporovány určitou formou i z pohledu státu, které jsou předurčeny 

k vytváření si rezerv na důchodové zabezpečení. Jde o penzijní připojištění a životní 

pojištění, které nabízí mnoho pojišťoven a penzijních fondů na českém trhu.  
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Jak bylo výše uvedeno, nejlépe postavené a vhodné produkty finančního trhu jako 

možnost soukromého zabezpečení, jsou penzijní připojištění a životní pojištění. Názor 

Tomáše Cipry spočívá v tom, že: „  nejoblíbenější způsob sjednávání životního pojiš-

tění, které přispívá k tvorbě důchodových rezerv je pojištění pro případ dožití. Pojišťov-

na vyplatí sjednanou pojistnou částku, jestliže se osoba pojištěná v určitém věku dožije 

konce sjednané pojistné doby.“ (Cipra, 2006). 

 

 

2.4.1 Životní pojištění  

Životní pojištění je investiční instrument, který je dostupný všem. Jde o produkt po-

jišťovacích institucí, které nabízejí široké spektrum možností jak investovat. Životní 

pojištění zahrnuje krytí rizik ohrožujících životy lidí. V rámci těchto pojištění se uplat-

ňují výplaty pojistných plnění v případě pojistných událostí, které se dotýkají života 

pojištěných osob nebo jiných osob. (Čejková, 2002) 

Výše pojistných plnění není dána v případě životního pojištění velikostí škody, ne-

boť škodu lze v těchto pojištěních jen velice obtížně ohodnotit. Výše pojistného plnění 

je dána velikostí pojistné částky, kterou pojistník sjednal, a tato výše pojistné částky má 

podle jeho představ a možností příslušné riziko pokrýt.  

V životním pojištění jsou kryta dvě základní rizika, a to riziko úmrtí a riziko dožití. 

V současné době životní pojištění různými způsoby kombinuje tato dvě rizika, přičemž 

bývají do krytí v rámci produktů životního pojištění často zahrnuta ještě další rizika 

neživotního charakteru ( invalidita, úraz, vážné nemoci, apod.). 

Životní pojištění zahrnuje krytí rizik ohrožujících životy lidí. V rámci těchto pojiš-

tění se uplatňují výplaty pojistných plnění v případě pojistných událostí, které se dotý-

kají života pojištěných osob nebo jiných osob. Je mnoho druhů a podob jak sjednat 

životní pojištění, ale jestliže se bavíme o životním pojištění, které má sloužit jako rezer-

va přispívající k důchodovému zabezpečení, tak musí splňovat určitá kritéria. Životní 

pojištění podle Evy Ducháčkové zahrnuje krytí rizika úmrtí a dožití prostřednictvím 

sjednání určité velikosti pojistné částky zvolené pojistníkem, ve své podstatě plní vedle 

vlastního krytí rizik úspornou funkci. Můžeme ho chápat jako spořící a investiční in-
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strument, neboť v rámci životního pojištění jsou vytvářeny specifickým způsobem úspo-

ry. Toto může být podtrženo podporou životního pojištění ze strany státu. Obvyklé je 

uplatňování daňového zvýhodnění pro pojistníka v případě sjednání životního pojištění. 

Přístup státu k životnímu pojištění vyplývá z chápání významu tohoto pojištění. 

Vzhledem ke skutečnosti, že se přikládá při uplatňování životního pojištění význam 

zejména krytí rizika dožití jako alternativního nástroje pro krytí potřeb ve stáří (vedle 

dalších nástrojů, například penzijního připojištění), státy někdy podporují sjednávání 

životního pojištění, a to prostřednictvím daňových zvýhodnění u životního pojištění. 

Daňové zvýhodnění se týká tzv. kvalifikovaných životních pojištění, a to životních po-

jištění, která splňují určitá kritéria podle Zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve 

znění pozdějších předpisů. Jde obvykle o pojištění kryjící riziko dožití, dále jsou tato 

kritéria zaměřena na délku pojistné doby a sjednaný okamžik pro výplatu pojistného 

plnění při dožití.  

Od základu daně za zdaňovací období si může poplatník odečíst zaplacené pojistné 

ve zdaňovacím období na své soukromé životní pojištění podle pojistné smlouvy uza-

vřené mezi poplatníkem jako pojistníkem a pojištěným v jedné osobě a pojišťovnou, 

která je oprávněna k provozování pojišťovací činnosti na území České republiky podle 

zvláštního právního předpisu a to Zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně 

některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů. Za předpokladu, že výpla-

ta pojistného plnění (důchodu nebo jednorázového plnění) je ve smlouvě sjednána až po 

60 měsících od uzavření smlouvy. Současně nejdříve v kalendářním roce, v jehož prů-

běhu dosáhne poplatník věku 60 let a u pojistné smlouvy s pevně sjednanou pojistnou 

částkou pro případ dožití. Za předpokladu, že pojistná smlouva je s pevně sjednanou 

pojistnou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou od 5 do 15 let včetně, má sjedna-

nou pojistnou částku alespoň na 40 000 Kč a pojistná smlouva s pevně sjednanou po-

jistnou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou nad 15 let má sjednanou pojistnou 

částku alespoň na 70 000 Kč. U důchodového pojištění se za sjednanou pojistnou částku 

považuje odpovídající jednorázové plnění při dožití. V případě jednorázového pojistné-

ho se zaplacené pojistné poměrně rozpočítá na zdaňovací období podle délky trvání 

pojištění s přesností na dny. Maximální částka, kterou lze odečíst za zdaňovací období, 

činí v úhrnu 12 000 Kč, a to i v případě, že poplatník má uzavřeno více smluv s více 

pojišťovnami. Při nedodržení těchto podmínek z důvodu zániku pojištění nebo dodateč-
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né změny doby trvání pojištění nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu 

daně zaniká.  

Pro náš případ tvorby rezerv na důchod připadá nejvhodnější ve své základní a nej-

jednodušší podobě pojištění pro případ dožití či důchodové pojištění. Je to v podstatě 

obdobou spoření, jde vlastně o tvorbu úspor. Mezi životním pojištěním a spořením jsou 

určité rozdíly (pojišťovny ručí za vklady pojistníků ne výškou skutečného vkladu, ale 

v závislosti na sjednané pojistné částce). Typické je využití odvozených druhů pojištění 

pro případ dožití, a to důchodové pojištění. 

Důchodové pojištění je pojištění na dožití se sjednaného věku s postupnou výplatou 

pojistné částky, tedy od sjednaného okamžiku. Pojištěnému je vyplácena sjednaná veli-

kost důchodu. (Daňhel, 2006). 

Toto pojištění se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a všeobecný-

mi pojistnými podmínkami pro pojištění osob. Dále se řídí zvláštními pojistnými pod-

mínkami pro životní pojištění a smluvními ujednáními. Důchodové pojištění je druh 

životního pojištění, který je specifický předem sjednanou pevnou výší vyplácené doži-

votní měsíční renty - důchodu. V rámci důchodového pojištění lze sjednat pojištění do-

životního důchodu nebo pojištění doživotního důchodu se zahrnutím důchodu pro 

pozůstalé. Pojištění doživotního důchodu, resp. pojištění doživotního důchodu se zahr-

nutím důchodu pro pozůstalé lze sjednat i se zahrnutím invalidního důchodu. 

Podle způsobu určení okamžiku počátku výplaty důchodu se rozlišuje pojištění 

ihned splatného důchodu, kdy po jednorázovém zaplacení pojistného pojistníkem pojiš-

ťovna začíná pravidelně vyplácet pojištěnému důchod při postupném dožívání se jed-

notlivých období věku a dále rozlišujeme pojištění odloženého důchodu, kdy je obvykle 

po určitou předem sjednanou dobu placeno pojistné a současně je sjednán okamžik po-

čátku výplaty důchodu (vlastně dochází k postupnému spoření na výplatu důchodu, tato 

forma důchodového pojištění je dnes obvyklejší). 

Základní podoba důchodového pojištění – krytí rizika dožití – bývá často doplněna 

krytím i dalších rizik (tedy krytí rizika dožití se rozšiřuje například o riziko úmrtí, inva-

lidity), v tomto případě by bylo vhodnější označit důchodové pojištění jako pojištění 

smíšené (vzhledem k tomu, že kryje i riziko smrti). Základem je tedy vždy sjednání vý-
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platy tzv. základního důchodu, který je určen ke krytí potřeb ve stáří (rizika dožití, kdy 

lze uplatnit buď doživotní důchod nebo důchod vyplácený po stanovenou dobu).  

 

 

2.4.2 Penzijní připojištění 

 

Penzijní připojištění je dalším z pilířů, který by měl v soukromém sektoru hrát vý-

znamnou roli ve spoření si na důchod. 

Je to produkt, který byl prvotně zaměřen na krytí rizika dožití, tím představuje vy-

tváření úspor na stáří. Eva Ducháčková ho charakterizuje jako „investiční nástroj“. Stej-

ně jako u životního pojištění se přikládá v rámci penzijního připojištění význam právě 

vytváření úspor na stáří. Vedle toho penzijní připojištění obvykle obsahuje i výplatu 

plnění v případě úmrtí nebo invalidity. Penzijní fondy, které penzijní připojištění zaru-

čují, jsou stejně jako životní pojišťovny významnými institucionálními investory na 

finančních trzích. Jejich význam z pohledu investorů vyplývá z rozsahu provozovaného 

penzijního připojištění, který je v jednotlivých zemích různý a závisí na přístupu k soci-

álnímu důchodovému pojištění a jeho rozsahu. 

Penzijní připojištění se řídí podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se 

státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, 

v platném znění. Penzijní připojištění lze charakterizovat jako shromažďování peněž-

ních prostředků od jeho účastníků a od státu. Ve většině ekonomicky rozvinutých zemí 

smějí tuto činnost vykonávat pouze penzijní fondy. Ty poskytují pojištěným ochranu 

před ztrátou příjmu v důchodovém věku tím, že jim umožňují odkládat a investovat část 

svého aktuálního příjmu. Takto získané peníze pak umísťují především do kvalitních 

dlouhodobých zejména finančních, ale i reálných aktiv, s cílem jejich budoucího zhod-

nocení a vytvoření většího objemu spravovaného majetku. Každý účastník penzijních 

programů si takto může odkládat potřebné částky na zajištění zdrojů pro spotřebu 

v důchodovém věku.  

Penzijní připojištění je nejvýhodnější státem podporovaná forma spoření. Tento fi-

nanční produkt je podporován nejen vysokými státními příspěvky, ale rovněž výrazný-
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mi daňovými úlevami pro jednotlivé klienty i jejich zaměstnavatele. Jednoduchým způ-

sobem si tak lze pro období penze zajistit dodatečný zdroj příjmů, který napomůže udr-

žet kvalitní životní úroveň. 

Autorka Ducháčková (2003) uvádí, že se uplatňují dva základní typy penzijního při-

pojištění:  

• Systém s definovanou dávkou, tzn. že při zřizování penzijního připojištění 

je stanovena pevná dávka, kterou bude účastník penzijního připojištění po-

bírat. Od výše dávky odvozuje potom penzijní fond výši příspěvku, kterou 

bude účastník penzijního připojištění platit. 

• Systém s definovaným příspěvkem, tzn. že je stanoven příspěvek, který 

bude účastník penzijního připojištění platit a z něho potom vyplývá možná 

výše dávky, kterou bude pobírat. 

Penzijní připojištění znamená v podmínkách České republiky shromažďování pro-

středků od účastníků penzijního připojištění, nakládání s těmito prostředky a vyplácení 

dávek penzijního připojištění. Penzijní připojištění mohou vykonávat v České republice 

pouze penzijní fondy ve formě akciové společnosti. Účastníkem penzijního připojištění 

se může stát osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR, která uzavře s penzij-

ním fondem smlouvu o penzijním připojištěním. 

Tabulka č. 2 Státní příspěvek u penzijního připojištění 

Výše měsíční úložky Výše státního příspěvku 

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: Ducháčková, (2003)  
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Penzijní připojištění v České republice je možné také charakterizovat pomoc násle-

dujících významných rysů:  

• Penzijní fondy jsou v našich podmínkách vytvářeny a organizovány na tzv. 

občanském principu (na rozdíl od tzv. zaměstnavatelského principu, se kte-

rým se lze často setkat v zahraničí). Tzn. že penzijní připojištění je založe-

no na přímém vztahu občan – penzijní fond. 

• Penzijní připojištění je v našich podmínkách založeno na systému 

s definovaným příspěvkem, systém s definovanou dávkou má pouze do-

plňkový charakter, a to v případě invalidních penzí. 

• Stát reguluje činnost penzijních fondů prostřednictvím právních norem. 

Regulace je zaměřena na udělování povolení k činnosti penzijních fondů a 

kontrolu činnosti fondů, zejména regulace investování (vymezení nástrojů 

pro investování, vymezení limitů pro investování do jednotlivých nástro-

jů). 

• Stát podporuje penzijní připojištění prostřednictvím státních příspěvků, tj. 

státní dotace, které jsou převáděny na účet penzijního připojištění přísluš-

ného účastníka a jejichž výše se odvíjí od velikosti příspěvků účastníka, a 

dále prostřednictvím daňového zvýhodnění, a to jak pro účastníka penzij-

ního připojištění, tak pro zaměstnavatele, který svému zaměstnanci přispí-

vá na penzijní připojištění.  

Vývoj počtu účastníků penzijního připojištění za posledních několik let znázorňuje 

následující tabulka č. 3. 
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Tabulka č. 3 Věková struktura účastníků penzijního připojištění v České republice 

Počet účastníků Věková 
struktura 2002 2003 2004 2005 

18 - 19 let 2 934 2 958 4 063 6 192 

20 - 29 let 274 729 277 774 286 490 322 825 

30 - 39 let 424 595 451 096 489 529 562 442 

40 - 49 let 625 142 627 196 638 421 676 059 

50 - 59 let 782 507 807 262 844 964 914 663 

60 - 69 let 319 559 342 716 391 791 447 329 

70 - 79 let 132 852 134 271 152 723 172 994 

80 a více let 22 300 23 502 28 826 34 783 

celkem 2 584 618 2 666 775 2 836 807 3 137 287 

Zdroj: PLISCHKE, S. E. Penzijní připojištění má rezervy na všech frontách. 
www.penize.cz/zpravy/4016/penzijni-pripojisteni-ma-rezervy-na-vse ...poslední aktualizace 10. 2. 2007 

 

Nejvíce účastníků penzijního připojištění, asi 30 %, si ukládá právě 500-599 Kč, 

takže čerpají plnou státní podporu a částečně i daňovou úsporu (tu stát nabízí pro pří-

spěvky mezi 500 a 1 500 Kč), na důchodový věk si ale příliš nenaspoří. Právě nízký 

průměrný příspěvek účastníků, který nedokáže vytvořit dostatečnou finanční rezervu na 

stáří, je stinnou stránkou současného systému penzijního připojištění. Například pří-

spěvky minimálně 1 500 Kč měsíčně si ukládá pouze necelých 6 % klientů. Úložka 1 

500 Kč měsíčně zakládá nárok na maximální daňovou úlevu, penzijní fondy proto mají 

dostatek prostoru pro motivaci svých klientů navyšovat příspěvky. Upozorněme ale, že 

ani úložka 1 500 Kč měsíčně potřebné zdroje na stáří zajistit nemusí, lidi by tak měla k 

dostatečnému spoření si na stáří (jakýmikoli prostředky, které právě jim vyhovují) mo-

tivovat především vlastní zodpovědnost.  

Daňové zvýhodnění účastníků penzijního připojištění je takové, že lze od základu 

daně z příjmu odečíst platbu příspěvku poplatníka na penzijním připojištění podle 
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smlouvy o penzijním připojištění mezi poplatníkem a penzijním fondem. Částka, kterou 

lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených na penzijním připojištění za 

rok, sníženému o 6.000 Kč, maximálně lze ročně odečíst příspěvek do výše 12.000 Kč. 

Je tedy patrné, že stát u tohoto produktu pamatuje jak na státní příspěvek do 500 Kč 

měsíčního příspěvku účastníka. Jestliže se účastník rozhodně přispívat si na penzijní 

připojištění nad 500 Kč měsíčně, tak tuto částku si může odečíst od daňového základu.  

Jak se pohybují finanční prostředky na účtu penzijního připojištění vyjadřuje násle-

dující schéma č. 1. Jsou v něm uvedeny všechny možné směry toků peněz účastníka 

penzijního připojištění. 

Schéma č. 1: Tok finančních prostředků v penzijním připojištění 
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Umístění prostředků 
na finančních trzích 

výnosy investice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
roj: zpracováno dle literatury Ducháčková, (2003 s. 112) Zd
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Umístěné prostředky účastníků penzijního připojištění je v penzijních fondech rela-

vně bezpečné. Už kvůli tomu, že činnost penzijních fondů je důsledně kontrolována. 

yto instituce působící na finančních trzích mají omezené množství a regulovanou 

rukturu rozdělování přijatých finančních prostředků. Investují vybrané příspěvky od 

častníků do předem definovaných instrumentů finančních trhů. Následující grafy č. 1 a 

. 2 znázorňují vývoj a strukturu portfolia penzijních fondů v letech 2001 až 2005. 

 

raf č. 1 Vývoj portfolia penzijních fondů do roku 2005 v mld. Kč 
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Graf č. 2 Struktura portfolia penzijních fondů k 31. prosinci 2005 
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Z hlediska budoucího vývoje je nutné celý systém penzijního připojištění zatraktiv-

it pro mladší klienty a nabídnout jim kromě konzervativních investičních strategií i 

kové strategie, které by dosahovaly v delším horizontu zajímavějších výnosů, a nabíd-

 tak klientům možnost alternativy podle jejich přístupu k riziku s ohledem na investič-
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3 Analýza současného stavu pojištěnosti zaměstnanců  
   společnosti Inotech ČR, spol. s r. o.  
 

Analýza současného stavu pojištěnosti zaměstnanců společnosti Inotech ČR vychází 

v následujících odstavcích z dotazníkového šetření. Nejdříve se však zmíním o samotné 

společnosti. Níže uvedená podkapitola se věnuje samotnému popisu analyzované spo-

lečnosti. 

 

 

3.1 Představení společnosti Inotech ČR, spol. s r. o. 

. 

Byla založena 18. května 1994 rozhodnutím jediného zakladatele přijetím zakladatelské 

listiny ve formě notářského zápisu. Předmět podnikání při založení společnosti byla 

výroba a vývoj výrobků z plastických hmot a dále hostinská činnost.  

sobící na českém území v západních Čechách v Tachově, se strategickou 

polohou u dálnice D5, v blízkosti hraničního přechodu Rozvadov – Waidhaus. Umístění 

 zvláště zajímavé pro firmy, které kooperují se zahraničními partnery a hledají výhod-

ě položený výrobní závod. Stěžejním programem je vstřikování plastů s následným 

zušlechtěním. Firma je vybavena linkou na lakování dílů, technologií laserového vypa-

vání, tamponového potisku a sítotisku. Zušlechťuje díly jak z vlastní produkce, tak i 

výrobky dodané zákazníkem. 

Firma Inotech ČR je strukturována jako komplexně uzavřený výrobní okruh, který 

abízí služby od počátečního výkresu, výroby forem přes realizaci samotné výroby až 

po opracování, potisk, gravírování, lakování a předepsané balení jednotlivých kompo-

entů dle požadavků obchodních partnerů. Zajišťuje rovněž kompletační práce.  

Společnost Inotech ČR pracuje podle nejpřísnějších norem na kvalitu výroby a hy-

gienu pracovního prostředí, i z tohoto důvodu patří mezi její zákazníky také firmy jako 

Společnost Inotech ČR, spol. s r. o. se zabývá průmyslovým zpracováním plastů

Podnik má pouze jednoho společníka, kterým je mateřská společnost INOTECH 

Kunststofftechnik GmbH se sídlem v Nabburgu ve Spolkové republice Německo. Zá-

kladní kapitál je 10.000.000,- Kč. 

Firma pů

je

n

lo

n

n
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jsou Grammer, Leki, SCHENK Plastic Solutions, Siemens, TRW, Valeo. Díly od tohoto 

omobilech Volvo, Porsche, BMW, 

udi, Mercedes Benz, Opel, Škoda, VW, Fiat a další. 

 

čnost Inotech ČR, spol. s r. o. zaměstnává 200 stálých zaměstnanců. Dále 

odle potřeby spolupracuje se zaměstnaneckou agenturou, která zajišťuje v průměru 20 

 30 pracovních sil. Z tohoto pohledu lze považovat zaměstnavatele za velkou firmu. 

aměstnanců se odvíjí od 

třísměnného pracovního provozu. Průměrný věk zaměstnanců je 35, 62 let.  

dů: zaměstnavatel 

dlouhodobě mladší 18-ti let nezaměstnává a zaměstnává-li krátkodobě na brigádu mlad-

šího

Gra

zpracovatele plastů naleznete mimo jiné i v těchto aut

A

 

3.1.1 Analýza zaměstnanců 

Spole

p

–

Společnost sice nedisponuje velkými prostory, ale velký počet z

Pro lepší analýzu zaměstnanců jsem si vytvořil tři intervaly věkových kategorií. Po-

čínaje vstupním věkem 18 let zaměstnanců a konče věkem znamenajícím odchod do 

důchodu. S nižším věkem než je 18 let neuvažuji a to ze dvou důcho

 zaměstnance, tak to pro mne nemá významný důvod z pohledu tématu diplomové 

práce.  

 

f č. 3 Rozdělení zaměstnanců podle věkových skupin 

9,09 %

31,82 %
18-30
31-50
51-důchod

59,09 %

 

Zdroj: interní zdroj společnosti INOTECH ČR, spol. s r. o. 
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Další rozdělení zaměstnanců, kterému jsem se věnoval je podle pracovního zařazení. 

Společnost dělí své pracovníky v podstatě do tří základních skupin. Technicko - hos-

podářští pracovníci (management, plánování, účetní, ekonom apod.) je tvořena 30 za-

mě provozních zaměstnanců jsou zařazeny takové profese jako: 

seř či soustruhů, manipulanti, kontrola kvality apod. V této kategorii je cca také 30 

i tvoří zbytek pracovníků, a to jsou dělníci – obsluha 

lisovacích, lakovací a dalších linek. 

stnanci. Do skupiny 

izova

zaměstnanců. Poslední kategori

 

Graf č. 4 Rozdělení zaměstnanců podle profese 

14 %

72 %

14 %

THP
dělníci
provozní

 

Zdroj: interní zdroj společnosti INOTECH ČR, spol. s r. o. 

 

 

3.2 Vyhodnocení dotazníku 

Současný stav pojištěnosti zaměstnanců společnosti Inotech ČR, spol. s r. o. je zjiš-

těn z dotazníkového šetření. Dotazník byl předložen 100 zaměstnancům třísměnné pra-

covní doby oddělení staré výrobní haly této společnosti. Na základě odpovědí na otázky 

uvedených v dotazníku je následně v dalších kapitolách této diplomové práce vypraco-

ván vlastní návrh řešení problematiky důchodového zabezpečení. 

 32



Způsob zabezpečení zaměstnanců společnosti Inotech ČR na jejich důchodový 

věk. Ze získaných odpovědí, které jsou následně zobrazeny v grafu č. 5, je zřejmé, že 

největší část pracovníků (41%) se spoléhá na své prostředky získané z programu penzij-

ního připojištění.  

 

Graf č. 5 Způsob zabezpečení se v důchodového věku 

žádný způsob
18 %

jiný
6 %

životní pojištění
35 %

penzijní připojištění
41 %

 

Zdroj: dotazníkové šetření 

 

Druhou nejpočetnější skupinou byla odpověď životní pojištění, kterým je rozhodnu-

 se zabezpečit 35 % všech dotazovaných zaměstnanců, tedy jak technickohospodář-

ských, provozních pracovníků, dělníků, tak managementu. Při odpovědi „žádný způsob“ 

i 18 % dotazovaných zmínilo roli státu, jako hlavního organizátora pomoci 

á otázka. Největší po-

čet zaměstnanců společnosti Inotech ČR mi na tuto otázku odpověděla možností kapitá-

to

m

v důchodovém zabezpečení.  

Poslední možnost této otázky byla nazvána „jiná možnost“. Tuto variantu si vybralo 

6 % tázaných. Jednalo se ve velké míře o vlastní naspořené finanční prostředky, které 

nejsou použity na žádný důchodový program, ale například stavební spoření, vlastní 

úspory na soukromých účtech.  

Druh uzavřeného životního pojištění to byla další předložen
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lov

 životní pojištění. To je názorně zobrazeno v následujícím grafu č. 6.  

ého životního pojištění s tím, že mají jistotu technické úrokové míry připisované 

jednotlivými komerčními pojišťovnami. Dále se rozhodli pro tuto možnost díky široké 

variabilitě či přizpůsobivosti tohoto pojistného produktu. Tuto variantu má 42 % těch, 

kteří mají uzavřené

 

Graf č. 6 Druh sjednaného životního pojištění 

investiční životní 
pojištění

25 %

důchodové životní 
pojištění

33 %
kapitálové životní 

pojištění
 42 %

 

Zdroj: dotazníkové šetření 

 

Investiční životní pojištění má ve své podstatě uzavřeno u komerčních pojišťoven  

25 

 portfolia mohou o velkou část úroku přijít.  

U které komerční pojišťovny mají dotazovaní sjednaného životní pojištění? 

V m

% pracovníků. Vybrali si tento produkt hlavně kvůli možnosti vyššího zhodnocení 

vložení finanční prostředků. Ale hlavně také pro to, že se mohou sami rozhodnout, kam 

své finance investovat, do jakého fondu a vytvořit si tak vlastní strategii výnosů. Jsou si 

samozřejmě také vědomi toho, že v případě neúspěchu při hospodaření na celém trhu, či 

nerozvážné strategii rozložení

Důchodové životní pojištění má z vybraného vzorku dotazovaných osob uzavřeno u 

komerčních pojišťoven působících na českém pojistném trhu 33 % - tedy třetina za-

městnanců. Toto pojištění mají uzavřeno z důvodu jistoty a stálosti výnosů.  

ístě šetření ve městě Tachově není mnoho regionálních poboček či zastoupení jed-

notlivých pojišťoven. V dnešní době je však na trhu mnoho pojišťovacích zprostředko-
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vatelů pracujících přímo v terénu nebo mnoho finančních zprostředkovatelů spolupracu-

jících s více komerčními pojišťovnami. Proto je například možné a v následujícím grafu 

č. 7 zřetelné, že 12 % zaměstnanců zmiňované společnosti má uzavřené životní pojištění 

u pojišťovny AXA životní pojišťovna, a. s.(dříve Winterthur, a. s. či Credit Suisse, a. 

s.). 

Graf č. 7 Podíl jednotlivých komerčních pojišťoven u dotazovaných  

 

 

AXA životní 
pojišťovna a. s.

12 %

Generali Pojišťovna, 
a. s.
12 %

Česká pojišťovna,
 a. s.
34 %

Kooperativa, 
pojišťovna, a. s.

24 %

Allianz pojišťovna, 
a. s. 
18 %

 
Zdroj: dotazníkové šetření 

 

 

Největší podíl smluv dotazovaných zaopatřuje Česká pojišťovna, a. s.. Tento podíl 

činí 34 %.  Je to také z toho důvodu, že má nejvýznamnější či nejpočetnější kmenovou 

klientelu v České republice. Může to být dáno historií a tradicí této v současné době 

nejstarší pojišťovací české společnosti na trhu.  

Dalo by se říci, že zaměstnanci společnosti Inotech ČR věrně kopírují celorepubli-

kový trend tím způsobem, že druhou nejvíce zastoupenou pojišťovnou z pohledu uza-

vřených smluv životního pojištění je Kooperativa, pojišťovna, a. s.. S touto kom

pojišťovnou má sjednané soukromé důchodové zabezpečení 24 % tázaných.  

erční 

ných smluv jak pojišťovna AXA životní pojišťovna, a. s. a to 12%.  

Pojišťovna Generali Pojišťovna, a. s. nepůsobí v České republice zas tak dlouhou 

dobu, ale i přes tuto drobnost zaujímá u dotazovaných stejný podíl uzavřených pojist-
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Poslední pojišťovací instituce, která je zastoupena u klientely představující hodno-

věrný vzorek zaměstnanců, je společnost Allianz pojišťovna, a. s.. Tato silná zahraniční 

pojišťovna zaujímá podíl 18 % uzavřených pojistných smluv u dotazovaných. 

U výše uvedeného bodu dotazníku, byla položena ještě podotázka, jejímž smyslem, 

bylo zjistit, zda jsou dotazovaní spokojeni s úrovní a spolehlivostí služeb poskytova-

ných pojišťovnou, se kterou mají uzavřené životní pojištění. Podle získaných informací 

tak použil kladnou 

odpověď, která zněla ANO.  

Frekvence plateb pojistného na životním pojištění. Naprostá většina dotázaných 

zasílá své příspěvky měsíčně. Jedná se o 78 % zaměstnanců, jimž byl dotazník předlo-

žen. Je to určitě otázkou pohodlí, ale také kontroly při zadání trvalého příkazu v bance. 

Kdy při měsíčním výpisu si může každý zkontrolovat, zda mu byla příslušná transakce 

provedena. Někteří z pracovníků jsou dobře informování o manipulačních poplatcích 

jak v bance tak i v pojišťovně a jsou si vědomi toho, že častější frekvence plateb zvyšuje 

i zatížení z pohledu nákladů.  

Čtvrtletní platbu má zřízeno ve svém platebním příkazu 6 %, pololetní platbu nemá 

žádný zaměstnanec společnosti Inotech ČR zavedenu. Co se týče převodu finančních

 účtů životního pojištění vedených u komerčních pojišťoven, tak 

to možnost využívá 12 % tázaných osob. Těch to 12 % si zavedlo jednoroční platební 

příkaz právě kvůli tomu, že jim byla poskytnuta sleva u své pojišťovny na platbu pří-

spě

 

musím jednoznačně uvézt, že každý kdo na tuto otázku odpověděl, 

 

prostředků ve prospěch

tu

vku na životním pojištění. Mnozí zaměstnanci se také svěřili s tím, že by i rádi pře-

váděli peněžní prostředky pouze jednou ročně, ale je u nich problém, nastřádat 

požadovanou sumu na jednorázovou platbu. Graficky je tato otázka z dotazníku znázor-

něna v následujícím grafu č. 8. 
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Graf č. 8 Frekvence plateb pojistného životního pojištění 

pololetní 

roční
12 %

0 %

čtvrtletní
6 %

měsíční 
82 %

 

Zdroj: dotazníkové šetření 

 

 

Skutečná výše či představa při budoucím uzavření životního pojištění měsíčního 

příspěvku je vyobrazena na následujícím grafu č. 9.  

 

Graf č. 9 Měsíční pojistné životního pojištění 

do 500 Kč
50 %

500 Kč - 1000 Kč
20 %

více než 1000 Kč
30 %

  

Zdro  dotazníkové šetření j:
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Jak je zřejmé velikost pojistného byla rozdělena do tří úrovní. Do 500 Kč  měsíčně 

si hradí pojistné na soukromé životní pojištění polovina zaměstnanců. Považují to tedy 

za dostačující částku, a to i v mnoha případech vzhledem k jejich věku, ale hlavně i 

k jejich příjmu. Mnozí dotazovaní se nebránili možnosti navýšení plateb v budoucnosti.   

Druhá kategorie je v rozmezí 500 Kč – 1000 Kč za měsíc. Důvodem je pocit zabez-

pečení se v důchodovém věku a nastřádání dostatečného množství finančních prostřed-

ků. Tuto výši platby upřednostňuje 20 % pracovníků. Více než 1000 Kč za měsíc si platí 

30 % dotazovaných.  

U kterého penzijního fondu působícího na českém trhu mají či by rádi měli 

uzavřené penzijní připojištění? Jak je patrné z následně uvedeného grafu č. 10, tak 

největší podíl zaujímá Penzijní fond České pojišťovny, a. s. a to téměř u poloviny re-

spondentů, přesněji 49 %.   

 

Graf č. 10 Struktura penzijních fondů u dotazovaných 

Penzijní fond České 
pojišťovny, a. s.

49 %

ING Penzijní fond,
 a. s.
13 %

13 %

AXA penzijní fond, 
a. s.
25 %

Generali penzijní 
fond, a. s.

 

Zdroj: dotazníkové šetření 

 

Na druhém místě je AXA penzijní fond, a. s. s 25 %. A to hlavně také z toho důvo-

du, že tato finanční instituce přejala penzijní fond jako byl Vojenský penzijní fond, či

lšími uvedenými penzijními fondy figurují dvě 

jména a to silná holandská společnost ING Penzijní fond, a. s. a penzijní fond Generali 

 

Credit Suisse, Life & Pensions. Mezi da
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pen

to 6

50 Kč u platby pětiset korun českých k měsíčnímu příspěvku. 

Pod

Graf č. 11 Měsíční příspěvky na penzijní připojištění 

zijní fond, a. s.. U obou tvoří podíl uzavřených smluv či představy zaměstnanců spo-

lečnosti Inotech ČR o uzavření smlouvy o penzijním připojištění 13 %.  

Níže uvedený graf č. 11 zobrazuje kolik si dotazovaní přispívají či by si rádi při-

spívali měsíčně na penzijní připojištění.  Jak je patrné tak největší část pracovníků a 

4 % si každý měsíc posílá příspěvek na penzijní připojištění ve výši 200 Kč – 500 

Kč. Hlavním důvodem této platby je získat od státu dostatečnou výši či maximální 

možnou státní podporu. Ta v tomto rozmezí dosahuje výše od 90 Kč u dvěstěkorunové-

ho příspěvku až po 1

robnou charakteristikou a popisem jednotlivých variant státních dotací připisova-

ných k penzijnímu připojištění jsem se podrobně věnoval v kapitole 2.5.2 a v tabulce č. 

1 této diplomové práci.  

 

více než 500 Kč
18 %

100 Kč – 200 Kč
18 %

200 Kč – 500 Kč
64 %

 

Zdroj: dotazníkové šetření 

ěstnanců, kterým byl předložen dotazník má zřízenou měsíční platbu 

na 

 

Podíl 18 % zam

své penzijní připojištění ve výši 100 Kč – 200 Kč. Velkou roli při této částce hraje 

výše příjmů či věk dotazovaných. Mají sice uzavřenou smlouvu s penzijním fondem, ale 

mají v podvědomí, že jsou ještě dlouhý čas od hranice důchodového věku. Mnozí však 

ubezpečili, že počítají s navýšením odváděné částky v budoucnu.  
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Více než 500 Kč měsíčního příspěvku na penzijní připojištění má ve své smlouvě 

sjednáno 18 % tázaných. Výhodou takto vysoké peněžní částky je nejvyšší státní podpo-

ra v

, proč si tyto produkty uzavírají.  

tění a penzijního připojištění 

e výši 150 Kč každý měsíc a možnost zařazení finančního obnosu, který přesáhne 

v ročním součtu 6 000 Kč a maximálně 12 000 Kč do nezdanitelné části základu daně.  

Následující graf č. 12 a k tomu odpovídající popis částečně navazuje obsahově na 

předchozí výše příspěvku na penzijní připojištění. Jedná se v podstatě o zjištění či o 

informovanosti dotazovaných, zda jsou si vědomi daňového zvýhodnění životního 

pojištění či penzijního připojištění. Výsledek mne osobně velmi překvapil a to tím, že 

odpověď „NE“ zaškrtlo 23 % zaměstnanců, což je podle mého názoru velká část. Přitom 

možnost daňového odpočtu bývá u velké většiny klientů pojišťoven či penzijních fondů 

jedním z hlavních důvodů

 

Graf č. 12 Znalost daňového zvýhodnění životní pojiš

NE
23 %

ANO
77 %

 

Zdroj: dotazníkové šetření 

 

Od základu daně z příjmů lze ročně odečíst částka, kterou si klient pojišťovny pře-

vedl na svůj účet soukromého životního pojištění maximálně 12 000 Kč. A to může mít 

i více sjednaných smluv například investiční životní pojištění a důchodové životní pojiš-

tění. Stačí, aby jen splňoval podmínky stanovené zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z 

příjmů. Je samozřejmě otázkou do jaké míry se této problematiky dotkne připravovaná 
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refo

ném

Odpověď „ANO“ vybralo 92 % reprezentativního vzorku pracovníků. Ať už životní 

pojištění nebo penzijní připojištění hraje pro tuto skupinu významnou roli v jejich živo-

spo-

ření volných finančních prostředků. Obrazové znázornění této otázky je patrné na grafu 

č. 13.  

 

Graf č. 13 Důležitost sjednání životního pojištění nebo penzijního připojištění 

rma veřejných financí a v budoucnu i reforma systému důchodového zabezpečení. 

Současná legislativa to zatím umožňuje.  

Jak je patrné tak této věci jsou si vědomi zaměstnanci v poměru 77 %, kteří také tuto 

možnost využívají a odevzdávají své mzdové účetní roční přehledy o zaslaném pojist-

 a čekají na roční vypořádání daně z příjmů.  

Je pro dotazovanou osobu životní pojištění nebo penzijní připojištění důležité 

pro jejich život? Zde byla reakce více méně očekávaná. I přes to se našlo 8 % zaměst-

nanců společnosti Inotech ČR, kteří odpověděli, že pro ně životní pojištění či penzijní 

připojištění nehraje důležitou roli. Dá se předpokládat, že zmínění počítají s vlastními 

úsporami například se stavebním spořením, termínované vklady atd.  

tě, a to buď z hlediska zabezpečení v důchodovém věku nebo jen jako prostředek na

NE
8 %

ANO
92 %

 

Zdroj: dotazníkové šetření 
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Poskytování benefitů zaměstnancům od jejich zaměstnavatele bývá vždy velmi 

zajímavou otázkou. Následující graf č. 14 představuje strukturu poskytovaných benefitů 

zam

 

ěstnancům společnosti Inotech ČR.  

 

Graf č. 14 Benefity poskytované zaměstnavatelem

žádné
11 %jiné

0 %využití mobilního 
telefonu pro 

soukromé účely
7 %

příspěvek na životní 
pojištění či penzijní 

připojištění
0 %

využití služebního 
automobilu pro 
soukromé účely

stravenky
75 %

7 %

 

Zdroj: dotazníkové šetření  

 

Poskytování příspěvku na životní pojištění či penzijní připojištění, které se nejvíce 

týká mé diplomové práce zmiňovaná společnost svým pracovníkům neposkytuje. Při 

tom právě prostředky, které by zaměstnavatel převedl na soukromé účty zaměstnanců, si 

může odečíst od základu daně z příjmů právnických osob. U životního pojištění může 

management přispívat jednotlivě na zaměstnance až do výše 8 000 Kč ročně a co se týče 

penzijního připojištění, tak tato částka může být do výše 3 % ročního vyměřovacího 

základu pro výpočet sociálního zabezpečení.  

Příspěvek na stravu v podobě stravenek dostává 75 % stálých zaměstnanců, kdy 

jedna stravenka připadá na jednu odpracovanou osmihodinovou směnu. Hodnota stra-

ěstnavatel strhává z této částky zaměstnancům 25 Kč ze mzdy.  venek činí 60 Kč a zam
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Využití služebního automobilu pro soukromé účely nebo využití mobilního telefonu 

pro soukromé účely má k dispozici pouhých 7 %. Jedná se především o zaměstnance 

z pozic managementu, ekonomického či logistického úseku.  

ádný poskytovaný benefit nemá 11 % zaměstnanců. Jde o pracovníky, kteří jsou 

to agentura je platí z prostředků, kte-

ré má k dispozici od společnosti Inotech ČR. Jiné benefity v této firmě nejsou zaměst-

nancům poskytovány.  

Jste spokojeni s úrovní výhod poskytovaných vaším zaměstnavatelem? Názory 

zaměstnanců představuje níže uvedený graf č. 15. Výslovně spokojeno je 8 % zaměst-

nanců, kdy se jednalo o pozice, kde jsou právě benefity poskytované na vyšší úrovni než 

u základních pracovníků.  

 

Graf č. 15 Spokojenost s úrovní výhod poskytovaných zaměstnavatelem 

Ž

zaměstnáni v této firmě přes pracovní agenturu. Ta

ano
8 %

spíše ano
34 %

nevím
8 %

spíše ne
33 %

ne
17 %

 

Zdroj: dotazníkové šetření 

 

Spíše ano, tedy relativní spokojenost vyřknulo 34 % dotazovaných. Znamená to te-

dy, že celkově více než jedna třetina zaměstnanců společnosti Inotech ČR je více či mé-

ně uspokojena s úrovní výhod poskytovaných svým zaměstnavatelem.  
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Nerozhodnost u této otázky vyjádřilo 8 % vzorku dotazovaných. Jestliže sečteme 

odpovědi, které znamenají negativní vyjádření, tedy nespokojenost, tak dostaneme podíl 

poloviny zaměstnanců společnosti. Kdy spíše ne se vyslovilo 33 % pracovníků a zby-

lých

ostoje zaměstnanců, co si představují pod dostatečnou úrovní 

pos

é, jak se můžeme přesvědčit v grafickém znázornění uvede-

ného grafu č. 16.  

Graf .č 16 Kalkulování finanční zdrojů v důchodovém věku 

 17 % označilo svou odpověď jako nespokojenost.  

Myslím si, že tak vysoké číslo či procento nespokojených zaměstnanců by mohlo 

nebo spíše mělo znepokojovat management společnosti Inotech ČR. Samozřejmě je to 

otázka individuálního p

kytovaných výhod, ale jestliže se dostaneme při dotazníkovém šetření na 50 % nega-

tivních odpovědí, tak by to mělo nést určitou vypovídací schopnost.  

S jakými finančními zdroji počítají dotazovaní ve svém důchodovém věku? Od-

povědi jsou velmi zajímav

 

jiné – uveďte
0 %spoření

36 %

penzijní připojištění
37 %

životní pojištění
27 %

 

Zdr : dotazníkové šetření 

 

tění a to 37 % 

dotazovaných, kteří počítají právě s finančními prostředky z tohoto produktu pro své 

důchodové zabezpečení. 

oj

 

Největší podíl odpovědí se soustředil u možnosti penzijního připojiš
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Se spořením či vytvořením určitých finančních rezerv z produktů nestavěných přímo 

na základně důchodového zabezpečení počítá 36 % zaměstnanců. Což je docela překva-

pením, neboť například bankovní ústavy neposkytují tak vysoké úročení jako jsou u 

životního pojištění či penzijního připojištění. Druhým zásadním rozdílem je také to, že 

výš

počítá s podporou státu téměř nikdo. Možná je to přehnané vyjádření, 

ale na druhou stranu je příznivé, když se dotazovaní chtějí či mají snahu zaopatřit se 

z vlastních zdrojů a nespoléhat se na nikoho jiného.  

Struktura mzdového ohodnocení zaměstnanců, tedy výše jejich hrubé měsíční 

mzdy. Graficky je vše znázorněno v níže uvedeném grafu č. 17. Průměrná měsíční hru-

bá mzdy se v současné době pohybuje v celé České republice něco přes 20 000 Kč. 

 

Graf č. 17 Struktura hrubého měsíčního příjmu 

e poplatků v bankovní soustavě je také velmi rozdílná než u produktů stavěných 

přímo na vytváření rezerv v systému důchodového zabezpečení. 

Se životním pojištěním kalkuluje 27 % tázaných respondentů. Předpokládají, že při 

současné výši zasílaných příspěvků na účty svého soukromého životního pojištění na-

spoří dostatečně vysoké finanční rezervy.  

Jinou způsob, se kterým by zaměstnanci počítali jako s finančními rezervami ve 

svém důchodovém věku, nebyl nikým uveden. Dá se z toho usuzovat, že při současné 

sociální politice ne

10 000 Kč – 15 000 Kč
38 %

15 000 Kč – 20 000 Kč
43 %

nad 20 000 Kč
19 %

5 000 Kč – 10 000 Kč
0 %

 

Zdroj: dotazníkové šetření 
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Téměř jedna pětina přesněji 19 % dotazovaných zaměstnanců společnosti Inotech 

ČR se mohou vyrovnat celorepublikové úrovni mzdového ohodnocení nad 20 000 Kč 

měsíčně. Jde ve velké většině o zaměstnance na pozicích managementu, ale podle zís-

kaných informací se také může jednat o některé další pracovníky, kteří pracují krom 

běžného pracovního týdne, také na mimořádných směnách za příplatky, např. když vý-

roba nestíhá v běžném týdnu splnit podmínky zakázek a výroba vázne. Tak vše je dohá-

něn

zaměstnanců této společnosti se pohybuje 

v bl

tázce a to 5 000 Kč – 10 000 Kč 

nem

diné co ještě nebylo zmíněno v tomto dotazníkovém šetření, je rozdělení dotazo-

uže a ženy. Je to patrné v následující 

grafu č. 18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o na těchto směnách. 

Mzdové ohodnocení v rozmezí 15 000 Kč až 20 000 Kč získává 43 % pracovníků. 

Je tedy patrné, že nadpoloviční většina 

ízkém okolí celorepublikového průměru. 

Do příjmové kategorie mezi 10 000 Kč – 15 000 Kč se zařadilo 38 %. Sem patří 

zejména nepřímí zaměstnanci firmy Inotech ČR, ale pracovní síla dodávaná pracovní 

agenturou.  

V nejnižší mzdové ohodnocení nabízené v této o

ěl nikdo z dotazovaných. Podle mého názoru, je tedy zřejmé, že z tohoto pohledu 

jsou zaměstnanci ohodnocováni přiměřeným způsobem, který je obvyklý v kategorii 

průmyslového zpracování plastů, kam společnost Inotech ČR patří. 

Je

vaných zaměstnanců podle pohlaví a to na m
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Graf č. 18 Rozdělení zaměstnanců podle pohlaví 

MUŽ 
35 %

ŽENA
65 %

 

Zdroj: dotazníkové šetření  

 

u lakýrníci a seřizovači lisovacích strojů.  

 

Ženy pracující ve společnosti Inotech ČR představují 65 % všech zaměstnanců. Pře-

vládají na všech pozicích a to ať už jako technickohospodářští pracovníci, kontrola kva-

lity, tak v neposlední řadě dělnice – obsluha lisovacích strojů. 

Mužů je menší část, která je vyjádřena 35 % z všech zaměstnanců. Ti představují 

vrcholový management společnosti, ale také hlavní obsluhu výrobních a lakovacích 

linek jako jso
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4 Návrh řešení důchodového zabezpečení  
   z pohledu společnosti Inotech ČR, spol. s r. o. 
 

Návrh řešení důchodového zabezpečení zaměstnanců, který bude předkládán ma-

nagementu společnosti Inotech ČR, vychází z dostatečného množství informací. Ty byly 

získány na základě dotazníkového šetření a vyhodnoceny v předchozí kapitole této di-

plomové práce. V následujícím textu představím plán „ušitý na míru“ pracovníkům a 

managementu dotazovaného vzorku, který činil 100 zaměstnanců oddělení staré výrobní 

haly.  

Výchozí pozici musím zaujmout z odpovědí na otázku výše měsíčního příjmu, která 

je také názorně vyobrazena v grafu č. 13. Zde je patrné, že 38 % zaměstnanců pobírá 

měsíční mzda v rozmezí 10 000 Kč – 15 000 Kč, 43 % pracovníků je ohodnoceno mez

č a zbylých 19 % má svou měsíční hrubou mzdu větší než je 

20 000 Kč.  

ření smlouvy na penzijní 

přip

 neboť stát zatím při současné 

podpoře soukromého důchodového zabezpečení přispívá na penzijní připojištění účast-

níkům již od 100 Kč jejich vkladu. Činnost penzijního fondu a činnost depozitáře, který 

spravuje finanční prostředky vybrané od účastníků podléhá dohledu České národní ban-

ky. Proto je vložení peněz do penzijních fondů relativně bezpečné, neboť penzijní fondy 

mají také ze zákona určeno, do jakých investičních instrumentů mohou finance účastní-

ků investovat. Penzijní fond musí s majetkem hospodařit s odbornou péčí a s cílem za-

bezpečit spolehlivý výnos. Dosažení tohoto cíle je zajištěno odpovídajícím využitím 

finančních, personálních a technických prostředků. Přitom se vždy berou za zřetel nasta-

lé změny a tendence. Penzijní fond nesmí se svým majetkem nakládat způsobem, který 

by byl v rozporu se zájmy účastníků.  

i 

15 000 Kč – 20 000 K

Z tohoto rozčlenění je potřebné vycházet, ale je také nutné znát základní předpokla-

dy a možnosti sjednání smluv o penzijním připojištěním či životním pojištění. Všechny 

penzijní fondy pohybující se na českém trhu, umožňují uzav

ojištění již od 100 Kč měsíčního příspěvku. To samozřejmě vychází také ze zákona 

č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých 

zákonů souvisejících s jeho zavedení v platném znění,
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Protože je tedy možnost uzavření smlouvy o penzijním připojištění možná již od 

nat vybrané skupině    

8 % zaměstnanců, jejichž příjmy dosahují pouze do výše 15 000 Kč hrubého za měsíc. 

Je t

y nad 15 000 Kč tedy zbylým 62 %. Životní pojištění, které je nabízeno na čes-

kém

ové životní pojištění není určeno. U životního pojištění existuje jistě také 

možnost pozdějšího navýšení měsíčního pojistného. Jak už jsem se v této práci zmiňo-

val, ex

osti bylo dosáhnuto společného koncenzu, že při 

současném stavu trhu a úrovně dohledu ČNB je bezpečnost většiny penzijních fondů na 

100 Kč měsíčního příspěvku, doporučil bych tento produkt sjed

3

o samozřejmě výchozí pozice, která je dávána na rozhodnutí. Jde hlavně o to, aby 

jejich rozpočty nebyly při nízkém příjmu zatíženy vyšší částkou. K částce do 500 Kč 

jim ještě bude připisován státní příspěvek uvedený v tabulce č. 1 této diplomové práce.  

Druhá možnost řešení problematiky důchodového zabezpečení zaměstnanců je uza-

vření smlouvy o životním pojištění. Tu je vhodné navrhnout skupině zaměstnanců 

s příjm

 trhu, je ve velké míře sjednáváno na měsíční pojistné kolem 500 Kč. Proto je to již 

vhodnější pro tyto příjmové kategorie. Samozřejmě zde mluvíme o produktech, která 

spadají do skupiny rezervotvorného životní pojištění a ne do rizikového životního pojiš-

tění. Jde nám především o to, vytvořit si dostatečné rezervy do důchodového věku a 

k tomu rizik

istuje i možnost daňového odpočtu pojistného zaplaceného na životním pojištění. 

Také tuto výhodu by mohli zaměstnanci využívat.  

Nyní se nacházíme ve stádiu, kdy máme rozděleno či navrhnuto, které skupině za-

městnanců by měl management doporučit jednotlivý druh produktu sloužícího k zabez-

pečení se v důchodovém věku. Nastává však otázka, který penzijní fond respektive 

pojišťovna působící na českém trhu by měla zaujmout roli sjednavatele smluv o těchto 

produktech. Na českém trhu existuje mnoho penzijních fondů a ještě více pojišťoven 

poskytujících životní pojištění.  

 

 

4.1 Výběr penzijního fondu 

Výběrem nejvhodnějšího penzijní fondu se věnuji v následujících odstavcích. Je to 

problém, který jsme s managementem společnosti Inotech ČR řešili a vybírali jsme 

z mnoha hledisek. Z pohledu bezpečn
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dos

 

Poj

ů ČSOB je tvořena 

třemi fondy, a to ČSOB Penzijním fondem Progres, ČSOB Penzijním fondem Stabilita, 

Zem

ě jako Penzijní Fond České Pojišťovny 

čerpá ze své dlouholeté tradice a spíše konzervativních a trochu staromilských českých 

lientů. A to i navzdory tomu, že česká spořitelna, která je výhradním vlastníkem fondu, 

 již od roku 2000 součástí skupiny Erste Bank. 

ch ohledech spíše k průměru mezi fondy na českém 

trhu. P

tatečné úrovni, která management nemusí znepokojovat. Hledisko tradice nebylo zas 

tak účinné neboť možnost sjednávat penzijní připojištění existuje teprve krátce 

v novodobé historii a proto úloha tradice či historie nehrála velkou roli.  

Velikost penzijního fondu a množství sjednaných smluv penzijního připojištění už 

mělo významný vliv při rozhodování. Počtem klientů největší penzijní fond v české 

republice je Penzijní Fond České Pojišťovny, jehož stoprocentním vlastníkem je Česká

išťovna a.s. Tento fond působí na českém finančním trhu od roku 1994 a od té doby 

se probojoval na místo jedničky mezi ostatními zejména díky svému jménu a tradici, 

které toto jméno provází. 

Následuje za ním podle počtu klientů Winterthur penzijní fond patřící do skupiny 

Credit Suisse Group, který v Česku působí také od roku 1994 (v současné době AXA 

penzijní fond). Winterthur založil svůj úspěch také zejména na tradici, která sahá až do 

roku 1875 a také na kapitálové síle, protože Credit Suisse Group je jednou z nejsilněj-

ších světových finančních skupin patřící ke švýcarské preciznosti a profesionalitě, 

v podobě finančnictví a pojišťovnictví.  

Dále následuje skupina fondů ČSOB. Skupina penzijních fond

ským penzijním fondem. Výnosy penzijních fondů ČSOB se pohybují v lepší polo-

vině mezi všemi fondy.  

Za skupinou fondů ČSOB následuje Penzijní fond České spořitelny. Na český trh 

vstoupil v roce 1995 a od konce devadesátých let si víceméně drží svoji klientskou zá-

kladnu s malým vzestupným trendem. Podobn

k

je

ING Penzijní fond patří ve vše

ůsobí zde od roku 1995, kdy zahájil svou činnost jako průmyslový penzijní fond. 

Allianz penzijní fond a Generali Penzijní Fond patří spíš mezi menší hráče na trhu, 

nicméně to je v žádném případě nevyřazuje ze hry při výběru, u které společnosti si zří-

dit penzijní připojištění. 

 50



Následuje tabulka č. 4, která vyjadřuje k 31. 12 2005 počet sjednaných smluv pen-

zijního připojištění u jednotlivých fondů. Čerstvější hodnoty z roku 2006 nebyly bohu-

žel zatím zjištěny. 

 

Tabulka č. 4 Počet smluv penzijního připojištění ve vybraných penzijních fondech            

                    v roce 2004 a 2005 

 

ROK ČSOB PF Generali PF ING PF PF ČP AXA PF 

           

2005 330 549 25 384 388 567 867 593 614 456 

2004 310336 23 347 355 337 775080 604 401 
 

        

ybraných penzijních fondů připisované výnosy 

úča

ů na penzijní připojištění  

Zdroj: zpracováno dle Porovnání produktů: Penzijní připojištění. http://www.mesec.cz/pojisteni/penzijni-    
           připojištění/porovnáni?%. poslední aktualizace 20. 3. 2007 

 

Další kritérium, které rozhoduje o zvolení vhodného penzijního fondu, se kterým 

budou uzavřeny smlouvy o penzijním připojištění, je velikost připisovaného výnosu. Jak 

je vidět v následující tabulce č. 5, tak u v

stníkům penzijního připojištění se pohybovaly ročně v letech 2000 až 2005 v rozme-

zí 3 % - 5 %.  

 

Tabulka č. 5 Srovnání připisovaných výnos

Připsaný    
výnos ČSOB PF 

Generali 
PF ING PF PF ČP AXA PF 

2005 4,30 % 3,80 % 4,20 % 3,80 % - *

2004 4,30 % 3,00 % 2,50 % 3,50 % 3,11% 

2003 2,30 % 3,00 % 4,00 % 3,10 % 3,36% 

2002 3,00 % 4,10 % 4,10 % 3,20 % 3,41% 

2001 3,20 % 4,60 % 4,80 % 3,80 % 4,25% 

2000 4,20 % 3,60 % 4,40 % 4,50 % 4,10% 
 
Zdroj: zpracováno dle: Porovnání produktů: Penzijní připojištění. http://www.mesec.cz/pojisteni/penzijni-   
       

        

    připojištěni/porovnání?%. poslední aktualizace 20. 3. 2007 

 

                                         
 Připisovaný výnos na penzijní připojištění nebyl dosud zveřejněn společností AXA penzijní fond, a. s. 

 
*
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Je patrné, že všechny výše uvedené penzijní fondy připisují téměř podobnou tech-

nickou úrokovou míru dosaženou svým hospodařením. Toto procento se zhodnocuje 

množství uložených prostředků na penzijní připojištění v daném roce. Je zřejmé, že ani 

toto kritérium neulehčilo naše rozhodnutí, ke kterému penzijnímu fondu se přiklonit.  

 finančních prostředků vybraných penzijních fondů. To 

je názorně předvedeno v následující tabulce č. 6. 

Ta . 6 Skladba portfolia jednotlivých penzijních fond  2007

Při takovémto stavu vyrovnanosti kritérií jsme se rozhodli ještě podrobit zkoumání 

strukturu portfolia investovaných

 

bulka č ů k 28. 2.  

Portfolio ČSOB PF PF INGenerali G PF PF ČP AXA PF 

Akcie a podílové listy 8,50 % 11,60 % 6,20 % 8,30 % 9,30 % 

Dluhopisy 79,20 % 79,80 % 88,90 % 87,30 % 64,30 % 

Pokladniční poukázky 2,70 % 0,00 % 0,00 % 8,40 % 18,40 % 

Depozita (peníze na 
účtech a term.vklady) 9,30 % 6,20 % 4,90 % 3,10 % 5,40 % 

Nemovitosti (provozní) 0,00 % 0,90 % 0,00 % 0,00 % 1,80 % 

Ostatní investice 0,30 % 1,50 % 0,00 % 1,30 % 0,80 % 

 Zd cování 

 

Nejvíce má své ělen í fond který je sledo-

ván p ím fond é poji ak je k ČSO

investují vůbec ž ostředky do nemo respe  pok ích 

poukázek. Nejméně é por á pen d ING to ins in-

vestuje nic do nem pokla  pouk eré js  z ne ěj-

ích c h papírů  do o nvest

oskytovaných penzijními fondy 

em provedl scoring model výše uvedených penzijních fondů. Scoring model byl vy-

tvořen pomocí váhového systému. Určení jednotlivých vah bylo provedeno expertním 

-

roj: vlastní zpra

 investiční portfolio rozd  penzijn  AXA,  ná

enzijn em Česk šťovny. J  vidět, ta B PF či Generali PF ne-

ádné pr vitostí, ktive do ladničn

 rozložen tfolio m zijní fon , kdy ta tituce ne

ovitostí, dničních ázek (kt ou jedny jbezpečn

š ennýc  vůbec) a statních i ic. 

Pro další porovnání a zjištění jednotlivých výhod p

js

hodnocením. Na stanovení expertního systému se mnou spolupracovalo 5 členů ma
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nag

Tab

Penzijní fondy 

ementu společnosti Inotech ČR. Bodové hodnocení je dáno logickým známkováním 

od 1 do 5 bodů, kdy 1 bod znamená nejlepší známku jako ve škole. Celkový přehled je 

následně uveden v tabulce č. 7.  

 

ulka č. 7 Scoring model - analýza a vyhodnocení vybraných penzijních fondů 

Kritérium Váha
ČSOB PF Generali 

PF ING PF PF ČP AXA PF 

Počet účastníků 0,20 2 0,4 3 0,6 2 0,4 1 0,2 1 0,2 

Výnosnost pen
(roční přip

zijních fondů 
sané výnosy v %) 1 2 1 0,25  0,25 0,5 0,25 2 0,5 2 0,5 

Vyváženost portfolia 0,15 2 2 3  0,3 0,3 0,9 1 0 0,15,15 1 

Rozvinutost distribuční sítě 1 2 2 0,15  0,15 0,3 0,3 1 0,15 3 0,45

Typy penzí (starobní, výsluho-
vá, invalidní, pozůstalostní) 1 1 1 0,25 0,25 0,25 0,25 1 0,25 1 0,25

Celkem 1    1,35 1,95 2,1  1 1,55,25  

Pořadí    2 4 5 1 3 

Zdroj: vlastní zpracování 

e scoring modelu uvedeného v tabulce č. 7 je patrné, že s nejlepší známkou z ana-

lyzo

Jedná se především samozřejmě o 

starobní penzi, dále výsluhovou penzi, invalidní a poz

 

Z

vaných penzijních fondů vyšel Penzijní fond České pojišťovny. Posuzovaná kritéria 

ve scoring modelu vycházejí z předchozího textu a tabulek č. 3, 4 a 5. Jako další byla 

hodnocena rozvinutost distribuční sítě. Udělená známka odpovídala tomu, zda penzijní 

fond má v místě, kde společnost INOTECH ČR sídlí, pobočku nebo jak daleko se pří-

padná pobočka vyskytuje. Posledním kritériem byly typy penzí, které lze v rámci pen-

zijního připojištění mít sjednané ve své smlouvě. 

ůstalostní penzi. Všechny výše 

představené penzijní fondy uvedené druhy penzí sjednávají. Proto dostali v této katego-

rii stejné hodnocení. Ještě je nutné podotknout, že váhová kritéria tedy procentuelní 

vyjádření váhové významnosti, bylo určeno dle mého názoru.  
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Po prozkoumání všech nabízených penzijních fondů a zvážení pro a proti, byl ma-

nagementu doporučen Penzijní fond České pojišťovny a. s. 

Penzijní fond České pojišťovny je společnost zapsaná v obchodním rejstříku vede-

ném  soudem v Praze. V rámci své činnosti zpracovává osobní údaje účastní-

jištění 

se státním příspěvkem v souladu se zákonem č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se 

státním příspěvkem, v platném znění a se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů v platném znění. 

ojištění od této společ sti je án  6 let u as . -

robní penze je penzí doživotní. Podmínkou vzniku nároku na starobní penzi je splnění 

ěs do že ku úča a s 0 t. uh á 

oživotní. Klient ji může sjednat p av ní ou  n v -

běhu penzijního připojištění, nejdéle však do vzniku nároku na starobní penzi. Příspěv-

ě řipisovány od data jejího sjednání 

 m  n le íh po íc ve ém fo bd l

žádost účastníka o sjednání této penze. Dalšími výhodami je možnost sjednání penze 

 a pozůstalostní. Na konci životnosti smlouvy o penzijním poj tě  kl nt

zhodnout, zda požádá o dnoráz é plnění mu bude suma nas řených f

ěsíčně vyplácena jako příspěvek v důchodu. Tento propočet se 

děje na základě statistických údajů z úmrtnostních tabulek vydaných Českým statistic-

kým

  

 

  

lnosti.  

 Krajským

ků penzijního připojištění a dalších osob uvedených ve smlouvě o penzijním připo

Penzijní přip no  je s dn o do 0  věk úč tníka Sta

pojištěné doby nejméně 60 m íců a sa ní vě stník  ale poň 6  le Výsl ov

penze je také penzí d ři uz ře  sml vy ebo prů

ky na tuto penzi jsou ve prosp ch výluhové penze p

nejdříve však od prvního dne ěsíce ás dujíc o  měs i,  kter  nd o rže  

invalidní  při iš ní se ie  

může ro je ov či po i-

nančních prostředků m

 úřadem. 

Nyní se nacházíme ve fázi, kdy bude následovat výpočet variant příspěvků zaměst-

navatele na penzijní připojištění svých zaměstnanců. Zaměstnavatel může přispívat 

svým zaměstnancům na penzijní připojištění jakoukoliv částku. Avšak pouze do výše  

3 % sumy ročního vyměřovacího základu pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění 

zaměstnance lze tuto částku zahrnou do nákladů podniku. Příspěvek zaměstnavatele je 

zproštěn od daně z příjmů a sociálního a zdravotního pojištění.  

Tento produkt tedy bude navrhnut 38 % pracovníků staré výrobní haly. Tedy ze   

100 dotazovaných se jedná o 38 zaměstnanců. Jestliže se ocitáme v mzdovém rozpětí 

10 000 Kč – 15 000 Kč, vyjádřím velikosti ročních příspěvků od zaměstnavatele pro   

1 % vyměřovacího základu a pro 3 % z důvodu posouzení rozdí
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Tab

Va zaměstnavatele    Počet       Příspěvek             

ulka č. 8 Výpočet celkových příspěvků zaměstnavatele na penzijní připojištění 

Příspěvek       Roční příjem  
rianta 

v % zaměstnance v Kč zaměstnanců zaměstnavatele celkem 
v Kč 

10 000 38 45 600 
I. 1 

15 000 38 68 400 

10 000 38 136 800 
II. 3 

15 000 38 205 200 

Zdro

 

5 000 Kč.  

j: vlastní zpracování 

 

Z výše uvedené tabulky č. 8 je patrné, že pokud by se zaměstnavatel rozhodl přispí-

vat svým zaměstnancům na penzijní připojištění podle zvolené strategie, tak minimum, 

které by mohl uplatnit do svých nákladů je 45 600 Kč. Maximální částka je o poznání 

vyšší a činí 205 200 Kč a to jen u pracovníků se sjednaným penzijním připojištěním. 

Zmíněná čísla slouží hlavně k demonstraci možností, neboť nejsou úplně přesná, proto-

že dotazníkové šetření bylo anonymní a nevíme přesně kolik zaměstnanců pobírá 

10 000 Kč a kolik 15 000 Kč hrubého měsíčně. Daň z příjmů právnických osob je 24 %. 

Dle platné daňové soustavy vyplývá, že při uvedené variantě by jen u tohoto produktu 

mohl zaměstnavatel ušetřit na odvedených daních 10 944 Kč až 49 248 Kč. Jaký to bude 

mít celkový efekt zjistíme až po výpočtu příspěvků na životní pojištění.  

 

4.2 Výběr komerční pojišťovny poskytující životní pojištění 

V předchozích kapitolách jsem se již zmínil, že možnost uzavření, ale hlavně přispí-

vání od vedení podniku zaměstnancům na životní pojištění se týká zbylých 62 % pra-

covníků staré výrobní haly, kteří dosahují vyšších příjmů než je 1

Na českém pojistném trhu se nachází mnoho komerčních pojišťoven poskytujících 

životní pojištění. V našem případě budeme vybírat z omezeného počtu. Hlavní věc je ta, 

kterou pojišťovnu s jakým produktem doporučit vedení firmy. Nejdříve se zaměřím na 
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velikost a podíl předepsaného pojistného životního pojištění na trhu. To znázorňuje ná-

sledující tabulk

 

Tabulka č. 9 Podíl předepsaného pojistného životního pojištění  

 
Pořadí Pojišťovna tní pojištění (v % 

a č. 9. 

Živo  tis. Kč) 

1 Česká poji vna a. s. 13 207 558 28,06 šťo

2 Kooperativa, pojišťovna a. s. 6 272 375 13,33 

3 ING Životní pojišťovna a. s. 5 938 648 12,62 

4 ČSOB Pojišťovna, a. s. 4 432 316 9,42 

5 Pojišťovna České spořitelny, a. s. 4 403 684 9,36 

6 Komerční pojišťovna, a. s. 2 372 358 5,04 

7 Allianz pojišťovna, a. s. 2 142 420 4,55 

8 Generali Pojišťovna, a. s. 1 964 694 4,17 

9 AMCICO AIG Life, a. s. 1 720 848 3,66 

10 AXA životní pojišťovna a. s. 1 405 363 2,99 

11 Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. 1 082 820 2,3 

12 UNIQA pojišťovna, a. s. 844 817 1,79 

13 Aviva životní pojišťovna, a. s. 724 904 1,54 

14 Wustenrot životní pojišťovna, a. s. 212 151 0,45 

15 Pojišťovna CARDIF PRO VITA, a. s. 169 052 0,36 

16 VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s. 163 121 0,35 

17 Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. 15 072 0,03 

 Celkem 47 072 201 100 
 
Zdroj: předepsané pojistné v tis. Kč.http://www.cap.cz/dokument.aspx?id=145.poslední aktualizace  

 

tního 

poj

           15. 4. 2007 

Z výše uvedené tabulky č. 9 je vidět, že největší procentuelní i absolutní podíl pře-

depsaného pojistného životního pojištění na českém trhu je jednoznačně Česká pojiš-

ťovna. Dosahuje 28,06 %, tedy více než jedna čtvrtina pojistného trhu živo

ištění je pokryta Českou pojišťovnou. To vyplývá hlavně z jednoho důvodu, a to že 

tato pojišťovna působí na českém trhu již mnoho let. Má bohatou historii, ale hlavně 

těží z těch dob, kdy byla jako jedinou státní pojišťovnou v České republice. Z bohaté 
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historie tedy čerpá a stará se o svůj široký klientský kmen a snaží se ho ze všech sil udr-

žet.  

Na druhém místě je další tradiční česká pojišťovna s podílem 13,33 % a to Koopera-

lientů ze své minulosti. 

Je to druhá nejdéle působící pojišťovna poskytující životní pojištění na trhu. Mezi další 

silné hráče s víceméně zajímavým podílem na trhu jsou  ING Životní pojišťovna, ČSOB 

Pojišťovna, Pojišťovna České spořitelny a Allianz. Další podrobnější přehled nabízí 

následujíc nduje s tabulkou č. 9. 

Graf č. 19 Podíl na trhu předepsaného pojistného životního pojištění 

tiva. Spoléhá se také na dostatečně silný pojistný kmen svých k

í graf č. 19, který korespo

 

9% 9

5%

4%

4%3%2%
5%

%
5%

28%

13%

13%

Česká pojišťovna a. s. Kooperativa, po . s.jišťovna a
ING Životní pojišťovna a. s. ČSOB Pojišťovna, a. s.
Pojišťovna České spořitelny, a. s. Komerční pojišťo .vna, a. s
Allianz pojišťovna, a. s. Generali Pojišťovna, a. s.
A IG Life, a. s.MCICO A AXA životní p .ojišťovna a. s
Č nikatelská pojišťovna, a. s.eská pod Jiné

 
jistné v tis. Kč.http://www.cap.cz/dokument.aspx?id=145.poslední aktualizace  

         15. 4. 2007 

 

Zdroj: předepsané po
  

Další posouzení produktů s názvem životního pojištění lze provézt z pohledu tech-

nické úrokové míry. Jedná se o výnos většinou garantovaný jednotlivými pojišťovnami. 

Všechny významné pojišťovny poskytující životní pojištění zaručují minimální výnos 

připisovaný na účty účastníků životního pojištění od 2 %, nejčastěji se tato hodnota po-

hybuje okolo 2,4 % ročně.  

 57



Oprávněná osoba se v pojištění po dobu trvání pojistné smlouvy podílí na výnosech 

pojistitele. Podílu na výnosech je použito jako jednorázového pojistného na pojištění. 

Přip

zhodující neboť u pojišťoven 

působících na českém trhu se tyto technické úrokové míry v podobě garantovaného vý-

nosu příliš neliší. Mnohdy jsou ale připisované výnosy o mnoho vyšší a to z důvodu 

mohou úroky poté výrazně lišit.  

K mnoha druhům životního pojištění postaveného na principu vytvoření rezerv do 

důchodového věku existuje možnost připojištění z pohledu úrazového pojištění, pojiště-

ní pro případ nemoci, pojištění denní dávky pro případ pracovní neschopnosti, při poby-

tu v nemocnici, ale také pro případ trvalých tělesných poškození následkem úrazu. To 

není pro naši věc příliš důležité, když se zabýváme jen problematikou důchodového 

zabezpečení. Může to však hrát roli pro zaměstnance společnosti z pohledu variability 

jednotlivých pojistných smluv.  

Jako nejvhodnější typ životního pojištění, který by měl být managementu navrhnut 

se nabízí kapitálové životní pojištění. Neboť skýtá velkou variabilitu a možností úrazo-

vého připojištění, připojištění dětí apod. Hlavně jsou u kapitálového životního pojištění 

garantovány výnosy od komerčních pojišťoven v podobě technické úrokové míry. Ta

oce 

zrovna pojišťovna neměla úspěšný hospodářský rok. Proto jsou ve scoring modelu po-

rovnávány pojišt  

životní pojišt

isovaný podíl na výnosech je navyšován dle platných kalkulačních zásad a je vypla-

cen spolu se sjednanou částkou ke dni, který je pevně sjednán v pojistné smlouvě jako 

konec pojištění, nestanoví-li pojistné podmínky jednotlivých pojišťoven jinak. Konečná 

výše podílu na ročním zisku je stanovena po skončení účetního období (kalendářního 

roku).  

Uvedené kritérium není pro management tedy zcela ro

úspěšného hospodaření pojišťovny v daném roce. Podle struktury a volby portfolia se 

 

bude vždy připisována na účet účastníka životního pojištění, i když by v určitém r

ění Dynamik od České pojišťovny, a. s., od Kooperativy Kapitálové

ění, dále Kapitálové životní pojištění od ING pojišťovny, kapitálové život-

ní pojištění Spektrum od ČSOB pojišťovny, a. s., Kapitálové životní pojištění od Pojiš-

ťovny Generali a v neposlední řadě Kapitálové životní pojištění od AXA životní 

pojišťovna, a. s..  
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V tomto bodě nelze doporučit investiční životní pojištění, i když se nabízí také ve 

velké míře na českém pojistném trhu. Jde v podstatě o to, že u investičního životního 

pojištění si může každý klient rozhodnout kam bude jeho splacené pojistné investováno, 

do jakých investičních fondů. V případě, že by zaměstnancům na jejich životní pojištění 

nepřispíval zaměstnavatel, tak by to byl možná ideální produkt, ale jestliže nám je při-

znán příspěvek od managementu, tak v případě investičního životního pojištění bychom 

zbytečně riskovali s uděleným příspěvkem. Neboť u tohoto produktu není často sjedna-

ná 

ing modelu v  tabulce č. 10. Určení vah bylo provede-

no 

 poskytovat pojistníkovi možnost daňového zvýhodnění 

a da

Možnost mimořádného pojistného (běžné pojistné uhrazené v průběhu trvání pojiš-

tění nad rámec dohodnutého placení běžného pojistného), což ve své podstatě znamená, 

garantovaná úroková míra a při špatné situaci na trhu, kde by bylo pojistné a pří-

spěvky investovány, by zaměstnanec mohl přijít i o zmíněné příspěvky od 

zaměstnavatele. 

Konkrétněji je kapitálové životní pojištění nabízené na českém trhu komerčními po-

jišťovnami zanalyzováno ve scor

opět expertním hodnocením při využití vedení společnosti. Opět jako u tabulky č. 7 

bylo použito známkování jako ve škole. Tedy 1 nejlepší a 5 nejhorší.  

Pojistná doba je doba, na kterou bylo pojištění sjednáno. U většiny uvedených pojiš-

ťoven je pojistná doba minimální 3 respektive 5 let. Maximální bývá zmiňována do 60 

či 65 let účastníka kapitálového životního pojištění. Minimální doba je důležitá z toho 

hlediska, že žadateli o uzavření smlouvy kapitálového životního pojištění může být 55 

let a smlouva bude řádně běžet a

lších výhod. 

Na to navazuje další kritériu a to vstupní věk. Jediná z komerčních pojišťoven, která 

neuvádí minimální vstupní věk je ČSOB Pojišťovna, ostatní instituce mají stanovenou 

hranici pro uzavření kapitálového životního pojištění od 15 let klienta. 

Minimální pojistná částka je částka sjednaná v pojistné smlouvě pro účely stanovení 

výše pojistného plnění. U výše uvedených komerčních pojišťoven je nejnižší pojistná 

částka stanovena u Kooperativy a to 20 000 Kč, která je však s malým rozdílem násle-

dována většinou komerčních pojišťoven s hodnotou 30 000 Kč. Jsou jimi Česká pojiš-

ťovna, ING a AXA. Nejvyšší minimální pojistná částka je uváděna 50 000 Kč a je 

stanovena u pojišťovny Generali společně s ČSOB poj. 
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vkl

ní pojišťovny na podobné úrovni. Některá samozřejmě má určitá ome-

zení, jiná zas oproti ostatním může nabídnout nějaké zvýhodnění. Ale běžnou praxí je 

sjed

e zde myšlena jako schopnost či možnost zabezpečit uložené pojistné 

(finan

pné bude vinku-

lov

 považovat obchodní pobočky 

České pojiš

ad částky na účet kapitálového životního pojištění nad rámec stanovené platební 

frekvence běžného pojistného, existuje u všech uvedených komerčních pojišťovnách. 

Vše se samozřejmě odvíjí od individuálně postavených produktech a všeobecných po-

jistných podmínek. 

Garantovaný výnos nebo-li technická úroková míra je nejnižší u České pojišťovny a 

to 2 %. Ostatní komerční pojišťovny nabízejí svým klientům jistotu ročního připsaného 

výnosu na jejich účet kapitálového životního pojištění okolo 2,4 %. 

Sjednání doplňkových pojištění ke kapitálovému životnímu pojištění poskytují 

všechny komerč

nání si úrazového připojištění a dalších podobných pojistných tarifů. 

Zproštění platby pojistného v případě úrazu a následné trvalé invalidity je možné 

zabezpečit si u každé komerční pojišťovny uvedené v tabulce č. 10. 

Daňové úspory, tedy ta skutečnost, že veškeré naspořené prostředky na účtech ži-

votního pojištění lze odečíst z daňového základu, existuje u všech porovnávaných pro-

duktů. K tomuto účelu vždy na počátku nového kalendářního roku komerční pojišťovny 

zasílají svým klientům přehled o kapitálovém životním pojištění s uvedenou částkou, 

která může být k daňové úspoře použita. 

Dynamizace j

ční prostředky) proti ztrátě hodnoty. Jde o udržení reálné ceny peněz při nečeka-

ném nebo výrazném zvýšení inflace. 

Vinkulaci je ve své podstatě ujednání, že pojistné plnění nebo odku

áno třetí osobě. Tuto možnost nabízí ve svém základu také všechny vypsané ko-

merční pojišťovny. Zde se ve své podstatě jedná o možnost ručení smlouvou životního 

pojištění bance za závazky plynoucí například z hypotéky. 

Rozvinutost distribuční sítě byla hodnocena podle dostupnosti poboček v místě sídla 

společnosti INOTECH ČR podobně jako u scoring modelu k analýze penzijních fondů. 

Z tohoto pohledu lze za nejrozvinutější distribuční sítě

ťovny společně s Kooperativou a také s ČSOB.  
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Tržní podíl byl již analyzován, popsán a uveden v předchozích odstavcích a to 

v grafickém znázornění č. 16. Celkové výpočty a výsledné pořadí je uvedeno v následu-

jící tabulce č. 10 na další stránce. 
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Tabulka č. 10 Scoring model - analýza a vyhodnocení kapitálových životních pojištění   
                       vybraných komerčních pojišťoven 

 

Česká Kritéria hodnocení Váha pojišťovna
Kooperati-

va pojiš-
ťovna

ING 
pojiš-
ťovna

ČSOB 
pojiš-
ťovna 

Generali AXA ŽP

1 2 1 1 1 1 Pojistná doba 0,08 
0,08 0,16 0,08 0,08 0,08 0,08 

1 1 1 1 1 1 Vstupní věk 0,1 
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

1 1 3 1 1 2 Minimální pojistná částka 0,09 
0,09 0,9 0,27 0,09 0,09 0,18 

1 2 1 1 2 1 Mimořádné pojistné 0,06 
0,06 0,12 0,06 0,06 0,12 0,06 

2 1 3 1 2 1 Garantovaný výnos 0,09 
0,18 0,09 0,27 0,09 0,18 0,09 

2 3 1 3 2 4 Možnost sjednání připo-
jiště í 0,09 n 0,27 0,27 0,09 0,27 0,18 0,36 

1 2 2 1 2 2 Dostupnost peněz 0,08 
0,08 0,16 0,16 0,08 0,16 0,16 

1 1 1 1 2 1 Zproštění od placení po-
jistného při plné invaliditě 0,04 

0,04 0,04 0,04 0,04 0,08 0,04 

1 1 1 1 1 1 Daň vé úspory 0,11 o
0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 

1 1 2 2 1 1 Dynamizace 0,07 
0,07 0,07 0,14 0,14 0,07 0,07 

1 1 1 1 1 1 Vinkulace 0,05 
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 

1 1 2 1 3 3 Rozvinutost distribuční 
sítě 0,07  0,07 0,07 0,14 0,07 0,21 0,21 

1 2 2 2 3 3 Tržní podíl 0,07 
0,07 0,14 0,14 0,14 0,21 0,21 

Celkem 1 1,27 1,56 1,65 1,32 1,64 1,72 

Pořadí   1 3 5 2 4 6 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Z výsledků scoring modelu kapitálového životního pojištění poskytovaného vybra-

nými komerčními pojišťovnami je patrné, že nejlepší variantou je doporučit manage-

entu podniku uzavření smluv s Českou pojišťovnou, která byla hodnocena známkou 

1,2

Výpočet příspěvků zaměstnavatele pro jejich zaměstnance je jednoduší než u pen-

zijního připojištění. U životního po í lze p platn ráv ředp řisp

na pojistné životního pojištění z pohledu zamě avatele  výše č čně na

zaměstnance. Tato částka může být zahrnuta do nákladů iku b ediné roblé

 jsou pří ěvky za stnanc  osvob eny od

daně z příjmů a z pohledu zaměstnavatele od odvodu zdravotního iáln jišt

Mzdového ohodnocení 15 000 K 000 K ře-

 staré výrobní haly. To odpovídá i přesn mu poč ců. 

A zbylých 19 % tázaných zaměstnanc ů staré výrobní haly) pobírá plat 

ě. P ě mo řísp ů zam

jistné u životního pojištění zaměstnanců nerozhoduje výše p íjmů. P ěvky se nepočí-

ího zákl ro lní a zdravotní pojištění jako u penzijního 

 uvedly v edchozích odstavcích, tak absolutní částkou. 

říspěvek za avate na životn ojištění městna ům 

 

Varianta Roční výše pří u od
zaměstnavatele v Kč čet za anců íspě městnavatele 

 v 

m

7.  

jištěn odle ých p ních p isů p ět 

stn do 8 000 K  ro  

podn ez j ho p -

mu. Tak jako u penzijního připojištění sp mě ům oz  

či soc ího po ě-

ní.  

č – 20 č dosahuje podle dotazníkového šet

ní 43 % pracovníků é tu 43 zaměstnan

ů (19 pracovník

nad 20 000 Kč hrubého měsíčn ři stavb žností p ěvk ěstnavatele na po-

ř řísp

tají z vyměřovac adu p sociá

připojištění, ale jak už jsem

 

 př

Tabulka č.11 P městn le í p  za nc

spěvk  Po městn Př vek za
celkem Kč 

I 1 000 62 2 000   6

II 8 000  00062 496  

Zdroj: vlastní zpracování 

 

uvedené tabulky ěstnavatel rozhodl př

a pojistné životního pojišt ých z nanc ří p jí 15 Kč 

 Kč měsíčně, ale i více mohl by si zahrnout do nákladů při m é výši ěvku

Kč. Jestliže využije možnost poskytnout, přiznat zaměstnancům 

 Z výše č. 11 je patrné, že jestliže by se zam i-

spívat n ění sv aměst ů, kte obíra  000 – 

20 000 al přísp  

1 000 Kč až 62 000 
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max

 vyjádřena v následující tabulce č. 12.  

 

imální hodnotu příspěvku tedy 8 000 Kč, tak by celková suma příspěvků připsaných 

za rok celkem činila až hodnoty 496 000 Kč.  

Celková hodnota všech příspěvků od zaměstnavatele přiznaných svým zaměstnan-

cům je

Tabulka č. 12 Celková výše příspěvků přiznaných zaměstnancům 

 
Příspěvek od zaměstnavatele 

Varianta Příspěvky na 
penzijní připojištění v Kč 

Příspěvky na pojistné  
životního pojištění v Kč 

Daňová  
Úspora v Kč

I 45 600 62 000 25 824 
II 205 200 496 000 168 288 

Zdroj: vlastní zpracování 

aximálně 119 040 + 49 248 = 168 288 Kč. 

nické osoby, 

 již velmi zajímavá. Pro management společnosti INOTECH ČR je tedy důležitý tento 

i 5  podstat

přispívat svým zmezí minimální a maximální č ku, kte-

rá m e být zahrnuta ladů podniku, bude se daňová úspora zam tele pohy-

bovat v intervalu <25 824 Kč;168 288 Kč>.  

 

Je tedy patrné, že společnost INOTECH ČR při schválení rozhodnutí přispívat za-

městnancům, kteří pracují ve staré výrobní hale, na penzijní připojištění a na životní 

pojištění, podpoří své zaměstnance svou sociální politikou a hlavně také ušetří na odvo-

dech daní z příjmu právnických osob do státního rozpočtu.  

A to minimálně 14 880 Kč + 10 994 Kč = 25 824 Kč  

M

Hodnota uvedená u maximální možnosti snížení daňového zatížení práv

je

nterval <2  824 Kč;168 288 Kč>. V

 zaměstnancům, v ro

ě pro jakou hodnotu by se vedení rozhodlo 

ástky příspěv

ůž  do nák ěstnava
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4.3 Srovnání přímého zvýšení mzdy a benefitů od zaměstnavatele 

Při porovnání přímého zvýšení mzdy zaměstnancům a příspěvků na pojistné život-

níh

Pokud zaměstnavatel dospěje k závěru přispívat na životní pojištění svých zaměst-

íspěvek měl pohybo-

at. Aby byly příspěvky na pojistné životního pojištění uznatelným výdajem pro 

atele pod y být za je

zaměstnance  8 000 K m příp

zvo ástku 650 Kč ž činí 7 800 Kč ročně oho zaměstnance

 znázorňuje rozdíl mezi navýšením příjmu a příspěvku na pojistné 

ění zaměstnanci od zaměstnavatele. 

 

Přímé 
výšení v Kč 

Příspěvek na 
životní        

pojištění v Kč 

o pojištění nebo přispívání na penzijní připojištění od zaměstnavatele vycházím 

z následujících dvou tabulek č. 13 a 14. 

nanců, musí se samozřejmě ještě rozhodnout, v jaké výši by se př

v

zaměstnav le zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, musí ted dnoho 

 ročně maximálně do výše č. V tomto modelované adě jsem 

lil č  měsíčně, co  na jedn . Níže 

uvedená tabulka č. 13

životního pojišt

Tabulka č. 13 Srovnání přímého zvýšení mzdy a příspěvku na životní pojištění v Kč 

 

z
  

Hrubá m 20 000 20 000 zda zaměstnance 

Hru 20 650 20 000 bá mzda po přímém navýšení 

Příspěvek na životní pojištění 0 650 

Sociální pojištění (8 %) 1 652 1 600 

Zdravotní pojištění (4,5 %) 929,25 900 

Základ daně 18 069 17 500 

Daň z příjmu po slevě na poplatníka 2 132 2 018 

Čistý příjem zaměstnance 15 936 15 482 

Státní politika zaměstnanosti (26 %) 5 369 5 200 

Zdravotní pojištění zaměstnavatele (9 %) 1 859 1 800 

Celkově daňově uznatelné výdaje zaměstnavatele za odvody 27 878 27 650 

Zdroj: vlastní zpracování 
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Je tedy zřejmé, že u jednoho zaměstnance ušetří pří zvolení přispívání na životní po-

jiště

řispívat na penzijní připojištění svým zaměst-

nanc  

abulka č. 14 Srovnání přímého zvýšení mzdy a příspěvku na penzijní připojištění v Kč   

 
Přímé 

zvýšení 
Příspěvek na 

penzijní          
při

ní před přímým navýšením mzdy pracovníka 228 Kč měsíčně na odvodech za za-

městnance. 

Jestliže se zaměstnavatel rozhodne p

ům, je možno, jak již bylo zmíněno v této diplomové práci, zahrnout do daňově

uznatelných výdajů maximálně 3 % z vyměřovacího základu pro výpočet zdravotního a 

sociálního pojištění. 

V návrhu pro management společnosti INOTECH ČR bylo doporučeno, aby penzij-

ní připojištění bylo zřízeno u zaměstnanců, kteří pobírají do 15 000 Kč měsíčně. Proto 

byl vybrán měsíční příspěvek v hodnotě 3 % a to tedy 450 Kč měsíčně. Vše je přehled-

ně znázorněno v následující tabulce č. 14. 

 

T

 

v Kč pojištění v Kč 

Hrubá mzda zaměstnance 15 000 15000 

Hrubá mzda po přímém navýšení 1 15 450 5 000 

Příspěvek na penzijní připojištění 0 450 

Sociální pojištění (8 %) 1 2 1 36 200 

Zdravotní pojištění (4,5 %) 696 675 

Základ daně 1 133 500  125 

Daň z příjmu po slevě na poplatníka 11 258  201 

Čistý příjem zaměstnance 12 11 260  924 

Státní politika zaměstnanosti (26 %) 34 017  900 

Zdravotní pojištění zaměstnavatele (9 %) 1 1 391  350 

Celkově daňově uznatelné výdaje zaměstnavatele za odvody 20 20 858  700 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Částka 158 Kč měsíčně, to je úspora na výdajích za zaměstnance, jestliže se ma-

nagement podniku bude řídit doporučením plynoucím z návrhové části diplomové prá-

ce. 
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4.4

a, u níž byl vybrán zmíněný produkt kapitálového životního pojiš-

tění

raf č. 20 Vývoj pojistného kapitálového životního pojištění Dynamik 

 Simulace vývoje pojistného životního pojištění a příspěvků  
      na penzijní připojištění 

 

Jediné co ještě zbývá uvést, je grafické znázornění vývoje pojistného na životním 

pojištění společně s příspěvky od zaměstnavatele při všeobecné garantované (u většiny 

pojišťoven poskytované) úrokové míře 2,0 %. Graf č. 20 vychází ze simulace společ-

nosti Česká pojišťovn

. Jen pro názorný příklad vývoje investice budeme považovat vstupní věk pojistníka 

životního pojištění 30 let. Následně je také uvedena tabulka č. 15 s přesnými hodnotami 

v pětiletých fázích vývoje investice. 
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Tabulka č. 15 Kumulovaný vývoj pojistného a příspěvků zaměstnavatele u kapitálového   

Pojistné     

                       životního pojištění 

 

Rok v Kč Příspěvek zaměstnavatele v Kč Vývoj pojistného v Kč 

1 6 000 1 000 7 084,00 

5 30 000 5 000 37 602,11 

10 60 000 10 000 79 938,31 

15 90 000 15 000 127 604,64 

20 120 000 20 000 181 272,16 

25 150 000 25 000 241 696,42 

30 180 000 30 000 309 728,08 

Zdro  vlastní zpracování 

U penzijního připojištění byl vybrán také vstupní věk účastníka 30 let. Z již uvede-

ného návrhu a vybraného řešení k problematice penzijního připojištění a výběru penzij-

ního fondu vyplývá, že opět bude provedena simulace vývoje příspěvků jak klienta, tak 

zaměstnavatele. Graf č. 21 předpokládá s maximální velikostí benefitů na penzijní při-

pojištění od managementu, tedy 3 % z vyměřovacího ročního základu pro výpočet soci-

álního a zdravotního pojištění. Penzijní fond České pojišťovny byl vybrán v návrhu 

řešení a proto při grafickém znázornění je také počítáno s úročením vkladů uložených 

na penzijním připojištění a to ve výši 4,3 % ročně. Opět je také následně uvedena tabul-

ka č. 16, která stejně jako u kapitálového životního pojištění představuje vývoj kumulo-

vaných příspěvcích, jak od účastníka penzijního připojištění, tak zaměstnavatele, ale 

také počítá se státním příspěvkem. 

 

 

 

 

 

 

j:
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Graf č. 21 Vývoj penzijního připojištění 
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Tabulka č. 16 Kumulovaný vývoj příspěvků účastníka penzijního připojištění, 

                       zaměstnavatele a státního příspěvku 

 

Rok Příspěvek účastníka Příspěvek              
zaměstnavatele 

Státní         
příspěvek 

Vývoj 
a zhodnocení 

1 1 200 5 400 600 7 416 

5 6 000 27 000 3 000 39 372,55 

10 12 000 54 000 6 000 85 016,13 

15 18 000 81 000 9 000 137 929,55 

20 24 000 108 000 12 000 199 270,7  

25 30 000 135 000 15 000 270 381,9 

30 36 000 162 000 18 000 352 819,28 

Zdroj: vlastní zpracování 
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4.5 Doporučení pro vedení společnosti Inotech ČR 

Doporučení pro management společnosti Inotech ČR spočívá v návrhu uzavření 

smluv o životním pojištěním a penzijním připojištěním svým zaměstnancům. Vycházím 

z výše uvedených kapitol, ve kterých byl na základě scoring modelu vybrán Penzijní 

fond České pojišťovny, a. s, a produkt životního pojištění od České pojišťovny, a to 

kapitálové životní pojištění Dynamik.  

Podle zákonných možností z pohledu možnosti uplatnění daňově uznatelných výda-

jů může zaměstnavatel přispívat na penzijní připojištění až 3 % z vyměřovacího základu 

pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění a maximálně 8 000 Kč ročně na pojistné 

životního pojištění svým zaměstnancům. Výše jednotlivých příspěvků záleží čistě na 

rozhodnutí vedení společnosti. Jednoznačně však musím doporučit, aby se pro tuto vari

antu pro příspěvky na produkty důchodového zabezpečení vedení přiklonilo. Je to vý-

hodnější pro zaměstnavatele, než přímé navýšení mzdy zaměstnance, neboť to podléhá 

odvodu sociální a zdravotního pojištění a dále také odvodu daně z příjmu zaměstnance.  

 

 

 

 

 

-
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6 Závěr  

Důchodový věk a jeho přibližování se týká každého z nás. Někteří ho docílí až za 

mnoho let, ale jiní se už této věkové hranici blíží. Zde nastává otázka, jak se finančně 

zajistit pro svůj důchodový věk, aby si každý mohl udržet svůj stávající standardní ži-

votní styl. Existuje několikero způsobů, ale v této diplomové práci jsem se zaměřil na 

problematiku důchodového zabezpečení a to z pohledu životního pojištění a penzijního 

přip

zna ěstnavatele a také samotného občana. Je kladen důraz na soukromé 

životní pojištění a uzavření také penzijního připojištění. Jde ve své podstatě o převedení 

částečné odpovědnosti na někoho jiného než je stát.  

Proto jsou v současné době produkty typu životního pojištění a penzijního připojiš-

tění velmi žádanými. Jejich význam je nepopiratelný, ale oproti zahraničí stále nedosa-

huje například odváděné pojistné životního pojištění takového rozsahu. Velmi příznivé 

je také to, že velké podnikatelské subjekty, často se zahraničními vlastníky využívají 

možnosti daňově uznatelných nákladů při přispívání na penzijní připojištění a pojistné 

životního pojištění svým zaměstnancům.  

Společnost INOTECH ČR, spol. s r. o. nevyužívá zmíněnou možnost a svým za-

městnancům nepřispívá na uvedené produkty. Proto byla tato diplomová práce vypraco-

vána ve spolupráci managementu výše jmenované společnosti v duchu problematiky 

důchodového zabezpečení zaměstnanců a příspěvků zaměstnavatele.  

 první polovině této diplomové práce jsem charakterizoval systém důchodového 

zabezpečení v České republice a zaměřil jsem se také na fungování důchodových sys-

tém  v některých zahraničních zemích. K tomu jsem navázal předpokládanou reformou 

ojištění.  

Jelikož populace České republiky, ale i celé Evropy stárne, to znamená, že ubývá 

narozených vůči zemřelým a tedy i ekonomicky aktivního obyvatelstva, zvyšuje se pro-

blém přerozdělování prostředků na důchody ze státního rozpočtu. Současný stav není již 

dlouho udržitelný a to si uvědomují všichni odpovědní, kteří by se měli zabývat refor-

mou systému důchodového zabezpečení. Největším problémem při realizaci reformy je 

podle mého názoru neochota nebo spíše strach zákonodárců ze ztráty volebních prefe-

rencí, při nelibosti reformy voliči. Z prvních poznatků o možné reformě vyplývá jedno-

čná role zam

V

ů
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připravovanou českými zákonodárci. Popis možností soukromého zabezpečení na dů-

chodový věk logicky navazuje na předchozí uvedené kapitoly diplomové práce.  

racování nejdůležitější části práce a to vlastního návrhu řešení důchodo-

vého zabezpečení z pohledu zaměstnavatele a zaměstnance.  

stné až 8 000 Kč ročně na jednoho 

pra

ou scoring modelu, který využívá a hodnotí 

jedn

ěli ve velké míře 

všem vybraným kritériím.  

pojistné životního pojištění, podléhá toto navýšení daňovému zatížení a také zvýší od-

Druhá část mé práce byla nejprve zaměřena na analýzu zaměstnanců společnosti 

INOTECH ČR a následně jsem provedl dotazníkové šetření. Dotazovaný vzorek se tý-

kal 100 zaměstnanců pracujících na staré výrobní hale. Dotazník obsahuje široké spekt-

rum otázek a je uvedený v rámci příloh této diplomové práce. Získané informace byly 

využity k vyp

Managementu společnosti jsem navrhl na základě informací z dotazníkového šetření 

přispívat 38 zaměstnancům na penzijní připojištění. Vlastní částka rovnající se příspěv-

ku záleží čistě na vedení podniku. Nastínil jsem varianty minimální a maximální hranice 

určitých příspěvků na penzijní připojištění a to 1 % a 3 %. Nabídl jsem tak možnou va-

riabilitu pro zaměstnavatele. Suma příspěvků, tedy interval, který by mohl podnik uplat-

nit do svých nákladů je 45 600 Kč. Maximální částka je o poznání vyšší a činí 205 200 

Kč a to jen u pracovníků se sjednaným penzijním připojištěním. 

Životní pojištění bylo doporučeno zbylým 62 zaměstnancům staré výrobní haly 

s tím, že by jim zaměstnavatel mohl přispívat na poji

covníka, v rámci daňově uznatelných nákladů. Proto byl opět návrh upraven na mi-

nimální hodnotu 1 000 Kč ročně a maximálně již uvedených 8 000 Kč za rok na za-

městnance. Interval mezi 62 000 Kč až 496 000 Kč, to je možná částka, kterou by mohl 

zaměstnavatel přispívat na pojistné životního pojištění svých zaměstnanců.  

Výběr jednotlivých penzijních fondů a vhodného produktu životního pojištění od 

komerčních pojišťoven jsem provedl form

otlivě určená kritéria a k nim přiřazuje jednotlivé váhy dle důležitosti. Z široké šká-

ly penzijních fondů působících v České republice jsem vybral na základě hodnocení 

Penzijní fond České pojišťovny, a. s.. Co se týče životního pojištění, bylo vybráno kapi-

tálové životní pojištění České pojišťovny, a. s.. Tyto produkty vyhov

Důležitým argumentem pro vedení společnosti INOTECH ČR bylo také to, že při 

možném navýšení mzdy zaměstnancům, oproti příspěvkům na penzijní připojištění nebo 
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vod sociálního a zdravotního pojištění. Jestliže se podnik rozhodne svým zaměstnancům 

přispívat na produkty sloužící k důchodovému zabezpečení, jsou tyto benefity oproštěny 

od 

častní se tvorby důchodo-

výc

daňového zatížení fyzických osob, dále nepodléhají platbě sociálního a zdravotního 

pojištění, které platí zaměstnavatel. A v neposlední řadě se také jedná hlavně o pracovní 

stimul, který by měl podpořit pracovitost a loajálnost každého zaměstnance společnosti 

INOTECH ČR. 

Jednoznačně lze tedy doporučit vedení společnosti přispívat na penzijní připojištění 

a kapitálové životní pojištění než-li přímé zvýšení mzdy. Zú

h rezerv svých zaměstnanců, uznané příspěvky uvede v daňově uznatelných nákla-

dech a ještě tedy k tomu ušetří na daních a pravděpodobně zvedne pracovní morálku 

svých zaměstnanců.  
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Příloha č. 1 

 

DOTAZNÍK 
 

Vážení zaměstnanci společnosti Inotech ČR, spol. s r. o., 

jsem studentem 5. ročníku Fakulty podnikatelské VUT v Brně a prosím Vás o vyplnění 

následujícího dotazníku. Údaje uvedené v tomto dotazníku budou sloužit jako podklad 

pro vypracování mé diplomové práce, která se zabývá problematikou důchodového 

zabezpečení. Všechny údaje získané vyplněním tohoto dotazníku budou použity jen pro 

účely diplomové práce. Vyplnění dotazníku je anonymní. 

 

Předem děkuji za Váš čas strávený při vyplňování. 

 

                                                                               Bc. Vojtěch Nepraš, DiS 

                                                                                     student 5. ročníku 

                                                                           obor Podnikové finance a obchod 

  Fakulta podnikatelská, VUT v Brně 

 

1. Jakým způsobem se zabezpečujete na svůj důchodový věk? 

□ životní pojištění 

□ penzijní připojištění  (v případě této odpovědi pokračujte otázkou č. 6) 

□ žádný způsob 

□ jiný (uveďte prosím jaký) 

 

2. V případě uzavřeného životního pojištění, jaký druh tohoto produktu máte? 

□ Kapitálové životní pojištění 

□ Investiční životní pojištění 

□ Důchodové životní pojištění 

□ Jiné ………………………. 

 

 

 



3. U které komerční pojišťovny máte životní pojištění uzavřeno? 

……………………………………………………………………………………….. 

      Vyhovují Vám služby této komerční pojišťovny? 

ANO                      NE 

      Pokud „NE“, tak proč? …………………………………………………………... 

 

4. Jaký způsob placení pojistného na životního pojištění preferujete? 

□ měsíční 

□ čtvrtletní 

□ pololetní 

□ roční  

 

5.  Kolik si přispíváte či byste byli ochotni si přispívat měsíčně na životní   

       pojištění? 

□ do 500 Kč 

□ 500 Kč – 1 000 Kč 

□ více než 1 000 Kč 

 

6. U kterého penzijního fondu působícího na českém trhu máte, či byste si rádi 

uzavřeli penzijní připojištění?  

………………………………………………………………………………………... 

 

7. Kolik si přispíváte či byste byli ochotni si přispívat měsíčně na penzijní 

připojištění? 

□ 100 Kč – 200 Kč 

□ 200 Kč – 500 Kč 

□ více než 500 Kč 

 

8. Víte o daňovém zvýhodnění životního pojištění či penzijního připojištění? 

ANO                                 NE 

 



9. Je podle Vás sjednání životního pojištění či penzijního připojištění důležité pro 

Váš život?  

ANO                                    NE 

 

10. Jaké benefity Vám poskytuje Váš zaměstnavatel? 

□ příspěvek na životní pojištění či penzijní připojištění 

□ stravenky 

□ využití služebního automobilu pro soukromé účely 

□ využití mobilního telefonu pro soukromé účely 

□ jiné 

□ žádné 

 

11. Jste spokojeni s úrovní výhod poskytovaných zaměstnavatelem? 

□ ano  

□ spíše ano 

□ nevím 

□ spíše ne 

□ ne 

 

12. S jakými finančními zdroji počítáte ve Vašem důchodovém věku? 

□ životní pojištění 

□ penzijní připojištění 

□ spoření 

□ jiné – uveďte 

 

13. Jaký je Váš měsíční příjem? 

□ 5 000 Kč – 10 000 Kč 

□ 10 000 Kč – 15 000 Kč 

□ 15 000 Kč – 20 000 Kč 

□ nad 20 000 Kč 

 

14. Jste                     MUŽ                         či                         ŽENA?  



Bod 1
Úvodní ustanovení

1.1. Pokud pojistnou smlouvou není stanoveno jinak, platí
pro toto pojištění ustanovení zákona o pojistné
smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky pro životní
pojištění schválené představenstvem České pojišťovny
a.s. dne 14. 9. 2004 pod číslem jednacím 4 (dále jen
„VPP ŽP“). Bylo-li pojistnou smlouvou připojištěno
i úrazové pojištění, platí pro ně ustanovení zákona
o pojistné smlouvě a Všeobecné pojistné podmínky
pro úrazové pojištění schválené představenstvem Čes-
ké pojišťovny a.s. dne 14. 9. 2004 pod číslem jedna-
cím 4 (dále jen „VPP ÚP“). Pokud bylo pojistnou
smlouvou připojištěno i pojištění pro případ nemoci,
platí pro ně ustanovení zákona o pojistné smlouvě
a Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění denní
dávky při pracovní neschopnosti schválené předsta-
venstvem České pojišťovny ZDRAVÍ a.s. 29. 9. 2004
pod číslem jednacím 01/2005, resp. Všeobecné pojist-
né podmínky pro pojištění denní podpory při pobytu
v nemocnici schválené představenstvem České pojiš-
ťovny ZDRAVÍ a.s.dne 29. 9. 2004 pod číslem jedna-
cím 02/2005. Všeobecné pojistné podmínky a doplň-
kové pojistné podmínky, které se na pojistnou
smlouvu vztahují a které byly pojistníkovi při uzavření
pojistné smlouvy předány, jsou nedílnou součástí po-
jistné smlouvy.

1.2. Pojistná smlouva dle zvolené sazby obsahuje pojištění
pro případ smrti nebo dožití nebo toto pojištění spolu
s pojištěním pro případ závažných onemocnění. Dále
pojistná smlouva obsahuje úrazové pojištění, bylo-li
sjednáno, a pojištění pro případ nemoci, bylo-li sjed-
náno.

Bod 2
Definice pojmů

2.1. Běžným pojistným se rozumí pojistné placené po-
jistníkem pravidelně v dohodnuté výši za dohodnutá
pojistná období.

2.2. Výročním dnem pojištění se rozumí den, který se
datem (dnem a měsícem) shoduje s datem uvedeným
v pojistné smlouvě jako den počátku pojištění (též vý-
roční den počátku pojištění). Není-li takový den v mě-
síci, připadne výroční den na poslední den takového
měsíce. V případě změny pojištění, při níž dojde ke
změně pojistné doby, se rozumí výročním dnem pojiš-
tění den, který se shoduje s datem účinnosti takové
změny uvedeným jako datum účinnosti v dodatku
k pojistné smlouvě.

ČLÁNEK 1
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

Bod 1
Pojistné

1.1. První běžné pojistné a předplacené pojistné je splatné
v den počátku pojištění.

1.2. Další běžné pojistné je splatné prvního dne sjednané-
ho pojistného období.

1.3. Přispívá-li na pojistné tohoto pojištění zaměstnavatel,
pojistné je považováno za zaplacené, je-li uhrazena
jak část pojistného hrazená pojistníkem, tak i část po-
jistného hrazená zaměstnavatelem.

1.4. Dluží-li pojistník pojistné za více pojistných období
a naposledy zaplacené pojistné nepostačuje na uhra-
zení dluhu, je vyrovnáno dlužné pojistné za nejdříve
splatné období bez ohledu na to, za jaké období mě-
lo být pojistné skutečně zaplaceno.

1.5. Pojistitel má právo na náhradu nákladů na upomínání
o zaplacení pojistného, které nebylo včas a řádně za-
placeno.

Bod 2
Indexace pojištění (zvyšování pojistného
se současným zvýšením pojistné částky)

2.1. Pojištění se sjednanou pojistnou dobou 10 let a více
zahrnuje indexaci pojištění. S výjimkou případů uve-
dených pod body 2.7., 2.8., 2.9., 2.10., 2.11. a 2.12.
se pojistné za základní pojištění zvyšuje o procento
z pojistného (dále indexační procento) stanovené po-
jistitelem s ohledem na index růstu spotřebitelských
cen publikovaný ČSÚ a růst nominálních mezd publi-
kovaný ČSÚ za minulý rok. Pojistná částka se zvyšuje
podle pojistně technických zásad pojistitele. Při výpočtu

pojistné částky pojistitel vychází zejména z aktuální po-
jistné částky, aktuálního věku pojištěného, nového po-
jistného a pojistné doby zbývající do konce pojištění.
Je-li sjednáno úrazové pojištění, zvyšuje se o stanovené
indexační procento pojistné i sjednané pojistné částky
tohoto pojištění.
Pojistitel nemusí stanovit indexační procento každý
rok. V případě, že je indexační procento pojistitelem
stanoveno, platí vždy od 1. července běžného roku do
30. června následujícího roku. Výše indexačního pro-
centa je zveřejňována na internetových stránkách po-
jistitele a současně na obchodních místech pojistitele.
Pojistitel rovněž umožní pojistníkovi dostupnost infor-
mace o výši indexačního procenta komunikačními
prostředky, např. písemně zasláním obyčejnou zásil-
kou na adresu pojistníka uvedenou v pojistné smlou-
vě nebo některým z prostředků komunikace na dálku.

2.2. Pojistné a pojistná částka se zvyšují vždy od výročního
dne pojištění, pokud stanoví pojistitel indexační pro-
cento a zároveň pojistník neodmítne zvýšení pojistné-
ho a pojistné částky způsobem uvedeným v bodě 2.3.

2.3. Odmítnutí zvýšení pojistného a pojistné částky může
pojistník provést kdykoliv v průběhu kalendářního ro-
ku. Odmítnutí musí být učiněno prokazatelně a doru-
čeno pojistiteli. Odmítnutí se vztahuje vždy k nejbližší-
mu výročnímu dni pojištění následujícímu po doručení
odmítnutí pojistiteli. Je-li sjednáno úrazové pojištění,
odmítnutí zvýšení pojistného a pojistné částky je sou-
časně odmítnutím za základní i úrazové pojištění. Po-
kud pojistník odmítne dvě po sobě následující zvýšení
pojistného a pojistné částky, nebude pojistitel prová-
dět indexaci pojištění po dobu 5 let od posledního od-
mítnutí indexace podle bodu 2.1. Po uplynutí této
lhůty je pojistitel oprávněn provádění indexace obno-
vit. Pojistník je oprávněn požádat o obnovení indexa-
ce před uplynutím této lhůty.

2.4. Zvyšování pojistného a pojistné částky se provádí bez
dalšího došetřování zdravotního stavu.

2.5. Zvyšování pojistného za základní pojištění i úrazové
pojištění nemá vliv na výši pojistného a rozsah nároků
z pojištění pro případ nemoci.

2.6. Pojistitel bude provádět indexaci úrazového pojištění
do konce pojistné doby.

2.7. Pojistitel nebude provádět indexaci pojištění po dobu
trvání zproštění od placení pojistného, bylo-li sjedná-
no pojištění zproštění od placení pojistného.

2.8. Pojistitel nebude provádět indexaci pojištění, bylo-li
vyplaceno pojistné plnění z pojištění závažných one-
mocnění.

2.9. Pojistitel nebude provádět indexaci pojištění po tu do-
bu, kdy bylo ocenění rizika hodnoceno jako nadstan-
dardní a bylo stanoveno nadstandardní pojistné.

2.10. Pojistitel nebude provádět indexaci pojištění u pojist-
ných smluv, u nichž k výročnímu dni pojištění přispívá
na pojistné zaměstnavatel v plné výši.

2.11. Pojistitel nebude provádět indexaci pojištění u pojist-
ných smluv, u nichž došlo k redukci pojištění.

2.12. Pojistitel nebude provádět indexaci základního pojiš-
tění v posledních 
a) 3 letech před koncem pojistné doby, pokud v po-

jistné smlouvě byla sjednána pojistná doba 10 let. 
b) 4 letech před koncem pojistné doby, pokud v po-

jistné smlouvě byla sjednána pojistná doba 11 až
15 let.  

c) 5 letech před koncem pojistné doby, pokud v po-
jistné smlouvě byla sjednána pojistná doba 16
a více let. 

Bod 3
Vznik pojištění

3.1. Úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci má
počátek pojištění shodný se sjednaným počátkem zá-
kladního pojištění, pokud bylo sjednáno při uzavření
pojistné smlouvy.

Bod 4
Změny pojištění

4.1. V době trvání pojištění může pojistník požádat pojisti-
tele o změnu rozsahu pojištění (např. změna úrazové-
ho pojištění, pojištění pro případ nemoci, změna výše
pojistné částky). Pojistitel si vyhrazuje právo v závislos-
ti na aktuálním stavu pojistné smlouvy (např. aktuální
věk pojištěného, aktuální zdravotní stav pojištěného)
žádost o změnu pojištění zamítnout.

4.2. Přispívá-li na běžné pojistné tohoto pojištění zaměst-
navatel a požádá-li pojistník o změnu v pojistné
smlouvě mající vliv na výši pojistného hrazeného za-
městnavatelem a na uplatnění daňových výhod, bude
tato změna provedena pouze, pokud bude společně
se žádostí o provedení změny předložen písemný sou-
hlas zaměstnavatele.

4.3. Redukce pojištění

4.3.1. Pokud bylo zaplaceno běžné pojistné za dobu sta-
novenou ve VPP ŽP nebo bylo zaplaceno předpla-
cené pojistné a nezaplatí-li pojistník řádně běžné
pojistné za další pojistná období, dojde v 00 hodin
prvního dne po uplynutí lhůty stanovené pojistite-
lem v upomínce na zaplacení pojistného k redukci
pojištění.

4.3.2. Dojde-li v důsledku neplacení pojistného (dle VPP
ŽP) k redukci pojistné částky, zaniká úrazové pojiš-
tění a pojištění pro případ nemoci. U pojištění sjed-
naných podle sazeb 3ZO a 5ZO zanikne pojištění
závažných onemocnění. Zanikne rovněž nárok na
výplatu zvýšeného násobku základní pojistné část-
ky v případě smrti u pojištění sjednaných podle saz-
by 3S a 3ZO. Při dožití konce pojištění nebo při smr-
ti pojištěného před dožitím sjednaného konce
pojištění pojistitel vyplatí redukovanou pojistnou
částku k datu oznámení pojistné události pojistiteli.

4.3.3. Dojde-li v důsledku neplacení pojistného (dle VPP
ŽP) k redukci pojistné doby, zůstávají do konce re-
dukované pojistné doby zachovány všechny nároky
z pojištění. Uplynutím redukované pojistné doby
pojištění zanikne v celém rozsahu.

4.3.4. U redukovaného pojištění pojistníkovi zaniká po-
vinnost platit běžné pojistné.

Bod 5
Zánik pojištění

5.1. Podle ustanovení § 22 odst. 2 zákona o pojistné
smlouvě mohou být sjednaná pojištění vypovězena
pojistníkem i pojistitelem do dvou měsíců od uzavření
pojistné smlouvy nebo sjednání dalšího pojištění, s os-
midenní výpovědní lhůtou.

5.2. Po uplynutí dvou měsíců od uzavření pojistné smlou-
vy může ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 a 5 záko-
na o pojistné smlouvě všechna sjednaná pojištění vy-
povědět pojistník. Pojistitel může vypovědět pouze
úrazové pojištění a pojištění pro případ nemoci. Výpo-
věď musí být dána alespoň šest týdnů před uplynutím
pojistného období. Výpovědí základního pojištění za-
nikají všechna sjednaná pojištění. Výpovědí úrazové-
ho pojištění nebo pojištění pro případ nemoci zaniká
jen vypovězené pojištění.

5.3. Podle ustanovení § 22 odst. 3 a 5 zákona o pojistné
smlouvě pojistitel nebo pojistník mohou sjednané po-
jištění vypovědět do 3 měsíců ode dne doručení ozná-
mení vzniku pojistné události. Pojistitel může vypově-
dět pouze úrazové pojištění a pojištění pro případ
nemoci.

5.4. U úrazového pojištění a pojištění pro případ nemoci je
konec pojištění shodný se sjednaným koncem základ-
ního pojištění, pokud nezaniklo některé z těchto po-
jištění v průběhu trvání pojištění.

5.5. Zánik pojištění odpadnutím důvodu dalšího po-
jištění a uplynutím doby, na niž bylo sjednáno

5.5.1. Pojištění zanikne smrtí pojištěného. Nejpozději po-
jištění zanikne, dožije-li se pojištěný konce pojištění.

5.6. Zánik pojištění jako důsledek neplacení běžného
pojistného
Pokud pojištění zanikne z důvodu neplacení běžného
pojistného, pojistitel má právo na pojistné do zániku
pojištění.

Bod 6
Forma právních úkonů

6.1. Právní úkony týkající se pojištění mají písemnou for-
mu, není-li uvedeno jinak.

6.2. Oznámení pojistné události ve smyslu zákona o pojist-
né smlouvě resp. všeobecných pojistných podmínek
je možné podat rovněž telefonicky na telefonním čísle
zveřejněném k tomuto účelu pojistitelem na jeho ob-
chodních místech. Na základě telefonicky podaného
oznámení pojistné události je pojistitel oprávněn si pro
provedení šetření nutného ke zjištění rozsahu jeho po-
vinnosti plnit, vyžádat potřebné doklady v listinné po-
době.
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6.3. Pojistník může telefonicky podat takový návrh na
změnu pojistné smlouvy, který je uveden v Přehledu
způsobů podávání návrhů na změnu pojistné smlouvy
a dalších pokynů, přístupném na obchodních místech
pojistitele a na internetových stránkách pojistitele.

6.4. Úkony uvedené v bodech 6.2. a 6.3. může pojistitel
umožnit podat rovněž e-mailem nebo prostřednictvím
webového kanálu a to zveřejněním v Přehledu způso-
bů podávání návrhů na změnu pojistné smlouvy a dal-
ších pokynů, přístupném na obchodních místech poji-
stitele a na internetových stránkách pojistitele.

Bod 7
Informace o pojištění

7.1. Pojistitelem je Česká pojišťovna a.s., která má sídlo
v České republice. V případě sjednání pojištění pro pří-
pad nemoci je pojistitelem i Česká pojišťovna ZDRAVÍ
a.s., která má sídlo v České republice.

7.2. Dobou platnosti pojistné smlouvy se rozumí doba vy-
mezená uzavřením pojistné smlouvy a okamžikem je-
jího zániku, resp. trváním a existencí závazků z pojist-
né smlouvy.

7.3. Odkupné se určuje jako část nespotřebovaného po-
jistného ukládaná pojistitelem jako technická rezerva
vypočtená pojistně matematickými metodami k datu
zániku pojištění.

7.4. Pojistné lze platit měsíčně, čtvrtletně, pololetně, roč-
ně, a to hotovostně nebo bezhotovostně.

7.5. Pojistitel i pojistník mají právo od pojistné smlouvy od-
stoupit. Pojistitel má právo od pojistné smlouvy od-
stoupit, pokud pojistník nebo pojištěný zodpoví při
sjednávání pojistné smlouvy úmyslně nebo z nedba-
losti nepravdivě nebo neúplně písemné dotazy pojisti-
tele týkající se sjednávaného pojištění, jestliže by při
pravdivém a úplném zodpovězení dotazů pojistnou
smlouvu neuzavřel. Pojistník má právo od pojistné
smlouvy odstoupit, jestliže mu pojistitel nebo jím
zmocněný zástupce nepravdivě nebo neúplně zodpo-
věděl jeho písemné dotazy týkající se sjednávaného
pojištění. Právo odstoupit od pojistné smlouvy může
pojistitel nebo pojistník uplatnit do 2 měsíců ode dne,
kdy takovou skutečnost zjistil, jinak právo zanikne. To
platí i v případě změny pojistné smlouvy.

7.6. Na pojištění se vztahuje právní úprava zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

7.7. Odstoupení od pojistné smlouvy, stížnosti pojistníků,
pojištěných nebo oprávněných osob se zasílají na adre-
su: Česká pojišťovna a.s., P.O. BOX 305, 601 00 Brno
a v případě stížností týkajících se pojištění pro případ
nemoci na adresu: Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s.,
Litevská 1174/8, 100 05, Praha 10. Stížnosti budou
vyřizovány bez zbytečného odkladu specializovanými
zaměstnanci. Pojistníci, pojištění nebo oprávněné oso-
by se mohou se svými stížnostmi obrátit i na  Českou
národní banku.

7.8. Pojistník a pojištěný je, zejména ve smyslu § 12 a § 21
zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., ve
znění novel, oprávněn být na základě žádosti kdykoliv
bez zbytečného odkladu informován o osobních úda-
jích o něm zpracovávaných pojistitelem. Tuto informa-
ci obdrží za úhradu nutných nákladů souvisejících se
sdělením požadované informace. Výše úhrady je sta-
novena v Přehledu poplatků.

7.9. Pokud pojistník nebo pojištěný zjistí, že došlo k poru-
šení povinností uložených pojistiteli citovaným záko-
nem, má právo požadovat na pojistiteli nápravu,
event. se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů
s žádostí o zajištění opatření k nápravě.

7.10. Pojistitel informuje pojistníka (pojištěného), že poskyt-
nutí osobních údajů v rozsahu uvedeném v § 4 záko-
na o pojistné smlouvě je povinné a je podmínkou uza-
vření pojistné smlouvy. Poskytnutí ostatních osobních
údajů uvedených v této pojistné smlouvě je nutné ze-
jména pro stanovení výše pojistného rizika.

7.11. Osobní údaje bude pojistitel zpracovávat ručně i au-
tomatizovaně prostřednictvím svých zaměstnanců
a dále zpracovatelů, se kterými uzavře smlouvy o zpra-
cování osobních údajů za podmínek zákona o ochra-
ně osobních údajů. Informace o osobních údajích mo-
hou být pojistitelem zpřístupněny zajistitelům za
podmínek stanovených zákonem o ochraně osobních
údajů a dále subjektům oprávněným požadovat zpří-
stupnění údajů podle zvláštních právních předpisů.

7.12. Společnosti, které náležejí do stejného koncernu jako
Česká pojišťovna a.s., jsou zejména společnost Home
Credit a.s., IČ: 26978636, se sídlem: Brno, Moravské
náměstí 249/8, okres Brno-město, PSČ 602 00; ČP
INVEST investiční společnost, a.s., IČ: 43873766, se síd-
lem Praha 1, Purkyňova 74/2, PSČ 110 00; Penzijní fond
České pojišťovny, a.s., IČ: 61858692, se sídlem Praha 1,
Truhlářská 1106/9, PSČ 110 00; Česká pojišťovna
ZDRAVÍ a.s., IČ: 49240749 se sídlem Praha 10, Litevská
1174/8, PSČ 100 05. Aktuální přehled společností je
k dispozici na internetových stránkách pojistitele.

ČLÁNEK 2
ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ

Bod 1

1.1. Pojištění pro případ smrti nebo dožití

Rozsah nároků

1.1.1. Sazba 3S:
Dojde-li v době trvání pojištění ke smrti pojištěné-
ho, nikoli následkem sebevraždy do dvou let trvání
pojištění, pojistitel vyplatí oprávněné osobě trojná-
sobek sjednané pojistné částky základního pojiště-
ní. Dožije-li se pojištěný dne uvedeného v pojistné
smlouvě jako konec pojištění, pojistitel vyplatí po-
jištěnému sjednanou pojistnou částku základního
pojištění. Požádá-li o to pojištěný, pojistitel dohod-
ne s pojištěným namísto jednorázového plnění vý-
platu doživotního nebo časově omezeného důcho-
du. Splátka důchodu nesmí činit méně než
minimální výše uvedená v Přehledu poplatků.
Dojde-li v době trvání pojištění ke smrti pojištěné-
ho následkem sebevraždy do dvou let trvání pojiš-
tění, zanikne bez práva na plnění celé pojištění.
V takovém případě bude vyplacena oprávněné oso-
bě rezerva pojistného stanovená podle pojistně
technických zásad pojistitele k datu, kdy se pojisti-
tel o smrti dozvěděl, snížená o poplatek za ukon-
čení pojištění. Není-li pojištěný zároveň pojistní-
kem, bude tato částka vyplacena pojistníkovi.

1.1.2. Sazba 5S, 5Sbz:
Dojde-li v době trvání pojištění ke smrti pojištěné-
ho, nikoli následkem sebevraždy do dvou let trvání
pojištění, nebo dožije-li se pojištěný dne uvedené-
ho v pojistné smlouvě jako konec pojištění, pojisti-
tel vyplatí oprávněné osobě sjednanou pojistnou
částku základního pojištění. Požádá-li o to pojiště-
ný, pojistitel dohodne s pojištěným namísto jedno-
rázového plnění výplatu doživotního nebo časově
omezeného důchodu. Splátka důchodu nesmí činit
méně než minimální výše uvedená v Přehledu po-
platků.
Dojde-li v době trvání pojištění ke smrti pojištěné-
ho následkem sebevraždy do dvou let trvání pojiš-
tění, zanikne bez práva na plnění celé pojištění.
V takovém případě bude vyplacena oprávněné oso-
bě rezerva pojistného stanovená podle pojistně
technických zásad pojistitele k datu, kdy se pojisti-
tel o smrti dozvěděl, snížená o poplatek za ukon-
čení pojištění. Není-li pojištěný zároveň pojistní-
kem, bude tato částka vyplacena pojistníkovi.

1.1.3. V případě, že smrt pojištěného není pojistnou udá-
lostí, vyplatí pojistitel oprávněné osobě rezervu po-
jištění stanovenou podle pojistně technických zá-
sad pojistitele k datu, kdy se o smrti dozvěděl.
Není-li pojištěný zároveň pojistníkem, bude tato
částka vyplacena pojistníkovi.

1.2. Pojištění pro případ závažných onemocnění,
smrti nebo dožití

Rozsah nároků

1.2.1. Sazba 3ZO:
Dojde-li v době trvání pojištění, nejdříve po šesti
měsících od uzavření pojistné smlouvy, k pojistné
události z pojištění závažných onemocnění a jsou
splněny podmínky definované u tohoto závažného
onemocnění podle bodu 1.2.4. tohoto článku, po-
jistitel vyplatí pojištěnému po splnění podmínek
uvedených u tohoto závažného onemocnění dvoj-
násobek sjednané pojistné částky základního pojiš-
tění. Od nejbližší splatnosti pojistného po stanove-
ní diagnózy závažného onemocnění a po splnění
podmínek uvedených u této diagnózy zaniká po-
vinnost platit běžné pojistné, přičemž zůstávají za-
chovány nároky z pojištění pro případ smrti nebo
dožití, z úrazového pojištění a z pojištění pro pří-
pad nemoci.
Dojde-li v době trvání pojištění ke smrti pojištěného,
nikoli následkem sebevraždy do dvou let trvání po-
jištění, a bylo-li mu již dříve vyplaceno pojistné plně-
ní z pojištění závažných onemocnění, nebo dožije-li
se pojištěný dne uvedeného v pojistné smlouvě jako
konec pojištění, pojistitel vyplatí oprávněné osobě
sjednanou pojistnou částku základního pojištění
a pojištění zanikne. Požádá-li o to pojištěný, pojisti-
tel dohodne s pojištěným namísto jednorázového pl-
nění výplatu doživotního nebo časově omezeného
důchodu. Splátka důchodu nesmí činit méně než
minimální výše uvedená v Přehledu poplatků.
Dojde-li v době trvání pojištění ke smrti pojištěné-
ho, nikoli následkem sebevraždy do dvou let trvání
pojištění, a nebylo-li mu již dříve vyplaceno pojist-
né plnění z pojištění závažných onemocnění, pojis-
titel vyplatí oprávněné osobě trojnásobek sjednané
pojistné částky základního pojištění a pojištění za-
nikne.

Dojde-li v době trvání pojištění ke smrti pojištěné-
ho následkem sebevraždy do dvou let trvání pojiš-
tění, zanikne bez práva na plnění celé pojištění.
V takovém případě bude vyplacena oprávněné oso-
bě rezerva pojistného stanovená podle pojistně
technických zásad pojistitele k datu, kdy se pojisti-
tel o smrti dozvěděl, snížená o poplatek za ukon-
čení pojištění. Není-li pojištěný zároveň pojistní-
kem, bude tato částka vyplacena pojistníkovi.
Je-li závažné onemocnění diagnostikováno dříve
než za 6 měsíců od uzavření pojistné smlouvy, prá-
vo na výplatu pojistného plnění pro případ závaž-
ného onemocnění nevzniká. Pojistitel podle roz-
hodnutí pojistníka buď pojištění přepracuje na
pojištění, které neobsahuje pojištění závažných
onemocnění, nebo pojištění zruší a vyplatí 90 %
běžného pojistného zaplaceného za základní pojiš-
tění, resp. 95 % zaplaceného předplaceného po-
jistného.

1.2.2. Sazba 5ZO:
Dojde-li v době trvání pojištění, nejdříve po šesti
měsících od uzavření pojistné smlouvy, k pojistné
události z pojištění závažných onemocnění, pojisti-
tel vyplatí pojištěnému po splnění podmínek uve-
dených u tohoto závažného onemocnění sjedna-
nou pojistnou částku základního pojištění
a pojištění zanikne.
Dojde-li v době trvání pojištění ke smrti pojištěné-
ho, nikoli následkem sebevraždy do dvou let trvání
pojištění, nebo dožije-li se pojištěný dne uvedené-
ho v pojistné smlouvě jako konec pojištění, pojisti-
tel vyplatí oprávněné osobě sjednanou pojistnou
částku základního pojištění a pojištění zanikne. Po-
žádá-li o to pojištěný, pojistitel dohodne s pojiště-
ným namísto jednorázového plnění výplatu doži-
votního nebo časově omezeného důchodu. Splátka
důchodu nesmí činit méně než minimální výše uve-
dená v Přehledu poplatků.
Dojde-li v době trvání pojištění ke smrti pojištěné-
ho následkem sebevraždy do dvou let, zanikne bez
práva na plnění celé pojištění. V takovém případě
bude vyplacena oprávněné osobě rezerva pojistné-
ho stanovená podle pojistně technických zásad
pojistitele k datu, kdy se pojistitel o smrti dozvěděl,
snížená o poplatek za ukončení pojištění. Není-li
pojištěný zároveň pojistníkem, bude tato částka vy-
placena pojistníkovi.
Je-li závažné onemocnění diagnostikováno dříve
než za 6 měsíců od uzavření pojistné smlouvy, prá-
vo na výplatu pojistného plnění pro případ závažné-
ho onemocnění nevzniká. Pojistitel podle rozhod-
nutí pojistníka buď pojištění přepracuje na pojištění,
které neobsahuje pojištění závažných onemocnění,
nebo pojištění zruší a vyplatí 90 % běžného pojist-
ného zaplaceného za základní pojištění, resp. 95 %
zaplaceného předplaceného pojistného.

1.2.3. V případě, že smrt pojištěného není pojistnou udá-
lostí, vyplatí pojistitel oprávněné osobě rezervu po-
jištění stanovenou podle pojistně technických zá-
sad pojistitele k datu, kdy se o smrti dozvěděl.
Není-li pojištěný zároveň pojistníkem, bude tato
částka vyplacena pojistníkovi.

1.2.4. Definice závažných onemocnění

a) Infarkt myokardu
Infarktem myokardu ve smyslu tohoto pojištění
je stanovení diagnózy infarktu myokardu v kar-
diologickém nebo interním zdravotnickém zaří-
zení, jde-li o akutně vzniklou ložiskovou nekró-
zu části srdečního svalu způsobenou náhlým
uzávěrem nebo extrémním zúžením věnčité tep-
ny zásobující příslušnou oblast.
Pro stanovení diagnózy musí být prokázána pří-
tomnost všech níže uvedených ukazatelů:
a) typická bolest hrudníku
b) čerstvé změny na EKG s obrazem infarktu my-

okardu
c) diagnostické zvýšení kardiospecifických enzy-

mů Troponin T či I, CK-MB (příp. Myoglobin,
CK, AST, LDH)

Vyloučeny jsou:
Angina pectoris a jiné formy ischemické choro-
by srdeční.

b) Operace věnčitých tepen
Operací věnčitých tepen pro ischemickou choro-
bu srdeční ve smyslu tohoto pojištění je prove-
dení dále definovaného kardiochirurgického vý-
konu, t.j. minimálně dvojnásobného koronárního
bypassu s použitím transplantátu, provedeného
při otevřeném hrudníku. Indikací musí být koro-
narograficky prokázaná funkčně významná ne-
dostatečnost věnčitých tepen.
Vyloučeny jsou:
Angioplastika a ostatní intraarteriální výkony pro-
vedené katetrizační nebo laserovou technikou.

c) Cévní mozková příhoda
Cévní mozkovou příhodou ve smyslu tohoto po-
jištění je stanovení diagnózy intracerebrálního
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nebo subarachnoidálního krvácení a (nebo)
mozkové ischémie, vedoucí k objektivně stano-
venému neurologickému postižení a hodnotitel-
né známky tohoto postižení jsou přítomny ještě
po uplynutí 3 měsíců po předmětné cévní moz-
kové příhodě. Je zahrnuto i postižení mozku in-
farktem mozku, krvácením nebo embolizací
z extrakraniálních (mimolebních) příčin. Diagnó-
za musí být potvrzena typickými klinickými pří-
znaky a CT nebo MRI vyšetřením.
Vyloučeny jsou:
Přechodné ischemické příhody (TIA), migrenózní
symptomy.

d) Rakovina
Rakovinou ve smyslu tohoto pojištění je stano-
vení diagnózy zhoubného nádoru charakterizo-
vaného nekontrolovatelným růstem a šířením do
okolních tkání a orgánů. Diagnóza musí být po-
tvrzena jednoznačným histologickým nálezem
s hodnocením třídy nádoru podle mezinárodní
klasifikace TNM (příp. jiné odpovídající klasifika-
ce) a operačním protokolem, byl-li proveden chi-
rurgický výkon.
Pojem rakovina zahrnuje i leukémii, maligní lym-
fomy, Hodgkinovu nemoc a nádory mozku (není
klasifikováno dle TNM).
Vyloučeny jsou:
I.   všechny typy rakoviny kůže včetně maligního

melanomu (melanoblastomu) klasifikované
v TNM jako T1 N0 M0 (Breslow do 1,5 mm
včetně, Clark I, II)

II. všechny nádory popsané jako premalignity
(včetně dysplasie děložního hrdla CIN I, CIN II,
CIN III) nebo definované jako „in situ“, tzn.
dobře ohraničené na jednom místě a většinou
bez dalších následků chirurgicky odstranitelné 

III. rakovina prostaty a varlat klasifikovaná v TNM
jako T1 N0 M0

IV. první stadium Hodgkinovy nemoci
V.  nádory související s HIV pozitivitou.

e) Selhání ledvin
Selháním ledvin ve smyslu tohoto pojištění je za-
hájení dialyzačního programu ve specializova-
ném zdravotnickém zařízení na základě stano-
vení diagnózy nevyléčitelného onemocnění
obou ledvin s nevratným poškozením funkce
ledvin, vyžadující trvalou dialýzu nebo transplan-
taci ledviny.

f) Transplantace životně důležitých orgánů
Transplantace životně důležitých orgánů ve
smyslu tohoto pojištění je skutečné provedení
transplantace orgánu pojištěnému jako příjemci
lidských orgánů – srdce, plic, jater, ledvin, sliniv-
ky břišní, kostní dřeně (u kostní dřeně heterot-
ransplantát).
Vyloučeny jsou:
Transplantace všech ostatních orgánů nebo je-
jich částí a transplantace tkání.

g) Slepota
Slepotou ve smyslu tohoto pojištění je stanovení
diagnózy slepoty obou očí jako úplné, trvalé
a nevratné ztráty zraku následkem nemoci nebo
úrazu. Diagnóza musí být stanovena v oftalmo-
logickém zdravotnickém zařízení.

1.3. Pojištění pro případ invalidity
Dojde-li v době trvání pojištění k pojistné události
z pojištění pro případ invalidity, má pojistné plnění for-
mu úhrady běžného pojistného (též pojištění zproště-
ní od placení pojistného).

1.3.1. Jsou-li splněny podmínky uvedené v čl. 21 VPP ŽP,
je pojistník zproštěn povinnosti platit běžné pojist-
né za základní pojištění.

1.3.2. Bylo-li v pojistné smlouvě sjednáno i pojištění úra-
zové, vztahuje se zproštění od placení pojistného
i na běžné pojistné za úrazové pojištění. Bylo-li
sjednáno pojištění pro případ nemoci, vztahuje se
zproštění od placení běžného pojistného i na běž-
né pojistné za pojištění denní podpory při pobytu
v nemocnici.

1.3.3. Zproštění od placení pojistného počíná ode dne
nejbližší splatnosti pojistného po přiznání invalidní-
ho důchodu a týká se běžného pojistného za jeden
rok trvání pojištění. Dnem přiznání invalidního dů-
chodu se rozumí den, resp. datum, které je uvede-
no ve výroku rozhodnutí oprávněného orgánu jako
den, od něhož se přiznává invalidní důchod. Zpro-
štění od placení pojistného se prodlužuje vždy na
další rok na základě skutečnosti, že nárok na pobí-
rání invalidního důchodu trvá. Zproštění od placení
pojistného končí nejpozději uplynutím doby, na
kterou bylo placení pojistného sjednáno.

1.3.4. Pojistník je na žádost pojistitele povinen prokázat,
že invalidní důchod je pojištěnému dále vyplácen.

1.3.5. Po dobu trvání zproštění od placení pojistného ne-

budou prováděny změny pojištění měnící jeho po-
jistně technické parametry. Již provedené změny
pojištění měnící jeho pojistně technické parametry
s účinností po datu počátku zproštění od placení
pojistného budou zrušeny.

1.3.6. Zproštění od placení pojistného se nevztahuje na
sazbu 5Sbz, příp. i na ostatní sazby, bylo-li pojiště-
ní zproštění od placení pojistného při sjednání vy-
loučeno.

Bod 2
Podíly na výnosech z rezerv pojistného

2.1. Oprávněná osoba má právo na podíl na výnosech z fi-
nančního umístění aktiv, jejichž zdrojem jsou technic-
ké rezervy (dále jen „výnosy“), za každý kalendářní rok
trvání pojištění, a to za podmínky, že o jejich přiznání
za příslušný kalendářní rok rozhodne představenstvo
společnosti, a v rozsahu, které ve svém rozhodnutí určí
představenstvo společnosti. Představenstvo společnos-
ti učiní rozhodnutí o přiznání či nepřiznání a rozsahu
podílu oprávněné osoby na výnosech za uplynulý ka-
lendářní rok do 30. 6. běžného kalendářního roku.

2.2. Podíly na výnosech z rezerv pojistného se vyplácejí při
skončení pojištění.

2.3. Při skončení pojištění, u něhož došlo k redukci pojiš-
tění, se podíly na výnosech z rezerv pojistného nepři-
znávají. Podíly na výnosech z rezerv pojistného přizna-
né do dne účinnosti redukce podle čl. 9 VPP ŽP se
k tomuto dni podle zásad pojistitele zahrnují do redu-
kované pojistné částky nebo doby.

ČLÁNEK 3
ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

Bod 1
Rozsah nároků

1.1. Dojde-li v době trvání pojištění k úrazu pojištěného,
pojistitel vyplatí plnění za smrt úrazem a trvalé násled-
ky úrazu. Plnění za dobu nezbytného léčení tělesného
poškození způsobeného úrazem poskytuje pojistitel
jen tehdy, pokud bylo v pojistné smlouvě ujednáno.
Základní úrazové pojištění zahrnuje plnění za
smrt způsobenou úrazem a za trvalé následky
úrazu.
Základní pojistné částky činí:
– pro případ smrti následkem úrazu 200 000 Kč
– pro trvalé následky úrazu 200 000 Kč

1.2. Progresivní plnění za trvalé následky úrazu
Úrazové pojištění zahrnuje progresivní plnění za trvalé
následky úrazu, z něhož pojistitel vyplatí plnění za
trvalé následky úrazu v závislosti na jejich rozsahu sta-
noveném v procentech podle oceňovací tabulky B tak-
to:

rozsah trvalých následků násobek stanoveného
úrazu v % plnění

do 25 % včetně 1
nad 25 % do 50 % včetně 2
nad 50 % do 75 % včetně 3
nad 75 % do 100 % včetně 4

1.3. Pojištění doby nezbytného léčení úrazu
Je-li sjednáno pojištění doby nezbytného léčení těles-
ného poškození způsobeného úrazem, vyplatí pojisti-
tel plnění ve sjednané formě a rozsahu.

1.3.1. 1. varianta formy plnění za dobu nezbytného
léčení úrazu (DNL v %)
Základní pojistná částka
pro dobu nezbytného léčení tělesného poškození
způsobeného úrazem 30 000 Kč

1.3.2. 2. varianta formy plnění za dobu nezbytného
léčení úrazu (DNL-D)
Základní denní plnění
pro dobu nezbytného léčení tělesného poškození
způsobeného úrazem 100 Kč

1.4. Pojistitel je povinen vyplatit plnění z této pojistné
smlouvy pouze v případě, že sjednaný násobek zá-
kladních pojistných částek spolu s násobky základních
pojistných částek zahrnutými do pojistných smluv uza-
vřených již dříve s Českou pojišťovnou a.s. nepřesáh-
ne pětinásobek základních pojistných částek. Do uve-
deného limitu se započítávají úrazová pojištění
dospělých sjednaná ve všech pojistných smlouvách
s počátkem 1. 1. 1994 a později bez ohledu na to, zda
pojistné smlouvy zahrnují pojištění doby nezbytného
léčení či nikoli, a bez ohledu na to, kdo uzavřel pojist-
nou smlouvu.

Bod 2
Zánik pojištění

Zánikem základního pojištění zaniká i úrazové pojištění.

Bod 3
Pojistné plnění

3.1. Dojde-li ke smrti úrazem, právo na plnění má opráv-
něná osoba, která má v případě smrti pojištěného prá-
vo na plnění pro případ smrti ze základního pojištění.

3.2. Bez ohledu na to, při jaké činnosti k úrazu došlo, poji-
stitel sníží pojistné plnění za úraz v poměru výše po-
jistného, které bylo placeno, ke správné výši pojistné-
ho, jestliže pojištěný v době úrazu měl být zařazen
vzhledem k vykonávanému povolání do rizikové sku-
piny 2, resp. 3 nebo vykonával sport patřící mezi vy-
soce rizikové činnosti nebo vykonával sport jako pro-
fesionální sportovec a neplatil pojistné ve správné výši.

3.3. Pojistitel nebude snižovat plnění podle předchozího
bodu, pokud dojde následkem úrazu ke smrti pojiště-
ného.

3.4. Bez ohledu na to, při jaké činnosti k úrazu došlo, poji-
stitel nebude pojistné plnění zvyšovat, jestliže pojiště-
ný již nevykonával povolání, pro které byl zařazen do
rizikové skupiny 2, resp. 3 nebo nevykonával sport
patřící mezi vysoce rizikové činnosti nebo nevykoná-
val sport jako profesionální sportovec a platil vyšší po-
jistné než měl platit. Přeplacené pojistné se nevrací.

3.5. Pojistitel není povinen z pojistné smlouvy plnit, jestliže
pojištěný neodpověděl pravdivě a úplně na písemné
dotazy pojistitele, týkající se zdravotního stavu a dříve
sjednaných pojištění, a tím způsobil, že pojištění bylo
sjednáno za jiných podmínek, než za nichž mělo být
sjednáno.

3.6. Požádá-li o to pojištěný do výplaty plnění za trvalé ná-
sledky úrazu, pojistitel začne vyplácet namísto jedno-
rázového plnění doživotní nebo časově omezený dů-
chod, nebo vyplatí z části jednorázového plnění
zvolenou jednorázovou částku a ze zbývající části zač-
ne vyplácet doživotní nebo časově omezený důchod.
Splátka důchodu však nesmí činit méně než 500 Kč.

Bod 4
Rizikové skupiny pojištěných podle vykonávaného

povolání pro úrazové pojištění dospělých

4.1. Riziková skupina 1 zahrnuje pracovníky, kteří se za-
bývají duševní činností, řídící a administrativní činností
ve vnitřní a vnější správě, obchodě, pracovníky ve
zdravotnictví a kultuře, kteří nevyvíjejí fyzickou čin-
nost. Z pracovníků, jejichž pracovní činnost má cha-
rakter výrobní či manuální, jenom ty, při nichž je riziko
úrazu srovnatelné s nevýrobní činností.

4.2. Riziková skupina 2 zahrnuje ostatní pracovníky s vý-
robní či manuální činností, popř. pracovníky vystavené
při nevýrobní činnosti zvýšenému riziku, profesionální
sportovce bez VRČ.

4.3. Riziková skupina 3 zahrnuje pracovníky, kteří vy-
konávají pracovní činnosti s vysokým rizikem úrazu,
např.: práce v hlubinných dolech; záchranné a hava-
rijní práce báňské záchranné služby; příslušníků ve-
řejné a závodní požární ochrany; členové horské
záchranné služby; práce s výbušninami; práce pyro-
techniků; práce železničních posunovačů; práce ve
výškách, prováděné v nucených polohách bez pra-
covních plošin, z provazových žebříků, visutých se-
daček v závěsu na ochranném pásu a v omezeném
prostoru na pracovní lávce, vesměs ve výškách nad
10 metrů; práce s vysokým rizikem akutních otrav při
zaslepování a odslepování plynovodního potrubí
s generátorovým plynem, svítiplynem apod., při čiš-
tění nádrží, cisteren apod., od chemických lučebnin
a zvlášť nebezpečných jedů; práce s vysokým rizikem
popálenin v důsledku vysoké teploty pracovního pro-
středí, jako jsou práce při havarijních vnitřních opra-
vách žáruvzdorných vyzdívek a pecí, práce se žhavý-
mi kovy apod.; práce pod vodou, při níž je nezbytné
používat potápěcího dýchacího přístroje (při zá-
chranných pracích, při údržbě přehradních hrází,
v kesonech); činnost artistů, kaskadérů, krotitelů
zvěře; činnost výzkumná a badatelská v neprobáda-
ných krajinách; činnost při zajíždění motorových vo-
zidel a při provádění typových zkoušek; činnost to-
várních jezdců motorových vozidel a plavidel.

4.4. Vysoce riziková činnost (VRČ)
Do skupiny vysoce rizikových činností (VRČ) patří
všechny druhy sportů, které pojištěný provozuje jako
aktivní účastník organizovaných soutěží s výjimkou
aerobiku, atletiky, badmintonu, bowlingu, curlingu,
golfu, jachtingu, kanoistiky, krasobruslení, kulečníku,
kulturistiky, kuželek, lukostřelby, metané, minigolfu,
moderní gymnastiky, orientačního běhu, paint ballu,
petanque, plavání, stolního tenisu, šipek, tenisu, tu-
ristiky, veslování, šachů a závodního tance. Do skupi-
ny vysoce rizikových činností se rovněž zařazují všech-
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ny osoby, které provozují jakýkoli druh bojového umě-
ní. Do této skupiny sportů (VRČ) se nezahrnují činnos-
ti vyloučené z úrazového pojištění čl. 13 písm. d, e,
f, g VPP ÚP.

4.5. Pojištěný je povinen oznámit bez zbytečného odkladu
pojistiteli změnu povolání, jestliže jeho nové povolání
patří do jiné rizikové skupiny, než do které byl zařa-
zen. Rovněž je povinen bez zbytečného odkladu poji-
stiteli oznámit, že začal provozovat sport patřící do
skupiny vysoce rizikových činností, případně že začal
provozovat takový sport jako své povolání. Změna
mající vliv na výši pojistného je účinná od nejbližší
splatnosti pojistného následující po doručení sdělení
pojistiteli. Není- li ten, kdo je pojištěn, zároveň pojist-
níkem, má tyto povinnosti pojistník.

Bod 5

5.1. Profesionální sportovci
Profesionálním sportovcem se rozumí ten sportovec,
který za provozování sportovní činnosti bere příjem ze
závislé činnosti (pracovního poměru), nebo ten spor-
tovec, který za provozování sportovní činnosti pobírá
příjmy z nezávislé činnosti.
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§ 1

Základní údaje

1.1.   Penzijní fond České pojišťovny, a.s., (dále jen „Penzijní fond“) je penzij-Penzijní fond České pojišťovny, a.s., (dále jen „Penzijní fond“) je penzij-
ním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se ním fondem podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se 
státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho 
zavedením, ve znění zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zavedením, ve znění zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., 
zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb.,zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb.,
zákona č. 36/2004 Sb. a  zákona č. 257/2004 Sb. (dále jen „zákon“).zákona č. 36/2004 Sb. a  zákona č. 257/2004 Sb. (dále jen „zákon“).

1.2.   Tento příspěvkově defi novaný penzijní plán upravuje v souladu se zá-Tento příspěvkově defi novaný penzijní plán upravuje v souladu se zá-
konem penzijní připojištění se státním příspěvkem (dále jen „penzijní konem penzijní připojištění se státním příspěvkem (dále jen „penzijní 
připojištění“) u Penzijního fondu.připojištění“) u Penzijního fondu.

§ 2

Smlouva o penzijním připojištění

2.1.2.1.   Účastníkem penzijního připojištění u Penzijního fondu (dále jen „účast-Účastníkem penzijního připojištění u Penzijního fondu (dále jen „účast-
ník“) může být 
a) a) fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České repufyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republi-

ky, která uzavře s Penzijním fondem písemnou smlouvu o penzijním ky, která uzavře s Penzijním fondem písemnou smlouvu o penzijním 
připojištění (dále jen „smlouva“),

b) fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na území jiného členského fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na území jiného členského 
státu Evropské unie, pokud je účastna důchodového pojištění nebo státu Evropské unie, pokud je účastna důchodového pojištění nebo 
veřejného zdravotního pojištění v České republice, která uzavřeveřejného zdravotního pojištění v České republice, která uzavře
s Penzijním fondem smlouvu.s Penzijním fondem smlouvu.

2.2.   Smlouvou se Penzijní fond zavazuje poskytovat účastníku dávky penzijníhoSmlouvou se Penzijní fond zavazuje poskytovat účastníku dávky penzijního
připojištění za podmínek, ve výši a způsobem stanoveným tímto penzij-připojištění za podmínek, ve výši a způsobem stanoveným tímto penzij-
ním plánem Penzijního fondu (dále jen „penzijní plán“) a smlouvou. ním plánem Penzijního fondu (dále jen „penzijní plán“) a smlouvou. 
Účastník se zavazuje platit Penzijnímu fondu příspěvky za podmínek, Účastník se zavazuje platit Penzijnímu fondu příspěvky za podmínek, 
ve výši a způsobem stanoveným penzijním plánem a smlouvou.ve výši a způsobem stanoveným penzijním plánem a smlouvou.

2.3.   Penzijní plán je nedílnou součástí smlouvy. Nestanoví-li tento penzijní Penzijní plán je nedílnou součástí smlouvy. Nestanoví-li tento penzijní 
plán výslovně jinak, řídí se vztah mezi účastníkem a Penzijním fondem plán výslovně jinak, řídí se vztah mezi účastníkem a Penzijním fondem 
zákonem.

§ 3

Uzavření smlouvy a počátek penzijního 
připojištění

3.1.3.1.   Penzijní připojištění vzniká na základě smlouvy mezi fyzickou osobou, Penzijní připojištění vzniká na základě smlouvy mezi fyzickou osobou, 
která je způsobilá být účastníkem dle § 2, a Penzijním fondem. Smlouvakterá je způsobilá být účastníkem dle § 2, a Penzijním fondem. Smlouva
nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem 
uvedeným ve smlouvě, nejdříve však prvním dnem měsíce následujícíhouvedeným ve smlouvě, nejdříve však prvním dnem měsíce následujícího
po podpisu smlouvy.

3.2.   Jednacím jazykem je český jazyk. Pokud písemnost týkající se penzijníhoJednacím jazykem je český jazyk. Pokud písemnost týkající se penzijního
připojištění není sepsána v tomto jazyce, přiloží účastník její úředně připojištění není sepsána v tomto jazyce, přiloží účastník její úředně 
ověřený překlad.

3.3.   Ve smlouvě může účastník určit pro případ svého úmrtí fyzickou osobu, Ve smlouvě může účastník určit pro případ svého úmrtí fyzickou osobu, 
které vznikne nárok na dávku stanovenou penzijním plánem, a to které vznikne nárok na dávku stanovenou penzijním plánem, a to 
jménem, příjmením, dnem, měsícem, rokem, místem a státem narození. jménem, příjmením, dnem, měsícem, rokem, místem a státem narození. 

Po dobu trvání svého penzijního připojištění v Penzijním fondu může Po dobu trvání svého penzijního připojištění v Penzijním fondu může 
určení osoby měnit. Změna určení osoby je účinná dnem doručení určení osoby měnit. Změna určení osoby je účinná dnem doručení to-
hoto sdělení Penzijnímu fondu. Je-li určeno více osob, musí účastník hoto sdělení Penzijnímu fondu. Je-li určeno více osob, musí účastník 
současně vymezit způsob rozdělení dávky jednotlivým osobám. Není-li současně vymezit způsob rozdělení dávky jednotlivým osobám. Není-li 
vymezen způsob rozdělení dávky jednotlivým osobám, má každá právo vymezen způsob rozdělení dávky jednotlivým osobám, má každá právo 
na stejný podíl.

3.4.   Účastník, který je způsobilý uzavřít smlouvu s Penzijním fondem dle § 2Účastník, který je způsobilý uzavřít smlouvu s Penzijním fondem dle § 2
odst. 2.1. pís. a) a b), je povinen při podpisu smlouvy hodnověrným odst. 2.1. pís. a) a b), je povinen při podpisu smlouvy hodnověrným 
způsobem doložit svůj trvalý pobyt na území České republiky nebo své způsobem doložit svůj trvalý pobyt na území České republiky nebo své 
bydliště na území jiného členského státu Evropské unie. Pro účastníka bydliště na území jiného členského státu Evropské unie. Pro účastníka 
dle § 2 odst. 2.1. pís. b)  současně  platí povinnost prokázat účast na dle § 2 odst. 2.1. pís. b)  současně  platí povinnost prokázat účast na 
zdravotním nebo důchodovém pojištění v České republice.zdravotním nebo důchodovém pojištění v České republice.

3.5.   V případě ztráty způsobilosti být účastníkem penzijního připojištění dle V případě ztráty způsobilosti být účastníkem penzijního připojištění dle 
§ 2 odst. 2.1. účastník neprodleně oznámí tuto skutečnost Penzijnímu § 2 odst. 2.1. účastník neprodleně oznámí tuto skutečnost Penzijnímu 
fondu, jinak odpovídá za vzniklé škody. fondu, jinak odpovídá za vzniklé škody. 

3.6.3.6.   Při sjednávání smlouvy účastník podpisem stvrzuje, že byl zástupcem Při sjednávání smlouvy účastník podpisem stvrzuje, že byl zástupcem 
Penzijního fondu seznámen s tímto penzijním plánem a aktuálním sta-Penzijního fondu seznámen s tímto penzijním plánem a aktuálním sta-
tutem a že uvedl pravdivě a úplně všechny údaje, které Penzijní fond tutem a že uvedl pravdivě a úplně všechny údaje, které Penzijní fond 
požaduje.požaduje.

3.7.3.7.   Účastník je povinen písemně oznámit Penzijnímu fondu všechny sku-Účastník je povinen písemně oznámit Penzijnímu fondu všechny sku-
tečnosti, které mají význam pro trvání penzijního připojištění, a dále tečnosti, které mají význam pro trvání penzijního připojištění, a dále 
změnu těch skutečností, které jsou podmínkou pro splnění informační změnu těch skutečností, které jsou podmínkou pro splnění informační 
povinnosti Penzijního fondu podle § 22 odst. 22.2. pís. a), b), c). Pokud povinnosti Penzijního fondu podle § 22 odst. 22.2. pís. a), b), c). Pokud 
účastník sdělí Penzijnímu fondu chybné údaje, odpovídá za vzniklé škody.účastník sdělí Penzijnímu fondu chybné údaje, odpovídá za vzniklé škody.

§ 4

Změny smlouvy

4.1.   Změny smlouvy, kromě změny osobních údajů a změny způsobu placeníZměny smlouvy, kromě změny osobních údajů a změny způsobu placení
a výše příspěvků, se provádějí dodatkem ke smlouvě.a výše příspěvků, se provádějí dodatkem ke smlouvě.

4.2.   Změna určení fyzické osoby během trvání penzijního připojištění u Pen-Změna určení fyzické osoby během trvání penzijního připojištění u Pen-
zijního fondu musí být úředně ověřena.zijního fondu musí být úředně ověřena.

4.3.   Změny smlouvy nabývají účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce Změny smlouvy nabývají účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po jejich doručení Penzijnímu fondu, nedohodnou-li se následujícího po jejich doručení Penzijnímu fondu, nedohodnou-li se 
účastník a Penzijní fond jinak. Změny osobních údajů, změny způsobu účastník a Penzijní fond jinak. Změny osobních údajů, změny způsobu 
placení příspěvků a změny uvedené v § 3 odst. 3.3. nabývají účinnosti placení příspěvků a změny uvedené v § 3 odst. 3.3. nabývají účinnosti 
dnem jejich doručení Penzijnímu fondu.dnem jejich doručení Penzijnímu fondu.

§ 5

Důvody vypovězení penzijního připojištění, 
zánik penzijního připojištění

5.1.   Účastník může penzijní připojištění kdykoliv písemně vypovědět. Účastník může penzijní připojištění kdykoliv písemně vypovědět. 
Výpovědní lhůta je dvouměsíční a začíná běžet od prvního dne měsíce Výpovědní lhůta je dvouměsíční a začíná běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po doručení výpovědi Penzijnímu fondu. Penzijní fond je následujícího po doručení výpovědi Penzijnímu fondu. Penzijní fond je 
povinen účastníku nejpozději do 30 dnů ode dne doručení výpovědi pí-povinen účastníku nejpozději do 30 dnů ode dne doručení výpovědi pí-
semně potvrdit její přijetí a sdělit datum zániku penzijního připojištění.semně potvrdit její přijetí a sdělit datum zániku penzijního připojištění.

5.2.   Penzijní fond může písemně vypovědět penzijní připojištění pouzePenzijní fond může písemně vypovědět penzijní připojištění pouze
účastníku, který:účastníku, který:
a) nezaplatil příspěvky za nejméně šest kalendářních měsíců, byl-linezaplatil příspěvky za nejméně šest kalendářních měsíců, byl-li

nejméně jeden měsíc před vypovězením penzijního připojištění na nejméně jeden měsíc před vypovězením penzijního připojištění na 
možnost výpovědi písemně Penzijním fondem upozorněn,možnost výpovědi písemně Penzijním fondem upozorněn,

b) při uzavírání smlouvy uvedl nepravdivé údaje mající vliv na poskyto-při uzavírání smlouvy uvedl nepravdivé údaje mající vliv na poskyto-
vání státního příspěvku nebo na dávky penzijního připojištění, nebo vání státního příspěvku nebo na dávky penzijního připojištění, nebo 
který zatajil skutečnosti rozhodné pro uzavření smlouvy, nebokterý zatajil skutečnosti rozhodné pro uzavření smlouvy, nebo

c) nesplňuje podmínky být účastníkem stanovené zákonem.c) nesplňuje podmínky být účastníkem stanovené zákonem.

         Výpovědní lhůta je dvouměsíční a začíná běžet od prvního dne měsíce Výpovědní lhůta je dvouměsíční a začíná běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po doručení výpovědi účastníkovi.následujícího po doručení výpovědi účastníkovi.

5.3.   Penzijní připojištění nelze podle odst. 5.2. vypovědět, jestliže účast-Penzijní připojištění nelze podle odst. 5.2. vypovědět, jestliže účast-
ník splnil podmínku pro vznik nároku na penzi spočívající v placení ník splnil podmínku pro vznik nároku na penzi spočívající v placení 
příspěvků po dobu stanovenou penzijním plánem, nebo by splnil tuto příspěvků po dobu stanovenou penzijním plánem, nebo by splnil tuto 
podmínku do konce výpovědní lhůty stanovené penzijním plánem.podmínku do konce výpovědní lhůty stanovené penzijním plánem.

5.4.   Penzijní připojištění účastníka zaniká dnem:Penzijní připojištění účastníka zaniká dnem:

a) ukončení výplaty poslední penze,ukončení výplaty poslední penze,

b) výplaty jednorázového vyrovnání místo poslední penze,výplaty jednorázového vyrovnání místo poslední penze,

c) na kterém se účastník a Penzijní fond písemně dohodli,na kterém se účastník a Penzijní fond písemně dohodli,

d) uplynutí výpovědní lhůty,uplynutí výpovědní lhůty,

e) výplaty odbytného při zániku Penzijního fondu, pokud nedošlovýplaty odbytného při zániku Penzijního fondu, pokud nedošlo
k  převzetí povinností Penzijního fondu jiným penzijním fondem,k  převzetí povinností Penzijního fondu jiným penzijním fondem,

f) ukončení trvalého pobytu účastníka na území České republiky,ukončení trvalého pobytu účastníka na území České republiky,

g) ztráty bydliště na území členského státu Evropské unie nebo ukon-ztráty bydliště na území členského státu Evropské unie nebo ukon-
čení účasti v důchodovém pojištění nebo ve veřejném zdravotním čení účasti v důchodovém pojištění nebo ve veřejném zdravotním 
pojištění v České republice,pojištění v České republice,

h) úmrtí účastníka.úmrtí účastníka.

§ 6

Druhy dávek

6.1.   Penzijní fond poskytuje z penzijního připojištění tyto dávky:Penzijní fond poskytuje z penzijního připojištění tyto dávky:
a) penze, kterou se rozumí doživotní pravidelná výplata peněžní částky,penze, kterou se rozumí doživotní pravidelná výplata peněžní částky,

a jde-li o pozůstalostní penzi, výplata peněžní částky po stanovenou
dobu,

b) jednorázové vyrovnání,
c) odbytné.

6.2.   Penzijní fond poskytuje tyto druhy penzí:

a) starobní penzi,

b) výsluhovou penzi,

c) invalidní penzi,

d) pozůstalostní penzi.

6.3.   Ve smlouvě je třeba vždy sjednat poskytování starobní penze.

6.4.   Starobní, výsluhová a invalidní penze náleží jen účastníku. Pozůstalostní
penze náleží fyzické osobě, kterou účastník určil ve smlouvě.

§ 7

Vznik nároku na dávky a dědictví

7.1.   Nárok na starobní penzi vzniká účastníku při současném splnění násle-
dujících podmínek:

a) dožil se věku alespoň 60 let,

b) platil příspěvky nejméně po dobu 60 kalendářních měsíců,

c) nepobírá invalidní penzi.

Penzijní plán
Penzijního fondu
ŠSCeské pojišéetovny, a. s.

šsc. 6



13.2.   Vznikl-li nárok na odbytné podle §7 odst. 7.6. písm. b), rozdělí se od-
bytné mezi fyzické osoby určené ve smlouvě podle poměru určeného 
účastníkem.

13.3.   Pokud účastník nestanovil ve smlouvě žádný poměr, jsou výše pro-
středků určených na výplatu odbytného pro všechny fyzické osoby
určené ve smlouvě stejné.

13.4.   Zemře-li fyzická osoba určená ve smlouvě před úmrtím účastníka, 
rozdělí se její podíl ve prospěch ostatních fyzických osob, pokud byly 
určeny, a to v poměru stanoveném účastníkem na smlouvě.

13.5.   Výše jednorázového vyrovnání poskytovaného účastníku místo penze, 
která mu ještě nebyla vyplácena, se stanoví jako úhrn příspěvků evi-
dovaných ve prospěch účastníka na tuto penzi, státních příspěvků
a podílu na výnosech hospodaření Penzijního fondu odpovídajícího 
výši těchto příspěvků.

§ 14

Výše příspěvků

14.1.   Za příspěvek se považuje příspěvek placený účastníkem, příspěvek 
placený zaměstnavatelem a příspěvky dalších třetích osob placené za 
účastníka.

14.2.   Výše příspěvku se sjednává ve smlouvě na kalendářní měsíc podle 
volby účastníka. Ve smlouvě se stanoví, jakou část příspěvku bude 
platit účastník a jakou za něj budou platit další třetí osoby. Výše 
příspěvku nesmí být nižší, než je částka zakládající nárok na státní 
příspěvek, tj. 100 Kč. Příspěvek zaměstnavatele účastník pouze 
písemně oznámí. Účastník nemá povinnost stanovit výši příspěvku 
zaměstnavatele.

14.3.   Účastník má právo do budoucna měnit výši příspěvku. Při změně výše 
příspěvků postupuje účastník v souladu s ustanoveními § 4 – Změny 
smlouvy.

14.4.   Sjednaná měsíční výše příspěvku určeného na výsluhovou penzi nesmí
být vyšší než sjednaná měsíční výše příspěvku určeného na starobní 
penzi. Poměr příspěvku určeného na výsluhovou penzi a příspěvku 
určeného na starobní penzi je stejný pro všechny příspěvky zaplacené 
účastníkem a třetími osobami za účastníka.

§ 15

Pravidla a způsob placení příspěvků, 
postup při neplacení a opožděném nebo 

nesprávném placení příspěvků

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

15.2.   Příspěvky se platí na kalendářní měsíc a jsou evidovány v tuzemské 
měně. Příspěvek se považuje za zaplacený včas právě tehdy, když je 
příspěvek připsán do konce kalendářního měsíce na účet Penzijního 
fondu u jeho depozitáře. Příspěvek placený na delší období se pova-
žuje za zaplacený včas, je-li příspěvek připsán do konce prvního
kalendářního měsíce tohoto období na účet Penzijního fondu u jeho 
depozitáře.

15.3.   První příspěvek se platí za kalendářní měsíc, od kterého nabyla smlouva
účinnosti.

15.4.   Za účastníka může s jeho souhlasem platit příspěvky nebo jejich část 
třetí osoba. Účastník je povinen předem tuto skutečnost písemně 
oznámit Penzijnímu fondu. Při placení příspěvku nebo jeho části třetí 
osobou je účastník povinen zabezpečit identifi kaci plátce na provádě-
ných platbách pod platebními symboly určenými ve smlouvě.

15.5.   Příspěvky placené účastníkem nebo třetí osobou (s výjimkou zaměst-
navatele) je možno předplácet do budoucna. Přeplatek příspěvku pla-
ceného účastníkem nebo třetí osobou (s výjimkou zaměstnavatele) se 
převádí na další období. Platbu zaměstnavatele na penzijní připojiš-
tění účastníka zaplacenou v daném kalendářním měsíci Penzijní fond 
považuje za příspěvek na tento měsíc, pokud tuto platbu neoznačí 
účastník jako příspěvek na další období.

15.6.   Neplacení příspěvků se řídí dle § 5 odst. 5.2. písm. a). Opožděný 
příspěvek se nepovažuje za zaplacený včas dle odst. 15.2. Na pří-
spěvek zaplacený účastníkem a třetí osobou kromě zaměstnavate-
le v nesprávné (tj. menší než sjednané) výši bude vyžádán státní 
příspěvek, pokud je součet těchto příspěvků alespoň 100 Kč. Na 
příspěvek zaplacený v menší výši než 100 Kč nebude vyžádán státní 
příspěvek.

15.7.   Měsíc, na který byl příspěvek zaplacen v menší výši než 100 Kč, se 
nezapočítá do doby nezbytné pro vznik nároku na dávky dle § 7.

15.8.   Bude-li připsán na účet Penzijního fondu u jeho depozitáře příspěvek 
v menší než sjednané výši, rozdělí se ve prospěch starobní a výsluhové 
penze v poměru určeném na smlouvě.

§ 16

Státní příspěvky

16.1.   Ze státního rozpočtu se poskytují ve prospěch účastníků státní pří-
spěvky.

16.2.   Na každý kalendářní měsíc náleží každému účastníku, který má včas 
(podle § 15 odst. 15.2.) zaplacen na tento kalendářní měsíc příspěvek
(kromě příspěvku zaměstnavatele) ve výši alespoň 100 Kč, jeden 
státní příspěvek.

7.2.   Nárok na výsluhovou penzi, byla-li sjednána, vzniká účastníku, který 
platil příspěvky nejméně po dobu 180 kalendářních měsíců a nepobírá 
invalidní penzi.

7.3.   Nárok na invalidní penzi, byla-li sjednána, vzniká účastníku při součas-
ném splnění následujících podmínek:
a) byl mu přiznán plný invalidní důchod z důchodového pojištění,
b) platil příspěvky nejméně po dobu 36 kalendářních měsíců,
c) nepobírá starobní penzi.

7.4.   Nárok na pozůstalostní penzi, byla-li sjednána, vzniká fyzické osobě 
určené ve smlouvě
I. Při současném splnění následujících podmínek:

a) účastník zemřel před podáním žádosti o výplatu starobní, výslu-
hové nebo invalidní penze nebo před podáním žádosti o výplatu 
jednorázového vyrovnání místo těchto penzí,

b) účastník platil před svým úmrtím příspěvky po dobu nejméně 36 
kalendářních měsíců.

II. Po úmrtí účastníka pobírajícího doživotní penzi, pokud zvolil druh 
doživotní penze spojený s následným poskytováním pozůstalostní 
penze.

III. Zemřel-li účastník pobírající doživotní penzi spojenou s následným 
poskytováním pozůstalostní penze, který zároveň platil příspěvky 
ve prospěch jiné penze. Výplata pozůstalostní penze se řeší jako 
souběh nároků podle odst. 7.4. I. a II.

7.5.   Nárok na jednorázové vyrovnání místo penze vzniká účastníku, vznikl-li
mu nárok na penzi, která mu ještě nebyla vyplácena.

7.6.   Nárok na odbytné vzniká:
a) účastníku, který platil příspěvky nejméně po dobu 12 kalendářních

měsíců a jehož penzijní připojištění zaniklo výpovědí nebo dohodou,
pokud mu není vyplácena penze a nedošlo k převedení prostředků 
do penzijního připojištění u jiného penzijního fondu,

b) fyzickým osobám určeným ve smlouvě, pokud účastník zemřel a nebyla
mu vyplácena penze nebo vyplaceno jednorázové vyrovnání a po-
kud nevznikl nárok na pozůstalostní penzi, nebo pokud se nároku 
na pozůstalostní penzi všechny fyzické osoby určené ve smlouvě 
písemně vzdaly.

7.7.   Zemřel-li účastník, kterému nebyla vyplácena penze, a nevznikl-li nárok
na odbytné podle odst. 7.6. písm. b) nebo pozůstalostní penzi, stává se 
částka ve výši odbytného předmětem dědictví.

§ 8

Vznik nároku na výplatu dávek

8.1.   Dávky penzijního připojištění se vyplácejí na základě písemné žádosti 
oprávněného po splnění podmínek nároku na dávky. Pravost podpisu 
na písemné žádosti musí být úředně ověřena. Za úřední ověření se pova-
žuje i ověření osobou k tomu zmocněnou Penzijním fondem (pověření 
zaměstnanci Penzijního fondu nebo jeho pověření zástupci).

8.2.   Je-li pro vznik nároku na dávku nutno splnit i jiné podmínky než dosa-
žení věku a doby placení příspěvků, musí být k žádosti o výplatu dávky 
přiložena úředně ověřená listina dokládající právní skutečnost nároku 
na výplatu příslušné dávky.

§ 9

Starobní penze a její kombinace 
s pozůstalostní penzí

9.1.   Po splnění podmínek nároku na starobní penzi je účastník oprávněn 
podat písemnou žádost o výplatu starobní penze nebo jednorázového 
vyrovnání místo této penze. V žádosti o výplatu starobní penze si účast-
ník zvolí z následujících druhů starobní penze:
A. Doživotní starobní penze - je vyplácena účastníku do konce jeho 

života.
B. Doživotní starobní penze se zaručenou výplatou po stanovenou dobu

- je spojením doživotní starobní penze a pozůstalostní penze, která je
vyplácena fyzickým osobám určeným ve smlouvě v případě úmrtí 
účastníka před uplynutím zaručené doby výplaty po zbytek této doby.

C. Doživotní starobní penze s prodlouženou dobou výplaty - je spoje-
ním doživotní starobní penze a pozůstalostní penze, která je vyplá-
cena fyzickým osobám určeným ve smlouvě po úmrtí účastníka po 
stanovenou dobu.

9.2.   Výše doživotní starobní penze se stanoví na základě pojistně-matema-
tických zásad při pojistně-technické úrokové míře určené způsobem 
uvedeným v příloze. Výše doživotní starobní penze závisí na úhrnu pří-
spěvků evidovaných ve prospěch účastníka na starobní penzi, státních 
příspěvků a podílu na výnosech hospodaření Penzijního fondu odpovída-
jících výši příspěvků na tuto penzi, dále pak na druhu starobní penze, 
pohlaví a věku, od kterého se doživotní starobní penze poskytuje (viz pří-
loha). Do výše prostředků, z nichž se penze stanoví, bude zahrnuta i výše
prostředků určených na výsluhovou penzi, pokud ji účastník dosud ne-
pobírá.

§ 10

Výsluhová penze a její kombinace
s pozůstalostní penzí

10.1. Po splnění podmínek nároku na výsluhovou penzi je účastník oprávněn 
podat písemnou žádost o výplatu výsluhové penze nebo jednorázového
vyrovnání místo této penze. V žádosti o výplatu výsluhové penze si 
účastník zvolí z následujících druhů výsluhové penze:

A. Doživotní výsluhová penze - je vyplácena účastníku do konce jeho 
života.

B. Doživotní výsluhová penze se zaručenou výplatou po stanovenou 
dobu - je spojením doživotní výsluhové penze a pozůstalostní penze,
která je vyplácena fyzickým osobám určeným ve smlouvě v případě 
úmrtí účastníka před uplynutím zaručené doby výplaty po zbytek 
této doby. 

C. Doživotní výsluhová penze s prodlouženou dobou výplaty - je spo-
jením doživotní výsluhové penze a pozůstalostní penze, která je
vyplácena fyzickým osobám určeným ve smlouvě po úmrtí účastníka 
po stanovenou dobu.

10.2. Výše doživotní výsluhové penze se stanoví na základě pojistně-mate-
matických zásad při pojistně-technické úrokové míře určené způsobem 
uvedeným v příloze. Výše doživotní výsluhové penze závisí na úhrnu 
příspěvků evidovaných ve prospěch účastníka na výsluhovou penzi, 
státních příspěvků a podílu na výnosech hospodaření Penzijního fondu 
odpovídajících výši příspěvků na tuto penzi, dále pak na druhu výslu-
hové penze, pohlaví a věku, od kterého se doživotní výsluhová penze 
poskytuje (viz příloha).

§ 11

Invalidní penze a její kombinace
s pozůstalostní penzí

11.1. Po splnění podmínek nároku na invalidní penzi je účastník oprávněn 
podat písemnou žádost o výplatu invalidní penze nebo jednorázového 
vyrovnání místo této penze. V žádosti o výplatu invalidní penze si účast-
ník zvolí z následujících druhů invalidní penze:
A. Doživotní invalidní penze - je vyplácena účastníku do konce jeho 

života.
B. Doživotní invalidní penze se zaručenou výplatou po stanovenou dobu

- je spojením doživotní invalidní penze a pozůstalostní penze, která 
je vyplácena fyzickým osobám určeným ve smlouvě v případě úmrtí 
účastníka před uplynutím zaručené doby výplaty po zbytek této doby.

C. Doživotní invalidní penze s prodlouženou dobou výplaty - je spojením
doživotní invalidní penze a pozůstalostní penze, která je vyplácena 
fyzickým osobám určeným ve smlouvě po úmrtí účastníka po stano-
venou dobu.

11.2. Výše doživotní invalidní penze se stanoví na základě pojistně-mate-
matických zásad při pojistně-technické úrokové míře určené způsobem 
uvedeným v příloze. Výše doživotní invalidní penze závisí na úhrnu 
příspěvků evidovaných ve prospěch účastníka na starobní a výsluhovou 
penzi, kterou účastník dosud nepobírá, státních příspěvků, podílu na 
výnosech hospodaření Penzijního fondu, druhu invalidní penze, pohlaví 
a věku, od kterého se doživotní invalidní penze poskytuje (viz příloha). 
Pro výpočet invalidní penze se využije všech prostředků evidovaných 
ve prospěch účastníka na jeho osobním účtu s výjimkou prostředků 
určených na již probíhající výplatu výsluhové penze.

§ 12

Pozůstalostní penze

12.1. V případě úmrtí účastníka je fyzická osoba určená ve smlouvě oprávněna
podat písemnou žádost o výplatu pozůstalostní penze.

12.2. Po splnění podmínek nároku na pozůstalostní penzi podle § 7 odst. 
7.4. bod I. se pozůstalostní penze vyplácí fyzické osobě určené ve smlou-
vě jako dočasná penze po dobu, kterou tato fyzická osoba stanoví.

12.3. Výše pozůstalostní penze podle § 7 odst. 7. 4. bod I. se stanoví na
základě pojistně-matematických zásad při pojistně-technické úrokové 
míře určené způsobem uvedeným v příloze. Výše této pozůstalostní
penze závisí na úhrnu příspěvků evidovaných ve prospěch účastníka na 
starobní a výsluhovou penzi, státních příspěvků, podílu účastníka na 
výnosech hospodaření Penzijního fondu, na době, po kterou se penze 
bude vyplácet (viz příloha) a v případě více fyzických osob určených ve 
smlouvě i na poměru určeném účastníkem.

12.4. Po splnění podmínek nároku na pozůstalostní penzi podle § 7 odst. 
7.4. bod II. se pozůstalostní penze vyplácí jako dočasná penze:
a) fyzické osobě určené ve smlouvě po zbytek sjednané doby, sjednal-li

účastník zaručenou dobu výplaty (§ 9 odst. 9.1. písm. B, § 10 odst. 
10.1. písm. B, § 11 odst. 11.1. písm. B),

b) fyzické osobě určené ve smlouvě po dobu stanovenou účastníkem 
při volbě druhu doživotní penze, sjednal-li účastník prodlouženou 
dobu výplaty (§ 9 odst. 9.1. písm. C, § 10 odst. 10.1. písm. C, § 11 
odst. 11.1. písm. C).

12.5.   Vyplácí-li se pozůstalostní penze více osobám podle § 7 odst. 7.4. 
bod II., stanoví se její výše podle poměru určeného účastníkem z výše 
penze vyplácené účastníku před vznikem nároku na pozůstalostní penzi.

12.6.   Pokud účastník nestanovil ve smlouvě žádný poměr, jsou výše prostřed-
ků určených na výplatu pozůstalostních penzí pro všechny fyzické
osoby určené ve smlouvě stejné.

12.7.   Zemře-li fyzická osoba určená ve smlouvě před úmrtím účastníka, 
rozdělí se její podíl ve prospěch ostatních fyzických osob, pokud byly 
určeny, a to v poměru stanoveném účastníkem na smlouvě. 

§ 13

Ostatní dávky

13.1.   Výše odbytného se stanoví jako úhrn příspěvků zaplacených účastní-
kem a třetími osobami za účastníka a podílu na výnosech hospodaře-
ní Penzijního fondu odpovídajícího výši těchto příspěvků.



16.3.   Nezaplatil-li účastník včas na kalendářní měsíc příspěvek, nenáleží 
mu za tento měsíc státní příspěvek.

16.4.   Státní příspěvek se dělí na jednotlivé penze v poměru zaplacených 
příspěvků na jednotlivé penze.

16.5.   Na příspěvek placený zaměstnavatelem za své zaměstnance se nepo-
skytuje státní příspěvek.

§ 17

Podmínky odkladu a přerušení placení 
příspěvků

17.1.   Účastník může ve zvlášť závažných případech písemně požádat Pen-
zijní fond o odklad placení příspěvků.

17.2.   Penzijní fond rozhodne o žádosti o odklad placení příspěvků podle 
odst. 17.1. penzijního plánu do jednoho měsíce ode dne doručení 
žádosti. Pokud Penzijní fond ve stanovené lhůtě účastníku nesdělí, že 
žádost zamítá, má se za to, že žádosti bylo vyhověno.

17.3.   Odklad placení příspěvků může účastník kdykoliv ukončit. Ukončení 
oznámí písemně Penzijnímu fondu. Pokud účastník do jednoho 
měsíce od ukončení odkladu doplatí příspěvky za dobu odkladu,
započítává se doba odkladu do doby nezbytné pro vznik nároku na 
dávky uvedené v § 7. Za dobu odkladu nevzniká účastníku nárok na 
státní příspěvek.

17.4.   Účastník má právo písemně požádat Penzijní fond o přerušení placení 
příspěvků. Doba přerušení placení příspěvků se nezapočítává do doby 
nezbytné pro vznik nároku na dávky uvedené v § 7.

17.5.   Penzijní fond rozhodne o žádosti o přerušení placení příspěvků podle 
odst. 17.4. penzijního plánu do jednoho měsíce ode dne doručení 
žádosti. Pokud Penzijní fond ve stanovené lhůtě účastníku nesdělí, že 
žádost zamítá, má se za to, že žádosti bylo vyhověno.

17.6.   Přerušení placení příspěvků může účastník kdykoliv ukončit. Ukon-
čení oznámí Penzijnímu fondu písemně. Za dobu přerušení nevzniká 
účastníku nárok na státní příspěvek.

§ 18

Přerušení penzijního připojištění

18.1.   Penzijní připojištění účastníka se přerušuje dnem, který uvedl v pí-
semném oznámení o přerušení penzijního připojištění, nejdříve však 
prvním dnem měsíce následujícího po doručení oznámení Penzijnímu 
fondu.

18.2.   Účastník může penzijní připojištění podle odst. 18.1. přerušit jen 
pokud:

a)  platil příspěvky na penzijní připojištění  po dobu nejméně 36 
kalendářních měsíců při prvním přerušení, nebo

b)   platil příspěvky po dobu nejméně 12 kalendářních měsíců v přípa-
dě každého dalšího přerušení penzijního připojištění u Penzijního 
fondu.

18.3.   Doba, po kterou je penzijní připojištění přerušeno, se nezapočítává do 
pojištěné doby. Po dobu přerušení penzijního připojištění jsou účast-
níku připisovány podíly na výnosech hospodaření Penzijního fondu.

§ 19

Podmínky odložení výplaty starobní, 
výsluhové a invalidní penze

19.1.   Pokud vznikl účastníku nárok na starobní (resp. výsluhovou nebo 
invalidní) penzi a nepodal-li Penzijnímu fondu písemnou žádost 
o výplatu penze, dochází k odložení výplaty starobní (resp. výslu-
hové nebo invalidní) penze. Odložení výplaty penze trvá do oka-
mžiku podání písemné žádosti o výplatu účastníkem. Odložením 
výplaty penze se práva a povinnosti účastníka a Penzijního fondu 
nemění.

19.2.   Nárok na penzi nezaniká uplynutím času a účastník zůstává nadále 
účasten penzijního připojištění u Penzijního fondu se všemi nároky 
vyplývajícími z jeho smlouvy, a to až do okamžiku výplaty zvolené 
penze.

§ 20

Podmínky pro převzetí peněžních
prostředků z penzijního připojištění

u jiného penzijního fondu

20.1.   Penzijní fond převezme peněžní prostředky z penzijního připojištění 
u jiného penzijního fondu, pokud penzijní připojištění účastníka za-
niklo a nevznikl mu nárok na penzi a nebylo mu vyplaceno odbytné a 
zároveň uzavřel s Penzijním fondem smlouvu o penzijním připojištění 
podle tohoto penzijního plánu.

20.2.   Doba placení příspěvků na penzijní připojištění u jiného penzijního 
fondu se započítává a rozdělení peněžních prostředků z penzijního 
připojištění u předchozího fondu mezi příspěvky na starobní a výslu-
hovou penzi, byla-li sjednána, Penzijní fond zachovává.

§ 21

Zásady, podle kterých se účastníci včetně 
příjemců penzí podílejí na výnosech 

hospodaření Penzijního fondu

21.1.   Penzijní fond je povinen rozdělit zisk vykázaný v roční účetní závěrce 
tak, že nejméně 5 % připadá do rezervního fondu, nejvíce 10 % se 
rozděluje podle rozhodnutí valné hromady a zbylá část se použije ve 
prospěch účastníků a osob, jejichž penzijní připojištění zaniklo v roce, 
za který se zisk rozděluje.

21.2.   Přispívající účastníci se na zisku Penzijního fondu podílí přímo úměrně 
průměrné výši fi nančních prostředků evidovaných v jejich prospěch 
v roce, za který je zisk rozdělován. Podíly na výnosech hospodaření 
Penzijního fondu určené ve prospěch přispívajících účastníků se při-
pisují do jednoho měsíce po schválení roční účetní závěrky Penzijního 
fondu valnou hromadou.

21.3.   Podíly na výnosech hospodaření Penzijního fondu připadající na účast-
níky pobírající penze se připisují formou valorizace penzí. K úhrnu
fi nančních prostředků určených na výplaty penzí je výnos připisován 
stejným způsobem jako přispívajícím účastníkům (dle odst. 21.2.). 
Tento výnos je snížen o část odpovídající výši pojistně-technické 
úrokové míry použité při výpočtu penzí. Všechny vyplácené penze jsou 
následně zvýšeny o tolik procent, o kolik průměrná výše fi nančních 
prostředků určených na výplaty penzí po připsání výnosů převyšuje 
součet průměrných výší technických rezerv všech příjemců penzí (dle 
bodu 3 přílohy penzijního plánu), nejvýše však o výnosové procento 
připisované přispívajícím účastníkům snížené o pojistně-technickou 
úrokovou míru. Zvýšená penze začne být vyplácena do tří měsíců po 
schválení roční účetní závěrky Penzijního fondu valnou hromadou.

21.4.   Každému účastníku Penzijní fond eviduje stav příspěvků odděleně 
pro starobní a výsluhovou penzi v rozdělení na příspěvky účastníka, 
příspěvky účastníka nárokovatelné pro odpočet ze základu daně z pří-
jmu účastníkem, příspěvky placené zaměstnavatelem, státní příspěvky,
ostatní příspěvky a podíly na výnosech hospodaření Penzijního fondu.

21.5.   Penzijní fond eviduje výši technické rezervy na výplatu penzí účastní-
kům přijímajícím penze.

21.6.   Při odkladu výplaty starobní a výsluhové penze, při přerušení nebo 
odkladu placení příspěvků a při přerušení penzijního připojištění se 
připisují účastníku podíly na výnosech hospodaření Penzijního fondu.

§ 22

Informování o výši prostředků

22.1.   Penzijní fond zasílá účastníkům jednou v roce písemnou informaci o výši
všech prostředků (dále jen „písemná informace“), které Penzijní fond 
eviduje ve prospěch jejich nároků z penzijního připojištění, a o stavu 
těchto nároků.

22.2.   Písemná informace se rozesílá účastníkům do jednoho měsíce ode 
dne konání valné hromady a obsahuje zejména:

a)   číslo smlouvy účastníka,

b)   jméno a příjmení účastníka,

c)   rodné číslo účastníka,

d)   výši příspěvků evidovaných Penzijním fondem ve prospěch účast-
níka odděleně pro starobní a výsluhovou penzi v rozdělení na
příspěvky účastníka, příspěvky účastníka nárokovatelné pro odpočet
ze základu daně z příjmu účastníkem, příspěvky placené zaměstna-
vatelem, státní příspěvky, ostatní příspěvky, počet měsíců započí-
taných do doby nezbytné pro vznik nároku na dávky, změnu výše 
minimální splátky penze,

e)   výši podílu účastníka na hospodaření Penzijního fondu včetně úda-
je o výši připsaného procenta zhodnocení prostředků účastníka,

f)    zprávu o hospodaření Penzijního fondu včetně přehledu o uložení 
a umístění prostředků Penzijního fondu a jejich výši a počtu jeho 
účastníků.

22.3.   Za znovu odeslání nebo odeslání druhé a další písemné informace 
o výši všech prostředků účastníka, které Penzijní fond eviduje ve pro-
spěch jeho nároků z penzijního připojištění, je Penzijní fond oprávněn 
požadovat na účastníku úhradu účelně vynaložených nákladů spoje-
ných s distribucí této písemné informace.

22.4.   Informace uvedené v odst. 22.2. písm. d) se netýkají účastníků, kteří 
již pobírají penzi. Penzijní fond může určit další náležitosti písemné 
informace.

§ 23

Pravidla a způsob vyplácení dávek

23.1.   Starobní, výsluhová, invalidní a pozůstalostní penze jsou vypláceny 
měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně.

23.2.   Účastník si může zvolit pouze takovou penzi a takový způsob vyplá-
cení, aby jednotlivá splátka penze činila alespoň 500 Kč. Nezabezpe-
čuje-li stav fi nančních prostředků účastníka k datu zahájení výplaty 
penze roční penzi alespoň 500 Kč, vyplatí Penzijní fond jednorázové 
vyrovnání na základě písemné žádosti účastníka. Penzijní fond může 
pro nově přiznávané penze zvýšit minimální splátku penze maximálně 
o výši infl ace za období od poslední změny této částky.

23.3.   Účastník si v žádosti o výplatu penze může zvolit výši první splátky, 
maximálně však do výše jedné třetiny prostředků určených na výplatu 

příslušné penze. Výše penze se pak spočítá z částky snížené o tuto 
první splátku. Pokud celková výše prostředků účastníka evidovaná ve 
prospěch této penze snížená o první splátku nezabezpečí minimální 
penzi (odst. 23.2.), bude účastníku vypočtena minimální penze a zby-
tek prostředků určen na první splátku.

23.4.   Fyzická osoba určená ve smlouvě si může zvolit v případech uvedených 
v § 7 odst. 7.4. bod I pouze takový způsob vyplácení pozůstalostní 
penze, aby jednotlivá splátka penze činila alespoň 500 Kč. Penzijní 
fond může pro nově přiznávané penze zvýšit minimální splátku 
pozůstalostní penze maximálně o výši infl ace za období od poslední 
změny této částky.

23.5.   První splátka penze je vyplacena v kalendářním měsíci, který následuje
po vzniku nároku na výplatu penze.

23.6.   Penzijní fond je oprávněn kontrolovat, zda trvá nárok na výplatu dávek 
oprávněnému.

23.7.   Odbytné se vyplácí nejpozději do tří měsíců ode dne doručení písemné
žádosti o výplatu. Pokud účastník požádá o výplatu odbytného před 
zánikem penzijního připojištění, vyplácí se odbytné nejpozději do tří 
měsíců ode dne zániku penzijního připojištění.

23.8.   Jednorázové vyrovnání se vyplácí nejpozději do konce kalendářního 
čtvrtletí následujícího po měsíci, na který byl poslední příspěvek 
účastníka zaplacen. Účastníku, kterému vznikl nárok na jednorázové 
vyrovnání a který penzijní připojištění přerušil před uplatněním nároku,
se jednorázové vyrovnání vyplácí nejpozději do tří měsíců ode dne 
doručení písemné žádosti o výplatu.

23.9.   Dávky se zaokrouhlují na celé koruny směrem dolů.

23.10. Ke dni výplaty jednorázového vyrovnání a odbytného není známa celko-
vá výše dávky, neboť není známa výše podílů účastníků na výnosech 
hospodaření Penzijního fondu za daný rok a v některých případech i za
předchozí rok. Doplatky těchto dávek se vyplácejí bez zbytečného od-
kladu po připsání podílů na výnosech hospodaření Penzijního fondu 
účastníkům. V případě převodu fi nančních prostředků do jiného penzijní-
ho fondu jsou doplatky řešeny stejným způsobem. Do výpočtu výše penze
je zahrnut i státní příspěvek, na který má účastník nárok a dosud není 
evidován v jeho prospěch. Připisování výnosů se řídí dle § 21 odst. 21.3.

23.11. Účastníkovi nebo fyzické osobě určené ve smlouvě, kterým vznikl nárok
na dávku penzijního připojištění a kteří nemají trvalý pobyt na území 
České republiky, je Penzijní fond povinen na jejich žádost vyplácet 
dávku do ciziny ve výši a ve lhůtách stanovených penzijním plánem.

23.12. Účastníkovi nebo fyzické osobě určené ve smlouvě, kterým vznikl nárok
na dávku penzijního připojištění a kteří nemají bydliště na území člen-
ského státu Evropské unie, je Penzijní fond povinen na jejich žádost 
vyplácet dávku do ciziny ve výši a ve lhůtách stanovených penzijním 
plánem.

23.13. Dávka vrácená z důvodu neexistence účtu, nevyzvednutí příjemcem 
ve stanovené lhůtě, odstěhování nebo úmrtí příjemce dávky, je depo-
nována na účtu Penzijního fondu. Znovu bude vyplacena na základě 
písemné žádosti příjemce dávky, popř. fyzické osoby či dědice.

23.14. Dávky se vyplácejí v tuzemské měně, pokud není dohodnuto jinak.

§ 24

Převedení nároků z penzijních plánů 
Nového ČP Penzijního fondu, a.s. 

Veškeré závazky uvedené v tomto paragrafu byly vymezeny pouze pro účast-
níky, kteří při sloučení Nového ČP Penzijního fondu, a.s., s Penzijním fondem 
neodmítli penzijní připojištění u Penzijního fondu. Přesné znění je uvedeno 
v plném znění penzijního plánu č. 6 Penzijního fondu.

§ 25

Právní úkony

25.1. Právní úkony účastníka jsou pro Penzijní fond závazné jejich doručením
Penzijnímu fondu.

25.2. Pro právní úkony týkající se penzijního připojištění je stanovena jen 
písemná forma.

§ 26

Účinnost penzijního plánu

26.1. Penzijní plán nabývá účinnosti dnem zápisu sloučení penzijních fondů 
do obchodního rejstříku.

§ 27

Závěrečné ustanovení

27.1. Penzijní plán byl ve smyslu zákona schválen rozhodnutím Ministerstva 
fi nancí ČR ze dne 16. srpna 2004 pod č.j. 32/82 942/2004-327.



1. Označení

K   - celková výše prostředků účastníka evidovaná ve prospěch příslušné penze ke dni přiznání penze, případně 
snížená o částku první zvýšené výplaty penze

P    -  výše roční penze ke dni přiznání penze

P2   -  výše pololetní penze

P4   -  výše čtvrtletní penze

P12 -  výše měsíční penze

Pakt -  aktuální výše penze

x    -  věk, v němž se začíná vyplácet penze

r    -  doba od počátku výplaty penze v letech

i     -  pojistně-technická úroková míra

v    -  odúročitel, v = (1 + i)-1

s    -  zaručená doba výplaty v letech

t     -  prodloužená doba výplaty v letech

t´    -  doba od smrti účastníka

rVx  -  technická rezerva na výplatu penze pro účastníka ve věku x+r, kterému je penze vyplácena od věku x

rV   -  technická rezerva na výplatu pozůstalostní penze v r-tém roce výplaty

ax   -  počáteční hodnota jednotkového doživotního důchodu pojištěného ve věku x

s|ax -  počáteční hodnota jednotkového doživotního důchodu pojištěného ve věku x s odloženým počátkem výplaty o s let

an   -  počáteční hodnota jednotkového jistého důchodu vypláceného po dobu n let

Ax   -  jednotková počáteční hodnota doživotního pojištění na úmrtí pojištěného ve věku x

Aktuální výše pojistně-technické úrokové míry bude stanovena rozhodnutím představenstva společnosti v závislosti na 
dosahovaných hospodářských výsledcích.

Pro výpočet komutačních čísel Dx, Nx, Cx, Mx se použijí aktuální úmrtnostní tabulky ČSÚ pro muže a ženy upravené
o selekční koefi cienty fx závislé na věku x a nezávislé na pohlaví. Hodnoty koefi cientů fx jsou v rozmezí <0,4 ; 1> a jsou 
stanoveny na základě očekávaného vývoje úmrtnosti. Selekční koefi cienty fx  budou schváleny představenstvem společnosti. 
Upravené úmrtnostní tabulky budou zasílány na vědomí Ministerstvu fi nancí ČR a Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR 
a budou dostupné v sídle Penzijního fondu. 

Výsledná úmrtnost qx se stanoví:   qx = fx . q x
ČSÚ,   kde q x

ČSÚ je úmrtnost z aktuálních ÚT ČSÚ pro věk x.

2. Základní vzorce

ax = Nx / Dx                      s|ax = Nx+s / Dx               Ax = Mx / Dx              an = (1 - vn) / (1 - v) 

3. Výše roční penze

3.1 Výše doživotní penze

P = K / ax          rVx = ax+r P
akt

3.2  Doživotní penze se zaručenou výplatou po stanovenou dobu s let

P = K / (s|ax + as) rVx = (s-r|ax+r + as-r) P
akt     pro r < s, jinak      rVx = ax+r P

akt

3.3  Doživotní penze s prodlouženou dobou výplaty o t let

P = K / (ax + at Ax) rVx = (ax+r + at Ax+r) P
akt   pokud je účastník naživu, jinak  rV = at-t´ Pt-t´ Pt-t´

akt  pro t‘ < t

3.4  Penze dočasně vyplácená po dobu n let (vztahuje se na pozůstalostní penzi podle § 7 odst. 7.4.)

P = K / an rV = an-r P
akt     pro r < n

4. Způsob kalkulace področní penze

P(m) = (1 / m) P

PŘÍLOHA K PENZIJNÍMU PLÁNU
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