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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá zpŧsoby, jakými si občan mŧţe zajistit své příjmy ve stáří. 

V práci je popsán současný dŧchodový systém. Dále jsou analyzovány moţnosti příspěvkŧ 

na dŧchodové zajištění od zaměstnavatele. Cílem bakalářské práce je zhodnotit moţné 

zpŧsoby a vyhodnotit nejlepší variantu.  

 

ABSTRACT 

Bachelor thesis deal with the topic of optional saving for retirement. The current retirement 

system of Czech Republic is described. Also the possibility of contribution from employer 

is analysed. The objective of this bachelor thesis is analysed the best possible option of the 

saving for retirement. 
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ÚVOD 

Dŧchodové zajištění, dŧchodová reforma i problematika spojená se zpŧsoby jak se 

finančně zajistit na stáří je v dnešní době velice aktuálním a často řešeným problémem 

nejen v České republice, ale i v zahraničí. S příchodem nové dŧchodové reformy se u nás 

rozpoutala nekonečná diskuze o tom, jak si zajistit své budoucí příjmy v době stáří a jaký 

zpŧsob k tomu vyuţít.  

V současné době se výdaje na penze zvyšují. Schodek na dŧchodovém účtu je kaţdý rok 

vyšší a tak nás média neustále informují, ţe budoucím generacím nebude mít stát z čeho 

vyplácet dŧchody. Za největší příčinu se dává stárnutí populace a nízká porodnost, která 

vede k nízkému počtu ekonomicky aktivního obyvatelstva. 

Momentální situace vede k tomu, ţe nynější ekonomicky aktivní obyvatelstvo odvádí 

sociální pojištění státu, který tyto prostředky vyuţívá k výplatě dŧchodu občanŧm, kteří 

jsou nyní v dŧchodu. Hrozí tedy, jiţ díky zmíněné nízké porodnosti, ţe na nynější 

ekonomicky aktivní obyvatelstvo nebude do budoucna dostatek prostředkŧ na výplatu 

dŧchodŧ. 

Dŧleţité je, abychom se začali zajímat o to, jaké příjmy v dŧchodovém věku budeme 

pobírat. Nezáleţí na našem věku, je dŧleţité zváţit jakékoliv moţnosti, které nám současný 

trh nabízí a vybrat mezi nimi pro nás tu nejsprávnější. Vybrat takovou moţnost, která bude 

pro jednotlivého člověka ta pravá, nebo takovou moţnost, která bude nejvhodnější 

vzhledem k jeho věku, finanční situaci a moţnostem. 

Většinu mladých lidí tato otázka momentálně nezajímá. Měli bychom si uvědomit, ţe od 

začátku se snaţíme dělat vţdy něco navíc, aby naše budoucnost byla lepší. Studujeme, 

abychom měli lepší zaměstnání, spoříme peníze, abychom mohli cestovat. Snaţíme se 

vytvářet lepší prostředí pro naši budoucnost, a i proto je dŧleţité myslet na to jak si zajistit 

finanční příjmy ve stáří. Je dŧleţité si nyní vytvořit takové podmínky, abychom v době, 

kdy nebude moci být ekonomicky aktivní, měli jistotu finančních příjmŧ. 
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Cíl práce, metodika 

Cílem práce je analyzovat současnou strukturu dŧchodového systému v České republice 

a zjistit jaké výhody nebo nevýhody přináší zaměstnavatelŧm a zaměstnancŧm příspěvek 

na ţivotní pojištění či produkty určené ke spoření na dŧchod. 

Práce je rozdělena do několika základních částí – v teoretické části je analyzována 

současná struktura dŧchodového systému. V této části jsou popsány základní 

charakteristiky jednotlivých pilířŧ dŧchodového pojištění, charakteristika investičního 

ţivotního pojištění a základní informace o výhodách pro zaměstnavatele v případě, kdy 

svým zaměstnancŧm přispívají na investiční ţivotní pojištění nebo doplňkové dŧchodové 

pojištění. 

V praktické části této práce je porovnávána výhodnost přispívání na ţivotní pojištění či 

produkty určené ke spoření na dŧchod ze strany zaměstnavatele. Zda je pro firmu tento 

příspěvek výhodný či nikoli a zda mŧţe ovlivnit náklady firmy. Na druhé straně bude 

analyzován přínos pro zaměstnance, zda je pro něj výhodné vyuţít příspěvku nebo dostat 

hodnotu příspěvku vyplacenou jako mzdu. 

V závěru práce je na základě výsledkŧ analýzy ze tří rŧzných firem vyhodnoceno 

doporučení, zda je pro tyto firmy vhodné začít nebo naopak skončit přispívat svým 

zaměstnancŧm na ţivotní pojištění a produkty určené ke spoření na dŧchod.  
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1 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 

1.1 Důchodový systém 

K 1. 1. 2013 nastalo v dŧchodovém systému České republiky několik výrazných změn. 

V současné chvíli se dŧchodový systém skládá ze tří pilířŧ, a to z: dŧchodového pojištění, 

dŧchodového spoření a doplňkového penzijního spoření.  

V České republice fungoval dŧchodový systém několik desetiletí pouze na prvním pilíři. 

První změna tehdejšího dŧchodového systému nastala v roce 1994, kdy se k prvnímu pilíři 

přidalo penzijní připojištění se státním příspěvkem. Poslední změna u nás nastala, jak jiţ 

bylo zmíněno, v roce 2013, kdy se do systému přidal nynější druhý pilíř – dŧchodové 

spoření. V rámci této změny bylo nutné upravit současný třetí pilíř. Současný třetí pilíř 

představoval do konce roku 2012 penzijní připojištění a vzhledem k novelizaci zákona 

o dŧchodovém pojištění se změnily podmínky tohoto pojištění. Třetí pilíř se nyní nazývá 

doplňkové penzijní spoření (Rytířová, 2013).  

 

1.1.1 Důchodové pojištění 

Dŧchodové pojištění je prvním pilířem našeho dŧchodového systému, v literatuře bývá 

nazýván i jako prŧběţný systém. Přelomovým rokem pro dŧchodové pojištění bylo přijetí 

zákona č. 155/1995 Sb., o dŧchodovém pojištění, který se právem označuje jako „nový 

zákon o dŧchodovém pojištění“. Po tomto roce následovaly rŧzné novely, nařízení vlády 

a vyhlášky, i přesto je tento zákon přelomový, neboť přinesl řadu progresivních prvkŧ 

a dostal tak náš penzijní systém na srovnatelnou úroveň systémŧ podobných ve vyspělých 

zemích (Cipra, 2012).  

 

Základní charakteristika 

Mezi základní principy dŧchodového pojištění patří princip jednotné úpravy. To znamená, 

ţe pro jednotlivé skupiny pojištěncŧ: zaměstnance v pracovním poměru, osoby ve 

sluţebním poměru, osoby samostatně výdělečně činné, členy druţstev nebo ostatní skupiny 

pojištěncŧ platí stejné podmínky pro to, aby získali nárok na dŧchod. Také výpočet výše 

dŧchodu je pro všechny stejný.  



13 

 

Prvním z charakteristických rysŧ našeho dŧchodového pojištění je povinná účast na 

dŧchodovém pojištění. A to při splnění zákonem stanovených podmínek. Pro občana to 

znamená, ţe se nemŧţe vyvázat z dŧchodového pojištění a přestat platit pojistné i za 

předpokladu, ţe má dostatečné příjmy k zajištění svého stáří (Přib, 2012).  

Dalším z hlavních rysŧ dŧchodového pojištění je obligatornost dávek dŧchodového 

pojištění. Coţ pro pojištěnce znamená, ţe při splnění stanovených podmínek vzniká právní 

nárok na dŧchod z dŧchodového pojištění. Na nárok vyplacení dávek přímo navazuje 

zajištění soudní ochrany. Mŧţeme tedy uplatnit soudní přezkoumání o rozhodnutí České 

správy sociálního zabezpečení a dŧchodu.  

Dŧchody z dŧchodového pojištění jsou garantovány státem, neboť výdaje na dŧchodové 

pojištění patří do výdajŧ státního rozpočtu (pojištění je vedeno na samostatném účtu 

státního rozpočtu).  

V dŧchodovém pojištění se uplatňuje princip solidarity. Osoby s vyššími příjmy přispívají 

na pojištěnce, kteří mají příjmy niţší. Také se uplatňuje solidarita osob ekonomicky 

aktivních s osobami, které nyní pobírají dŧchody, protoţe vybrané pojistné slouţí k úhradě 

současně vyplácených dŧchodŧ. Uplatňuje se zde tedy tzv. princip prŧběţného 

financování, kde se vybrané pojistné prŧběţné spotřebovává, a nevytvářejí ţádné 

kapitálové fondy.  

V českém systému dŧchodového pojištění je také charakteristický široký okruh náhradních 

dob pojištění. Jedná se o dobu, kdy pojištěnec neplatí za pojistné, ale přesto se mu tato 

doba započítává pro účely dŧchodového pojištění. Jako příklad mŧţeme uvést dobu studia, 

dobu kdy byl pojištěnec registrovaný na úřadu práce, doba kdy jsme osobně pečovali o dítě 

ve věku do čtyř let a mnoho dalších.  

Posledním z dŧleţitých principŧ současného dŧchodového pojištění je dynamičnost. Ta je 

projevována v aktualizaci hodnoty příjmŧ pojištěncŧ při výpočtu dŧchodŧ prostřednictvím 

koeficientu nárŧstu všeobecného vyměřovacího základu, který odráţí rŧst úrovně platŧ 

(Přib, 2012). 
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Věk a délka pojištění 

Pro samotný výpočet starobního dŧchodu je velice dŧleţité splnit dvě podmínky. První 

z nich je věk a druhou je délka samotného pojištění. Dosaţený věk je pro kaţdý ročník 

nastaven jinak a to podle tabulek dle roku narození a to od roku 1937. V příslušné tabulce 

je potřeba vybrat rok narození a poté pohlaví. Pohlaví je pro stanovení odchodu do 

dŧchodu směrodatné. U ţen se zohledňuje také počet vychovaných dětí. Tento faktor se 

však pro ţeny, které byly narozeny v roce 1977 a později ruší, protoţe bylo naznáno, ţe se 

jedná o diskriminační prvek (Janda, 2012). 

 

Zákon o dŧchodovém pojištění rozlišuje dva pojmy: dobu pojištění a náhradní dobu 

pojištění. Náhradní doba pojištění se hodnotí stejně jako doba pojištění, pokud není 

v zákoně uvedeno jinak. Základním rozdílem mezi dobou pojištění a náhradní dobou 

pojištění je, ţe za dobu pojištění platí občan pojistné na dŧchodové pojištění, zatímco za 

náhradní dobu pojištění se toto pojistné neplatí (Přib, 2012). 

 

Účast na dŧchodovém pojištění z titulu náhradní doby pojištění se např. týká: 

 osob, které se soustavně připravují na budoucí povolání na SŠ, VŠ nebo VOŠ, 

 osob vedených v evidenci úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání, 

 osob se zdravotním postiţením zařazených v teoretické a praktické přípravě pro 

zaměstnání, 

 osob konajících vojenskou sluţbu v ozbrojených silách ČR, a další (Česká správa 

sociálního zabezpečení, 2013). 

 

V níţe uvedené tabulce je zobrazena potřebná doba pojištění pro to, abychom nabyli 

nároku na starobní dŧchod.  
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Tabulka č. 1: Potřebná doba pojištění pro nárok na starobní důchod 

dosaţení důchodového věku potřebná doba pojištění činí: 

před rokem 2010 25 let 

v roce 2010 26 let 

v roce 2011 27 let 

v roce 2012 28 let 

v roce 2013 29 let 

v roce 2014 30 let 

v roce 2015 31 let 

v roce 2016 32 let 

v roce 2017 33 let 

v roce 2018 34 let 

po roce 2018 35 let 

(Zdroj: Česká zpráva sociálního zabezpečení, 2013) 

 

Výpočet důchodu 

Výpočet dŧchodu je prováděn v souladu se zákonem č. 155/1995 Sb. a vyhláškou o výši 

všeobecného vyměřovacího základu. Skládá ze dvou sloţek, ze základní výměry dŧchodu 

a procentní výměry dŧchodu.  

Základní výměra je jednotná a zpravidla se stanovuje v lednu kaţdého roku tak, aby její 

výše činila 9% prŧměrné mzdy v České republice, následně je tato částka zaokrouhlena na 

celé desetikoruny nahoru. Pro výpočet dŧchodu v roce 2013 je základní výměra 2 330 Kč 

v roce 2012 činila 2 270 Kč (Česká správa sociálního zabezpečení, 2013).  

 

„Procentní výměra důchodu se stanoví procentní sazbou z výpočtového základu 

v návaznosti na získanou dobu pojištění. Výše důchodu se stanoví měsíčně, a to v celých 

korunách (výše důchodu se přitom zaokrouhluje vždy nahoru). 

Výši důchodu tedy můžeme znázornit takto: 

Důchod = základní výměra + procentní výměra (Přib, 2012, s. 15). 

 

V případě, ţe chceme znát náš dŧchod, mŧţeme vyuţít internetové kalkulačky na 

stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí, které jsou přílohou č. 2 této bakalářské 

práce. 
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Rizika důchodového pojištění 

Jedním z moţných rizik pro současného plátce pojištění je nejistota spočívající ve výši 

vyplaceného dŧchodu. V případě, ţe si nyní budeme chtít propočítat výši našeho dŧchodu, 

tak počítáme s přibliţnými čísly, které se budou měnit.  

Momentálně nedokáţeme odpovědět, zda se dŧchody budou pohybovat na stejné úrovni, 

jako je tomu nyní, kdy je výše dŧchodu přibliţně 50% prŧměrné hrubé mzdy. Je tedy 

určitým rizikem usuzovat, ţe dŧchody budou i v budoucnu v této výši prŧměrné hrubé 

mzdy. 

Dalším zásadním rizikem je demografie. Jedná se riziko dŧchodového pojištění, protoţe 

právě tento pilíř funguje na principu solidarity. Kde příjmy aktuálně pracujících pokrývají 

výdaje na dŧchody. Hrozí nám tedy, ţe bude více příjemcŧ dávek vŧči přispěvovatelŧm do 

systému. Momentální situace je neměnná na období příštích 20 aţ 30 let. I za předpokladu 

ţe by se zvýšila porodnost, nebude to mít na dŧchody čtyřicátníkŧ ţádný vliv. Nově 

narození nestihnou do této doby ještě začít pracovat (Syrový, 2012).  

 

Povinnosti plynoucí pro zaměstnavatele 

Zaměstnavatel přebírá zodpovědnost u dŧchodového pojištění za výpočet a odvody 

pojištění a administrativu z toho vyplývající. Předkládá měsíční přehledy zaměstnance a za 

kaţdý kalendářní rok je povinen předat zaměstnanci roční přehled nebo evidenční list 

dŧchodového spoření. Zaměstnavatel má povinnost předat kopii tohoto listu České správě 

sociálního zabezpečení, která čerpá z těchto údajŧ při vypočítávání starobního dŧchodu 

(Rubeš, 2013). 

 

1.1.2 Důchodové spoření 

Dŧchodové spoření je novým finančním produktem, který se zařadil do našeho 

dŧchodového systému k 1. 1. 2013 v rámci penzijní reformy. Dŧchodové spoření je jádrem 

druhého pilíře dŧchodového systému (Peníze.cz, 2014).  

 

Základní charakteristika 

Dŧchodové pojištění je upraveno zákonem č. 426/2011 Sb., o dŧchodovém spoření 

a zákonem č. 397/2012 Sb., o pojistném na dŧchodové spoření. 
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I kdyţ se jedná o novou část dŧchodového systému, jsou některé prvky společné 

s ostatními pilíři. 

 

Mezi základní charakteristické rysy patří - fondové financování. Kde jsou vklady účastníkŧ 

spravovány penzijními společnostmi a jsou zhodnocovány investicemi na kapitálových 

trzích. Tyto investice jsou majetkem účastníka a po ukončení spoření jsou vyplaceny ve 

formě dávek. 

Další rozdílnou charakteristikou je individuální účet, na rozdíl od dŧchodového spoření, 

kde účastník obdrţí pouze to, co si sám naspoří. Jeho prostředky nejsou vyuţívány na 

výplatu dávek ostatních. 

Výrazný prvek ekvivalence znamená, ţe vyplacené dávky odpovídají příjmŧm účastníka, 

tedy části, která z příjmu byla odvedena. U dŧchodového spoření je účast dobrovolná. 

Jestliţe účastník splňuje podmínky, má moţnost se sám rozhodnout, zda se do tohoto pilíře 

přihlásí či nikoli. Ze systému však následně není moţné vystoupit (Rytířová, 2013). 

 

Podmínky účasti 

Účastníkem dŧchodového spoření mŧţe být osoba, které nebyl přiznán starobní dŧchod 

podle zákona o dŧchodovém pojištění, je starší 18 let a splní alespoň jednu z těchto 

podmínek (Rubeš, 2013): 

 „uzavře smlouvu nejpozději do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhne věku 

35 let, 

 uzavře smlouvu v období od 1. 1. 2013do 30. 6. 2013(možnost pro osoby starší věku 

35 let), 

 uzavře smlouvu do 6 měsíců ode dne, od kterého byla poprvé od 1. 1. 2013 

poplatníkem pojistného na důchodovém pojištění (Rubeš, 2013, s. 43). 

 

Zahájení účasti 

Pro zahájení účasti ve druhém pilíři je potřeba vybrat penzijní společnost, která musí mít 

příslušná povolení k činnosti od České národní banky. Před uzavřením smlouvy je potřeba 

od účastníka zjistit znalosti a zkušenosti v oblasti financí a investování. Finanční poradci 

penzijních společností vytvoří s klienty investiční analýzu. (Rytířová, 2013).  
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Prostředky, které vkládá účastník do fondu, patří účastníkovi a jsou pouze 

obhospodařovány penzijními společnostmi. Penzijní společnost však rozhoduje o tom jaké 

dluhopisy či akcie nakoupí, dbá však na analýzu poskytnutou účastníkem. Hodnotu našich 

vkladŧ ovlivňují změny cen akcií a dluhopisŧ.  

Kaţdá penzijní společnost klientovi mŧţe nabídnout právě čtyři fondy, ve kterých mŧţeme 

své prostředky investovat. Přehled jednotlivých fondŧ a jejich parametrŧ zobrazuje 

následující tabulka (Syrový, 2012).    

 

Tabulka č. 2: Přehled základních parametrů důchodových fondů 

 Důchodový 

fond státních 

dluhopisů 

Konzervativní 

důchodový fond 

Vyváţený 

důchodový 

fond 

Dynamický 

důchodový 

fond 

Kam investuje Většina do 

státních 

dluhopisŧ ČR, 

menší část do 

dluhopisŧ 

OECD. Váţená 

prŧměrnost je 5 

let. 

Zejména státní 

dluhopisy, ale i 

dluhopisy evropských 

institucí (ECB, MMF, 

Invest. Banka). Dále 

korporátní dluhopisy 

s vysokým ratingem, 

neinvestuje do akcií 

Dluhopisy 

jako 

konzervativní 

sloţka. 

Umoţňuje 

investice do 

akcií 

Umoţňuje větší 

podíl investice 

do akcií. 

Rating 

dluhopisové 

sloţky 

5 nejlepších 

ratingových 

kategorií 

5 nejlepších 

ratingových kategorií 

7 nejlepších 

ratingových 

kategorií 

9 nejlepších 

ratingových 

kategorií 

Podíl akciové 

sloţky 

0 % 0 % Max. 40 %  Max. 80 % 

Zajištění 

měnového 

rizika 

ANO ANO Min. 75 % 

zajištěno 

Min. 50 % 

zajištěno 

Investice do 

fondů 

NE ANO max. 30 % ANO max. 

35 % 

ANO max. 35 

% 

Poplatky fixní 0,3 % p. a. 0,4 % 0,5 % 0,6 % 

Poplatky ze 

zisku  

 10 % ze zisku 

(Zdroj: Syrový, 2012, s. 95) 
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Rizikovost strategie spoření a umístění svých prostředkŧ do jednotlivých fondŧ si volí sám 

účastník. V případě rizikovější strategie mŧţe docházet k znehodnocení výnosŧ. Proto 

zákon obsahuje pojistku v podobě přesunu prostředkŧ do fondŧ s niţším rizikem. Tato 

pojistka není pouţita v případě, kdy má účastník prostředky ve fondu státních dluhopisŧ. 

Pravidla pro zákonnou změnu spoření v závěru spoření zobrazuje následující tabulka 

(Rytířová, 2013). 

 

Tabulka č. 3: Pravidla pro zákonnou změnu strategie spoření v závěru spoření 

 Důchodové fondy (DF) 

Počet let do 

dosaţení 

důchodového 

věku 

Dynamický 

DF 

Vyváţený 

DF 

Konzervativní 

DF 

DF státních 

dluhopisů 

-11 let a déle Rozloţení investic klienta bez omezení 

-10 let 0 % max. 100 

% 

 

-9 let 0 % max. 80 % min. 20 %  

-8 let 0 % max. 60 % min. 40 % 

-7 let 0 % max. 40 % min. 60 % 

-6 let 0 % max. 20 % min. 80 % 

-5 let a méně 0 % 0 % 100 % 

(Zdroj: Rubeš, 2013, s. 61) 

 

Pro dokončení procesu musí účastník sepsat s penzijní společností smlouvu o dŧchodovém 

spoření. Tato smlouva je penzijní společností registrována v Centrálním registru smluv, 

tento registr následně vydává rozhodnutí o registraci účastníka.  

 

Ukončení účasti 

Jak uţ bylo uvedeno v základní charakteristice, není moţné z dŧchodového spoření 

vystoupit. Za jeho ukončení je povaţováno uzavření smlouvy o pojištění dŧchodu, kde tato 

smlouva slouţí jako podklad pro vyplacení dávek. Tato smlouva mŧţe být uzavřena 

nejdříve tehdy, kdy je přiznán účastníkovi starobní dŧchod.  
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V případě, ţe dojde k úmrtí účastníka, dochází také k ukončení pojištění. Naspořené 

prostředky zemřelého se stávají předmětem dědictví. Jejich vypořádání je následující: 

 v případě, ţe je dědic mladší 18 let, budou mu prostředky vypláceny přes sirotčí 

dŧchod rozloţeného na dobu 5 let, 

 pokud je dědic starší věku 18 let a sám je účastníkem dŧchodového spoření převádí 

se mu prostředky na jeho účet, 

 v případě, ţe je dědic starší věku 18 let a sám není účastníkem dŧchodového 

spoření, jsou mu prostředky proplaceny přímo (Rytířová, 2013). 

 

Výpočet pojistného 

„Pojistné je placeno pouze účastníkem důchodového spoření. Sazba pojistného je 

u zaměstnanců a osob samostatně výdělečně činných 5 %. Často se však uvádí 3 + 2 % což 

znamená, že 3 % jsou do důchodového spoření přesměrována z důchodového pojištění 

snížením sazby pojistného na důchodové pojištění. Další 2 % přidává účastník navíc ze své 

výplaty. Pojistné se počítá ze stejného základu, z jakého se počítá pojistné na důchodové 

pojištění. 

Výpočet je tedy následující: 

 je určen základ pojistného pro důchodové pojištění,  

 z tohoto základu je vypočteno pojistné na důchodové pojištění 3,5 % (při neúčasti 

6,5 %)  

 z tohoto základu se také vypočítá pojistné na důchodové spoření a to sazbou 5 % 

(Rytířová, 2013, s. 62)“. 

 

Výplata dávek 

„Dávky z důchodového spoření jsou vyplaceny v pravidelných měsíčních splátkách. 

Účastník má možnost výběru mezi několika druhy důchodu, a to: 

 doživotní starobní důchod, 

 doživotní starobní důchod s pozůstalostním důchodem pro dobu tří let od úmrtí, 

nebo 

 starobní důchod na stanovenou dobu 20 let (Rytířová, 2013 s. 74).“  
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Rizika důchodového spoření 

Jelikoţ II. pilíř funguje na principu trţního produktu, je tedy spojen s moţnými výkyvy 

hodnoty investice. Mŧţeme však tvrdit, ţe trţní riziko je daleko menší v porovnání 

s rizikem politickým či demografickým, jelikoţ trhy jsou relativně předvídatelné.  

Dalším moţným rizikem je riziko demografické. Stárnutí populace má dopad i na tento 

pilíř. Prŧměrný věk obyvatelstva se bude postupně zvyšovat, coţ bude mít dopad na 

sjednávání doţivotního dŧchodu (Syrový, 2012).   

 

Povinnosti plynoucí pro zaměstnavatele 

V případě, kdy se zaměstnanec účastní dŧchodového spoření je za něj zaměstnavatel 

povinen odvádět měsíční zálohy z jeho mzdy. A to od následujícího měsíce od nabytí 

právní moci rozhodnutí o registraci smlouvy. Zaměstnavatel odvádí tyto měsíční zálohy 

správci pojistného, finančnímu úřadu (Rubeš, 2013).  

 

1.1.3 Doplňkové penzijní spoření 

Třetím pilířem dŧchodového systému je doplňkové penzijní spoření. Tento individuální 

zpŧsob spoření si na dŧchod existuje jiţ od roku 2004. Dŧchodová reforma ovlivnila 

i tento zpŧsob spoření a tak od 1. ledna 2013 upravuje toto spoření především zákon 

č. 427/2011 Sb., zákon o doplňkovém penzijním spoření. 

 

Základní charakteristika 

Fondové financování je, stejně jako u dŧchodového spoření, jednou z prvních 

charakteristik. Znamená to, ţe prostředky, které účastník vloţil, jsou spravovány 

penzijními společnostmi a zhodnocovány za pomocí investic na kapitálových trzích, a to 

podle principŧ kolektivního investování. 

Individuální účet zajišťuje účastníkovi, ţe obdrţí to, co si sám naspoří a má jistotu, ţe jeho 

naspořené prostředky nebudou pouţity na vyplacení dávek ostatních účastníkŧ. 

Výrazný prvek ekvivalence zajišťuje, ţe vyplácené dávky odpovídají výši příspěvkŧ od 

účastníka.  

Doplňkové penzijní spoření funguje na principu příspěvkově definovaného systému, kde je 

definována výše příspěvkŧ, od nichţ se následně odvíjejí vyplacené dávky.  
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Kaţdý, kdo splňuje podmínky má moţnost se rozhodnout, zda se bude účastnit. Na rozdíl 

od dŧchodového spoření mŧţe být účast v doplňkovém penzijním spoření kdykoliv 

ukončena.  

 

Podmínky účasti 

Kaţdá fyzická osoba starší věku 18 let se mŧţe stát účastníkem doplňkového penzijního 

spoření. Nezáleţí kde má tato osoba trvalé bydliště, či zda platí dŧchodové či zdravotní 

pojištění. (Rytířová, 2013) 

 

Zahájení účasti a výše spoření 

Pro začátek účasti je potřebné sepsat smlouvu o doplňkovém penzijním spoření. Tato 

smlouva mŧţe být uzavřena na dobu neurčitou či určitou a je moţné mít uzavřenou pouze 

jednu smlouvu. Smlouva mŧţe být kdykoliv vypovězena, i kdyţ tato skutečnost mŧţe mít 

daňové dopady na účastníka (Rytířová, 2013).  

 

Ode dne začátku účasti si mŧţe klient na tuto smlouvu spořit. Jakou výši bude spořit si, 

určuje sám v pojistné smlouvě. Nejniţší moţná částka je 100 Kč měsíčně a maximální 

částka není stanovena. Vhodné je uvaţovat nad moţností získání státního příspěvku, který 

je poskytován v případě, ţe měsíční příspěvek alespoň 300Kč. Klient si mŧţe v prŧběhu 

doby měnit výši vkladŧ. Vklad mŧţe být zvýšen, ale i naopak sníţen (Rubeš, 2013).  

 

V případě sjednání doplňkového penzijního spoření je účastníkŧm tohoto spoření 

poskytován příspěvek ze státního rozpočtu. Tyto příspěvky jsou na konto účastníka 

připisovány automaticky v případě, kdyţ je řádně a včas zaplacený měsíční příspěvek.  

Nárok na státní příspěvek mají účastníci, kteří mají trvalý pobyt na území České republiky 

nebo mají bydliště na území členského státu EU. Nárok mají také účastníci, kteří se jiţ 

účastní dŧchodového pojištění či jiţ dŧchod čerpají, anebo jsou účastníky veřejného 

zdravotního pojištění v České republice.  

 

Výše připisovaného státního příspěvku závisí na výši měsíčního příspěvku účastníka. Od 

1. 1. 2013 nastala změna ve výši příspěvku, který je v porovnání z předchozích rokŧ vyšší. 

Nevýhodou však je, ţe příspěvek získáme, pouze pokud je měsíční platba alespoň 300 Kč. 

V předminulých letech byl připisován příspěvek jiţ u plateb od 100 Kč. 
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Výše státních příspěvkŧ jsou tedy následující: 

 300 aţ 999 Kč, pak výše měsíčního státního příspěvku činí 90 Kč a 20% z částky 

přesahující 300 Kč, 

 1000 Kč a více Kč, pak je měsíční státní příspěvek 230 Kč (Finance.cz, online). 

 

Rozdíly státních příspěvkŧ do konce roku 2012 a od 1. 1. 2013 jsou zobrazeny 

v následující tabulce: 

 

Tabulka č. 4: Státní příspěvky v roce 2012 a 2013 

Měsíční 

platba 

Státní příspěvek 

do konce roku 

2012 

Státní příspěvek 

od ledna 2013 

100 Kč 50 Kč 0 Kč 

200 Kč 90 Kč 0 Kč 

300 Kč 120 Kč 90 Kč 

400 Kč 140 Kč 110 Kč 

500 Kč 150 Kč 130 Kč 

600 Kč 150 Kč 150 Kč 

700 Kč 150 Kč 170 Kč 

800 Kč 150 Kč 190 Kč 

900 Kč 150 Kč 210 Kč 

1000 Kč a 

více 
150 Kč 230 Kč 

(Zdroj: Finance.cz , 2013) 

 

Tento nový výpočet státního příspěvku se vztahuje na všechny účastníky, jak pro pŧvodní 

penzijní připojištění tak pro nové smlouvy od roku 2013. 

 

Ukončení účasti 

Doplňkové penzijní spoření zanikne uplynutím výpovědní doby, popřípadě dnem, na 

kterém se penzijní společnost i účastník dohodli. Při takovém ukončení mŧţe být 

účastníkovi vyplaceno odbytné, nebo mu mohou být prostředky převedeny k jiné penzijní 
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společnosti. K zániku účasti dochází také úmrtím účastníka, nároky z doplňkového 

penzijního spoření se pak stávají součástí dědictví. V tomto případě získává nárok na 

vyplacení doplňkového penzijního spoření dědic klienta, nebo je moţné, aby klient při 

sepisování smlouvy určil obmyšlenou osobu. Coţ je osoba, které se v případě úmrtí klienta 

vyplatí plnění z doplňkového penzijního spoření. Za ukončení se také povaţuje, ukončení 

výplaty starobní nebo invalidní penze. Výplata prostředkŧ mŧţe být vyplacena 

jednorázovým vyrovnáním, nebo mŧţe dojít k převodu prostředkŧ k ţivotní pojišťovně, 

která prostředky vyuţije na úhradu doţivotní penze (Rytířová, 2013).  

 

Výplata dávek  

Výplata dávek z doplňkového penzijního spoření není striktně vázána na dŧchod, jak je 

tomu například u dŧchodového spoření. Podmínkou pro výplatu dávek je dosaţení 60 let 

a  trvání smlouvy musí být alespoň 5 let.  

V případě splnění těchto podmínek si mŧţeme vybrat z těchto rŧzných výplat dávek: 

 starobní penze na dobu určitou,  

 doţivotní penze nebo 

 jednorázové vyrovnání (Syrový, 2012). 

 

Rizika doplňkového penzijního spoření 

Oproti druhému pilíři jsou u doplňkového penzijního spoření velmi malá politická rizika, 

zatím ţádná strana nevyjádřila úmysl, který by vedl k zásadní změně v tomto pilíři. Stejně 

však, jak je tomu u dŧchodového spoření, zde hrozí riziko nevhodného investování 

penzijní společností. Další nevýhodou je, ţe klient si mŧţe vybrat pouze z daných 

investičních strategií a vzhledem k tomu mŧţe daný výnos kolísat a klient se vystavuje 

riziku ztráty svých prostředkŧ (Rytířová, 2013). 

 

1.2 Ţivotní investiční pojištění 

Je dŧleţité přiblíţit základní charakteristiku ţivotního investičního pojištění vzhledem 

k tomu, ţe analytická část této práce je zaměřena na porovnávání výhod při přispívání 

zaměstnavatele právě na ţivotní investiční pojištění nebo na doplňkové penzijní spoření. 
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1.2.1 Základní pojmy 

Při sjednávání investičního ţivotního pojištění je dŧleţité si uvědomit základní pojmy, se 

kterými se mŧţeme v pojistné smlouvě setkat. 

 Pojistitel – jedná se o instituci, která provozuje pojištění, ve většině případŧ 

pojišťovna 

 Pojistník – mŧţe být fyzickou nebo právnickou osobou. S pojistitelem uzavírá 

pojistnou smlouvu. Pojistník je povinný platit určené pojistné.  

 Pojištěný – někdy se uvádí i pojištěnec nebo účastník, je fyzická osoba, na kterou je 

sjednáno pojištění (pojistník a pojištěný mŧţe být ta samá fyzická osoba). 

 Oprávněná osoba – také označovaná obmyšlená osoba mŧţe být právnická nebo 

fyzická osoba, která v případě smrti pojištěného získává právo na výplatu 

pojistného plnění. V případě, ţe není v pojistné smlouvě stanovena, pak se určuje 

oprávněná osoba podle občanského zákona (Cipra, 2005).   

 

1.2.2 Základní charakteristika 

Investiční ţivotní pojištění je druhem pojištění, které klientovi umoţňuje zvolit svoji 

vlastní investiční strategii a tak má klient moţnost ovlivňovat výnosnost svých vloţených 

prostředkŧ. Hodnota pojistného je přímo vázána na aktuální konečnou hodnotu podílového 

účtu. Investiční ţivotní pojištění bývá zpravidla dlouhodobým pojištěním. Ve většině 

případŧ se sjednává na dobu 5 aţ 35 let. Klient pojištění mŧţe sjednat na určitou dobu, 

nebo do stanoveného věku (Rejnuš, 2011). 

Investiční ţivotní pojištění mŧţeme rozdělit na dvě části, první část zahrnuje pojištění pro 

případ smrti a druhá část je investována do podílových fondŧ. U této části na sebe klient 

přebírá riziko, protoţe výnos závisí na zhodnocení daného fondu (Finanční 

vzdělávání.cz, 2007). 
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1.2.3 Způsob investování 

Investování v rámci investičního ţivotního pojištění probíhá na základě nákupu jednotek 

do jednotlivých fondŧ. Fondy mŧţeme rozdělit takto: 

 fond peněţního trhu, 

 fond dluhopisový, 

 fond smíšený, 

 fond akciový. 

Kaţdý fond zastupuje jinou míru rizika a výnosu.  

Peněžní fond 

Peněţní fond dává přednost jistějšímu výnosu. Tyto fondy by měli investovat do jistých 

dluhopisŧ, které jsou většinou splatné do jednoho roku. V České republice u nás takto 

fondy fungovaly přibliţně před 10 lety. Nyní se některé peněţní fondy zaměřují na 

přidávání rizikovější aktiva, zejména to jsou korporátní dluhopisy a bankovní dluhopisy.  

 

Dluhopisový fond 

Dluhopisové fondy mŧţeme rozdělit podle dvou kritérií: 

 splatnost dluhopisu a 

 kreditní riziko dluhopisu.  

Doba splatnosti představuje citlivost fondu na změnu úrokových sazeb. Čím je delší doba 

splatnosti, tím by náš výnos měl být vyšší, podstupujeme však i vyšší riziko. Kreditní 

riziko určuje kvalitu dluhopisu. 

 

Smíšený fond 

Smíšený fond je mixem dluhopisového a akciového fondu. Obsahuje totiţ jak akcie, tak 

dluhopisy.  
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Akciový fond 

Současný trh nabízí širokou nabídku akciových fondŧ. Je doporučováno vybírat ze 

zahraničních fondŧ, protoţe náš domácí trh nabízí pouze pár cenných papírŧ. Akciové 

fondy nabízejí vyšší výnosy, které jsou však podmíněny vyšším rizikem (Syrový, 2010). 

 

Musíme si uvědomit, ţe pokud očekáváme vysoké výnosy, musíme si připustit vysoké 

riziko. Pokud však podstoupíme vysoké riziko, nikdo nám nezaručí, ţe naše finance 

dosáhnout vysokého zhodnocení. 

Z psychologického hlediska kaţdý klient přistupuje k riziku jinak. Je dŧleţité si uvědomit, 

jak je uvedeno výše, ţe ani vysoký risk nám nezaručí vysoké zhodnocení. V níţe uvedené 

tabulce najdeme přehled strategií, které klient mŧţe zaujmout (Kohout, 2013). 

 

Tabulka 1: Přehled strategií investování 

Strategie Riziko Časový horizont Určeno pro 

Konzervativní Nízké Krátkodobý Vhodné pro klienty, kteří nechtějí 

postoupit velké riziko. Jejich hlavní 

prioritou je stabilní zhodnocení jejich 

prostředkŧ. 

Vyváţená Střední Střednědobý Investor, který má vyváţený přístup 

k riziku a výši očekávaného výnosu. 

Dynamická Vysoké Dlouhodobý Klient podstupuje vyšší riziko a za to 

očekává vyšší výnos.  

(Zdroj: Česká asociace pojišťoven, 2014) 

Ducháčková přesně popisuje, jak investování ve fondech probíhá „Investiční fondy jsou 

rozděleny na podílové jednotky. Každá podílová jednotka představuje nárok na předepsaný 

podíl příslušného investičního fondu. Klient má v pojišťovně otevřen korunový účet, na 

který plyne jeho pojistné a ze kterého je strháváno případné rizikové pojistné a správní 

náklady pojišťovny. Vedle tohoto účtu náleží klientovi ještě podílový účet, na kterém jsou 

prostředky ve formě podílových jednotek. Za prostředky na korunovém účtu jsou 

pořizovány podílové jednotky ve fondech zvolených pojištěným (Ducháčková, 2009, 

s. 121).“ 
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Samotné pojistné mŧţeme následně rozdělit na dvě části, jak je znázorněno na níţe 

uvedeném obrázku. Zde vidíme základní rozdělení pojistného. Klient má však moţnost 

přidat k platbám i tzv. mimořádné pojistné, kdy takto zaplacené prostředky mŧţe účastník 

jednodušeji čerpat a celé se mu investují.  

 

 

Obrázek 1: Rozdělení zaplaceného pojistného 

 (Zdroj: Finanční vzdělávání.cz, 2007) 

 

1.2.4 Výhody a rizika investičního ţivotního pojištění 

Mezi výhody investičního ţivotního pojištění patří: 

 Moţnost měnit investiční strategii, 

 moţnost čerpat prostředky i během trvání pojištění, 

 zaplacené pojistné je daňově uznatelné. 

Naopak největší nevýhodou je: 

 Není garantovaná výše zhodnocení, pokud není ţivotní investiční pojištění sjednané 

s garantovaným výnosem  

 Při předčasném ukončení pojistné smlouvy mŧţe být vyplacena menší hodnota 

z individuálního účtu, tzv. odbytné 

 Výše individuálního účtu kolísá podle trţních rizik (Česká asociace pojišťoven, 

2014). 
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1.2.5 Zánik pojištění 

V případě sjednání smlouvy o ţivotním investičním pojištění má klient moţnost ukončit 

pojištění těmito zpŧsoby: 

 dohodou, 

 výpovědí, dle obchodních podmínek dané společnosti, 

 v případě, ţe klient neplatí pojistné, 

 odstoupením od smlouvy.  

V případě, ţe klient ukončí smlouvu dříve, neţ bylo stanoveno, pak mu nenáleţí všechny 

vloţené prostředky. Klient získává tzv. odbytné, kde se bere v úvahu, jak dlouho má 

pojistku sjednanou. Ve většině případŧ není vhodné rušit smlouvu v prvních letech, 

vzhledem k tomu, ţe například v prvních dvou letech je většina pojistného vyuţívána na 

pokrytí poplatkŧ (AXA Česká republika s.r.o., 2014).  

 

1.3 Příspěvky od zaměstnavatelů 

Příspěvky poskytované zaměstnavatelem na doplňkové penzijní spoření nebo investiční 

ţivotní pojištění jsou jedním z nejvíce vyuţívaných zaměstnaneckých benefitŧ.  

Podmínky pro nárokování všech výhod jsou uvedeny v zákonech: 

 zákon 586/1992 Sb., o daních z příjmu,  

 zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecném zdravotním pojištění 

 zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení.  

1.3.1 Osvobození příspěvku od daně z příjmů fyzických osob 

Příspěvek od zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření nebo ţivotní investiční 

pojištění je osvobozen od daně z příjmŧ fyzických osob za předpokladu, ţe budou dle 

§6 zákona č. 586/1992 Sb. dodrţeny tyto podmínky: 
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 platba zaměstnavatele musí být v celkovém úhrnu nejvýše 30 000 Kč ročně,  

 příspěvek musí být poukázán na účet zaměstnance u penzijní společnosti na 

doplňkové penzijní spoření nebo, 

 příspěvek musí být na penzijní pojištění poukázán ve prospěch zaměstnance na 

penzijní pojištění, kdy výplata plnění byla sjednána aţ po 60 kalendářních měsících 

a současně nejdříve v roce dosaţení věku 60 let. A dále za podmínky, ţe v případě 

smrti zaměstnance má právo na plnění z penzijního pojištění jiná osoba, kromě 

zaměstnavatele nebo 

 příspěvek hradí zaměstnavatel na pojištění pro případ doţití nebo pro případ smrti 

nebo doţití, nebo na dŧchodové pojištění, a to i při sjednání dřívějšího plnění 

v případě vzniku nároku na starobní dŧchod, nebo invalidní dŧchod. V případě, ţe 

je ve smlouvě sjednaná výplata pojistného plnění aţ po 60- ti kalendářních 

měsících a současně nejdříve v roce dosaţení věku 60 let, a dále za podmínky, ţe 

právo na plnění z pojistných smluv má pojištěný zaměstnanec, a je-li pojistnou 

událostí smrt, pak osoba určená podle zákona upravujícího pojistnou smlouvu, 

nesmíse však jednat o zaměstnavatele, který pojištění hradil (zákon 586/1992 Sb., 

2013). 

 

1.3.2 Osvobození od zdravotního pojištění 

Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn příjmŧ ze závislé činnosti a funkčních 

poţitkŧ, které jsou předmětem daně z příjmŧ fyzických osob podle zákona o daních 

z příjmŧ a nejsou od této daně osvobozeny, a které mu zaměstnavatel zúčtoval 

v souvislosti se zaměstnáním. Zúčtovaným příjmem se pro účely věty první rozumí plnění, 

které bylo v peněţní nebo nepeněţní formě nebo formou výhody posunuto 

zaměstnavatelem zaměstnanci nebo předáno v jeho prospěch, popřípadě připsáno k jeho 

dobru anebo spočívá v jiné formě plnění prováděné zaměstnavatelem za zaměstnance 

(Zákon č. 592/1992 Sb., 2013). 

 



31 

 

1.3.3 Osvobození od sociálního pojištění 

Do vyměřovacího základu zaměstnance se dále zahrnují tyto příjmy zúčtované 

zaměstnanci organizací nebo malou organizací v souvislosti se zaměstnáním, které zakládá 

jeho účast na nemocenském pojištění. Plnění věrnostní nebo stabilizační povahy, za taková 

plnění se vţdy povaţují plnění poskytnutá z dŧvodu trvání zaměstnání po určitou dobu 

nebo k určitému dni s výjimkou pojistného zaplaceného zaměstnavatelem za zaměstnance 

na jeho úrazové pojištění, zdravotní pojištění, penzijní připojištění se státním příspěvkem 

a na jeho pojištění pro případ doţití nebo pro případ smrti nebo doţití na dŧchodové 

pojištění (Zákon č. 589/1992 Sb., 2013). 

Výhody na daňových úsporách jsou zjednodušeně zobrazeny v následující tabulce: 

Tabulka č. 5: Daňové úspory při přispívání na IŢV nebo DPP 

 do 30 000 Kč 30 001 Kč a více 

Zaměstnavatel Příspěvek je pro zaměstnavatele 

daňovým nákladem.  

Příspěvek nepodléhá odvodŧm na 

soc. a zdravotní pojištění 

Příspěvek je pro zaměstnavatele 

daňovým nákladem.  

Částka příspěvku převyšující 30 

000 Kč podléhá odvodŧm na soc. 

a zdravotní pojištění (34%) 

Zaměstnanec Příspěvek zaměstnavatele 

nepodléhá dani z příjmu fyzické 

osoby.  

Zaměstnanec neodvádí 

z příspěvku zaměstnavatele 

odvody na sociální a zdravotní 

pojištění. 

Částka příspěvku převyšující 30 

000 Kč: 

 Podléhá dani z příjmŧ (15 

%) 

 Podléhá odvodŧm na SZP 

(11 %=6,5 % + 4,5 %)  

(Zdroj: Dokoupilová, 2013) 

Analýza výhodnosti příspěvkŧ od zaměstnavatele bude podrobněji rozebrána v analytické 

části.  
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2 ANALYTICKÁ ČÁST 

Na začátku analýzy je potřeba zjistit jaký produkt bude výhodnější pro zaměstnance. Pro 

zaměstnavatele se jedná o moţnost vyuţití stejných výhod jak u doplňkového penzijního 

spoření, tak u ţivotního investičního pojištění. 

 

2.1 Výběr vhodného produktu 

Pro návrh vhodného produktu je nutné, aby daný finanční poradce vytvořil se zaměstnanci 

analýzu potřeb zájemce o finanční sluţby a produktové doporučení. Na základě této 

analýzy, kde se například uvádí výše platu, závazky zájemce, atd. se vyhodnotí, jaká 

investiční strategie je pro daného klienta vhodná. V případě, ţe má jiţ zaměstnanec 

sjednáno doplňkové penzijní spoření či ţivotní investiční pojištění, je vhodné uvaţovat 

o tom, aby byl příspěvek od zaměstnavatele přidán právě k tomuto produktu. 

Analýza potřeb zájemce o finanční sluţby je přílohou této bakalářské práce. 

Vzhledem k tomu, ţe na trhu v současné době figuruje mnoho produktŧ, které není pro 

účely této práce moţné porovnávat, budou se pro modelové příklady porovnávat produkty 

od společnosti AXA Česká republika s.r.o., která nabízí jak doplňkové penzijní spoření tak 

ţivotní investiční pojištění. 

Za předpokladu, ţe má zaměstnanec jiţ sám sjednaný jeden z těchto produktŧ, mŧţe 

vyuţívat následujících výhod: 

Tabulka 2: Přehled výhod pro DPS a ŢIP 

Druh produktu Výhody 

Doplňkové penzijní spoření  Poskytován státní příspěvek (aţ 230 Kč) 

 Sníţení základu daně aţ o 12 000 Kč (měsíční 

vklad vyšší jak 1 000 Kč)  

Ţivotní investiční pojištění  Sníţení základu daně aţ o 12 000 Kč  

(Zdroj: Vlastní) 
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Z tohoto prvního pohledu je doplňkové penzijní spoření výhodnější a to z dŧvodu státního 

příspěvku. Po změnách v dŧchodové reformě nám ani jeden z produktu negarantuje 

zaručený výnos. Od 1. 1. 2013 jiţ není garantovaný nulový zápor u doplňkového 

penzijního spoření. 

2.1.1 Analýza doplňkového penzijního spoření 

Do 31. 11. 2012 bylo moţné sjednat penzijní připojištění, to bylo od 1. 1. 2013 nahrazeno 

doplňkovým penzijním spořením. Jednou z výhod penzijního připojištění je, ţe garantuje 

svým účastníkŧm nenulové zhodnocení. Ztráta fondu je dorovnána akcionáři fondu. Proto 

se u penzijního spoření investuje spíše konzervativně, coţ pro účastníka přináší nízké 

výnosy, které v některých případech nepokryjí ani inflaci. 

Jak je vidět z grafu níţe, výnosy u penzijního připojištění nepřevyšují šesti procentní 

zhodnocení. Výše zhodnocení u transformovaných fondŧ klesá a jen některé fondy 

překonaly inflaci. 

Pro rok 2013 se předpokládá, ţe výnosnost transformovaných fondŧ bude v prŧměru 1,5%, 

coţ by znamenalo pouze minimální zhodnocení, vzhledem k tomu, ţe inflace v roce 2013 

byla 1,4%.  



34 

 

 

 

Graf 1: Zhodnocení prostředků v penzijním fondu 

(Zdroj: Asociace penzijních společností ČR, 2009) 

Zhodnocení pro účastnické fondy pro rok 2013 nevypadají také příliš výnosně, podle 

předběţných zpráv pouze několik fondŧ překoná inflaci. Hlavním dŧvod nevýrazných 

výnosŧ je opatrnost investování jednotlivých fondŧ.  

Poplatky spojené s doplňkovým penzijním spořením 

Dle zákonného ustanovení §61 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření 

má penzijní společnost nárok pouze na jednorázové poplatky od účastníka. A to v těchto 

případech, kdy klient: 

 změnil strategii spoření, 

 převádí prostředky k jiné penzijní společnosti, 

 pozastaví výplatu dávky, 

 chce obdrţet výpis o doplňkovém penzijním spoření častěji neţ jednou ročně, 

 ţádá o jiný zpŧsob výplaty dávky neţ vnitrostátním bankovním převodem.  
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Zákon také stanoví maximální výši poplatku, která je v případě změny strategie nejvýše 

500Kč a při převodu peněţních prostředkŧ k jiné společnosti maximálně 800 Kč.  

U následujících třech změn musí poplatky odráţet účelně vynaloţené náklady na jejich 

provedení (Zákon č. 427/2011Sb, o doplňkovém penzijním spoření).  

Přehled poplatkŧ jednotlivých fondŧ zveřejnilo 5. vydání časopisu Profi 

Poradenství&Finance. Přehled poplatkŧ pro společnost AXA Česká republika s.r.o. 

zobrazuje následující tabulka. Přehled poplatkŧ ostatních fondŧ je přílohou této bakalářské 

práce. 

 

Poplatky Strategie 

Povinný konzervativní 

účastnický fond 
0,40% + 10 % ze zisku 

Povinný 

konzervativní 

Dluhopisový účastnický 

fond 
0,80% + 10 % ze zisku Dluhopisový 

Smíšený účastnický fond 0,80% + 10 % ze zisku Smíšený 

Tabulka 3: Přehled poplatků AXA penzijní společnost 

(Zdroj: Profi Poradenství&Finance, 2013) 

2.1.2 Analýza ţivotního investičního pojištění 

Kaţdá pojišťovna v současné době nabízí širokou nabídku fondŧ, do kterých v rámci 

ţivotního investičního pojištění mŧţe klient investovat. Kaţdý poradce musí s klientem 

vytvořit analýzu potřeb, na základě které si klient vybere, do jakého fondu bude investovat. 

V grafu níţe vidíme zhodnocení fondu společnosti AXA Česká republika s.r.o. Je dŧleţité 

vzít v úvahu výnos za delší období. Kaţdá společnost uvádí přehled výnosŧ na svých 

webových stránkách.  
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Graf 2: Vývoj hodnoty podílových jednotek v % 

(Zdroj: AXA Česká republika s.r.o., 2014) 

Vzhledem k tomu, ţe v prvních dvou letech je skoro celá část pojistného vyuţívaná na 

pokrytí poplatkŧ, je dobré hodnotit jednotlivý fond podle výnosŧ za delší období. 

Následující graf zobrazuje výnosnost od zaloţení fondu.  
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Graf 3: Výnosnost hodnoty podílových jednotek od zaloţení fondu 

(Zdroj: AXA Česká republika s.r.o., 2014) 

 

Mŧţeme tvrdit, ţe ve většině případŧ je investování do fondŧ investičního ţivotního 

pojištění výnosné. Dŧleţitou roli hraje délka pojištění, investiční ţivotní pojištění se 

sjednává na delší dobu, proto mohou být výkyvy jednotlivých fondŧ zanedbatelné 

v porovnání s délkou pojištění. 

Jak jiţ bylo naznačeno, investiční ţivotní pojištění zahrnuje poplatky, které představují 

nemalou částku. Pro samotného zaměstnance je dŧleţité znát své moţnosti v případě, ţe by 

se ke svým prostředkŧm potřeboval dostat dříve neţ v dŧchodovém věku.  

Pro nejvýhodnější vyuţití prostředkŧ z investičního ţivotního pojištění byla vybrána 

moţnost, kdy klient rozdělí placenou částku do dvou tarifŧ. Tímto zpŧsobem mŧţe část 

prostředkŧ čerpat mnohem rychleji. Platba je tedy rozdělena takto: 
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 tarif mimořádný. 

Klient si danou částku mŧţe rozloţit na tyto dvě části, kde pojistné v hlavním tarifu slouţí 

na dlouhodobé zhodnocení a na případná rizika, která jsou sjednána. Mimořádný tarif je 

určen pro výplatu pojistného jiţ od prvního měsíce. Záleţí na klientovi, jak často si bude 

prostředky posílat na svŧj účet. Mŧţe se jednat o platby kaţdý měsíc, čtvrtletně, pololetně 

nebo jednou ročně. Při zaslání prostředkŧ z mimořádného tarifu na klientŧv účet je 

automaticky strhnuta daň ve výši 15% a poplatek, který je u společnosti AXA Česká 

republika s.r.o. 25 Kč.  

Pro vysvětlení pouţijeme jednoduchý příklad: 

Celkový příspěvek zaměstnavatele: 1 500 Kč 

Rozdělení příspěvku na:  hlavní tarif 500 Kč 

    mimořádný tarif 1 000 Kč 

 

Obrázek 2: Přehled výplaty pojistného z mimořádného tarifu 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Při měsíční výplatě mimořádného tarifu po dobu jednoho roku mŧţe zaměstnanec získat 

9 900 Kč. V hlavním tarifu se mu prostředky zhodnocují. Výběr by měl být uskutečněn 

pouze ve výjimečných případech. Prostředky v hlavním tarifu totiţ slouţí k zajištění rizik 

v případě smrti. Klient by tedy tyto prostředky neměl čerpat dříve, neţ bylo sjednáno ve 

smlouvě.  

Poplatky spojené s investičním životním pojištěním 

Určení poplatkŧ spojených s investičním ţivotním pojištěním není jednoduchou záleţitostí. 

Poplatkŧ je mnoho ať se jedná o správní poplatky, inkasní poplatek nebo sráţku za 
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rizikové pojistné. Pro případné porovnání nákladovosti mŧţeme vyuţít ukazatel TANK. 

Jedná se o ukazatel, který mŧţeme pouţít pro jakýkoliv investiční produkt, u něhoţ se 

hradí poplatky. Mŧţeme říci, ţe ukazatel TANK je obdobou RPSN (roční procentuální 

sazba nákladŧ) u úvěrŧ. Číslo, které je vyjádřeno v procentech určuje jak je daný investiční 

produkt drahý v určité modelové situaci. Mŧţe tak klientovi pomoci při rozhodování u jaké 

společnosti bude své prostředky investovat (TANK, 2011). 

 

2.2 Analýza nákladů zaměstnavatele 

Pro účely této práce budeme porovnávat výhodnost pro přispívání na investiční ţivotní 

pojištění, protoţe dle analýzy usuzuji, ţe pro klienta je tento produkt výhodnější a to 

z dŧvodu moţnosti čerpání prostředkŧ z mimořádného účtu. 

V této analýze porovnávám hrubé mzdy vynaloţené u tří rŧzných firem. Jsou porovnávány 

náklady současné a náklady, které by měl zaměstnavatel v případě, ţe by zaměstnanci 

přispíval na investiční ţivotní pojištění. Následně je srovnána čistá mzda zaměstnancŧ 

v případě, ţe jim je či není poskytován příspěvek na investiční ţivotní pojištění. 

 

2.2.1 Ing. Miroslav Kučerka 

První analýza je zaměřená na mzdové náklady podnikatele Ing. Miroslava Kučerky, který 

podniká v oboru výroby keramiky jiţ od roku 1988. Keramika U Kocoura chlupatého se 

zaměřuje na ruční výrobu keramiky, suvenýrŧ a upomínkových předmětŧ. Svým 

zákazníkŧm nabízí tradiční ruční výrobu předmětŧ, jako jsou keramické zvonečky, hrnky 

(Kučerka, 2014). 

Ing. Kučerka zaměstnává celkem 7 zaměstnancŧ na těchto pozicích: 

 grafik, 

 účetní 

 dvě keramičky, 

 vedoucí výroby, 
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 obchodní zástupce, 

 řidič. 

Všichni zaměstnanci jsou zaměstnáni na hlavní pracovní poměr.  

Náklady jsou zobrazeny v následující tabulce. 

Tabulka 4: Náklady na mzdy bez příspěvku Ing. M. Kučerka 

  
Řidič Grafik Účetní 

Hrubá mzda 18 000 Kč 15 000 Kč 15 000 Kč 

Pojistné hrazené 

zaměstnavatelem 34% 6 120 Kč 5 100 Kč 5 100 Kč 

Super hrubá mzda 24 120 Kč 20 100 Kč 20 100 Kč 

Daň 15%  3 618 Kč 3 015 Kč 3 015 Kč 

Pojistné zaměstnance 

11% 1 980 Kč 1 650 Kč 1 650 Kč 

Čistá mzda po slevě na 

poplatníka 14 472 Kč 12 405 Kč 12 405 Kč 

    

  
Obchodní 

zástupce 

Vedoucí 

výroby 
Keramička 

Hrubá mzda 15 000 Kč 13 000 Kč 12 000 Kč 

Pojistné hrazené 

zaměstnavatelem 34% 5 100 Kč 4 420 Kč 4 080 Kč 

Super hrubá mzda 20 100 Kč 17 420 Kč 16 080 Kč 

Daň 15%  3 015 Kč 2 613 Kč 2 412 Kč 

Pojistné zaměstnance 

11% 1 650 Kč 1 430 Kč 1 320 Kč 

Čistá mzda po slevě na 

poplatníka 12 405 Kč 11 027 Kč 10 338 Kč 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazŧ Ing. M. Kučerky) 

 

Celkové měsíční mzdové náklady činí 134 000 Kč. Celkové roční mzdové náklady tedy 

činí 1 608 000 Kč.  

Nyní analyzujeme moţnost, kdy zaměstnancŧm přispívá na investiční ţivotní pojištění 

1 500 Kč. 
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Tabulka 5: Náklady na mzdy s poskytnutým příspěvkem Ing. M. Kučerka 

  
Řidič Grafik Účetní 

Výše příspěvku 1 500 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč 

Hrubá mzda 16 881 Kč 13 881 Kč 13 881 Kč 

Pojistné hrazené 

zaměstnavatelem 34% 5 740 Kč 4 720 Kč 4 720 Kč 

Super hrubá mzda 22 621 Kč 18 601 Kč 18 601 Kč 

Záloha na daň po slevě 

15% 3 393 Kč 2 790 Kč 2 790 Kč 

Pojistné zaměstnance 

11% 1 857 Kč 1 527 Kč 1 527 Kč 

Čistá mzda po slevě na 

poplatníka 13 701 Kč 11 634 Kč 11 634 Kč 

    

  
Obchodní 

zástupce 

Vedoucí 

výroby 
Keramička 

Výše příspěvku 1 500 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč 

Hrubá mzda 13 881 Kč 11 881 Kč 10 881 Kč 

Pojistné hrazené 

zaměstnavatelem 34% 4 720 Kč 4 040 Kč 3 700 Kč 

Super hrubá mzda 18 601 Kč 15 921 Kč 14 581 Kč 

Záloha na daň po slevě 

15% 2 790 Kč 2 388 Kč 2 187 Kč 

Pojistné zaměstnance 

11% 1 527 Kč 1 307 Kč 1 197 Kč 

Čistá mzda po slevě na 

poplatníka 11 634 Kč 10 256 Kč 9 567 Kč 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazŧ Ing. M. Kučerky) 

 

V případě, kdy by zaměstnavatel Ing. Kučerka přispěl svým zaměstnancŧm měsíčně 1 500 

Kč na investiční ţivotní pojištění, budou jeho měsíční mzdové náklady 134 004 Kč, 

celkové roční náklady na zaměstnance budou 1 608 045 Kč. 

Jak zobrazuje následující graf, tento zpŧsob odměňování zaměstnancŧ by zvýšil roční 

mzdové náklady o 45 Kč.   
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Graf 4: Porovnání mzdových nákladů Ing. Kučerka 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Na první pohled je zřejmé, ţe implementace tohoto benefitu by neměla pro Ing. Kučerku 

ţádné výrazné výhody ani nevýhody. Jedná se pro něj o stejné mzdové náklady jako 

v případě, kdy zaměstnancŧm nepřispívá na dané pojištění.  

Je dŧleţité zmínit, ţe v současné chvíli z ročních mzdových nákladŧ je odváděno 

781 200 Kč státu. Tato částka představuje 48,6 % z celkových mzdových nákladŧ. 

V případě, příspěvku 1 500 Kč by z celkových mzdových nákladŧ bylo odváděno 

720 012 Kč, coţ představuje 44,8 % z celkových mzdových ročních nákladŧ. V porovnání 

se odvádí státu o 3,8 % méně, protoţe z daného příspěvku 1 500 Kč nemusí zaměstnavatel 

odvádět sociální ani zdravotní pojištění a daň.  

Pro porovnání čisté mzdy u zaměstnancŧ předpokládáme, ţe příspěvek 1 500 Kč je 

rozloţen do hlavního a mimořádného tarifu, a ţe si zaměstnanec nechává kaţdý měsíc 

prostředky posílat na svŧj běţný účet.  

V případě, kdy by si zaměstnanec nechal zasílat 825 Kč z mimořádného tarifu, pak se jeho 

mzda zvýší o 54 Kč. Navíc se mu mŧţe zhodnotit 500 Kč, které se mu kaţdý měsíc 

připisují v hlavním tarifu. 
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Graf 5: Porovnání čisté mzdy zaměstnanců Ing. Kučerky 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Tento graf porovnává čistou mzdu, kterou bude mít zaměstnanec připsanou na svŧj účet. 

Vţdy záleţí na zaměstnanci, jak se rozhodne vybírat prostředky z mimořádného fondu.  

 

2.2.2 Společnost XY s.r.o. 

Firma XY s.r.o. je soukromá školka, která nechtěla být jmenována z dŧvodu ochrany 

osobních údajŧ. Z toho dŧvodu také nejsou uvedeny bliţší informace o společnosti.  

Struktura firmy je následující: 

 1 ředitelka, 

 13 učitelek, 

 5 provozních pracovníkŧ, 

 6 obchodně provozních pracovníkŧ. 

Náklady na výplatu mezd jsou zobrazeny v následující tabulce.  
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Tabulka 6: Náklady na mzdy 

  Ředitelka Učitelé 
Provozní 

pracovníci 

Obchodní 

pracovníci 

Hrubá mzda 33 730 Kč 19 360 Kč 10 220 Kč 9 734 Kč 

Pojistné hrazené 

zaměstnavatelem 34% 
11 468 Kč 6 582 Kč 3 475 Kč 3 310 Kč 

Super hrubá mzda 45 198 Kč 25 942 Kč 13 695 Kč 13 044 Kč 

Daň 15%  6 780 Kč 3 891 Kč 2 054 Kč 1 957 Kč 

Pojistné zaměstnance 11% 3 710 Kč 2 130 Kč 1 124 Kč 1 071 Kč 

Čistá mzda po slevě na 

poplatníka 
25 310 Kč 15 409 Kč 9 112 Kč 8 777 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazŧ firmy XY s.r.o.) 

V tomto případě, kdy zaměstnavatel nepřispívá zaměstnancŧm, jsou celkové měsíční 

náklady firmy 529 185 Kč. Celkové mzdové roční náklady jsou 6 350 220 Kč.  

V následující tabulce je zobrazena moţnost, kdy zaměstnavatel svým zaměstnancŧm 

přispívá 1 500 Kč.  

Tabulka 7: Náklady na mzdy s poskytnutím příspěvku 

  
Ředitelka Učitelé 

Provozní 

pracovníci 

Obchodní 

pracovníci 

Výše příspěvku 1 500 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč 1 500 Kč 

Hrubá mzda 32 611 Kč 18 241 Kč 9 101 Kč 8 615 Kč 

Pojistné hrazené 

zaměstnavatelem 34% 11 088 Kč 6 202 Kč 3 094 Kč 2 929 Kč 

Super hrubá mzda 43 699 Kč 24 443 Kč 12 195 Kč 11 544 Kč 

Záloha na daň po slevě 15% 6 555 Kč 3 666 Kč 1 829 Kč 1 732 Kč 

Pojistné zaměstnance 11% 3 587 Kč 2 007 Kč 1 001 Kč 948 Kč 

Čistá mzda po slevě na 

poplatníka 24 539 Kč 14 638 Kč 8 341 Kč 8 006 Kč 

(Zdroj: Vlastní zpracování dle výkazŧ firmy XY s.r.o.) 

V tomto případě jsou měsíční náklady na mzdy 491 698Kč, k těmto nákladŧm připočítáme 

příspěvek 1 500 Kč na kaţdého zaměstnance, pak celkové měsíční náklady vycházejí 

529 198 Kč. Celkové roční náklady na zaměstnance jsou 6 350 376 Kč.  
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Porovnáme-li celkové roční náklady, vychází nám ztráta ve výši 162 Kč za předpokladu, 

ţe zaměstnavatel přispívá svým zaměstnancŧm 1 500 Kč na doplňkové penzijní spoření 

nebo ţivotní investiční pojištění.  

Mzdové náklady firmy XY s.r.o. zobrazuje následující graf. 

 

Graf 6: Porovnání nákladů na mzdy firmy XY s.r.o. 

(Zdroj: Vlastní) 

V případě, kdy by zaměstnavatel společnosti XY s.r.o. poníţil hrubou mzdu o příspěvek ve 

výši 1 500Kč, pak by roční mzdové náklady vzrostly o 162 Kč.  
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Graf 7: Porovnání čisté mzdy firmy XY s.r.o. 

 (Zdroj: Vlastní) 

I u mezd společnosti XY s.r.o. dochází díky zaměstnaneckému příspěvku o navýšení čisté 

měsíční mzdy o 54 Kč. I zde se předpokládá, ţe si prostředky ze svého mimořádného účtu 

zaměstnanec nechává kaţdý měsíc posílat na svŧj běţný účet. A nadále se mu zhodnocují 

prostředky z hlavního tarifu. 

 

2.2.3 VELECKÝ, s.r.o. 

Třetí analyzovanou společností je firma VELECKÝ, s.r.o. Jedná se o malou rodinnou 

firmu, která podniká v oboru truhlářství a kovovýroby. Firma podniká jiţ od roku 2011 

v návaznosti na podnikání Ing. Jaroslava Veleckého, který podnikal v oboru truhlářství jiţ 

od roku 1993. 

Společnost zaměstnává čtyři odborné pracovníky, kteří jsou vyučení v oboru truhlář. 

V případě většího počtu zakázek společnost zaměstnává pracovníky na dohodu 

o provedení práce (Velecký s.r.o., 2014). 

Vzhledem k tomu, ţe hrubá mzda u pracovníkŧ závisí od počtu pracovních dní v měsíci, 

budeme vycházet z toho, ţe prŧměrný počet pracovních dní je 21 a počet odpracovaných 

hodin je 168.  
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Tabulka 8: Náklady na mzdy bez příspěvku VELECKÝ, s.r.o. 

  Truhlář 

Hrubá hodinová mzda 110 Kč 

Průměrný počet dnů 21 

Průměrný počet hodin 168 

Hrubá mzda  18 480 Kč 

Pojistné hrazené 

zaměstnavatelem 34% 6 283 Kč 

Super hrubá mzda 24 763 Kč 

Daň 15%  3 714 Kč 

Pojistné zaměstnance 11% 2 033 Kč 

Čistá mzda po slevě na 

poplatníka 14 803 Kč 
(Zdroj: Vlastní dle zpracovaných podkladŧ VELECKÝ s.r.o.) 

V případě, ţe společnost bude svým pracovníkŧm přispívat 1 500 Kč, pak je nutné sníţit 

hodinovou mzdu, pro tento příklad bude mzda sníţena prŧměrně o 7 Kč na hodinu.  

Tabulka 9: Náklady na mzdy s příspěvkem VELECKÝ s.r.o. 

  Truhlář 

Výše příspěvku 1 500 Kč 

Hrubá hodinová mzda 101 Kč 

Počet dnů 21 

Počet hodin  168 

Hrubá mzda 17 304 Kč 

Pojistné hrazené 

zaměstnavatelem 34% 5 883 Kč 

Super hrubá mzda 23 187 Kč 

Záloha na daň po slevě 

15% 3 478 Kč 

Pojistné zaměstnance 11% 1 903 Kč 

Čistá mzda po slevě na 

poplatníka 13 992 Kč 
(Zdroj: Vlastní dle zpracovaných podkladŧ VELECKÝ s.r.o.) 

Vezme-li v úvahu prŧměrné mzdy zaměstnancŧ, pak celkové náklady na mzdy bez 

příspěvku činí 1 188 634 Kč, v případě přispívání jsou celkové mzdové náklady 

1 184 993 Kč. U této modelové situace se jedná o úsporu na mzdových nákladech ve výši 

3 640 Kč. Předpokládáme-li, ţe se celkové náklady firmy za rok sníţí o 3640 Kč, pak by se 

i celkový zisk firmy měl zvýšit o tuto částku. Z těchto 3 640 Kč bude muset společnost 

odvést daň z příjmu PO ve výši 19 %. Celkové čistá úspora tedy činí 2 948 Kč.   
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Graf 8: Celkové mzdové náklady společnosti VELECKÝ s.r.o. 

(Zdroj: Vlastní) 

 

Pro samotného zaměstnance tato změna nepřinese velký rozdíl. Měsíčně se čistá mzda 

zhodnotí o 14 Kč. V případě, ţe si bude zasílat prostředky z mimořádného účtu měsíčně. 

 

 

Graf 9: Porovnání čisté mzdy zaměstnanců firmy VELECKÝ s.r.o. 

(Zdroj: Vlastní) 
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2.3 Poskytnutí příspěvku jako motivačního nástroje 

Příspěvek na doplňkové penzijní spoření nebo investiční ţivotní pojištění nemusí být 

zaměstnavatelem poskytnut pouze zpŧsobem odečtení ze mzdy, jak jiţ bylo analyzováno. 

Zaměstnavatel mŧţe svým zaměstnancŧm poskytnout tento příspěvek jako určitý 

motivační nástroj, místo běţného zvýšení mzdy (Macháček, 2013).  

Tabulka 10: Mzdové náklady u zvýšení hrubé mzdy 

Navýšení hrubé mzdy o 1 500 Kč 

Hrubá mzda 15 000 Kč 

Hrubá mzda po 

navýšení 16 500 Kč 

Pojistné hrazené 

zaměstnavatelem 34% 5 475 Kč 

Super hrubá mzda 21 975 Kč 

Daň 15% 3 296 Kč 

Pojistné zaměstnance 

11% 1 815 Kč 

Čistá mzda po slevě na 

poplatníka 13 459 Kč 
(Zdroj: Vlastní) 

Následující tabulka představuje moţnost, kdy zaměstnavatel zvýší mzdu zaměstnance přes 

měsíční příspěvek na investiční ţivotní pojištění ve výši 1 500 Kč. 

Tabulka 11: Mzdové náklady s poskytnutím příspěvku 

Navýšení mzdy o příspěvek 1 500 Kč 

Hrubá mzda 15 000 Kč 

Pojistné hrazené 

zaměstnavatelem 34% 
5 100 Kč 

Super hrubá mzda 20 100 Kč 

Záloha na daň po slevě 

15% 
3 015 Kč 

Pojistné zaměstnance 

11% 
1 650 Kč 

Čistá mzda po slevě na 

poplatníka 
12 405 Kč 

Příspěvek z 

mimořádného tarifu 
825 Kč 

Celková čistá mzda 13 230 Kč 

(Zdroj: Vlastní) 

Následující graf zobrazuje změnu ve výši čisté mzdy zaměstnance.  
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Graf 10: Přehled měsíčních nákladů na zaměstnance 

(Zdroj: Vlastní) 

Jak je vidět z výše uvedeného grafu, zaměstnavatel má moţnost sníţit své měsíční mzdové 

náklady na jednoho zaměstnance o 375 Kč. Od této částky je nutno odečíst daň z příjmu 

FO nebo PO a to ve výši 15% nebo 19%.  

Pokud zváţíme tuto moţnost motivačního nástroje ze strany zaměstnavatele, pak dle níţe 

uvedeného grafu vidíme, ţe pro zaměstnance je výhodnější mít zvýšenou hrubou mzdu 

o 1 500 Kč. Zaměstnanec si takto polepší o 229 Kč.  

 

Graf 11: Čistá mzda zaměstnance 

(Zdroj: Vlastní) 
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I kdyţ by pro zaměstnance bylo výhodnější získat navýšení hrubé mzdy, je nutné 

připomenout, ţe se jedná o motivační nástroj. A tak zde doporučuji, aby zaměstnavatel 

zvýšil mzdu za pomocí příspěvku na investiční ţivotní pojištění, protoţe tímto zpŧsobem 

mŧţe ušetřit prostředky firmy a mít moţnost například zvýšit mzdu více zaměstnancŧm. 
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3 NÁVRHOVÁ ČÁST 

 

Pro návrhovou část bylo uvaţováno na základě dvou hledisek: 

1. Zda zaměstnavatelŧm přináší příspěvek na investiční ţivotní pojištění či doplňkové 

penzijní spoření sníţení mzdových nákladŧ 

2. Jak ovlivní příspěvek zaměstnance v čisté mzdě. 

Dle analyzovaných skutečností mŧţeme shrnout výsledky jednotlivých společností takto: 

Pro Ing. Miroslava Kučerku představuje přispívání svým zaměstnancŧm na investiční 

ţivotní pojištění zvýšení nákladŧ o 45 Kč, jedná se tedy o malou částku. Oproti tomu se 

sníţili odvody spojené s čistou mzdou o 3,8 %.  

 

Graf 12: Porovnání mzdových nákladů s odvody státu společnosti Ing. Kučerka 

(Zdroj: Vlastní) 

Z pohledu zaměstnancŧ by tento příspěvek znamenal zvýšení mzdy o 648 Kč. Jak je vidět 

z níţe uvedeného grafu, jedná se o nízké zvýšení. Dŧleţité však je, ţe v tomto případě 

příspěvek negativně neovlivnil zaměstnancovu mzdu a navíc je zde malé navýšení. 
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Zaměstnanec si mŧţe tento rozdíl zvýšit v případě, kdyţ si nechá zasílat prostředky 

například jedenkrát ročně.  

 

Graf 13: Čistá roční mzda zaměstnanců Ing. Kučerka 

(Zdroj: Vlastní) 
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Graf 14: Porovnání mzdových nákladů s odvody státu společnosti XY s.r.o. 

(Zdroj: Vlastní) 

Pro zaměstnance je výsledek analýzy také stejný. V případě, ţe by zaměstnavatel zavedl 

příspěvek na investiční ţivotní pojištění, pak by jejich čistá roční mzda vzrostla o 648 Kč. 

 

 

Graf 15: Roční změna čisté mzdy zaměstnanců firmy XY s.r.o. 

(Zdroj: Vlastní) 
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Pro firmu XY s.r.o. také navrhuji zváţení implementace příspěvku na investiční ţivotní 

pojištění.  

U poslední společnosti VELECKÝ, s.r.o. je celková úspora výraznější a to z dŧvodu 

prŧměrování pracovních hodin a to sníţenou hodinovou mzdou.  

 

Graf 16: Porovnání mzdových nákladů s odvody státu VELECKÝ s.r.o. 

(Zdroj: Vlastní) 
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Graf 17: Změna čisté mzdy zaměstnanců VELECKÝ s.r.o. 

(Zdroj: Vlastní) 
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ZÁVĚR 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo zjistit, jaké výhody či nevýhody přináší 

zaměstnavatelŧm přispívání na investiční ţivotní pojištění nebo doplňkové penzijní 

pojištění, a jak tento příspěvek mŧţe ovlivnit čistou mzdu zaměstnance. 

Nejdříve jsem vymezila základní charakteristiku spojenou s penzijní reformou. Další část 

teoretické práce je věnována investičnímu ţivotnímu pojištění a základním informacím 

o výhodách přinášející přispívání zaměstnancŧm na investiční ţivotní pojištění nebo 

doplňkové penzijní spoření. 

Na základě analýzy bylo nutné rozhodnout jaký z produktŧ je výhodnější pro zaměstnance. 

Toto rozhodnutí bylo pro potřeby této práce všeobecné a hledělo se na nejefektivnější 

moţnost jak získat z daných pojištění prostředky pro zaměstnance. Z dŧvodu moţnosti 

čerpat prostředky z mimořádného tarifu bylo vybráno investiční ţivotní pojištění. V praxi 

je vţdy dŧleţité zohlednit rŧzné faktory a tak se kaţdý zaměstnanec mŧţe rozhodnout pro 

jedno z těchto pojištění. 

Následně byla analýza aplikovaná na tři rŧzné firmy a jejich současné mzdové náklady. 

Jednalo se o ţivnostníka zaměstnávající 7 zaměstnancŧ s fixní měsíční mzdou. Dále 

společnost s ručením omezeným, která zaměstnává 25 zaměstnancŧ s fixní měsíční mzdou 

a společnost s ručením omezeným, která zaměstnává 4 zaměstnance s hodinovou mzdou.  

Ze strany zaměstnavatelŧ bych doporučila implementaci příspěvkŧ, protoţe tímto 

zpŧsobem si nezvyšují své současné mzdové náklady a mŧţou tak zajistit zvýšení mzdy 

pro své zaměstnance. Prostředky, které by odvedli státu, mají moţnost být lépe 

zhodnoceny a nakonec vyplaceny v době, kdy budou současní zaměstnanci v dŧchodovém 

věku. V případě, ţe by zaměstnavatel uvaţoval o zvyšování mezd, je moţné vyuţít 

příspěvek, a tím v porovnání sníţit mzdové náklady oproti klasickému navýšení mzdy. 

Ze strany zaměstnancŧ přináší příspěvek ze současné mzdy zvýšení. Výše zvýšení čisté 

mzdy mŧţe být ovlivněna přímo zaměstnancem. Záleţí, jaké intervaly si zvolí pro 

vyplácení prostředkŧ z mimořádného tarifu, v případě, kdy bude mít sjednané investiční 

ţivotní pojištění. V případě, kdy se rozhodne zaměstnavatel zvýšit mzdu zaměstnanci 

příspěvkem, pak mŧţe dojít k malému sníţení mzdy oproti klasickému navýšení. Pro 

zaměstnance se však mŧţe jednat o benefit, protoţe je moţné, ţe by mu zaměstnavatel 

nebyl schopen zvýšit mzdu, nebo ji nezvýšil o takovou částku.  
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 Dle těchto analýz bylo všem třem společnostem doporučeno implementovat tento zpŧsob 

finančního ohodnocení, protoţe tímto zpŧsobem má moţnost zaměstnavatel zvýšit čistou 

mzdu zaměstnanci, aniţ by muset výrazně zvýšit své mzdové náklady. Také má moţnost 

oproti klasickému zvyšování mzdy sníţit své náklady. Zaměstnanec si tak mŧţe polepšit na 

čisté mzdě. A stále je zde moţnost dalšího zhodnocení prostředkŧ, neţ předpokládat, ţe 

prostředky, které odvádí ze mzdy státu, budou jednou vyplaceny ve formě dŧchodu. 
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