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Abstrakt 

Diplomová práce si klade za cíl analyzovat současné možnosti investičního životního 

pojištění v České republice. V teoretické části práce charakterizuji systém a základní 

pojmy životního pojištění a investičního životního pojištění. V praktické části práce 

je provedena statistická analýza vývoje pojistného trhu v České republice a srovnání 

produktů investičního životního pojištění u vybraných pojišťovacích institucí 

prostřednictvím vybraných parametrů a modelových příkladů. Výsledky a doporučení 

práce mohou posloužit všem subjektům účastnícím se důchodového systému se zájmem 

o moderní formu životního pojištění. 

 

 

Abstract 

The main of the master’s thesis is to determine current opportunities of investment life 

insurance in the Czech Republic. In the theoretical part of the thesis, the basic concepts 

of life insurance and investment life insurance are specified. In the practical part, the 

statistical analysis of insurance market development in the Czech Republic is presented. 

The work further provides the comparison of investment life insurance products 

of selected insurance institutions. The comparison is made on the basis of selected 

parameters and model examples. Conclusions and recommendations of this study could 

help to everybody participated in pension system and with a focus on modern form 

of life insurance. 
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Životní pojištění, investiční životní pojištění, pojistný trh, statistická analýza, životní 

riziko, komparace. 
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Úvod a cíl práce 

 

Existence životního a neživotního rizika je spojena s jakoukoli činností, kterou 

vykonáváme. Člověku je přirozené se proti hrozícím rizikům chránit, zvláště pak jsou-li 

důsledky likvidační. Bohužel význam životního rizika je v České republice stále mírně 

podceňován, a proto se pohybujeme pod úrovní využití tohoto produktu ve srovnání 

s okolním světem. Životní riziko se týká každého z nás a životní pojištění je jedním 

z výborných způsobů, jak proti tomuto riziku ochránit nejen sebe, ale i svoje blízké, 

zejména ty, kteří jsou závislí na našich příjmech. Životní pojištění prioritně zajistí naše 

blízké před finančními důsledky v případě naší smrti. Zároveň slouží jako spořící nebo 

investiční produkt, jenž zhodnotí námi vložené finanční prostředky. Životní pojištění 

zažilo od konce 90. let v České republice velký rozmach. Tento vzestup obliby 

životního pojištění byl determinován především daňovou podporou státu od roku 

2001 a také rušením anonymních vkladů České spořitelny a jejich přeměnou 

na jednorázově placené životní pojistky. Postupem času se dynamika životního pojištění 

zpomaluje. Nižší výhodnost pro klienta je vykompenzována reklamními kampaněmi 

a vysokými provizemi zprostředkovatelům a finančním poradcům. 

 

Tématem diplomové práce je investiční životní pojištění, jenž je historicky nejmladším 

typem životního pojištění, které kombinuje klasické pojištění a možnost investování 

na kapitálovém trhu. Jedná se o pojištění pro případ smrti a dožití, které 

je charakteristické tím, že výše pojistného plnění závisí na výnosech z investování 

rezerv pojistného. Celé investiční riziko nese pojistník, který si volí investiční strategii. 

Nabízí tedy klientům vyšší výnosový potenciál za cenu vyššího rizika.  

 

Cílem diplomové práce je analyzovat současné možnosti investičního životního 

pojištění v České republice a srovnat produkty vybraných pojišťovacích institucí.  

 

Práce je členěna na dvě hlavní části. V teoretické části práce charakterizuji systém 

a základní pojmy životního pojištění a investičního životního pojištění, dále roli 

životního pojištění v ekonomice, členění životního pojištění, možná připojištění 
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a výluky z pojištění, dále je také vysvětleno daňové zvýhodnění a zdanění životního 

pojištění, jeho výhody. V práci jsou popsány odlišnosti investičního životního pojištění 

a jeho přednosti. V závěru této části jsou zmíněny také pravidla investičního řízení. 

V rámci této kapitoly bude použita deskripce. 

 

Druhá část diplomové práce, zabývající se analýzou problému a současné situace, bude 

věnována statistické analýze pojistného trhu v České republice se zaměřením 

na pojistný trh životního pojištění a údaje týkající se investičního životního pojištění. 

Poté budou u pěti zvolených pojišťoven působících na českém pojistném trhu popsány 

vybrané produkty investičního životního pojištění. Následně se pokusím o srovnání 

popsaných produktů metodou komparace dle zvolených parametrů. Na základě této 

analýzy a vlastních modelových příkladů sestavených z nabídek pojišťoven doporučím, 

který ze sledovaných produktů je pro klienta nejvýhodnější. Výsledky a doporučení 

práce mohou posloužit všem subjektům účastnícím se důchodového systému se zájmem 

o moderní formu životního pojištění. 
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1 Teoretická východiska 

 

„Lidské štěstí není tvořeno velkými šťastnými náhodami, které se stávají tak zřídka, 

ale drobnými radostmi, ze kterých se můžeme těšit denně.“ 

 

Benjamin Franklin 

 

První zmínky o životním pojištění na území České republiky sahají až do počátku 

19. století, kdy tu začaly působit rakouské pojišťovny. Od druhé poloviny 19. století 

začal rozmach v zakládání českých pojišťoven. V současné době je možné životní 

pojištění považovat za klasický produkt s předností kombinace pojištění a spoření. [8] 

 

1.1 Základní pojmy 

 

Pojistitel je právnická osoba mající oprávnění k provozování pojištění, tj. pojišťovna, 

případně jiná instituce, které bylo uděleno povolení k provozování pojištění. [5] 

 

Pojistník je fyzická nebo právnická osoba, jenž s pojistitelem uzavřela pojistnou 

smlouvu a má povinnost platit pojistné. 

 

Pojištěný (pojištěnec, účastník) je fyzická osoba, na jejíž život a zdraví je pojištění 

sjednáno (pojistník a pojištěný mohou být stejná osoba). 

 

Oprávněná osoba (obmyšlený) – je fyzická nebo právnická osoba, která má právo 

na výplatu pojistného plnění v případě smrti pojištěného. Pakliže není určena explicitně 

v pojistné smlouvě, uplatňuje se občanský zákoník. Obmyšleným může být také 

instituce (např. banka u pojištění kryjícího riziko smrti dlužníka u hypoték). [3] 
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Technická úroková míra představuje v terminologii životního pojištění cenotvorný 

faktor a současně znamená zaručené minimální zhodnocení prostředků vkládaných 

do životního pojištění. Technická úroková míra ovlivňuje velikost netto pojistného, což 

znamená, že čím vyšší je technická úroková míra, tím nižší je potom pojistné. Velikost 

stanovuje pojišťovna s ohledem na možné dosažené zhodnocení technických rezerv 

životního pojištění na finančním trhu. [5] 

 

Pojistné plnění může být: 

• Jednorázová pojistná částka. 

• Důchod. [3] 

 

Pojistné může být: 

• Jednorázové pojistné, jenž se zaplatí najednou při uzavření pojistné smlouvy. 

• Běžné pojistné, které se platí opakovaně, a to obvykle v pravidelných pojistných 

obdobích splátkami stejné výše. 

• Nettopojistné je vypočteno tak, aby v průměru pojišťovně krylo pojistná plnění. 

• Bruttopojistné je nettopojistné rozšířené o složky na pokrytí správních nákladů 

pojišťovny a případných nepříznivých škodních výchylek formou bezpečnostní 

přirážky. 

• Valorizované pojistné je pojistné, které se navyšuje se souhlasem pojistníka 

podle momentálního vývoje inflace (tzv. dynamické životní pojištění). [3] 

 

Zánik pojišt ění 

Pojištění může skončit následujícími způsoby: 

• Uplynutím doby, na níž bylo sjednáno. 

• Smrtí pojištěného. 

• Nezaplacením pojistného ve stanovených lhůtách. 

• Výpovědí pojištění pojistníkem kdykoliv v průběhu pojistné doby. 

• Výpovědí pojištění pojistitelem (do dvou měsíců od uzavření pojistné smlouvy). 

• Odstoupením pojistitele od pojistné smlouvy. [8] 
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Neplacení běžného pojistného 

Při neplacení běžného pojistného životní pojištění obvykle nezanikne, ale pokračuje 

do konce sjednané pojistné doby s redukovanou pojistnou částkou nebo redukovaným 

důchodem (u pojištění pro případ smrti se někdy redukuje pojistná doba) či v případě 

přiznání invalidity pojistníka bývá tento zproštěn od placení pojistného. Pojišťovna 

v podstatě platí pojistné sama místo pojistníka. [3] 

 

Pro stanovení výše pojistného se sestavuje sazebník pojišťovny, kdy pojišťovna bere 

v úvahu pro jednotlivé pojistné produkty následující parametry: 

• Pohlaví pojištěného (nižší úmrtnost žen zajišťuje nižší pojistné)1. 

• Vstupní věk pojištěného. 

• Pojistná doba u které se rozlišuje: 

o Dočasné pojištění, kdy pojistná doba je předem smluvně omezena. 

o Trvalé pojištění, kdy pojistná doba není předem smluvně omezena. 

o Pojištění s odkladem, kdy povinnost pojistného plnění pojišťovnou 

je odložena o sjednanou dobu odkladu. [3] 

 

Podíl na zisku je rozdělování výnosu hospodaření pojišťovny pojištěným, toho 

pojišťovna dosahuje na finančním trhu prostřednictvím investování svých technických 

rezerv nad rámec technické úrokové míry. [3] 

 

Pojištění více životů  je pojištění, u něhož pojistné plnění závisí na životě či smrti dvou 

nebo více osob. 

 

Skupinové pojištění  je hromadně sjednávané pojištění pro skupinu osob 

(např. zaměstnavatel pojistí hromadně své zaměstnance). 

 

Sdružené pojištění je pojištění více rizik v rámci jedné pojistné smlouvy (např. úrazové 

připojištění). 

                                                 
1 S tématem zohlednění pohlaví pojištěného souvisí antidiskriminační zákon Evropské unie, který 

ukončuje platnost zohlednění pohlaví pojištěného na výši pojistného, bude o něm pojednáno ve vlastní 

části diplomové práce. 
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Zajištění je pojištění pojišťovny formou přenesení části rizik pojišťovnou na jiného 

pojistitele za cenu odstoupení části inkasovaného pojistného prvopojistitelem zajistiteli. 

[3] 

 

Finanční fond  je interní fond tvořený různými typy investic. [3] 

 

Podílová jednotka  je podíl finančního fondu, který představuje nárok na část hodnoty 

finančního fondu. 

 

Počáteční podílová jednotka  je jednotka zakoupená zaplacením běžného pojistného 

v průběhu prvního roku od zvýšení. 

 

Akumulační podílová jednotka je podílová jednotka zakoupená zaplacením 

mimořádného nebo běžného pojistného, která není stanovená jako počáteční jednotka. 

 

Nákupní cena je cena, za kterou si pojistník kupuje podílové jednotky. 

 

Prodejní cena je cena, za kterou pojistník prodává podílové jednotky. 

 

Alokační poměr  je poměr, ve kterém se pojistné umísťuje do jednotlivých finančních 

fondů. 

 

Klasické cenné papíry z hlediska majetkové podstaty 

• Majetkové cenné papíry – jedná se především o podnikové neboli 

tzv. korporační akcie, jejichž zakoupení znamená majetkový vstup investora 

do akciové společnosti, čili nabytí práv akcionáře nebo společníka, která může 

vyplácet dividendy2. Konkrétní obsahová náplň a rozsah závisí na počtu 

vlastněných akcií investorem a také na tom, o jaké akcie se jedná a jaká práva 

jsou s nimi spojena. 

                                                 
2 Výplata dividend není na rozdíl od dluhopisů nijak zaručena. [7] 
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o Význam podnikových akcií spočívá v tom, že si akciová společnost jejich 

emitováním a následným prodejem na primárním trhu opatřuje peněžní 

prostředky, jež v budoucnu nemusí vracet. 

o Ve srovnání s dluhopisy jsou akcie všeobecně považovány za výnosnější 

a přitahují zájem mnoha potencionálních investorů
3. Akciové trhy slouží 

vedle cíleného umisťování dlouhodobých peněžních prostředků také 

k rozsáhlým spekulačním obchodům, které zvyšují jejich likviditu. 

o Motivem nákupu akcií přitom bývá snaha investorů vedle dividend (běžných 

výnosů) dosáhnout kapitálových výnosů vyplývajících z předpokládaného 

růstu či poklesu tržních cen akcií. Umožňují tak prakticky kdykoli investovat 

libovolné objemy peněžních prostředků na libovolně dlouhá časová období. 

o Rozlišují se akcie kmenové (obyčejné)4 a akcie prioritní5. [7] [11] [16]  

 

• Dluhové cenné papíry – jedná se o různé druhy krátkodobých i dlouhodobých 

dluhopisů. Dluhopis je cenný papír dokladující zapůjčení peněžních prostředků 

investorem. Jedná se o dlužní úpis, který je obvykle veřejně obchodovatelný6. 

Jejich zakoupením získá majitel právo na předem stanovený úrok, jakož 

i na navrácení zapůjčené částky (jistiny) za předem stanovených podmínek. Své 

peníze tak nevložil do podnikání, pouze je zapůjčil ekonomickému subjektu. 

Význam dluhopisů spočívá v tom, že jejich prostřednictvím si ekonomické 

subjekty mohou opatřit peněžní prostředky potřebné pro svoji činnost. Ceny 

dluhopisů jsou nepřímo závislé na výši úrokových měr. [7] [11]  

                                                 
3 Nejschůdnějším způsobem investice do zahraničních akcií jsou akciové podílové fondy. [7] 
4 S kmenovými akciemi bývají spojena tři základní práva akcionářů, a to právo účastnit se valných 

hromad akciové společnosti, předkládat návrhy, při hlasování moci uplatnit počet hlasů úměrný počtu 

držených akcií, právo na odpovídající podíl ze zisku akciovou společností vytvořeného tj. právo 

na dividendy, právo na odpovídající podíl na likvidačním zůstatku společnosti. [11] 
5 Prioritní akcie jsou akcie, s nimiž jsou spojena přednostní práva týkající se výplaty dividendy nebo 

podílu na likvidačním zůstatku. [11] 
6 Pro běžného investora je investování do obligací možné téměř pouze prostřednictvím dluhopisových 

podílových fondů, kde jsou obligace obchodovány v blocích standardní velikosti 10 milionů Kč. [7] 
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1.2 Životní pojišt ění 

 

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

se uplatňují výplaty pojistných plnění v případě pojistných událostí dotýkajících 

se života pojištěných osob nebo jiných lidí. V životním pojištění jsou kryty dvě základní 

události, a to úmrtí a dožití. Jedná se o klasický produkt, jehož hlavní předností 

je kombinace pojištění a spoření. Životní pojištění plní vedle vlastního krytí rizik 

i spořící funkci tím, že zahrnuje krytí pojistného nebezpečí úmrtí a dožití 

prostřednictvím sjednání určité pojistné částky zvolené pojistníkem. [5] [12] 

1.2.1 Struktura ceny životního pojišt ění 

Struktura ceny životního pojištění se skládá z následujících částí: 

• Riziková složka pojistného, jenž je určena na pokrytí pojistného plnění při 

úmrtí. 

• Rezervotvorná složka pojistného, která slouží k pokrytí pojistných plnění při 

dožití se sjednaného okamžiku pojištěným. 

• Kumulované správní náklady, jenž slouží na pokrytí nákladů spojených 

se správou životního pojištění. [5] 

1.2.2 Role životního pojišt ění v ekonomice 

Společenský a i národohospodářský význam životního pojištění plyne ze složky 

rizikové a spořící. Přínosy jsou následující: 

• Tlumení inflace   

Životní pojištění bývá obvykle sjednáváno na 10 a více let, placení pojistného 

na životní pojištění znamená odloženou spotřebu do budoucna. 

• Výhodné financování investic 

Část pojistného je kumulována jako úspory v technických rezervách. Pojišťovna 

musí zabezpečovat jejich zhodnocování, což znamená obezřetné a efektivní 

obchodování s aktivy, jejichž zdrojem jsou technické rezervy. Pojišťovny 

investují zpravidla do méně rizikových instrumentů jako jsou například státní 

dluhopisy, akcie atp. Pořízení těchto zdrojů umožňuje finančním institucím 
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poskytovat střednědobé či dlouhodobé úvěry, čímž je podpořena likvidita bank. 

Investování má tak pozitivní vliv na hospodářský růst. 

• Doplněk státního důchodového pojištění 

Jedná se o doplnění státního zabezpečení soukromou pojistnou ochranou.  

• Přínos pro státní rozpočet 

Přínosem jsou daňové efekty pro státní rozpočet. Pro zjednodušení lze uvést 

zdanění zisku pojišťoven a zdanění některých druhů pojistných plnění 

(respektive rozdíl mezi výší pojistného plnění a mezi zaplaceným pojistným). [6] 

[8] 

1.2.3 Členění životního pojišt ění 

Základní rozdělení životního pojištění je na: 

• Pojištění rizikové, což je pojištění, u něhož není jisté, zda dojde k pojistné 

události a tím k výplatě pojistného plnění (pojištění pro případ smrti). 

• Pojištění rezervotvorné je pojištění, u něhož musí pojišťovna počítat s výplatou 

pojistného plnění. [12] 

 

Členění životního pojištění dle zákona č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví ve znění 

pozdějších předpisů je následující: 

1. Pojištění pro případ smrti, pojištění pro případ dožití nebo pojištění pro případ 

smrti nebo dožití. 

2. Svatební pojištění nebo pojištění prostředků na výživu dětí. 

3. Důchodové pojištění. 

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

5. Kapitálové činnosti. 

6. Pojištění pro případ úrazu nebo nemoci, je-li doplňkem pojištění dle odvětví 1-5. 

[6] [8] 

 

Druhy uvedené v bodě 1 budou upřesněny v následujících podkapitolách. Zvláštní 

kategorií životního pojištění je investiční životní pojištění, jenž bude rozebráno 

odděleně, které spadá pod smíšená pojištění (resp. pojištění pro případ dožití) a liší 



17 

 

se od nich však možností volby pojištěného tím, jak a kam budou jeho prostředky 

investovány. [8] 

1.2.3.1 Pojišt ění pro p řípad smrti 

Toto pojištění kryje pouze riziko úmrtí, tedy sjednaná pojistná částka v případě 

realizace rizika je vyplacena osobě určené pojistníkem (obmyšlenému). Účelem 

je obvykle zabezpečení pozůstalých pojištěné osoby, úhrada závazků pojištěného 

v souvislosti s úmrtím, pohřbem atd. Bývá také označováno jako rizikové životní 

pojištění. Zpravidla se používá v souvislosti se získáním hypotečního úvěru, úvěru 

ze stavebního spoření či spotřebitelského úvěru. [5] [12] 

 

Existuje ve více podobách, a to  

• Dočasné pojištění pro případ úmrtí, které kryje riziko úmrtí výhradně v rámci 

sjednané pojistné doby. Bývá často využíváno v souvislosti s čerpáním úvěru, 

půjček atp., kdy se velikost částky odvíjí od velikosti dlužné částky. 

• Časově neomezené pojištění pro případ úmrtí – v tomto případě je pojistné 

plnění vždy vyplaceno, není známo, ve kterém okamžiku. V praxi bývá stanoven 

maximální horní věk pro výplatu pojistného plnění. [5] 

1.2.3.2 Pojišt ění pro p řípad dožití 

Pojištění pro případ dožití je obdobou spoření. Zpravidla se využívají dva odvozené 

druhy pojištění pro případ dožití, jde o důchodové a věnové pojištění. [5] 

 

Důchodové pojištění  

Je pojištění na dožití se sjednaného věku s postupnou výplatou pojistné částky. 

Od sjednaného okamžiku je pojištěnému vyplácena sjednaná velikost důchodu. 

Základem je vždy sjednání výplaty tzv. základního důchodu, který je určen pro krytí 

potřeb ve stáří. Rozlišuje se pojištění ihned splatného důchodu nebo pojištění 

odloženého důchodu. 

 

Vedle základního důchodu je možné si sjednat pozůstalostní důchod (který je splatný 

v případě úmrtí pojištěného osobě uvedené v pojistné smlouvě) anebo dočasný důchod 

(který se vyplácí pojištěnému v případě jeho plné invalidity). [5] 
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Věnové pojištění 

Jde o pojištění na dožití, které se sjednává na dožití finančně závislé osoby, dítěte. 

Pojištění sjednává jeden z rodičů, případně oba rodiče, ve prospěch svého dítěte. [5] 

1.2.3.3 Smíšené životní pojišt ění 

Jedná se o kombinaci pojištění pro případ smrti a pojištění pro případ dožití. 

Je nejdůležitějším druhem životního pojištění, jelikož se jedná o optimální kombinaci 

vytváření finanční rezervy a pojištění života. Při uplatnění se pojišťovna zavazuje 

vyplatit sjednanou pojistnou částku ve sjednaný den pojištěnému v případě, že pojištěný 

se tohoto dne dožije. V případě, že se pojistník tohoto dne nedožije, je pojistné plnění 

ve stejné výši před koncem sjednané pojistné doby vyplaceno ve prospěch osoby, kterou 

pojistník sám určí, oprávněné osobě. Pojistná částka je tedy vyplacena vždy. [5] [11] 

[12] 

 

Pro případ dožití je smíšené životní pojištění nazýváno kapitálové životní pojištění. 

 

Smíšené životní pojištění zabezpečuje nejen rodinu, ale vytváří prostředky pro případ 

dožití pojištěného, často bývá doplněno o krytí dalších pojistných nebezpečí 

neživotního charakteru, a to o pojištění úrazové a invalidní. U tohoto druhu pojištění 

je pojišťovna povinna realizovat pojistné plnění vždy, tudíž musí na každou pojistnou 

smlouvu vytvářet finanční rezervu, jenž se označuje jako technická rezerva. [8] [11] 

 

Další významnou výhodou tohoto pojištění je podíl na zisku, který pojišťovny k tomuto 

produktu obvykle nabízejí. Významnou výhodou je také široká nabídka možností 

připojištění, jenž budou rozebrána  níže. [8] 

 

Smíšené životní pojištění obsahuje dvě modifikované základní formy pojištění, 

a to Kapitálové životní pojištění a Investiční životní pojištění. 

 

Kapitálové životní pojištění  

Jedná se o klasickou formu smíšeného životního pojištění. Charakteristickým rysem 

je především to, že pojišťovna garantuje určitou minimální výnosnost vložených 
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prostředků, nicméně klient nemůže investování svých dočasně volných peněžních 

prostředků nijak ovlivnit. Základním kritériem investiční politiky pojišťovny je u tohoto 

pojištění bezpečnost spravovaného investičního portfolia. Je tedy zřejmé, že největší 

objem investic je zastoupen právě v méně výnosných, ale taktéž méně rizikových, 

dlouhodobých státních obligací, čímž se pojišťovny zároveň podílí na krytí státního 

dluhu a navíc představují likvidní rezervu, kdy mohou být prakticky okamžitě prodány, 

případně investují do bankovních obligací nebo obligací významných korporací. 

Investice do akcií získávají stále více na významu, především těch, jejichž emise jsou 

obchodovány na peněžních burzách. [11] 

 

Jde o pružné pojištění, které umožnilo různými způsoby přizpůsobovat rozsah pojistné 

ochrany svým momentálním finančním možnostem. Pojistník může v každém okamžiku 

platnosti pojistné smlouvy modifikovat pojistné, dobu placení pojistného v závislosti 

na svých potřebách a finančních možnostech. Dále může dočasně zastavit placení 

pojistného, obnovit jej, pojistné zaplatit dodatečně jednorázově, vypůjčit ze spořivé 

složky z již zaplaceného pojistného (nesmí ale překročit určitý limit zajišťující základní 

pojistné krytí). Pojistníku není účtován manipulační poplatek jako je tomu u odbytného. 

[5] 

 

Kapitálové životní pojištění se skládá ze dvou složek, a to: 

• Spořící (rezervotvorná) složka, která slouží společně s poskytovanými úroky 

na výplatu pojistné částky při dožití se daného věku. 

• Riziková složka sloužící na výplaty pojistných plnění v případě smrti, úrazu, 

invalidity, vážné nemoci a tak podobně. [5] [12] 
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1.2.3.4 Vlastnosti základních druh ů pojišt ění 

Na následujícím obrázku je uvedeno srovnání základních vlastností jednotlivých druhů 

pojištění. 

 

 
Obr. 1. Vlastnosti základních druhů pojištění (Zdroj: ČAP) 

 

1.2.4 Druhy p řipojišt ění k životnímu pojišt ění 

Připojištění se sjednává zpravidla u rezervotvorných pojištění. Jedná se o tyto druhy 

připojištění: 

• Připojištění úrazu 

o Připojištění úrazu zabezpečuje rodinu v případě úrazové smrti, zejména ale 

zabezpečuje samotného pojištěného především pro případ trvalých následků 

úrazu.  

o Lze jej sjednat k většině rezervotvorných životních nebo důchodových 

pojištění. Lze jej uzavřít také samostatně nebo jako připojištění u některých 

jiných pojištění (např. cestovní pojištění). 

o Zahrnuje obvykle pojištění pro případ smrti následkem úrazu, pojištění pro 

případ trvalých následků a denní odškodné doby nezbytného léčení. [5] [8] 

• Připojištění vážných chorob 

o Má pomoci pojištěnému při pokrytí nákladů spojených s léčením, rehabilitací, 

zčásti nahradit snížený příjem nebo zajistit potřebné ošetřování.  
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o Nárok na pojistné plnění nastává v případě diagnózy určitých vážných chorob 

jako je například rakovina, infarkt myokardu, náhlá cévní mozková příhoda 

atp. 

o Pojistná částka je vyplacena v případě diagnózy některé z vážných chorob, 

nebo v případě smrti, případně dožití konce pojištění (pokud se jednalo 

o smíšené pojištění pro případ smrti nebo dožití). 

• Připojištění dlouhodobé péče 

o K pojistnému plnění dochází v případě bezmocnosti, tj. snížení schopnosti 

pojištěného starat se o sebe nebo svou domácnost.  

• Nemocenské pojištění,  

o Je výplata sjednané velikosti pojistného plnění v případě pracovní 

neschopnosti.  

• Připojištění invalidity 

o Bývá zahrnuto v pojištění nebo je potřeba si ho připlatit zvláštním pojistným. 

o Nárok na plnění v případě invalidity vzniká v případě přiznání plné invalidity, 

což v zásadě znamená přiznání plného invalidního důchodu ze státního 

důchodového pojištění. 

o Vyžaduje se, aby k tomu zpravidla došlo po uplynutí určité čekací doby, která 

je zpravidla 2 roky. 

o Plnění v případě plné invalidity spočívá obvykle ve zproštění od placení 

pojistného, přičemž pokračuje v plném rozsahu v platnosti. 

o U důchodových pojištění, pokud je součástí dočasný důchod, dochází 

k rozsáhlejšímu plnění. Tento důchod je vyplácen po celou dobu plné 

invalidity nebo do doby vzniku nároku na základní důchod, pokud plná 

invalidita nebyla ukončena dříve. 

1.2.5 Výluky z pojistného pln ění 

Pojistitel není povinen plnit z událostí, k nimž dojde v důsledku nebo v souvislosti s: 

• občanskou válkou, válečnou událostí, válečnou invazí, vpádem zahraničního 

nepřítele, válečným stavem vyhlášeným nebo nevyhlášeným, revolučními 

událostmi, převraty, teroristickými útoky (tj. násilným jednáním motivovaným 
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politicky, sociálně, ideologicky nebo nábožensky) a mezinárodní mírovou misí, 

teroristickými akty včetně kontaminace v důsledku teroristického aktu, 

• účastí pojištěného na straně iniciátora při občanských nepokojích, vnitrostátních 

násilných nepokojích a stávkách. 

 

V takových případech je vyplacena oprávněné osobě rezerva pojištění nebo kapitálová 

hodnota, podle toho, co je dohodnuto v pojistné smlouvě. [47] 

 

Nejčastější výlukou je sebevražda pojištěné osoby, jenž má velmi specifické podmínky. 

Pojišťovny v tomto případě uplatňují časové testy trvání pojistné smlouvy a podle nich 

stanovují výši plnění nebo vyrovnání se s oprávněnou osobou, v horizontu 2 let 

od uzavření pojištění nejčastěji pojišťovny nevyplatí nic nebo vyplatí odbytné (což 

u pojištění s běžně placeným pojistným znamená totéž, protože nárok na odbytné vzniká 

zpravidla nejdříve po 2 letech a u rizikového životního pojištění na něj zpravidla 

ani nevzniká nárok). Vytvořenou rezervu pojištění v případě sebevraždy vyplácí 

například Pojišťovna České spořitelny (do 5 let trvání smlouvy) a UNIQA pojišťovna 

(do 3 let trvání smlouvy). Méně časté výluky jsou příčiny smrti radioaktivním zářením 

nebo nukleární katastrofou, při letectví (kde pojištěný nebyl cestujícím) a účastí 

na motoristických závodech. 

 

Existují výluky z pojistného plnění, které jsou typické pro určitou pojišťovnu. ČPP 

ve svých všeobecných pojistných podmínkách pro životní pojištění uvádí letecké 

a extrémní sporty, ČSOB Pojišťovna výluky rozšiřuje o řízení motorového vozidla bez 

oprávnění, Komerční pojišťovna neplní, je-li příčinou smrti teroristický akt a Wüstenrot 

životní pojišťovna mezi výlukami uvádí extrémní sporty a pobyt mimo území ČR, zemí 

EU, Kanady, Maďarska, Polska, Slovenska a USA delší než 3 měsíce bez souhlasu 

pojistitele. 

 

Pojišťovny také vymezují příčiny smrti, na jejichž základě si zakládají právo snížení 

pojistného plnění. Nejčastěji bývá využíváno při smrti pojištěného v souvislosti 

s jednáním, jímž jinému způsobil těžkou újmu na zdraví nebo smrt (např. automobilová 

havárie), se spácháním trestného činu nebo s požitím alkoholu, léků, toxických 
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a omamných látek. Snížení je až na výjimky možné maximálně o polovinu a zároveň 

nemůže klesnout pod aktuální rezervu pojištění nebo odbytné. [21] 

1.2.6 Daňové zvýhodn ění soukromého životního pojišt ění 

Dle zákona o daních z příjmů jsou daňově zvýhodněny pouze pojistné produkty, jenž 

mají charakter spoření na stáří. Daňové úlevy se vztahují jenom na ty pojistné smlouvy, 

ve kterých je sjednána výplata pojistného plnění po 60 měsících od uzavření pojistné 

smlouvy, současně s tím nejdříve v kalendářním roce dosažení věku 60 let. Dále musí 

být v pojistné smlouvě jasně sjednána minimální pojistná částka (pro případ dožití 

s pojistnou dobou od 5 do 15 let včetně minimálně 40 000 Kč a v případě pojistné doby 

nad 15 let musí mít sjednánu pojistnou částku alespoň 70 000 Kč). [8] [9] [61] 

1.2.6.1 Strana zam ěstnance (fyzická osoba) 

Od základu daně za zdaňovací období lze odečíst poplatníkem zaplacené pojistné 

za zdaňovací období, nejvíce však ve výši 12 000 Kč za rok. Částka 12 000 Kč ročně 

se vztahuje na všechny souběžně uzavřené pojistné smlouvy. Pakliže poplatníkovi platí 

pojistné zaměstnavatel, jsou částky pojistného od daně z příjmu osvobozeny do částky 

12 000 Kč od jednoho zaměstnavatele. Při placení části zaměstnancem a části 

zaměstnavatelem musí pojišťovna zabezpečit oddělenou evidenci zaplaceného 

pojistného. [8] [61] 

 

Tab. 1. Roční daňová úspora pro zaměstnance 

Měsíční pojistné Roční odpo čet od ZD Roční úspora na dani
100 Kč 1 200 Kč 180 Kč
200 Kč 2 400 Kč 360 Kč
300 Kč 3 600 Kč 540 Kč
400 Kč 4 800 Kč 720 Kč
500 Kč 6 000 Kč 900 Kč
600 Kč 7 200 Kč 1 080 Kč
700 Kč 8 400 Kč 1 260 Kč
800 Kč 9 600 Kč 1 440 Kč
900 Kč 10 800 Kč 1 620 Kč

1 000 Kč 12 000 Kč 1 800 Kč
nad 1000 Kč 12 000 Kč 1 800 Kč  

Zdroj: viz seznam použité literatury[13], vlastní zpracování 

 

V uvedené tabulce lze sledovat, jak se bude vyvíjet roční úspora na dani zaměstnance, 

jestliže budeme počítat s tím, že se bude rovnat sazbě dani z příjmů, tj. 15 %. Při 
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měsíčním pojistném na životní pojištění ve výši 1000 a více lze tedy dosáhnout 

maximální daňové úspory 1 800 Kč ročně. [13] 

 

1.2.6.2 Strana zam ěstnavatele 

Až do konce roku 2007 si zaměstnavatel přispívající na životní pojištění svých 

zaměstnanců mohl odečíst ze základu pro výpočet daně až 8 000 Kč ročně na každého 

zaměstnance. [51] 

 

Pojistné hrazené zaměstnavatelem za zaměstnance na soukromém životním pojištění 

se považuje za výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a držení zdanitelných příjmů. 

Ve snaze zjednodušit systém odpočtů byl zákonodárci stanoven od 1. ledna 2008 jeden 

jediný limit ve výši 24 000 korun, kdy může zaměstnavatel přispět celých 24 000 korun 

buď na penzijní připojištění nebo jako pojistné na soukromé životní pojištění anebo tuto 

sumu rozdělit v jakémkoli poměru mezi tyto dva finanční produkty. Z částky příspěvku 

zaměstnavatele na životní pojištění neplatí zaměstnanec navíc ani sociální, ani zdravotní 

pojištění. [8] 

 

Zaměstnavatel si souhrnně sleduje příspěvky na penzijní připojištění a na životní 

pojištění, kdy daňově uznatelná je částka maximálně do výše 24 000 Kč (tj. maximálně 

12 000 Kč daňově uznatelná částka za soukromé životní pojištění a 12 000 Kč daňově 

uznatelná částka za penzijní připojištění) za zdaňovací období. Pojistné překračující 

uvedenou hranici, které není osvobozeno od daně z příjmů, podléhá u zaměstnance 

zdanění, vstupuje do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na sociální 

a zdravotní pojištění. [9] 

 

Daňové výhody poskytnuté zaměstnanci nelze uplatnit v případě, že příspěvek 

na životní pojištění byl přímo poskytnut zaměstnanci přímo ve finanční podobě. [9] 

 

Pro názornost je pro ilustraci uveden příklad v následující tabulce č. 2. Jedná 

se o porovnání nákladů zaměstnavatele na zaměstnance a zaměstnance v případě, 

že by byla zaměstnanci navýšena mzda o 1 000 Kč, nebo by mu byla poskytnuta výhoda 

prostřednictvím příspěvku zaměstnavatele na životní pojištění částkou 1 000 Kč 
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měsíčně. V případě navýšení mzdy o 1 000 Kč by zaměstnanec musel odvést sociální 

a zdravotní pojištění, daň z příjmů. Čistý příjem by pak byl pouze 688 Kč. Díky 

příspěvku na životní pojištění uspoří zaměstnanec měsíčně 313 Kč, ročně se jedná 

o částku 3 750 Kč. Z pohledu zaměstnavatele je tento rozdíl ještě markantnější. 

V případě zvýšení mzdy zaměstnanci by bylo odvedeno sociální a zdravotní pojištění 

v souhrnné výši 340 Kč, mzdové náklady by tak celkově činily 1 340 Kč. V případě 

přípěvku na životní pojištění jsou mzdové náklady pouze 1 000 Kč.  

 

Tab. 2. Porovnání zvýšení mzdy a příspěvku na životní pojištění ve výši 1000 Kč 

Zaměstnavatel Zaměstnanec Zaměstnavatel Zaměstnanec
Zvýšení mzdy/M ěsíční p říspěvek na ŽP 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč

Zdravotní pojišt ění 90 Kč 45 Kč 0 Kč 0 Kč
Sociální pojišt ění 250 Kč 65 Kč 0 Kč 0 Kč

ZD 1 350 Kč 0 Kč
Daň z příjmů (15 %) 203 Kč 0 Kč

Měsíční náklady na zam ěstnance 1 340 Kč 1 000 Kč
Roční náklady na zam ěstnance 16 080 Kč 12 000 Kč

Příjem zaměstnance 688 Kč 1 000 Kč
340 Kč 313 Kč

4 080 Kč 3 750 KčFinanční úspora (rok)

Kč
Zvýšení mzdy Zam ěstnanecká výhoda

Finanční úspora (m ěsíc)

Zdroj: vlastní zpracování 

1.2.7 Zdanění pojistného pln ění 

Výplata pojistného plnění při splnění podmínek daňového zvýhodnění 

Základem daně v tomto případě je plnění ze soukromého životního pojištění po snížení 

o zaplacené pojistné. Příjem z kapitálového majetku, neboli rozdíl, je zdaněn sazbou 

15 % srážkové daně. V případě pojistného plnění ve formě důchodu se považuje 

za základ daně plnění z pojištění snížené o zaplacené pojistné (rozdělené rovnoměrně 

na období pobírání důchodu). [8] 

 

Výplata odbytného 

K výplatě odbytného dochází, pakliže dojde k výpovědi pojistníka a ukončení pojištění 

v kratší době, než na které bylo pojištění sjednáno. U kapitálových a investičních 

pojistek účastník pojištění nemá právo na navrácení všech vložených prostředků. Výše 

odbytného záleží na parametrech pojistky a době, po kterou bylo pojištění hrazeno. 

Obecně platí, že první dva až tři roky jde veškeré zaplacené pojistné na pokrytí nákladů 

pojišťovny a provizi.   
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Základ daně se v tomto případě se stanoví jako rozdíl odbytného a zaplaceného 

pojistného. Pokud hradil část pojistného zaměstnavatel, je pojistník povinen celkovou 

hodnotu takto zaplaceného pojistného do základu daně započítat, tj. v případě výplaty 

odbytného se příspěvek zaměstnavatele od vyplaceného odbytného neodečítá a daní 

se celá jeho hodnota. Z výsledné částky pak přímo pojišťovna odvede 15% daň. [51] 

 

Při dřívějším ukončení zaniká nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu 

daně a poplatník je povinen za zdaňovací období, ve kterém ukončil pojištění, podat 

daňové přiznání a uvést v něm jako svůj příjem částky, o které mu byl v příslušných 

letech, z důvodu jím zaplaceného pojistného, základ daně snížen. [8] 

1.2.8 Výhody životního pojišt ění 

Nejdůležitější předností životního pojištění je zabezpečení samotného pojištěného 

a jeho rodiny pro období, kdy vlastní příjmy budou nižší, dále zabezpečení rodiny 

pro případ smrti pojištěného. Další předností je pojistná ochrana hned od počátku 

pojistného vztahu. Naproti tomu spoření vyžaduje delší dobu, než je potřebná částka 

akumulována. [8] [15] 

 

Navíc se lze pojistit pro případy invalidity, které zahrnuje zproštění od placení 

pojistného v případě plného invalidního důchodu a u důchodových produktů životního 

pojištění případně i výplatu důchodu. Nespornou předností je také možnost pokračovat 

v pojištění v plném rozsahu bez placení pojistného, což by v případě spoření 

pravděpodobně nebylo možné. Pro srovnání s penzijním připojištěním lze uvést, 

že v případě nároku na invalidní penzi u penzijního připojištění nárok na výplatu vzniká 

po delší době a je vyplácena pouze naspořená částka, na výplatu starobního důchodu 

po dosažení důchodového věku již nejsou prostředky. Naproti tomu u důchodového 

pojištění (tj. pojištění, které má spořící složku) je vyplácen invalidní důchod 

ve sjednané výši po jakoukoli dobu a při dosažení důchodového věku pokračuje výplata 

doživotního základního důchodu. [8] 

 

Dále lze sjednat různá připojištění, čímž dochází k rozšíření pojistné ochrany. Jedná 

se především o pojištění úrazu. 
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Výhodou je také to, že pojišťovna akceptuje pojištění nevypoví-li je do lhůty 2 měsíců 

(byla-li tato lhůta dohodnuta), nemůže je již později vypovědět. Důvodem mohou být 

pouze důsledky úmyslných nepravdivých prohlášení pojistníka nebo pojištěného v době 

sjednávání pojištění, které se týkaly zdravotního stavu nebo věku pojištěného či zatajení 

jiných důležitých skutečností týkajících se zdravotního stavu pojištěného. 

 

Možnost snížení základu daně je další výhodou. Mají ji fyzické osoby až do výše 

12 000 Kč ročně. Další daňové výhody jsou poskytovány zaměstnavateli na pojistné 

placené za zaměstnance. [8] 



28 

 

1.3 Investi ční životní pojišt ění 

 

„Kdo se vzdá svobody, aby získal jistotu, ztratí nakonec obojí!“ 

 

Benjamin Franklin 

 

Snahou bylo zavést pružnost do pojištění. Výsledkem byly produkty, které vznikly 

v USA v 70. letech min. století, nazývané univerzální životní pojištění, později 

variabilní univerzální životní pojištění. Nová pojištění liberalizovala podmínky pojištění 

a přinesla zásadní změny v investování rezerv klientů, kdy si klient může vybrat 

investování do celé řady fondů, tohle složení se může v průběhu měnit. Je jisté, 

že s růstem životní úrovně a rozvojem investování do podílových fondů poroste 

i význam těchto nových forem pojištění a budou daleko více využívány. [1] [8]  

 

Investiční životní pojištění je pojištění pro případ smrti a dožití, je to tedy rezervotvorné 

pojištění s výplatou pojistné částky v případě smrti nebo dožití konce pojištění. Jedná 

se o historicky nejmladší životní pojištění, kombinaci klasického pojištění a investování 

na kapitálovém trhu. [6] [8] 

 

Je charakteristické tím, že výše pojistného plnění závisí na výnosech z investování 

rezerv pojistného a investiční riziko nese pojistník. Nabízí tedy klientům vyšší 

výnosový potenciál zhodnocováním rezerv za cenu vyššího rizika. Volbou investiční 

strategie tedy pojistník ovlivňuje velikost spořící složky svého pojištění. [5] [11] 

 

Výhodou je pro klienta možnost volby, kam budou jeho prostředky investovány, lze 

si vybírat z různých podílových fondů7 s rozdílnou investiční strategií 

                                                 
7 Jedná se o čistě americký vynález, podílový fond byl poprvé zaveden v roce 1924 bývalým 

obchodníkem s hliníkovým nádobím, panem Edwardem G. Lafflerem. Podílové fondy jsou relativně 

levné, velice praktické, obecně diverzifikované, řízené odborníky. Učinily investování dostupným téměř 

pro kohokoliv. [12] 
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(např. dluhopisové fondy, akciové fondy, smíšené fondy), čímž je klientovi umožněno 

vyšší zhodnocení vložených prostředků, pochopitelně je s tím také spojeno odpovídající 

riziko, že výnosy budou nakonec nižší než výnosy zaručené u kapitálového životního 

pojištění. Aby bylo zabráněno nákupům příliš rizikových instrumentů, bývá investování 

pojistníků zpravidla omezeno pouze na nákup podílových listů (případně akcií) 

podílových fondů kolektivního investování (v České republice se jedná především 

o investování do podílových listů otevřených podílových fondů), které jsou předem 

určeny. Klient si může zvolit nejvíce vyhovující investiční strategii anebo své investice 

do fondů různě kombinovat. [6] [8] [11] 

 

Výsledný výnos z investovaných prostředků není tedy zaručen, může tedy být i nižší. 

Pro případ dožití je hodnota pojistného plnění vázána na aktuální konečnou hodnotu 

individuálního podílového účtu klienta, ze kterého pojišťovna strhává vedle správních 

nákladů také pojistné pro případ smrti, jenž bývá ze spořící složky vyňato, jelikož bývá 

pevně stanoveno. Pro případ smrti je však zaručena výplata sjednané pojistné částky. [6] 

[8] [11] 

 

Investiční životní pojištění v současné době dle informací České asociace pojišťoven 

nabízí 16 pojišťoven. Obsahovou náplň jednotlivých pojistných smluv vytvářejí 

samotné pojišťovny, z čehož vyplývá, že vedle legislativně závazně stanovených 

parametrů a určené obsahové náplně, která musí být dodržena, aby bylo možno čerpat 

státem poskytovanou podporu (daňové výhody), se podmínky pojistných smluv 

nabízené jednotlivými pojišťovnami mohou vzájemně lišit. Některé pojistné produkty 

pak lze vzájemně kombinovat. [11] [48] 

 

Z charakteru produktu vyplývá, že je vhodné jej nabízet buď méně rizikově aversním 

klientům, nebo kvalifikovaným investorům, kteří si jsou vědomi volatility kapitálových 

trhů a tedy i nejisté návratnosti do tohoto typu produktu. [6] 

 

Při ukládání prostředků investičního životního pojištění tvoří pojišťovna speciální 

fondy, které ukládají prostředky do určité kombinace finančních investic. Mezi základní 

fondy patří: 
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• Akciový fond (zpravidla akcie zavedených podniků). 

• Fond obligací (státní, municipální, bankovní a podnikové dluhopisy). 

• Peněžní fond (krátkodobé cenné papíry typu pokladničních poukázek). 

• Fond státních cenných papírů. 

• Fond cizích měn. 

• Smíšené fondy kombinující jednotlivé finanční instrumenty. [5] [16] 

 

Investiční životní pojištění lze uzavřít kdykoli mezi 15. a 60. rokem života za běžné 

nebo jednorázové pojistné. Sjednává se na dohodnutou dobu nebo do určitého věku. 

Vzhledem k možnosti kolísání výnosů z investičních fondů, je výhodné dlouhodobé 

pojištění. Klient má možnost zvolit si vzájemný poměr mezi výší rizikového pojištění 

(pojištění pro případ smrti) a výší investice (částky investované na výplatu v době 

dožití). Také rozhoduje, v jakém poměru budou prostředky rozděleny do jednotlivých 

investičních fondů. [5] 

 

Při sjednávání pojištění se stanoví pojistná částka pro případ smrti, pojistná částka pro 

případ dožití stanovena není, protože je jednak dána možnost zvyšovat v průběhu doby 

pojistné určené na investování, a jednak částka vyplácená při dožití závisí na výsledku 

investování zvoleného pojištěným. [8] 

 

Pojistné, jenž se pojistník rozhodne platit, pojišťovny přemění dle aktuálního kurzu 

na tzv. podílové jednotky a umístí je v různých fondech v poměru určeném klientem. 

Každá podílová jednotka představuje nárok na předepsaný podíl příslušného 

investičního fondu. Z klientova účtu se poté odečítají peněžní jednotky na úhradu 

rizikového pojistného pro jednotlivá krytá rizika a na úhradu poplatků za správu 

pojištění na měsíční bázi. O stavu podílového účtu jsou klienti pravidelně informováni 

podrobným výpisem. [5] [8] 

 

Na konci pojistné doby obdrží pojistník aktuální hodnotu svých podílových jednotek 

ve formě jednorázové výplaty nebo formou pravidelného důchodu. V případě smrti 

pojištěné osoby potom vyplatí pojišťovna oprávněným osobám sjednanou pojistnou 

částku a aktuální hodnotu podílových jednotek. [8] 
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Zaplacené brutto pojistné se skládá ze tří částí: 

• Úhrada správních (administrativních) nákladů. 

• Rizikové pojistné. 

• Rezerva pojistného, z níž jsou pojistníkem nakupovány podílové jednotky. [5] 

1.3.1 Odlišnosti investi čního životního pojišt ění 

Mezi hlavní odlišnosti patří především: 

• Celé investiční riziko nese klient. 

• Pojistné plnění je dáno tržní cenou tzv. podílových jednotek klienta 

v investičním fondu.  

• Je orientované na klienta, který hledá společně se životním pojištěním 

výnosnější kapitál. 

• Vzniká nutnost napojení pojišťovny na schopnou investiční skupinu nebo 

specializovanou investiční firmu. [10] 

1.3.2 Výhody investi čního životního pojišt ění 

• Pojistník má možnost rozhodnout o výši pojistného určeného na investování, tím 

o poměru mezi pojištěním a investicí. 

• Výše pojistného na investování není omezena a lze ji v průběhu pojištění měnit. 

• V průběhu trvání pojištění je možné kdykoliv zaplatit jednorázové pojistné, 

přičemž každá pojišťovna má stanovenu minimální výši mimořádného 

pojistného. 

• Naspořené prostředky mohou být v průběhu pojištění částečně odčerpávány, kdy 

jsou stanoveny taktéž částky minimálního výběru. 

• Pojištění lze kdykoliv ukončit, potom je naspořená částka vyplacena pojistníku 

buď jednorázově nebo ve formě pravidelných výplat.  

• Protiinflační program nabízí možnost zvyšování pojistné částky a pojistného 

v závislosti na míře inflace tak, aby byl zachována reálná hodnota pojištění (jde 

o tzv. dynamizaci pojištění). 
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• S minimálním množstvím prostředků je možné vstoupit na tuzemský 

i zahraniční kapitálový trh a  získat tak dlouhodobě vyšší výnosy než 

např. z vkladů u bank. [8] 

1.3.3 Rezerva investi čního životního pojišt ění 

Rezerva životních pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník, je určena 

na krytí závazků pojišťovny vůči pojištěným u těch odvětví životního pojištění, 

kde na základě pojistné smlouvy nese investiční riziko pojistník. Výše rezervy 

je stanovena jako souhrn závazků vůči pojištěným ve výši hodnoty jejich podílů 

na umístěných prostředcích pojistného. S ohledem na specifika tzv. investičního 

životního pojištění je nutné evidovat prostředky tohoto pojištění odděleně od ostatních 

typů životního pojištění. [5] 

 

Pojišťovna se sice zprostí závazku vyplácet garantovaný minimální výnos, zároveň však 

přichází o možnost vytvářet zisk a případě, že by sama dosáhla vyššího zhodnocení 

rezerv, než jaký výnos je připisován klientům. Potom je pojišťovna nucena vytvářet zisk 

z jiných zdrojů, jimiž jsou především poplatky za správu fondů, transakční poplatky aj. 

[5] 

1.3.4 Poplatky investi čního životního pojišt ění 

Investiční životní pojištění je spojeno s řadou poplatků, jenž jsou jediným zdrojem zisku 

pro pojistitele. Například se jedná o následující poplatky: 

• Vstupní poplatek. 

• Měsíční administrativní poplatek. 

• Inkasní poplatek. 

• Poplatek za správu investičních fondů. 

• Poplatek za výpis z účtu. 

• Poplatek za změnu alokačního poměru. 

• Rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou podílových jednotek. [5] [10] 
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Správu jednotlivých fondů neprovádí samotná pojišťovna, ale obvykle společnost zcela 

nezávislá nebo společnost majetkově příbuzná. [5] 

 

1.4 Pravidla investi čního řízení 

 

Pojištění funguje na principu a teorii tvorby rezerv pro předpokládané pojistné plnění 

(resp. pojistné náhrady v budoucnosti) sloužících k eliminaci negativních finančních 

důsledků nahodilosti pro účastníky pojistného trhu. Tyto rezervy jsou využívány 

pojišťovnami na realizaci vlastní investiční politiky, dočasné prostředky těchto rezerv 

jsou ve všech tržních ekonomikách využívané v rámci investování a vlastní investiční 

politiky pojistitelů. Mnohé komerční pojišťovny vstupují na  finanční trh s cílem dobře 

umístit své prostředky za účelem zhodnocení a bezpečnosti. Pojišťovna se chová jako 

podnikatelský subjekt a investuje dočasně volné prostředky v rámci stanovených limitů. 

Komerční pojišťovny jednají nepřímo za svoje klienty, takže se každá pojišťovna musí 

snažit chovat tak, aby jí investice přinášely zisk, z čehož jí plyne stálý zdroj příjmu 

z investování. Rozsáhlému investování ve vyspělých tržních ekonomikách napomáhá 

taktéž systém zdaňování v pojišťovnictví. [10] [14] 

 

Při investování prostředků pojistně-technických rezerv by se pojišťovny měly řídit 

zásadou obezřetného jednání, z čehož vyplývá následující:  

 

1. Zásada bezpečnosti (investovat pouze do aktiv a nástrojů, jejich rizika může 

pojišťovna řádně určit, měřit, sledovat, řídit, kontrolovat a podávat o nich 

zprávy). 

2. Zásada rentability (prostředky rezervy investovat způsobem, který zajišťuje 

výnos nebo zhodnocení prostředků, jedná se ziskovost portfolia jako celku). 

3. Zásada likvidity (část prostředků uložena tak, aby byla pohotově k dispozici 

k úhradě výplat pojistných plnění). 

4. Zásada přiměřeného rozložení (riziko umístění prostředků je rozloženo). 

5. Zásada diverzifikace (u jednoho subjektu je umístěna omezená část prostředků 

rezerv). [2] [5] 
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Pojišťovny nejčastěji investují svůj investiční kapitál do cenných papírů s pevně 

stanoveným úrokem, jelikož tyto cenné papíry představují spolehlivou možnost 

investování a zabezpečují stabilní příjem. Dále pojišťovny investují dočasně volné 

finanční prostředky do akcií průmyslových, dopravních, obchodních a jiných 

společností. Důvodem je možnost získání vyšších příjmů. Specifickým způsobem 

investování je nákup uměleckých děl, starožitností, cenných sbírek atp. Tento typ 

investování však nepřináší stabilní příjem. [10] 

 

Přesný popis skladby finančního umístění dle zákona č. 277/2009 Sb. o pojišťovnictví, 

§ 70 a limity finančního umístění, které upřesňuje vyhláška ČNB č. 434/2009, § 13, lze 

nalézt v příloze č. 1 a 2 této diplomové práce. [59] [60] 
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2 Analýza problému a sou časné situace 

 

Tato část diplomové práce si klade za cíl analyzovat sekundární data týkající se vývoje 

trhu životního pojištění v České republice a vyjmenovat základní charakteristiky, 

výhody a nevýhody pojistných produktů investičního životního pojištění u pěti 

vybraných pojišťovacích institucí. Údaje o trhu životního pojištění byly čerpány 

především z internetových stránek České asociace pojišťoven a České národní banky. 

Naneštěstí údaje České asociace pojišťoven byly v úplné podobě v době zpracování této 

diplomové práce dostupné pouze za rok 2010 a údaje České národní banky pouze 

za třetí čtvrtletí roku 2011, tj. čerpaná data z ČNB se tedy vztahují k 30.9.2011. Údaje 

o jednotlivých produktech vybraných pojišťoven byly čerpány přímo na webových 

stránkách jednotlivých pojišťoven. V další části této kapitoly budou produkty 

investičního životního pojištění hodnoceny z hlediska různých parametrů. 

 

Na obrázku viz níže vidíme, do jakých typů finančních instrumentů jsou v České 

republice ukládány úspory obyvatel. Úspory domácností vzrostly meziročně o 6,8 % 

a dosáhly celkového objemu zhruba 2,3 bil. Kč, nejvyšší růst vykázaly prostředky 

uložené na netermínovaných vkladech (14,1 %) a dlouhodobé prostředky nebankovního 

charakteru tj. penzijní připojištění (11,5 %) a životní pojištění (10,4 %).  

 

 
Obr. 2. Vývoj struktury úspor obyvatelstva v letech 2006 až 2010 (Roční zpráva MFČR) 
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V roce 2010 nezaujímaly investice do životního pojištění dominantní postavení, podíl 

životního pojištění se pohybuje okolo 10 % a spíše se nemění a stagnuje, pojištění má 

ovšem nezastupitelné místo. Dle údajů Ministerstva financí je velká část úspor umístěna 

na běžných účtech v bankách. To je způsobeno obezřetným chováním českých 

domácností, nicméně je zde patrný růstový potenciál pro životní pojištění. [52] 

2.1 Vývoj pojistného trhu 

 

Na konci roku 2009 působilo na českém pojistném trhu 52 subjektů, počet tuzemských 

pojišťoven zůstal původní. Svoji činnost ukončila Wüstenrot pojišťovna, XL Insurance 

Copany Limited a QBE pojišťovna a.s. Naopak vznikla pobočka britské pojišťovny 

Stewart Title Limited a německé pojišťovny Deutscher Ring Sachversicherungs AG. 

V roce 2009 působilo 17 tuzemských pojišťovacích subjektů v zahraničí. [12] [48] 

 

V roce 2010 čekaly pojistný trh jen nepatrné změny. Nově získala oprávnění provozovat 

pojišťovací činnost AEGON Hungary Closed Copany Ltd., organizační složka, jenž 

se zaměřuje na odvětví neživotního pojištění, dále AVIVA LIFE & PENSIONS 

EUROPE SE, organizační složka působící na trhu se životním pojištěním. Naopak svoji 

činnost končily pojišťovny Skandia Lebensversicherungs AG, organizační složka 

(životní pojištění) a Niederösterreichische Versicherung AG, organizační složka, 

a jediná pobočka na českém pojistném trhu se smíšenou činností. Přesunem sídla 

zřizovatele Mondial Assistance International SA – organizační složky ze třetí země 

do Francie není již na území ČR notifikována žádná pobočka ze zemí mimo EU. 

Z celkového počtu 17 operujících poboček je 13 zaměřeno na oblast neživotního 

pojištění. Na konci roku 2010 působilo na pojistném trhu České republiky 

35 tuzemských pojišťoven (z toho 24 s většinovým zahraničním kapitálem 

a 11 pojišťoven s převažujícím tuzemským kapitálem) a 17 poboček zahraničních 

pojišťoven (jedná se o pobočky pojišťoven z EU a třetích států). Celkem tedy 

53 subjektů včetně České kanceláře pojistitelů. Tento stav se v roce 2011 dle údajů 

České národní banky nezměnil a  svoji činnost k datu 30.09.2011 provozovalo na území 

České republiky 52 pojišťoven. [48] [50] 
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V jednotlivých národních ekonomikách existují výrazné rozdíly mezi stupněm 

využívání pojištění, ať už jde o neživotní, či životní pojištění, což může mít mnoho 

příčin. U neživotního pojištění jde často o legislativní úpravy, kdy je přímo zákonem 

stanovena povinnost uzavřít určitý typ pojištění (například pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou provozem vozidla). Významnou úlohu hrají i zkušenosti 

z přírodních katastrof (v ČR v posledních letech především povodně a vichřice), které 

mohou vést k růstu pojištěnosti obyvatel. [50] 
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Graf 1. Podíl životního a neživotního pojištění v ČR v letech 2000 až 2010 (Výroční zpráva ČAP, vlastní 

zpracování) 

 

V případě životního pojištění patří mezi faktory ovlivňující stupeň pojištění 

obyvatelstva dlouholetá tradice či předpoklady pro tvorbu bohatství dané ekonomiky 

a jejího obyvatelstva, dále vnímání rizik jak ze strany domácností (jen některé 

si uvědomují nebezpečí úmrtí hlavního živitele rodiny, jiné nepříznivé události nebo 

že je rozumné zabezpečit se na stáří), tak i ze strany státu (například doživotní renta 

jako doplněk k státním důchodům). Významný může být i vliv státu, realizovaný 

například formou daňového zvýhodnění, což může vést ke zatraktivnění daného 

produktu. 

 

V základní struktuře pojistného trhu došlo v roce 2010 důsledkem 19,2% meziročního 

růstu životního pojištění, oproti 5,9% nárůstu v předchozím období, ke zvýšení podílu 

životního pojištění na předepsaném pojistném ze 41,8 % na 46,0 %. Neustálé postupné 
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zvyšování podílu životního pojištění je možné vidět z grafu č. 1. Dynamika rozvoje 

životního pojištění není sice zatím analogická s okolním světem, na našem silně 

nenasyceném trhu je větší zájem o věcná pojištění, nicméně tato skutečnost představuje 

další krok k postupnému přibližování se standardům evropských zemí, v nichž 

zaujímalo životní pojištění v roce 2010 podíl 61,7 %. [48] 

 

Průměrné pojistné na obyvatele EU v roce 2010 činilo 1 887 € a opět se dostalo 

na úroveň roku 2008. V České republice dosahuje výše pojistného na obyvatele 

ve srovnání s evropskými zeměmi poměrně nízké hodnoty, a to 554 €, což poukazuje 

na méně rozvinutý trh. Meziročně vzrostlo průměrné pojistné na obyvatele Evropské 

unie o 10,5 %, v České republice došlo ke zvýšení o pouhé 3,8 %. [48] [50] 

 

Podíl předepsaného pojistného na hrubém domácím produktu v běžných cenách 

se zvýšil ze 4,0 % na 4,3 % oproti roku 2009, což bylo způsobeno rychlejším růstem 

pojistného nežli výší HDP. U životního pojištění došlo ke zvýšení z 1,7 % na 2,0 %. 

Z důvodu stagnace neživotního pojištění ukazatel zůstal prakticky na stejné hodnotě, 

tj. 2,3 %, jako tomu bylo v roce 2009. [18] 

 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Rok

%

Podíl celkového pojistného na HDP

Podíl ŽP na HDP

Podíl NŽP na HDP

 
Graf 2. Podíl předepsaného pojistného na HDP v ČR v letech 2000 až 2010 (Výroční zpráva ČAP, vlastní 

zpracování) 

 

V posledních třech letech tempo růstu pojistného trhu převyšovalo vývoj HDP, díky 

čemuž rostl podíl pojistného na HDP. Z grafu č. 2 je patrné, že z dlouhodobého hlediska 

lze sledovat zvyšující se podíl celkového pojistného na výši HDP a také zvyšující 
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se podíl životního pojištění, zatímco neživotní pojištění vykazuje stagnaci. V zemích 

Evropské unie dosahuje podíl u životního a neživotního pojištění kolem hodnot 4,2 % 

a 5,2 % pro rok 2010. [48] 

 

2.2 Vývoj trhu životního pojišt ění 

 

V následujícím textu bude věnována pozornost již převážně ukazatelům týkajícím 

se životního pojištění. Rozložení struktury pojistného trhu životního pojištění v letech 

2004 až 2010 lze sledovat v grafu č. 3. Z grafu je vidět, že pojištění spojené 

s investičním fondem si čím dál více upevňuje vedoucí a neustále se zvětšující podíl. 

V roce 2010 dosáhlo podílu 47,3 %. Důsledkem je neustálé snižování podílu pojištění 

pro případ smrti nebo dožití, jehož vývoj vykazuje opačné tendence, tedy neustálé 

snižování podílu, a to na 32,6 %. Další významnou položkou je doplňkové pojištění 

nemoci nebo úrazu, jenž zaujímá v roce 2010 11,1 %. Zvyšující se podíl lze sledovat 

také u pojištění pro případ smrti, a to z 1,4 % v roce 2004 na 3,2 % v roce 2010, jenž 

bývá občas nabízeno například ve spojení se založením spořícího účtu. [48] 
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Graf 3. Struktura pojistného trhu – životní pojištění v letech 2004 až 2010 (Výroční zpráva ČAP, vlastní 

zpracování) 

 

Situace na trhu životního pojištění vykazuje úbytek pojištěných, který je kompenzován 

nárůstem pojistného. Podle statistik České národní banky lze u životního pojištění 
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v posledních 4 letech sledovat pokles počtu smluv, naštěstí se tento úbytek v absolutní 

hodnotě rok od roku snižuje. Spolu s rostoucím objemem pojistného a nové obchodní 

produkce poklesl o více než 186 447 celkový počet smluv životního pojištění. 

V platnosti bylo k třetímu čtvrtletí roku 2011 přibližně 8,7 milionu smluv, což spolu 

se smlouvami vztahujícími se k pojištění úrazu nebo nemoci znamená, že na každého 

obyvatele včetně nemluvňat připadá v průměru více než jedna pojistná smlouva. Počet 

nově uzavřených smluv činí 1 438 364 v roce 2010 a v roce 2011 k 30.9.2011 je tento 

počet 1 122 298, lze předpokládat, že tento počet se za čtvrté čtvrtletí roku 2011 ještě 

navýšil o cca 350 000 nově uzavřených smluv, jelikož takový je přibližný čtvrtletní 

nárůst. [17] 

 

Tab. 3. Vývoj počtu smluv v životním pojištění v letech 2008 až 2011 

Ks 2008 2009 2010 Q3 2011
Počet smluv 10 104 445 9 349 600 8 919 070 8 732 623
Počet nov ě 

uzavřených smluv
1 241 298 1 134 451 1 438 364 1 122 298

Ks 2008 2009 2010 Q3 2011
Počet smluv 1 529 240 1 893 431 2 024 798 2 532 688

Počet nov ě 
uzavřených smluv

564 051 615 838 709 748 547 441

Životní pojišt ění celkem

Životní pojišt ění spojená s investi čním fondem

 
 Zdroj: ČNB, vlastní zpracování 

 

Co se týče životního pojištění spojeného s investičním fondem, dochází k neustálému 

nárůstu počtu smluv, kdy jejich počet v roce 2011 dosahuje 2 532 688 smluv, což 

je 29 % z celkového počtu uzavřených smluv životního pojištění. Pojišťovny se snaží 

udržet zájem stávajících klientů a také získat pravidelnou inovací produktové nabídky 

a zkvalitňováním služeb nové klienty. Mezi novinkami v investičním životním pojištění 

se proto objevují například pojištění mířená speciálně na ženy, investiční životní 

pojištění s možností pojistit na jednu pojistnou smlouvu více osob, rozšíření o nová 

připojištění atp. [36] 

 

Po několika letech růstu poklesly roční výsledky pojistného trhu v roce 2011 o 0,3 %. 

Ani přetrvávající zájem veřejnosti o investiční produkty životního pojištění nevyrovnal 
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oslabení v neživotním pojištění. Předepsané pojistné neživotního pojištění pokleslo 

o 1,6 %. [18] 

 

Z dlouhodobého hlediska je vidět nárůst celkového předepsaného pojistného, u něhož 

meziroční nárůst v roce 2009 činil necelých 6 %, v roce 2010 se zvýšilo o 19,56 %. 

Předepsané pojistné za rok 2010 činilo dle údajů České národní banky v absolutní výši 

70 175 033 tis. Kč. U pojistného spojeného s životním pojištěním spojeným 

s investičním fondem lze sledovat mnohem výraznější změny, v roce 2009 činí 

meziroční růst 12 % (zatímco celé odvětví životního pojištění roste pouze o 6 %). 

V roce 2010 se jednalo o růst o 41 %, v roce 2010 byl objem celkového pojistného 

33 907 966 tis. Kč. Objem investičního životního pojištění tak představuje v hodnotě 

celkového předepsaného pojistného na životním pojištění v roce 2009 podíl asi 41 % 

a v roce 2010 dokonce 48 % z celkové hodnoty životního pojištění. Pro rok 2011 

se jedná o podíl necelých 53 % za třetí čtvrtletí roku. Z grafu je možné sledovat neustále 

rostoucí objem předepsaného pojistného na pojištění spojeného s investičním fondem. 
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Graf 4. Předepsané pojistné na životním pojištění (ČNB, vlastní zpracování) 

 

Mezi roky 2009 a 2010 došlo k velmi vysokému nárůstu jednorázově placeného 

pojistného na celkovém životním pojištění, a to o 62 % (tj. o 10,17 mil. Kč), což 
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je zapříčiněno právě vysokou oblibou investičního životního pojištění spojeného 

s jednorázovou úhradou pojistného. Vývoj podílu placeného jednorázově na pojištění 

spojeného s investičním fondem je téměř analogický s vývojem podílu pojistného 

placeného jednorázově za celé odvětví životního pojištění. V roce 2010 bylo 

na pojistném v České republice jednorázově zaplaceno téměř 27 miliard korun. 

Nicméně charakteristickým znakem jednorázově placených produktů je minimální 

zastoupení složky určené na krytí rizik, pojišťovny u tohoto typu produktu kladou 

jednoznačný důraz na investiční složku, respektive na výši zhodnocení. Obvykle 

se jedná o časově omezené opakující se nabídky ze strany pojišťoven. [58] 

 

Trh životního pojištění  rostl i nadále, na konci roku 2011 vykázaly členské pojišťovny 

o 1,9 % vyšší předepsané pojistné než v roce 2010, což se projevilo díky zvýšenému 

zájmu o produkty s jednorázově placeným pojistným zejména u obchodů spojených 

se stávajícími smlouvami, který vykázal nárůst o 20,5 %. Ve třetím čtvrtletí roku 2011 

dosahovalo jednorázově placené pojistné na životní pojištění 40 % z celkové 

předepsané hodnoty pojistného, což lze sledovat prostřednictvím spojnicových grafů 

v obrázku č. 5. V absolutní hodnotě zaznamenalo ale jednorázově placené životní 

pojištění pokles o 700 mil. Kč. Potěšující je, že narostl předpis v oblasti běžně 

placeného pojistného o téměř 1 miliardu korun. [48] [50] 

 

Pojistné placené na životní pojištění spojené s investičním fondem dosahovalo v roce 

2011 (Q3) hodnoty 27 320 786 tis. Kč, z čehož neuvěřitelných 53 % (tj. 14 428 250 tis. 

Kč) předepsaného pojistného bylo uhrazeno jednorázově.  

 

Naneštěstí trh životního pojištění svůj růst neustále zpomaloval a dosavadní vývoj tedy 

naznačuje, že období prudkého růstu životního pojištění s vysokou dynamikou se blíží 

ke konci. Největší vliv na zpomalování trhu se životním pojištěním má výrazný pokles 

právě intenzity růstu jednorázově placeného životního pojištění. [53] 

 

Struktura finančního umístění, o níž rozhoduje v oblasti klasického životního pojištění 

pojišťovna za klienta sama, se výrazně liší od té, o které u investičního životního 

pojištění rozhoduje sám klient. V relativně konzervativním portfoliu aktiv 
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investovaných pojišťovnou pro klienty životního pojištění převládají dluhové cenné 

papíry s podílem 75,64 %, což činí v absolutní hodnotě 169 372 364 tis. Kč. Z toho 

největší podíl zaujímají dluhové cenné papíry vydané centrální bankou a vydané 

členskými státy, další významnou položkou jsou majetkové cenné papíry s podílem 

19,31 %. Zanedbatelný podíl potom představují ostatní pohledávky (0,14 %), směnky 

(0,01 %), nemovitosti (0,16 %), certifikáty, vkladní listy (3,02 %), předměty a díla 

umělecké kulturní hodnoty (0,00 %), pohledávky za zajišťovnami (0,30 %), finanční 

deriváty (-0,20 %) a v neposlední radě ostatní finanční umístění (1,62 %). 

 

Dluhové cenné papíry
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Ostatní pohledávky

Směnky

Nemovitosti 
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Deriváty

Ostatní finanční umístění

 
Graf 5. Struktura finančního umístění technických rezerv životního pojištění v roce 2011 (ČNB, vlastní 

zpracování) 

 

Naproti tomu u investičního životního pojištění vedou investiční portfolia klientů 

jednoznačně majetkové cenné papíry přibližně se 75 %. Ty však většinou představují 

různé typy podílových fondů, které investují v různém poměru do dluhopisů, akcií 

a dalších investičních nástrojů. Dluhové cenné papíry následují s velkým odstupem, 

a to s 23% podílem. [50] 
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Na trhu životního pojištění se pohybuje, jak ukazuje následující tabulka, 20 pojišťoven, 

z toho 18 z nich poskytuje investiční životní pojištění. Údaje České asociace pojišťoven 

obsahují data za 99,99 % celkového pojistného trhu s životním pojištěním. Podíly 

na trhu jsou určeny dle výše předepsaného pojistného, jenž měla v roce 2010 nejvyšší 

Česká pojišťovna, která proto získala nejvyšší podíl, který se ale snížil o 0,77 %, 

a to na necelých 22 %. Druhý nejvyšší podíl má Komerční pojišťovna, 12,11 %, který 

zaznamenal vysoký nárůst, a to o 4,54 %. Pojišťovna České spořitelny zaujímá 11,87% 

podíl. Nejsilnějšími hráči na pojistném trhu za rok 2011 jsou finanční skupiny Generali 

PPF Holding (Česká pojišťovna, a.s., Generali pojišťovna, a.s., Česká pojišťovna 

ZDRAVÍ, a.s.) a skupina VIG (Kooperativa pojišťovna, a.s., Česká podnikatelská 

pojišťovna, a.s., Pojišťovna České spořitelny, a.s.), přičemž největší meziroční nárůst 

celkového objemu předepsaného pojistného, a to více než 800 milionů korun, vykázala 

Pojišťovna České spořitelny. ČSOB Pojišťovna, a.s., a Allianz pojišťovna, a.s. dosáhly 

nárůstu o necelých 400 milionů. [18] 

 

Tab. 4. Podíly pojišťoven na trhu životního pojištění v roce 2010 
Pojiš ťovna Tis. Kč %

Česká pojiš ťovna a.s. 15 656 187 21,816%
Komer ční pojiš ťovna, a.s. 8 689 260 12,108%

Pojiš ťovna České spo řitelny, a.s. 8 519 754 11,872%
Kooperativa pojiš ťovna, a.s. 8 357 087 11,645%
ČSOB Pojiš ťovna, a.s. 6 290 643 8,766%

ING Životní pojiš ťovna N.V. 5 972 499 8,322%
AXA životní pojiš ťovna a.s. 3 791 940 5,284%

Allianz pojiš ťovna, a.s. 3 620 927 5,046%
Generali Pojiš ťovna a.s. 2 835 053 3,950%

MetLife Amcico poštovna a.s. 1 905 854 2,656%
Česká podnikatelská pojiš ťovna, a.s. 1 852 436 2,581%

UNIQA pojiš ťovna, a.s. 1 249 422 1,741%
Aviva životní pojiš ťovna a.s. 966 834 1,347%

AEGON Pojiš ťovna, a.s. 918 576 1,280%
Wüstenrot, životní pojiš ťovna, a.s. 437 026 0,609%

VICTORIA VOLKSBANKEN pojiš ťovna, a.s. 380 975 0,531%
POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s. 273 544 0,381%

DEUTSCHER RING Lebensversicherungs-Artiengesellschaft 35 365 0,049%
Hasičská vzájemná pojiš ťovna, a.s. 10 593 0,015%

MAXIMA pojiš ťovna, a.s. 781 0,001%
ČAP celkem 71 764 756
ČR celkem 71 764 861  

Zdroj: Výroční zpráva ČAP, vlastní zpracování 

 

Ve srovnání s rokem 2010 ve třetím čtvrtletí roku 2011 zaujímala Česká pojišťovna 

21,5% podíl, Pojišťovna České spořitelny 12,9 %, Kooperativa 12,3 %, ČSOB 

pojišťovna 11,3 %, Komerční pojišťovna 9,5 % a ING pojišťovna zaujímala podíl 

8,3 %. [53] 
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2.3 Produkty IŽP vybraných pojiš ťoven 

 

Tato podkapitola bude věnována analýze produktů investičního životního pojištění, jenž 

nabízejí vybrané pojišťovací instituce. Pro srovnání produktů byly zvoleny tři 

tzv. univerzální pojišťovny, a to Allianz pojišťovna, a.s. (dále jen „Allianz“), Generali 

Pojišťovna a.s. (dále jen „Generali“), ČSOB Pojišťovna, a.s. (dále jen „ČSOB“), 

a pojišťovny nabízející převážně životní pojištění, ze kterých byla vybrána ING Životní 

pojišťovna N.V (dále jen „ING“) a Komerční pojišťovna, a.s. (dále jen „Komerční 

pojišťovna“). Důvodem výběru těchto pojišťoven je vysoký podíl na trhu životního 

pojištění a v případě Generali účast v Generali PPF Holdingu. 

2.3.1 Allianz pojiš ťovna, a.s. 

Allianz pojišťovna je 100% dceřinou společností Allianz New Europe Holding GmbH 

a součástí předního světového pojišťovacího koncernu Allianz SE, na český trh 

vstoupila v roce 1993 a během svého působení v České republice se vypracovala mezi 

tři největší české pojišťovny. Šíří produktů uspokojí privátní i firemní zákazníky. [41] 

 

Co se týče investičního životního pojištění (dále jen „IŽP“), nabízí Allianz v sekci 

privátní klienti tři produkty: 

• Rytmus – pojištění pro dospělé i pro děti. 

• PRO život – rodinné rizikové pojištění 

• Pastelka – pojištění pro děti 

Z důvodu největší univerzálnosti bude v následujícím textu podrobněji rozebráno pouze 

IŽP Rytmus.  

IŽP Rytmus 

Pojištění Rytmus je IŽP s plněním v případě dožití nebo v případě smrti. Rytmus nabízí 

nejširší rozsah pojištěných rizik a zároveň široký výběr forem výplaty pojistného plnění. 

Žádná část není povinná, záleží pouze na klientovi, jak si pojištění sestaví. 
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Základní charakteristiky IŽP Rytmus: 

• Možnost až 2 dospělých osob a až 4 dětí na jedné smlouvě. Pojistná doba 

minimálně 10 let.  

• Jednorázová nebo důchodová výplata pojistného plnění. Mimořádné výběry 

prostředků kdykoliv, jednou ročně zcela zdarma. 

• Min. měsíční pojistné 500 Kč (min. 300 Kč na hlavní pojištění, tj. s investiční 

složkou). 

• Výběr ze 12 investičních fondů (včetně fondu s garantovaným výnosem 

2,4 % p.a.). Strategie jsou navrženy pro konzervativní investory upřednostňující 

jistotu a garanci až po dynamické investory preferující akciové fondy. 

• Sleva až 15 % na všechna připojištění. Sleva 5 % při roční frekvenci placení. 

Výrazně levnější úrazová pojištění pro ženy. 

• Pojistné plnění pro případ smrti lze dohodnout ve formě důchodu. Dojde-li 

ke smrti pojištěného při dopravní nehodě, je vyplaceno navíc 500 000 Kč.  

• Asistenční služby - jedná se o bezplatnou „Modrou linku“  a o zpoplatněnou 

asistenci „Pomoc v nouzi“. [43] [45] 

 

Možná připojištění: 

Úrazové pojištění včetně plnění při invaliditě již od II. stupně nebo s progresivním 

plněním až 500 %; pojištění nemoci (nejširší počet krytých závažných onemocnění), 

v rámci pojištění pracovní neschopnosti klient získá denní plnění až 600 Kč bez 

prokazování příjmu; pojištění invalidity s dvojnásobným plněním při vážných stavech, 

díky každoroční 3% valorizaci je zachována reálná hodnota důchodu; cestovní pojištění 

s neomezeným krytím léčebných výloh; při uzavření smlouvy do konce roku 2012 

možnost pojištění nedobrovolné ztráty zaměstnání bez navýšení pojistného; „Zproštění 

od placení“, což znamená, že Allianz platí pojistné za klienta, uhradí investici 

i do jiných produktů (například platby na penzijní připojištění). [45]  

 

Konkurenční výhody: 

Konkurenčními výhodami je pojištění pro celou rodinu jen jednou smlouvou, 

nízkonákladové životní pojištění díky nízkému přirozenému pojistnému, široký výběr 

připojištění, díky bonusu nulový měsíční poplatek a sleva až 15 % na připojištění, 
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flexibilní investiční strategie, výběr ze 12 investičních fondů a s tím spojený Investiční 

autopilot na ochranu investice, asistenční služby s nejširším rozsahem služeb, dále 

vysoká ochrana (velký výběr z výplat pojistného plnění), pojistná částka zpravidla 

progresivně navýšena, flexibilita (např. individuální volba pojistných dob i pojistných 

částek pro každé krytí, kombinace více forem výplaty pojistného plnění atp.) a volitelná 

dynamika (bez zkoumání zdravotního stavu), výhodná konstrukce výpočtu pojistné 

částky v hlavním krytí, maximalizace pojistné ochrany pro danou výši pojistného, 

pojištění bez povinných vazeb mezi jednotlivými riziky, nezávislé pojistné částky pro 

každé pojištěné dítě. Nespornými výhodami také je pojištění běžných sportů v základní 

sazbě pojistného, také pojištění sportů na nejvyšší úrovni, motoristického a leteckého 

rizika, zvýhodnění méně rizikových skupin klientů nižší cenou, dvojnásobné pojistné 

plnění u bezmocnosti v případě invalidity, pro vybrané tarify pojistné krytí již 

od II. stupně invalidity a připojištění PRO ženy, které pojistí závažná ženská 

onemocnění i operace, dle diagnózy je vyplacen až pětinásobek sjednané pojistné 

částky. [19] [38] [43] [45]  

 
Nevýhody: 

Nevýhodou je malá variabilita v poměru pojištění a spoření, připojištění nelze sjednat 

bez hlavního tarifu, tj. méně flexibilní konstrukce, slevy jsou poskytované až za počet 

připojištění, připojištění pro případ ztráty zaměstnání musí být sjednáno zproštění 

od placení pojistného z důvodu invalidity. Nevýhodou jsou také přísněji stanovené 

podmínky pro invaliditu, minimální pojistné je relativně vysoké a pojistné za pojištění 

rizika smrti v hlavním pojištění se strhává z hodnoty fondu ve výši dle aktuálního věku 

klienta. [43] 

2.3.2 Generali Pojiš ťovna a.s. 

Generali Pojišťovna a.s. je komplexním pojišťovacím ústavem, jenž je schopen 

nabídnout svým klientům v oblasti životního i neživotního pojištění rozsáhlý servis 

a bezplatné poradenství při volbě optimálního pojistného krytí. Díky husté síti 

zastoupení je široký pojistný program Generali snadno dostupný na celém území České 

republiky. [40] 
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Nabídka investičního životního pojištění se opět skládá ze tří základních produktů 

a jednoho kombinovaného produktu: 

• Genio je moderním IŽP, které je určeno především pro klienty, kteří si chtějí 

ponechat roli aktivního investora a zároveň zajistit svoji rodinu proti životním 

rizikům. [32] 

• Future je IŽP určené pro klienty, kteří očekávají velmi kvalitní pojistnou 

ochranu za rozumné peníze s maximálním zhodnocením vložených prostředků. 

[31] 

• Clever Invest je moderní generací životních pojištění se spořící a investiční 

složkou. [30] 

IŽP Genio 

Dále budou blíže rozebrány parametry týkající se IŽP Genio, které je moderní formou 

životního pojištění spojeného s investicí do podílových fondů. Toto pojištění je určeno 

klientům, kteří očekávají kvalitní pojistnou ochranu s maximálním zhodnocením 

vložených finančních prostředků. [32] 

 

Základní charakteristika 

Pojištění Genio se v průběhu smlouvy přizpůsobuje potřebám klienta, a to tím, 

že si nastavuje výši pojistného a výši investice dle aktuální situace. Je s ním spojena 

řada zcela ojedinělých připojištění. IŽP Genio lze sjednat od dítěte po seniora 

od 0 do 70 let. Přizpůsobuje se potřebám klientů. [32] 

 

Možná připojištění 

Připojistit lze pro případ smrti z jakékoli příčiny (např. úrazem, autonehodou…); 

zproštění od placení pojistného v případě invalidity III. stupně (úrazem i nemocí); 

závažných onemocnění, trvalých následků úrazu s progresivním plněním od 0,001 % 

nebo od 10 % trvalých následků, trvalých následků úrazu následkem autonehody 

s progres. plněním od 10 % trvalých následků, pojištění plné invalidity způsobené 

úrazem s plněním při dosažení min. 70 % stupně invalidity; dále denní odškodné 

za dobu léčení vyjmenovaných úrazů; odškodnění asistenčními službami; denní 

odškodné za dobu nezbytného léčení úrazu, při pobytu v nemocnici více jak 24 hodin 
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se denní odškodné dvojnásobí; hospitalizace následkem úrazu a denní dávky při pobytu 

v nemocnici (úrazem i nemocí) a denní dávky při pracovní neschopnosti s výplatou 

od 15., 29. nebo 62. dne. [32] 

 

Konkurenční výhody 

Konkurenčními výhodami je 5% bonus z hodnoty investice na konci pojištění při 

splnění základních podmínek, individuální nastavení pojistné doby doplňků (více peněz 

při dožití), jednoduché uzavření smlouvy, transparentní tabulky plnění, flexibilní 

provádění změn smluv zdarma, pojištění pro seniory i na úrazová rizika až do věku 

75 let, speciální rizika pro pojištění motoristů, navýšení denních dávek o 100 % 

v úrazovém pojištění při hospitalizaci po úraze zdarma, plnění již od 1. dne pracovní 

neschopnosti při hospitalizaci po úraze, úrazová asistence (jedná se o výplatu 

odškodnění + úklid bytu, donášku jídla, péči o oděvy atd.). Další výhodou je možnost 

zproštění od placení v případě přiznání invalidního důchodu, výplata 5násobku pojistné 

částky v případě 100% stupně invalidity u trvalých následků. [27] [32] 

 

Nevýhody 

Nevýhodami pojištění Genio jsou relativně přísné podmínky a rozsáhlé výluky 

v případě pojištění invalidity a úrazu (nevhodné pro nemocné), nutnost prokazování, 

že invalidita stále trvá. Dále nestandardní výluky u pojištění úmrtí a přísné podmínky 

u závažných onemocnění. V neposlední řadě je definováno relativně nízké odkupné. 

2.3.3 ČSOB Pojiš ťovna, a.s. 

ČSOB Pojišťovna je univerzální pojišťovna, jenž je členem holdingu ČSOB, která 

nabízí bohaté spektrum životních i neživotních pojištění občanům, malým a středním 

podnikatelům, ale i velkým korporacím. [39] 

 

ČSOB Pojišťovna nabízí tři druhy investičního životního pojištění, a to produkt Forte, 

Variace a Triumf Invest. Poslední jmenovaný produkt představuje jednorázově placené 

investiční životní pojištění sjednávané za účelem výhodného zhodnocení úspor, 

minimální pojistné činí 30 000 Kč, avšak je prodáváno v časově omezených intervalech, 

poslední nabídka uvedená na webových stránkách byla platná od 1.11.2011 
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do 23.12.2011. Naproti tomu Variace představuje IŽP, jenž spojuje investici 

do podílových fondů s pojistnou ochranou. Vzhledem k tomu, že produkt Forte 

vyvolává řadu diskuzí a nejasností, pokusím se objasnit parametry právě tohoto 

produktu. [35] [56] [57] 

Životní pojišt ění FORTE 

Životní pojištění FORTE je prezentováno jako pojištění pro celou rodinu proti všem 

možným životním rizikům, maximální flexibilita při výběru rozsahu pojištění, možnost 

nadprůměrného zhodnocení osobních úspor, a to vše za transparentních podmínek. 

Tento produkt představila ČSOB jako novinku začátkem roku 2010, kdy začala nabízet 

investiční životní pojištění jako jedna z posledních pojišťoven. [24] 

 

Základní charakteristika FORTE 

Vstupní věk 14 až 75 let, na jedné smlouvě je možné pojistit 2 dospělé osoby 

a až 5 dětí. Nabídka zahrnuje pojištění všech nejdůležitějších životních rizik. Pojištění 

je navázáno na fondy Investiční společnosti ČSOB, jedná se o možnost investovat 

do 6 programů, které lze kombinovat v různých poměrech. Pouze garantovaný fond pro 

běžné a mimořádné pojistné je spravován pojišťovnou. [24] 

 

Pojištění rizik 

U dospělých lze pojistit riziko smrti, vážné choroby, plné invalidity následkem nemoci 

nebo úrazu, zproštění od placení pojistného, trvalých následků úrazu, smrti následkem 

úrazu s dvojnásobným plněním při dopravní nehodě, léčení úrazu (denní odškodné), 

pracovní neschopnost následkem nemoci a hospitalizace následkem nemoci nebo úrazu. 

U dětí lze pojistit vážné choroby, trvalé následky úrazu a léčení úrazu (tj. denní 

odškodné) a hospitalizaci následkem nemoci nebo úrazu. [54] 

 

Konkurenční výhody 

Výhodou je nízké minimální měsíční pojistné (300 Kč), zvýšená variabilita, rozsáhlá 

pojistná ochrana co se týče připojištění, stanovení maximálního poplatku (a provize) již 

pro smlouvy v délce 20 let, a to 190 % ročního pojistného, dvojnásobné plnění 

v případě dopravní nehody, pojistné plnění za úrazy (týkající se trvalých následků) 
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až 10 milionů Kč, zajištění v případě 488 diagnóz a při pobytu v nemocnici výplata 

denní dávky už od prvního dne. [24] [26] [54] 

 

Nevýhody 

Nevýhodou je neustálé zdůrazňování především spořící složky. Právě využití jako 

investiční produkt je vzhledem k vysoké nákladovosti a úzké nabídce fondů 

problematické. Flexibilita odkupu je nízká. Lze odkoupit pouze v případě, že zbývající 

kapitálová hodnota v kombinaci s běžným pojistným postačuje na úhradu rizikového 

pojistného a poplatků až do konce pojistné doby. Ne všechny druhy připojištění 

se vztahují na další pojištěné osoby. Výraznou slabinou je neustálé měnění podmínek. 

Informace o produktech jsou velmi obtížně dohledatelné, negativem je výrazná 

informační uzavřenost pojišťovny. [25] 

2.3.4 ING Životní pojiš ťovna N.V. 

ING Životní pojišťovna N.V. je součástí globální finanční skupiny ING, jenž nabízí 

stabilní a kvalitní služby v oblasti pojišťovnictví, bankovnictví a správy aktiv pro 

85 milionů klientů ve více než 40 zemích světa. V roce 1992 získala ING Životní 

pojišťovna (tehdy Nationale-Nederlanden) jako vůbec první zahraniční společnost 

po pádu komunismu v České republice licenci k uzavírání pojistných smluv. To, co dělá 

ING Pojišťovnu jedním z leaderů trhu, je především její profesionální, loajální 

a především proklientský přístup, který se uskutečňuje prostřednictvím proškolených 

finančních poradců ING Pojišťovny. [44] 

 

ING dělí na svých webových stránkách primárně klienty do skupin, a to skupina „Mladí 

bez závazků“, „Rodiny s malými dětmi“, „Rodiny se staršími dětmi“, „Domácnost bez 

dětí“ a „Senioři“. U každé skupiny jsou následně definovány její potřeby a doporučeny 

vhodné produkty hodící se právě pro tu danou skupinu. Nabídka investičního životního 

pojištění je potom poměrně dosti široká  a zahrnuje následující produkty: 

• Životní pojištění Investor Plus je investiční životní pojištění, které chrání proti 

nepředvídatelným životním událostem a zároveň vytvoří finanční rezervy 

prostřednictvím investování vložených prostředků. 
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• Životní pojištění ING Smart je chytré a flexibilní pojištění nové generace, jenž 

odráží potřeby ve všech životních situacích s krytím řady rizik. 

• Investiční životní pojištění ING Garance Plus/ ING Garant Invest představuje 

možnost investice se 100% garancí návratnosti vložených prostředků po 5 letech 

s možností nadstandardního zhodnocení. 

• Investiční životní pojištění TOP Life je flexibilní pojištění kombinující nejširší 

možnosti investování do investičních fondů s pojistnou ochranou. 

• Investiční pojištění Junior Plus je určeno pro děti. 

• Investiční pojištění Junior Top je určeno pro rodiče a prarodiče. 

• Životní pojištění Investice je IŽP nabízející pojistnou ochranu pro případ smrti 

s možností jednorázového investování do volitelných fondů. [33] 

Životní pojišt ění ING Smart 

Podrobnější informace byly zjišťovány o produktu ING Smart, jelikož bylo v roce 2011 

oceněno Zlatou korunou, a navíc se jedná o flexibilní pojištění s možností průběžných 

změn. 

 

Základní charakteristika 

Je určeno mladým lidem, kteří chtějí pojištění kdykoli měnit. Nabízí výhodu 

v optimální pojistné ochraně s možností vytvořit si finanční rezervu. Lze pojistit 

2 dospělé osoby a až 10 dětí. V průběhu pojistné doby lze částečně odčerpat uložené 

prostředky. Po ukončení pojistné doby je vyplaceno pojistné plnění ve výši hodnoty 

podílových jednotek, a to jednorázově nebo formou pravidelného důchodu. Pojistné 

se platí pravidelně v měsíčních, čtvrtletních, pololetních nebo ročních splátkách, při 

jiném než měsíčním placení je poskytnuta sleva na pojistném. Klient má možnost 

výběru z 8 fondů a ze tří investičních strategií (progresivní, balancovaná, stabilní) 

s doplněním o Strategii životního cyklu, která zhodnocuje prostředky podle toho, v jaké 

fázi životního cyklu se klient nachází. [42] [55]  

 

Možnosti připojištění 

Lze se připojistit pro případ smrti následkem úrazu (minimální pojistná doba je 5 let 

a připojištění musí končit nejpozději ve věku 80 let pojištěného); pro případ trvalých 
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následků úrazu s progresivním plněním (zaručuje pojištěnému finanční odškodnění 

za trvalé následky úrazu od těch nejmenších, tj. 1% tělesného poškození, postupně může 

být zvýšeno až na čtyřnásobek sjednané pojistné částky); pro případ plného invalidního 

důchodu následkem úrazu (s bonusem za bezeškodní průběh), kdy je vyplácen důchod 

zvyšující se ročně o 5 % své původní hodnoty. Pojistná doba připojištění může být 

stejná nebo kratší než pojistná doba hlavního pojištění (min. pojistná doba je 5 let 

a připojištění musí končit nejpozději ve věku 65 let pojištěného); pro případ závažných 

onemocnění (pokud pojištěný poprvé v životě, nejdříve ale 6 měsíců od sjednání 

připojištění, onemocní některým z uvedených onemocnění nebo podstoupí některou 

z uvedených operací); pro případ hospitalizace (věk pojištěného na počátku připojištění 

musí být mezi 18 a 55 lety); pro případ hospitalizace následkem úrazu, zproštění 

od placení pojistného v případě plné invalidity; pro případ trvalých následků úrazu 

dítěte s progresivním plněním a  připojištění denní dávky za dobu nezbytného léčení 

úrazu dítěte (plnění již od 1% poškození, až 400% plnění v případě závažných 

následků, více než 400 diagnóz trvalých následků, extra plnění v případě následků 

v obličeji. V případě nezbytného léčení úrazu dítěte je definováno 424 diagnóz úrazu, 

navýšení denní dávky o 50 % v případě hospitalizace dítěte do 24 hodin od vzniku 

úrazu. 10% bonus v případě bezškodného průběhu. Při kombinaci těchto dvou dětských 

připojištění je poskytována 10% sleva); pro případ invalidity (s jednorázovou výplatou) 

v případě poklesnutí schopnosti soustavné výdělečné činnosti nejméně o 70 %. 

V případě pojistné události vyplatí pojišťovna pojištěnému pojistné plnění ve výši 

pojistné částky, platné ke dni vzniku pojistné události, a to 30 % pojistného plnění 

po uznání plné invalidity pojišťovnou, a 70 % pojistného plnění 12 měsíců od vzniku 

pojistné události; pro případ pracovní neschopnosti následkem nemoci či úrazu 

(s bonusem za bezeškodní průběh) je dávka vyplácena od 15. nebo 29. dne pracovní 

neschopnosti; denních dávek za dobu nezbytného léčení úrazu (s bonusem 10 % 

ze bezeškodní průběh). Celkem stanoveno až 400 diagnóz úrazu. Pojistné plnění 

je vypláceno formou denní dávky za dobu léčení a připojištění Zproštění od placení 

pojistného v případě ztráty zaměstnání nebo pracovní neschopnosti od externího 

dodavatele Cardif. [42] 
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Konkurenční výhody 

Pojištění je schopné přizpůsobit se aktuálním životním potřebám. Lze pojistit v rámci 

jedné smlouvy další dospělou osobu a až 10 dětí. Výhodou je také nabídka fondů včetně 

garantovaného fondu a také nabízená Strategie životního cyklu. Výhodou je také široká 

nabídka připojištění, která je doplňována slevami při bezeškodním průběhu. Lze si také 

sjednat připojištění hospitalizace úrazem zdarma v případě sjednání minimálně tří 

vybraných úrazových připojištění. Možnost využívat daňové výhody při vkládání 

i vybírání mimořádných vkladů. [28] [55] 

 

Nevýhody 

Předčasné zrušení pojistné smlouvy, zejména v prvních letech jejího trvání, je finančně 

nevýhodné. Pojišťovna se výrazně orientuje na nabídku možných připojištění, která 

je opravdu velmi široká, nicméně schází zde levná pracovní neschopnost s delší karencí 

(například 2 měsíce). Působí dojmem, že se orientuje především na úrazové pojištění. 

Další nevýhodou je nemožnost navyšování pojistné částky a nemožnost indexace. [55] 

2.3.5 Komer ční pojiš ťovna, a.s. 

Komerční pojišťovna, a.s. patří do finanční skupiny Société Générale. Je univerzální 

pojišťovnou, která se zaměřuje především na oblast životního pojištění. Prodej produktů 

je realizován na základě modelu bankopojištění prostřednictvím obchodní sítě 

společností náležejících do skupiny Société Générale. V nabídce investičního životního 

pojištění existuje pouze jeden produkt, a to Vital Invest. [37] 

Investi ční pojišt ění Vital Invest 

Vital Invest je moderní dynamické pojištění. Ideálně kombinuje investiční a pojistnou 

složku. Nabízí širokou škálu fondů. Zahrnuje i variantu s garantovaným zhodnocením. 

Flexibilní produkt s možností změny většiny parametrů v průběhu pojištění. 

 

Základní charakteristiky 

Minimální investice je 500 Kč měsíčně s možnost mimořádného výběru části prostředků 

před koncem pojištění. Při pojištění pro případ dožití je na konci pojištění obdržena 

aktuální hodnota všech prostředků v jednotlivých fondech k datu ukončení smlouvy.  
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Při pojištění pro případ smrti si rozsah pojistného krytí určuje volbou ze 4 nabízených 

variant, kterými jsou: 

• Spořící - 0 % z pojistného použito na krytí rizika. 

• Základní - 2,5 % z pojistného použito na krytí rizika. 

• Klasická - 7,5 % z pojistného použito na krytí rizika. 

• Ochranná - 22,5 % z pojistného použito na krytí rizika. 

 

Pevná pojistná částka pro případ smrti je počítána na základě volby varianty, pojistné 

doby, vstupního věku a pohlaví, v případě vzniku pojistné události v průběhu pojištění 

je oprávněným osobám vyplacena částka složená z části pevné a vyšší z částek (buď 

aktuální hodnota smlouvy k datu úmrtí, nebo dosud zaplacené pojistné, které bylo 

investováno do fondů. Tato záruka návratnosti investice pro případ nepříznivého vývoje 

trhu je poskytována každému klientovi do 70 let věku, max. limit krytí je 3 mil. Kč). 

[34] 

Lze si připojistit smrt následkem úrazu, trvalé následky úrazu a poškození úrazem. 

Vital Invest flexibilně reaguje na změnu potřeb a v průběhu pojištění zdarma, bez 

dodatečných administrativních nákladů (s výjimkou druhého a dalších převodů 

prostředků mezi fondy v kalendářním roce) umožňuje změnit výši a frekvenci platby 

pravidelně placeného pojistného, variantu pojištění, tj. změnu výše pevné pojistné 

částky pro případ smrti, alokační poměr pojistného, tj. změnu investiční strategie 

(vztahuje se na nově investované pojistné), přesunout prostředky mezi fondy, což 

se týká již investovaného pojistného, zaplatit mimořádné pojistné nebo zažádat 

o mimořádný výběr pojistného, změnit dobu trvání smlouvy, změnit variantu úrazového 

připojištění, tj. změnit výši pojistných částek. 

Výhody 

Výhodou je výhodné zhodnocení peněz dle osobního investičního profilu, garantované 

zhodnocení v případě investice do garantovaného fondu, pojistná ochrana dle vlastního 

výběru, transparentnost, dále flexibilita a možnost změn, se kterými jsou spojeny téměř 

nulové poplatky. Produkt má relativně nízké poplatky. 
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Nevýhody 

Nevýhodou je především skromná nabídka připojištění a vysoká míra zaměnění 

pojištění se spořením (viz nabízené varianty pojistného krytí). 
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2.4 Hodnocení produkt ů 

 

V rámci podkapitoly Hodnocení produktů budou produkty investičního životního 

pojištění hodnoceny a srovnány z hlediska různých parametrů. Mezi hlavní parametry 

patří nejen kapitálová vybavenost a důvěryhodnost pojišťovny, ale taktéž základní 

parametry pojištění, rozsah a kvalita pojistného krytí, flexibilita životního pojištění, 

nákladovost, investiční možnosti týkající se investičních fondů, proto jim bude 

věnována pozornost. Data byla získána z podkladů zveřejňovaných pojišťovnami 

a z osobních návštěv pojišťoven a pojišťovacích agentů. 

2.4.1 Základní parametry 

Mezi základní parametry investičního životního pojištění patří možnost pojistit více 

osob na jedné smlouvě, jedná se tak o počet dospělých osob a taktéž dětí. Většina 

pojišťoven tuto možnost nabízí. ING Pojišťovna dokonce pojistí na jedné smlouvě 

2 dospělé osoby a až 10 dětí. Naproti tomu Generali a Komerční pojišťovna  pojistí 

jenom jednoho dospělého, děti jsou u Komerční pojišťovny řešeny odděleně v rámci 

životního pojištění „Brouček“. 

 

Tab. 5. Základní parametry vybraných produktů IŽP 

Produkt/Parametr
Dosp ělí+děti na 

jedné smlov ě
Min. vstupní v ěk Max.vstupní v ěk

Min. pojistná 
doba

Max.pojistná 
doba

Allianz - Rytmus 2+4 16 let 75 let 10 let Do  85 let

Generali - Genio 1+0 0 let 70 let 5 let Do 75 let

ČSOB - Forte 2+5 14 let 75 let 5 let Do 80 let

ING - Smart 2+10 0 let 65 let 10 let Do 75 let

Komer ční pojiš ťovna - Vital 
Invest

1+0 18 let 69 / 99 let 5 let Do 104 let
 

 Zdroj: vlastní zpracování 

 

Dále lze porovnat minimální požadovaný věk pro vstup hlavního pojištěného 

do pojištění, kdy u  Vital Invest je možné sjednat od 18 let věku, Rytmus od 16 let, 

Forte od 14 let, Genio a Smart od 0 let věku. Vstupní věk 14 a 16 let 

je pravděpodobně zdůvodňován jako výhoda nízkých odvodů do rizikové složky 

a naopak větší část pojistného je výhodně zhodnocována. V případě pojištění dětí 
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je okamžik možnosti vstupu u další pojištěné osoby zpravidla určen okamžikem 

získáním rodného čísla, zpravidla se tedy jedná o věk 0 až 17 let. Maximální vstupní 

věk hlavní pojištěné osoby se pohybuje mezi 65 až 75 lety. Nejnižší je u IŽP Smart, 

a to 65 let. Naopak specifické podmínky má Komerční pojišťovna, kdy pro pojištění 

smrti s pevnou pojistnou částkou se jedná o věk 69 let, avšak pro pojištění, které 

je založeno na jednorázovém zaplacení pojistného a jedná se zde pouze o formu 

spoření, je možné do tohoto pojištění vstoupit až do 99. roku života. Minimální pojistná 

doba se pohybuje mezi 5 až 10 lety. V případě, že si však člověk zvolí IŽP jako jednu 

z forem spoření na stáří, je více než vhodné, aby pojistná doba byla delší, minimálně 

z důvodu kolísavosti výkonnosti fondů a jejich vyšší výnosnosti z dlouhodobého 

hlediska. Pojišťovny se také „jistí“ maximální pojistnou dobou, která se pohybuje mezi 

70 a 104 lety. 

 

Tab. 6. Základní parametry týkající se pojistného a pojistné částky vybraných produktů IŽP 

Produkt/Parametr
Minimální 
pojistné

Minimální P Č
Lineárn ě 

klesající P Č

Allianz - Rytmus 500 Kč 0 Kč/200 000 Kč ����
Generali - Genio 300 Kč 2 000 Kč ����
ČSOB - Forte 300 Kč 10 000 Kč ����
ING - Smart 400 Kč 10 000 Kč ����

Komer ční pojiš ťovna - 
Vital Invest

500 Kč 100 000 Kč ����
 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

U požadavku na minimální výši pojistného se nabídky pojišťoven liší. Nejnižší pojistné 

je možné sjednat u IŽP Genio a Forte. Je pak otázkou, nakolik je toto pojistné schopno 

krýt ztráty pojištěného v případě vzniku pojistné události. Pojistné 400 Kč měsíčně 

je vyžadováno u IŽP Smart, z čehož minimálně 100 Kč jde na krytí hlavního rizika. 

O něco vyšší, 500 Kč, pojistné lze sjednat u Allianz a Komerční pojišťovny. Tento 

ukazatel není proto příliš relevantní, jelikož důležitější nežli výše pojistného je pojistná 

ochrana. Co se týče výše pojistné částky pro případ úmrtí, minimální pojistná částka 

je u Generali (2 000 Kč s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu) a Allianz, kde je tato 

částka bez limitu, nicméně v případě konstantní pojistné částky je minimální pojistná 

částka 200 000 Kč. Vždy zde platí, že pojistná částka s krytím veškerých rizik musí 

znamenat minimální pojistné 500 Kč. U Vital Invest je vyžadována minimální pojistná 



59 

 

částka 100 000 Kč. Obecně jsou minimální pojistné částky relativně nízké. Sjednání 

lineárně klesající pojistné částky na smrt využívané v kombinaci s úvěrem je možné 

pouze u jediného analyzovaného produktu, a to u produktu Rytmus. Tento nedostatek 

ostatních produktů spatřuji jako značnou nevýhodu a nepřizpůsobení se aktuálním 

požadavkům klienta. 

 

Další analyzovanou oblastí je oblast výluk, jejichž obsah se zpravidla u pojišťoven příliš 

neliší. Důvodem je pravděpodobně vysoký tlak konkurence, s čímž jsou spojeny 

srovnatelné podmínky. Většina výluk analyzovaných pojišťoven obsahuje standardní 

výluky jako je povstání, stávky, terorismus, válečné stavy, nepojistitelné osoby, 

sebevraždu, řízení bez řidičského oprávnění atp. Jako jediná má Komerční pojišťovna 

ve svých pojistných podmínkách uveden výčet výrazně nejnižšího počtu výluk, kdy 

se jedná pouze o sebevraždu, řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění, 

občanskou válku a válečný stav. Co se týče sebevraždy, tak se plnění pojišťoven řídí 

podle doby, po kterou bylo pojištění nepřetržitě sjednáno, všechny analyzované 

pojišťovny plní pozůstalým v případě sebevraždy po 2 letech trvání pojištění.  

 

Zvláštností ovšem jsou výluky u úrazového pojištění Forte, klient by se měl mít 

na pozoru, jelikož výluky jsou velmi široké a obsahují výluku, a to, že pojišťovna neplní 

v případě, kdy nastala pojistná událost v důsledku nepřiměřené tělesné námahy 

pojištěného, což je samo o sobě velmi diskutabilní problematikou, za níž může být 

schována řada kliček pojišťovny. Zpravidla záleží také na způsobu vyjádření lékaře, 

zdali úraz spadne do oblasti této výluky či nikoliv. 

2.4.2 Rozsah pojistného krytí 

V rámci vybraných parametrů z oblasti rozsahu pojistného krytí se budu nejdříve 

zabývat tím, jakou částku pojišťovny plní v případě úmrtí a zdali je možné sjednat 

si zproštění od placení pojistného. Allianz, Generali, ČSOB a ING plní buď pojistnou 

částku, nebo kapitálovou hodnotu investice, a to vždy vyšší z těchto hodnot. Naproti 

tomu u Komerční pojišťovny dostanou pozůstalí vyplacenu pojistnou částku 

i kapitálovou hodnotu investice nebo dosud zaplacené pojistné, které je investováno 
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do fondů. V případě spořící varianty, kdy 0 % pojistného je použito na krytí rizika, 

je vyplacena aktuální hodnota smlouvy. 

 

Zproštění od placení pojistného lze sjednat u čtyř z pěti analyzovaných produktů, vždy 

se jedná však o formu připojištění, výjimkou je Smart, kde není potřeba si zproštění  

sjednávat formou připojištění, podmínkou je prokázání plné invalidity po dobu 5 let, 

následně je pojištěný zproštěn od placení. Například Genio má tuto možnost omezenu 

maximálním věkem 65 let. U produktu Vital Invest pojištěný tuto možnost nemá. 

 

Tab. 7. Způsob plnění při úmrtí, zproštění od placení 

Produkt/Parametr Pojistné pln ění p ři úmrtí Zprošt ění od placení

Allianz - Rytmus
PČ nebo kapitálová hodnota investice 

(dle zvolené varianty) ����

Generali - Genio PČ nebo kapitálová hodnota investice
����

ČSOB - Forte PČ nebo kapitálová hodnota investice
����

ING - Smart PČ nebo kapitálová hodnota investice
����

Komer ční pojiš ťovna - 
Vital Invest

PČ + kapitálová hodnota investice 
(nebo dosud zapacené pojistné) ����

 
  Zdroj: vlastní zpracování 

 

Co se týče možnosti připojištění, které je uvedeno v tabulce č. 8, nabídky jednotlivých 

pojišťoven se i výrazně odlišují. Vždy je vhodné zhodnotit specifické potřeby klienta 

a na to zaměřit jeho pojistnou ochranu. Nejužší nabídku připojištění má Vital Invest, 

která zahrnuje pouze připojištění úrazu, které je navíc nabízeno prostřednictvím balíčků. 

Nabídky pojišťoven Generali, ČSOB a ING jsou víceméně srovnatelné, nabízejí 

připojištění pro případ úmrtí, invalidity, úrazu, závažných onemocnění a pracovní 

neschopnosti. ČSOB navíc ještě připojištění hospitalizace.  

 

Nejširší nabídku připojištění je možno spatřovat u produktu Rytmus od pojišťovny 

Allianz, která má perfektně pokryta všechna možná životní rizika, v případě připojištění 

pro případ invalidity je dokonce možnost být zproštěn od placení penzijního 

připojištění, drobným doplňkem je potom cestovní pojištění. Dojde-li ke smrti 

pojištěného při dopravní nehodě, bude u Allianz vyplacena navíc pojistná částka 

500 000 Kč, toto pojištění je sjednáváno automaticky a zdarma. Unikátní životní 
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připojištění PRO ženy je nabízeno právě jedinou pojišťovnou na trhu ve spojitosti s IŽP 

Rytmus, a to pojišťovnou Allianz, proto se jeví jako jedinečným připojištěním 

pokrývajícím rizika žen týkajících se například ženských onemocnění, operací, 

těhotenských, porodních a poporodních komplikací, které mají ostatní pojišťovny 

obsaženy ve výlukách. Jako první v České republice dokonce pojišťuje i závažné 

zdravotní stavy narozeného dítěte. 

 

Tab. 8. Možnosti připojištění a nutnost zdravotní prohlídky 

Produkt/Parametr P řipojišt ění
Zdravotní 
prohlídka

Allianz - Rytmus
Úmrtí, invalidita, úraz, hospitalizace, vážná 
nemoc nebo úmrtí, pracovní neschopnost, 

cestovní připojištění, PRO ženy ����

Generali - Genio
Úmrtí, invalidita, úraz, závažné nemoci, 

pracovní neschopnost ����

ČSOB - Forte
Úmrtí, invalidita, úraz, hospitalizace, závažné 

nemoci, pracovní neschopnost ����

ING - Smart
Úmrtí, invalidita, úraz, závažné nemoci, 

pracovní neschopnost ����

Komer ční pojiš ťovna - 
Vital Invest

Úraz ����
 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Zdravotní prohlídku pojišťovny primárně nevyžadují, vždy je nutné vyplnit zdravotní 

dotazník a případně na vyžádání pojišťovny doložit výpis ze zdravotní dokumentace. 

Nejmírnější limity pro podstupování zdravotní prohlídky lze sledovat u produktu Vital 

Invest, kde není podmínka zdravotní prohlídky, relativně mírné podmínky má taktéž 

Rytmus, naopak nejpřísnější podmínky jsou u Genia a Smart. 

 

Pokud srovnáme konkrétní údaje, tak Genio vyžaduje zdravotní prohlídku 

po pojištěném ve věku 15 až 70 let od pojistné částky 2 000 001 Kč do 4 000 000 Kč 

(tato lékařská prohlídka zahrnuje velkou lékařskou zprávu, zprávu zprostředkovatele 

a finanční dotazník), od částky 4 000 001 jsou podmínky ještě přísnější (návrh v tomto 

případě musí schválit Generali ještě před jeho podpisem, obsahuje navíc důvěrnou 

zprávu). Od věku 45 až 70 let je od pojistné částky 1 00 001 Kč vyžadována malá 

lékařská zpráva. Naproti tomu Rytmus do 45 let věku vyžaduje zdravotní prohlídku 

od pojistné částky ve výši 4 000 000 Kč a nad 45 let věku vyžaduje zdravotní prohlídku 

od 2 000 000 Kč pojistné částky. 
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2.4.3 Flexibilita pojišt ění 

První analyzovaný parametr v rámci flexibility vybraného pojištění byla doba, kdy 

je možné změnit pojistné nebo pojistnou částku. U Vital Invest je možné změnit 

kdykoliv během pojistné doby, nicméně zpravidla ke změnám dochází jednou 

za 12 měsíců. Genio je taktéž možné změnit kdykoliv, vždy však první den  v daném 

měsíci. Forte je možné změnit po 6 měsících po uzavření smlouvy a následně po dalších 

6 měsících. Produkty Rytmus a Smart jsou změnám méně nakloněny, pojistné 

a pojistnou částku je možné měnit až po 2 letech od začátku pojištění. 

 

Dále je žádoucí hodnotit, jak variabilní je pojištění co se týče poměru pojistného krytí 

a spoření. Produkty s vysokou variabilitou jsou Genio, Smart a Forte. Rytmus je v tomto 

ohledu méně variabilní a Vital Invest vykazuje velmi nízkou variabilitu způsobenou 

nabízenými čtyřmi variantami, kdy je pojištění často zaměňováno za spoření. 

 

Tab. 9. Variabilita pojištění 

Produkt/Parametr
Mimo řádné 

pojistné
Allianz - Rytmus ���� Po 2 letech Min. 1 000 Kč

Generali - Genio ���� Kdykoli, první den v měsíci Min. 1 000 Kč

ČSOB - Forte ���� Po 6 měsících Min. 1 000 Kč

ING - Smart ���� Po 2 letech, zdarma Min. 1 000 Kč

Komer ční pojiš ťovna - 
Vital Invest ���� Kdykoliv Min. 5 000 Kč

Změny pojistného/pojistné 
částky

 

   Zdroj: vlastní zpracování 

 

Mimořádné pojistné je možno uhradit u všech sledovaných produktů, liší se pouze 

částkou, kterou je možno uhradit. Ve většině případů se jedná o 1 000 Kč, Komerční 

pojišťovna se opět odlišuje, požaduje minimální částku mimořádného pojistného 

dokonce 5 000 Kč. I zde je tedy patrný konkurenční tlak pojišťoven a vzájemné 

slaďování podmínek vztahujících se k produktům, vyjma Vital Investu. V případě 

produktu Forte došlo k nedávné změně, jelikož mimořádné pojistné činilo 500 Kč, a tak 

lze opět sledovat neustále se měnící podmínky tohoto pojištění. 

 

Možnosti týkající se odkupného se příliš neliší, odkupné je možné v každé pojišťovně, 

liší se zpravidla okamžik, kdy se odkupné pojištěnému „vyplatí“ a dostane vyplacenou 
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alespoň nějakou částku z toho, co do pojištění vložil, obvykle se jedná o délku 2 a více 

let. Odstoupit od smlouvy a dostat vyplaceno „odkupné“ v plné výši vložených 

prostředků má pojištěný právo v prvních dvou měsících od uzavření smlouvy. 

Po uplynutím této doby je nutné žádat o výplatu odkupného, kde je ovšem například 

u Forte stanovena výpovědní lhůta 6 týdnů a odkupné je vyplaceno vždy 

k následujícímu platebnímu období, tudíž i s tím by měl klient v případě žádosti 

o odkupné počítat. Velmi znevýhodněni jsou potom klienti s platebním obdobím delším 

jak jeden měsíc. Rušení životního pojištění je obecně velmi nevýhodná záležitost. 

 

Tab. 10. Možnosti týkající se odkupu 

Produkt/Parametr Odkupné

Allianz - Rytmus ���� ���� Min. 1 000 Kč

Generali - Genio ���� ���� n/a

ČSOB - Forte ���� ���� Min. 3 000 Kč

ING - Smart ���� ����
Min. 3 000 Kč, max. 90 % 
hodnoty fondu

Komer ční pojiš ťovna - 
Vital Invest ���� ����

Min. 5 000 Kč a min. 
zůstatková KH 10 000 Kč

Částečný odkup

 
 Zdroj: vlastní zpracování 

 

Pakliže se jedná o částečný odkup (v některých pojišťovnách označovaný také jako 

„výběr z kapitálové hodnoty“), určují si pojišťovny u produktů minimální částku, která 

je u vybraných produktů stanovena na úrovni buď 3 000 Kč, nebo 5 000 Kč, Rytmus 

má nově stanovenu částku 1 000 Kč. Doplňující podmínku má Vital Invest, kde 

je stanovena minimální zůstatková kapitálová hodnota, a to 10 000 Kč. Minimální 

zůstatkové kapitálové hodnoty si pojišťovny stanovují zpravidla individuálně dle výše 

nutných nákladů na úhradu krytí životních rizik a zpravidla bývá výše částečného 

odkupu mnohem vyšší nežli je minimálně stanovená částka, jelikož se ze strany klienta 

obvykle jedná o nějakou kritickou situaci, kterou by např. pouze 5 000 Kč nepokrylo, 

navíc je tato operace spojena s řadou administrativních kroků a záležitostí. Bývá tedy 

zpravidla vybírána maximální možná částka. 

 

Nespornou výhodou je možnost platebních prázdnin u sjednávaného produktu IŽP 

uvedená v tabulce č. 11, nicméně tato možnost již není v nabídkách pojišťoven 

samozřejmostí. V případě, že se klient ocitne ve finanční tísni, je nezaměstnaný, a jeho 

příjmy nepostačují na úhradu pojistného, je nejnevýhodnější alternativou pojistku zrušit 
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a nechat si vyplatit odkupné (pokud bude vůbec co vyplácet). Služba platebních 

prázdnin je možná u produktu Genio, Forte a Smart. Každá nabídka má své specifické 

podmínky. U produktu Genio je možné platební prázdniny využívat pouze po dobu 

jednoho roku a maximálně 3krát za dobu trvání pojištění. U produktu Forte je nezbytné, 

aby výše kapitálové hodnoty neklesla pod 10 000 Kč, je možné u pojištění, které 

je v platnosti již více jak 2 roky, platební prázdniny jsou možné po dobu maximálně 

48 měsíců. V případě Smart lze čerpat platební prázdniny maximálně po dobu 1 roku. 

 

Tab. 11. Možnost platebních prázdnin 

Produkt/Parametr
Allianz - Rytmus ���� -
Generali - Genio ���� Max. 1 rok, max. 3x během trvání pojištění

ČSOB - Forte ����
Minimální výše zůstatkové KH ve výši 10 000 
Kč, max.48 měsíců

ING - Smart ���� Max. 1 rok

Komer ční pojiš ťovna - 
Vital Invest ���� -

Platební prázdniny

 
     Zdroj: vlastní zpracování 

 

Omezenou možností je převedení pojištění do splaceného stavu, což je krajní variantou, 

která znamená pro pojištění nezvratnou změnu v tom smyslu, že veškerá připojištění 

a riziková pojištění jsou zrušena, pojišťovna zhodnocuje pouze akumulační jednotky 

a není možné znovu začít platit běžné pojistné, pouze mimořádné pojistné, které je dále 

zhodnocováno prostřednictvím zvolené investiční strategie. Pojistka pak funguje jako 

pojištění pro případ smrti nebo dožití, kdy je v případě pojistné události vyplacena 

hodnota akumulačních jednotek. Možnost převedení pojistky do splaceného stavu bývá 

podmíněna určitou dobou trvání smlouvy. Tuto možnost nabízejí pojišťovny Allianz, 

Generali, ING a Komerční pojišťovna. [20] 

2.4.4 Nákladovost pojišt ění 

Ceník poplatků je jedna z věcí, kterou by měl potenciální pojištěný před uzavřením 

smlouvy vyžadovat a které by měl rozumět, bohužel však pojišťovny ne všechny 

poplatky poskytují a zveřejňují, proto budou porovnány jenom vybrané 4 z nich. 

Obávám se, že v praxi je výše poplatků zákazníkem velmi podceňována, možná 
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i z důvodu velmi obtížné dostupnosti a dohledatelnosti, kdy se pojišťovny často 

odvolávají na svoje obchodní podmínky, avšak ani tam není výčet poplatků kompletní.  

 

Tab. 12. Poplatky 

Poplatek/Produkt Allianz Rytmus Generali Genio ČSOB Forte ING Smart
Komer ční 

pojiš ťovna Vital 
Invest

Měsíční poplatek ke krytí 
správních náklad ů 

pojiš ťovny
0 - 60 Kč 30 Kč 35 Kč 20 Kč 0 Kč

Fixní poplatek za splátku 
běžného pojistného

0 Kč 0 Kč 5 Kč 10 Kč 0 Kč

Poplatek za p řemístění 
podílových jednotek mezi 

fondy

1x ročně zdarma, 
další 60 Kč

1 x ročně zdarma, 
další za 0,25 % 

(min. 50 Kč, max. 
500 Kč)

2x ročně  zdarma, 
další 100 Kč

1x ročně zdarma, 
další 50 Kč

1x ročně zdarma, 
další 0,5 % z 

hodnoty převodu

Poplatek za částečný 
odkup

400 Kč
0,25 % (min. 50 

Kč, max. 500 Kč)
50 Kč Dle fondu Zdarma

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Měsíční poplatek ke krytí správních nákladů pojišťovny (někdy také „poplatek 

za vedení účtu pojistníka“) se pohybuje od 0 Kč do 60 Kč. U IŽP Rytmus je poplatek 

dán výší hodnoty účtu, při hodnotě nižší jak 50 000 Kč je poplatek 60 Kč, se zvyšující 

se hodnotou účtu se poplatek snižuje a nulové hodnoty dosahuje při hodnotě účtu 

250 000 Kč a více. V případě placení pojistného jednorázově dochází taktéž 

ke snižování poplatku. Splátka běžného pojistného obvykle nebývá zatížena, poplatek 

uvádí jenom Forte a Smart. Při přemístění podílových jednotek mezi fondy je první 

(až první dva u ČSOB) převod v daném roce zdarma, další už za určitý poplatek, 

výhodou je u IŽP Rytmus přenesení nevyužitých převodů do dalších let. U Forte 

je i další převod v případě provedení přes internetovou aplikaci „Účet online“ zdarma. 

Poplatek za částečný odkup se u pojišťoven také liší, u Smart záleží na fondu, kdy 

mimo garantovaný fond se strhávají 3 % a v případě garantovaného fondu se do částky 

10 000 Kč účtuje poplatek 100 Kč, nad částku 10 000 Kč opět 3 % z částky odkupu. 

V absolutní hodnotě nejvyšší poplatek účtuje Allianz, a to 400 Kč. 

 

Mnohdy se při osobních návštěvách pojišťoven dokonce jevilo, že ani samotní 

pracovníci se v poplatcích neorientují, nejsou s nimi řádně obeznámeni, stejně tak 

s nejrůznějšími charakteristikami produktů. U pojišťoven je patrná tendence vymýšlet 

neustále nové typy poplatků a podmínek pojištění tak, aby nebylo možné produkty 
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srovnat s produkty konkurenčních pojišťoven. Jelikož kalkulačky pojišťoven zpravidla 

nezohledňují veškeré poplatky spojené s pojištěním a používají různé druhy úročení, 

pro další porovnání nákladovosti budou proto rozebrány ukazatele PER a TANK.  

 

Ukazatel PER (Product expense ratio) jednoduše udává, jaká část zaplaceného 

pojistného je spotřebována na poplatky, hlavní výhodou je jednoduchost a přesnost 

ukazatele. Pokud je zaplacené pojistné celkem 100 000 Kč a poplatky jsou 15 000 Kč, 

potom výše ukazatele je 15 %. Standardizovaná hodnota ukazatele se počítá pro 

1 000 Kč měsíčního pojistného a dobu trvání 20 až 30 let, používá se nejvyšší hodnota 

PER z tohoto intervalu pojistných dob. [29] 

 

Z grafu č. 6 lze vidět, že poplatky „spolknou“ opravdu velkou část zaplaceného 

pojistného. Nejlevnější se jeví Vital invest, následovaný IŽP Smart a Rytmus. 
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Graf 6. Ukazatel nákladovosti PER (viz seznam použité literatury [23], vlastní zpracování) 

 

TANK je ukazatelem nákladovosti, který představuje metodu porovnání poplatků 

netransparentních investičních produktů. Tyto poplatky mohou významně snižovat 

výkonnost finančních programů a především u programů typu IŽP mohou v krátkých 

horizontech převýšit potenciál výnosu a vést ke ztrátám, nicméně nízká hodnota není 

zárukou, že se jedná o kvalitní produkt, je dobré si porovnat fondy se srovnatelnou 

konkurencí. TANK je poměrem všech předpokládaných zaplacených poplatků vůči 

předpokládané budoucí hodnotě investice. TANK 30 % neznamená, že by na konci 

zbylo 70 % z vložených peněz. Znamená to, že pokud se vklady zhodnotí na 1 mil Kč, 

300 000 Kč si nechá finanční instituce a na klienta zbude 700 000 Kč. [46] 
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2.4.5 Investi ční možnosti 

Investiční možnosti jednotlivých produktů se liší zpravidla pouze tím, z kolika fondů 

si může klient vybrat. Konkrétním výnosnostem fondů nebude věnována větší 

pozornost, jelikož výnos z dlouhodobého hlediska se může odlišovat velice výrazně 

od toho krátkodobého a řada fondů je relativně nově založených a tohle srovnání 

by z uvedených důvodů nemělo hlubší význam. Počty fondů u pojišťoven se liší 

(viz tabulka č. 13) a pojišťovny tento počet neustále mění. Nejrozšířenější nabídku 

fondů v době zpracování diplomové práce nabízí pojišťovna Allianz, a to 12, nejnižší 

počet fondů nabízí ČSOB a Komerční pojišťovna, a to 6 fondů. V tomto počtu fondů 

je vždy zahrnutý i garantovaný fond, jehož investiční strategie je velice konzervativní, 

avšak bezpečná.Garantovaný fond nabízejí klientovi všechny analyzované pojišťovny. 

Určitou raritou je Komerční pojišťovna, která má sice k dispozici 6 investičních fondů, 

nicméně šestý fond je vytvářen pouze v určitých obdobích a je specifický svou 

uzavřeností, jedná se fond na určité období spojený s jednorázovým pojistným, které 

činí minimálně 50 000 Kč. Posledním nabízeným fondem byl fond Optimo Komodity, 

jehož upisovací období končilo v době zpracování této diplomové práce, a to 4.5.2012. 

 

Tab. 13. Investiční možnosti 

Produkt/Parametr Po čet fond ů
Garantovaný 

fond
Nástroj snížení 

investi čního rizika
Allianz - Rytmus 12 ���� ����
Generali - Genio 7 ���� ����
ČSOB - Forte 6 ���� ����
ING - Smart 8 ���� ����

Komer ční pojiš ťovna - Vital Invest 6 ���� ����  
Zdroj: vlastní zpracování 

 

Nástrojem snížení investičního rizika je míněn nástroj, který koncem pojištění 

automaticky převádí prostředky z fondů s vyšším rizikem do fondů konzervativních, 

čímž chrání již dosažené výnosy za dobu trvání pojištění. Například u pojišťovny 

Allianz je nazván jako „Investiční Autopilot“, nebo u ING jako „Strategie životního 

cyklu“. U Allianz je tento nástroj sjednáván na dobu 1 roku a v případě, že klient tuto 

službu nevypoví, je mu automaticky prodloužena, avšak maximálně po dobu 10 let. 

Komerční pojišťovna nemá jako jediná tento nástroj ve svojí nabídce. 
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3 Vlastní návrhy řešení 

 

V rámci vlastních návrhů řešení bude věnována pozornost modelovým příkladům, jenž 

budou zaměřeny na sestavení nabídky pojištění u vybraných pojistných produktů, 

a to tak, aby byly nabídky srovnatelné. Tyto modelové příklady budou provedeny 

u 4 z 5 vybraných produktů IŽP, a to vždy pro člověka ve věku 30 a 45 let 

s rozčleněním vždy na rozdílnou nabídku pro muže a ženy. Cílem je určit pro 

pojištěného nejvýhodnější variantu produktu, kdy oblastí zájmu bude výše plnění při 

dožití, cena pojištění a  připojištění. Na základě modelových případů a předchozích 

analýz bude doporučeno nejvýhodnější IŽP. Modelové nabídky pojišťoven jsou součástí 

přílohy č. 3 až 18 této diplomové práce. 

 

Z důvodu srovnatelnosti rozdílných produktů jednotlivých pojišťoven se bude jednat 

o muže ve věku 30 let, který si sjednává investiční životní pojištění na 35 let, a dále 

se bude jednat o muže ve věku 45 let, který si sjednává investiční životní pojištění 

na 20 let, jehož příjem činí přibližně průměrný plat člověka v České republice, 

zjednodušeně je předpokládána částka 20 000 Kč měsíčně. Tento klient je zařazen 

do rizikové skupiny 1, nevykonává nijak nebezpečnou práci, jedná 

se o administrativního pracovníka. K pojistné částce pro případ smrti bude pokryto 

taktéž klienty nejvíce sjednávané a obecně příjem člověka nejvíce ohrožující riziko, 

a to riziko trvalých následků úrazu. 

 

Výše pojistné částky pro případ smrti jsem stanovila fixně na 500 000 Kč, a to z důvodu 

toho, že tato částka by měla činit přibližně dvou a půl násobek ročního příjmu 

pojistníka, průměrně se stanovuje ve výši 400 000 Kč až 500 000 Kč. V případě 

stanovení pojistné částky na smrt by se měla brát v úvahu vždy konkrétní situace 

pojištěného v kontextu s jeho příjmy a závazky, které má. Pojistnou částku pro 

připojištění trvalých následků úrazu jsem doporučila stanovit ve výši 1 000 000 Kč, 

jelikož v případě vysokého stupně invalidity by se příjem rodiny pojistníka znatelně 

snížil, je tedy nutné opět zohlednit jeho příjmy a výdaje a počet let, které mu zbývají 

do důchodového věku. Aby produkty byly srovnatelné, byla zvolena balancovaná 
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strategie a předpokládán 5% výnos. Snahou je maximalizovat daňovou úsporu 

zaměstnance, a proto bude preferováno pojistné ve výši 1 000 Kč. 

 

I přesto, že je IŽP Vital Invest od Komerční pojišťovny spojeno s relativně nejnižšími 

poplatky, má stanoveno nejméně výluk, velmi štědré plnění v případě smrti, nebude 

zahrnováno do modelových příkladů, jelikož v rámci provedených analýz vykazovalo 

soustavně odlišné podmínky, vlastnosti a nedostatky oproti zbývajícím analyzovaným 

produktům, kterými je velmi omezená nabídka připojištění, nemožnost si individuálně 

nastavit pojistnou částku při úmrtí (na výběr jsou pouze 4 varianty), velmi vysoká cena 

úrazového připojištění a v neposlední řadě je tento produkt velmi silně ovlivněn snahou 

zaměňovat primární funkci pojištění a spoření.  

 

Když zohledníme cenu připojištění trvalých následků úrazu (viz tabulka č. 14), zjistíme, 

že nejlevnější je připojištění u produktu Forte (124 Kč). Jediná pojišťovna Allianz 

ve svých výpočtech zohledňuje pohlaví pojištěného, cena pro muže vychází na 150 Kč 

a pro ženu 110 Kč měsíčně. Nejdražšími připojištěními je potom Genio (250 Kč) 

a Smart (190 Kč). Bohužel nejlevnější připojištění trvalých následků úrazu od ČSOB 

ve mně probouzí nejistotu ohledně pojistného plnění, jelikož právě na tento typ 

připojištění se vztahují záludné a nepředvídatelné výluky z pojistného plnění. 

 

Tab. 14. Cena připojištění trvalých následků úrazu 

Produkt/Cena Cena p řipojišt ění
Allianz - Rytmus 150 Kč/110 Kč
Generali - Genio 250 Kč
ČSOB - Forte 124 Kč
ING - Smart 190 Kč  

Zdroj: vlastní zpracování  

 

V případě srovnání plnění při dožití se konečné nabídky pojišťoven při balancované 

strategii opět liší. Zaměříme-li se na rozdíly výše plnění mezi muži a ženami ve věku 

30 let, rozdíly jsou znatelné, největší rozdíl je u Forte, a to 103 217 Kč. Drtivé rozdíly 

lze sledovat mezi člověkem, jenž si pojištění uzavře ve 30 letech a v 45 letech. Tento 

rozdíl je způsoben tím, že v případě vyššího věku je převážná část pojistného využita 

na krytí rizikové části, navíc je možnost délky spoření omezena na pouhých 20 let 
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namísto 35 let. Mezi muži a ženami ve věku 45 let jsou také velmi dramatické rozdíly, 

jelikož úmrtnost mužů je vyšší, nejvyšší rozdíl lze vidět u Allianz – 122 015 Kč. 

Obecně lze říci, že ženám je zpravidla vypláceno o 100 000 vyšší plnění při dožití 

se sjednané doby. Některé pojišťovny navyšují svoje plnění bonusem při dožití se konce 

pojistné doby, například Generali u muže uzavírajícího si IŽP ve věku 30 let by byl 

vyplacen bonus 28 145 Kč, u ženy téhož věku potom 31 179 Kč. 

 

Tab. 15. Modelované plnění při dožití 

Produkt/Modelované 
pln ění p ři dožití

Muž 30 let Žena 30 let Muž 45 let Žena 45 let

Allianz - Rytmus 718 648 K č 814 590 Kč 113 776 Kč 235 791 Kč
Generali - Genio 591 050 Kč 654 759 Kč 87 774 Kč 186 165 Kč

ČSOB - Forte 571 080 Kč 674 297 Kč 243 519 Kč 193 881 Kč
ING - Smart 657 483 Kč 717 059 Kč 101 987 Kč 205 410 Kč

Nejvýhodn ější Rytmus Rytmus Forte Rytmus  
Zdroj: vlastní zpracování  

 

Pokud bych měla určit nejvýhodnější produkt na základě výše modelovaného plnění při 

dožití, zvolila bych produkt Rytmus od Allianz, jelikož hodnota plnění u sledovaných 

produktů je nejvyšší ve třech případech ze čtyř. Jako druhý skončil produkt Smart 

od ING, nicméně zejména u člověka ve věku 30 let je rozdíl ve výši plnění stále 

znatelný. V jednom případě (v případě muže ve věku 45 let) se jeví jako výhodnější IŽP 

Forte od ČSOB, dokonce vychází tohle plnění pro Forte vyšší jako v případě plnění pro 

ženu ve věku 45 let, nicméně zdání klame, při navolení všech požadovaných 

charakteristik se pojistné u muže ve 45 letech automaticky zvýšilo, a to na 1 404 Kč, 

proto nabídka tohoto produktu není srovnatelná. Kdybychom předpokládali, že bude 

pojistné ve výši 1 000 Kč, pravděpodobně by opět byl nejvýhodnější produkt Rytmus. 

Navíc Forte se jeví jako celkově obtížně srovnatelné pojištění, jelikož nebylo možné 

zvolit primárně balancovanou strategii, namísto toho bylo 50 % prostředků investováno 

do Růstového fondu s předpokládaným zhodnocením 6 % p.a. a 50 % prostředků 

do fondu Garantovaného s předpokládaným zhodnocením 4 % p.a. 

 

Aktuálnost tématu spojená s různou výší plnění při dožití u rozdílných pohlaví 

podtrhuje navíc zrušení výjimky Evropským soudním dvorem v antidiskriminačním 

zákoně č. 198/2009 Sb. vztahující se k pojišťovnám s platností od 21. prosince 2012. 
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Zmíněná výjimka umožňovala pojišťovnám používat rozdílné pojistně matematické 

modely pro muže a ženy. V důsledku této změny všechny životní pojišťovny musejí 

změnit své cenové modely, což prakticky znamená náklady navíc, které se promítnou 

do cen produktů, což znamená, že ženám zdraží cena rizikového pojistného asi o jednu 

třetinu a mužům se sníží důchod asi o 5 %. Důvodem je fakt, že pojistitelé budou muset 

přistoupit k vyšší míře nejistoty. Důsledkem pravděpodobně bude, že pojištění si častěji 

budou uzavírat lidé z rizikovějších kategorií, nežli ti z těch méně rizikových, pojistný 

trh tak částečně přijde o svoji pružnost a konkurenceschopnost. [22] 

 

Tato změna mi nepřijde příliš vhodná. Pojistně matematické modely vycházejí 

ze statisticky podložených údajů a nelze všechny pojištěné zahrnout do jedné rizikové 

skupiny, pakliže se riziko úmrtí u nich liší. Důsledkem bude jistě nižší zájem o životní 

pojistky ze strany žen, tím pádem změna pojistného kmene, kdy větší podíl mohou 

zastupovat muži, což je rizikovější skupina, kteří jsou v české společnosti stále primárně 

chápání jako živitelé rodiny.  

 

Podíváme-li se na jednotlivé modelové nabídky pojišťoven, zjistíme, že ani jedna 

pojišťovna k současnému datu nemá tuhle změnu zahrnutou ve svých pojistně 

matematických modelech, částky pojistného plnění při dožití se vždy liší pro muže 

a ženy, pravděpodobně z důvodu snahy získat do konce roku 2012 co nejvyšší možný 

počet klientů, či časovou náročností připravované změny. Unikátní je v tomto ohledu 

nabídka  produktu Rytmus, kde se částky plnění při dožití u muže a ženy výrazně liší, 

navíc pojišťovna rozlišuje pohlaví i v případě připojištění trvalých následků úrazu, kdy 

jsou ženy zvýhodněny nižší cenou. Pojišťovna se orientuje na klientky, které se snaží 

získat do konce roku 2012 například skvělou nabídkou připojištění obsahující speciální 

připojištění určené jenom pro ženy, což lze s trochou nadsázky označit jako velmi dobře 

provedený a skvěle načasovaný marketingový tah, kterému se žádná jiná pojišťovna 

nestačila přizpůsobit. Nezbývá, než doporučit ženám uzavření životního pojištění 

za aktuálně nabízených podmínek, jelikož tyto podmínky by se neměly měnit. Lze 

předpokládat, že i po provedených změnách zůstane pojišťovna Allianz mezi 

pojišťovnami s nejvyšší výplatou plnění při dožití s nejlepší nabídkou doprovodných 

služeb a připojištění.  
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V současné době je investiční životní pojištění nejvýhodnější pro mladší generaci, 

kterou v modelových příkladech představují muž a žena ve věku 30 let. Tito lidé 

se zpravidla potřebují zajistit proti životním rizikům, proto je pro ně tento produkt 

vhodný. V případě klientů ve věku 45 doporučuji nastavit pojistnou částku nižší než 

v modelovém příkladu vzhledem k tomu, že předpokládám dospělé děti a nižší závazky, 

tudíž není nutné, aby riziková část byla tak vysoká. Pak by se spořila vyšší částka 

a částka při dožití by dosahovala vyšších hodnot. V případě, že by se jednalo o pouhé 

spoření, doporučuji využít jiných finančních produktů, které jsou spojeny s nižšími 

a přehlednějšími poplatky. 

 

Pokud zhodnotím zbývající produkty, tak Vital Invest se jevilo jako produkt 

zaměňovaný se spořením s nedostatečnou nabídkou připojištění, navíc spojené 

s vysokou cenou připojištění. Kvůli nízkým poplatkům lze Vital Invest doporučit pouze 

na krátký časový horizont z důvodu získání daňové výhody, ale je nevhodný co se týče 

pojistné ochrany a dlouhodobého investování. Forte naproti tomu vystupuje jako 

produkt netransparentní, který není příliš srovnatelný s ostatními produkty, podstatnou 

slabinou jsou výluky u úrazového připojištění, zejména výluka spojená s nadměrnou 

námahou. Tento produkt je navíc neustále měněn, jeho podmínky se zhoršují a ani 

samotní pracovníci ČSOB Pojišťovny se v něm dostatečně neorientují. Genio a Smart 

jsou relativně velmi podobnými produkty, které však mají oproti pojištění Rytmus navíc 

jenom možnost platebních prázdnin, u Genia se dá na jedné smlouvě pojistit jenom 

jedna osoba a je celkem nákladné. Přehledné a relativně ucelené internetové stránky 

má ING, kde je obsažena i spousta pro-klientsky orientovaných informací a rad, taktéž 

na bezplatné lince se lze dozvědět spoustu informací o produktech, a také Allianz, která 

uvádí aktuální informace a velmi přehledný sazebník poplatků. Nejvíce omezené jsou 

internetové stránky ČSOB pojišťovny a informace o produktu jsou obtížně dostupné. 

Výsledkem srovnání vybraných  produktů je tedy doporučení produktu Rytmus jako 

nejvíce sofistikované alternativy investičního životního pojištění ať už z důvodu 

pojištění více osob na jedné smlouvě, možnosti lineárně klesající pojistné částky, široké 

nabídce připojištění pokrývající všemožná životní rizika včetně ženských nemocí, 
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průměrné nákladovosti, možnosti výběru z 12 investičních fondů, rozsáhlých 

asistenčních služeb nebo z důvodu nejvyššího plnění při dožití. 

 

Důchodový systém v České republice je opřen především o státní důchodové pojištění, 

které je založeno na průběžném financování, jedná se o tzv. mezigenerační solidaritu, 

aktivní obyvatelé přispívají na generaci důchodců. Situace je komplikována poklesem 

počtu obyvatel v produktivním věku a nárůstem počtu obyvatel v důchodovém věku. 

Mezi doplňkové systémy zatím patří penzijní připojištění a životní pojištění. Pojistná 

ochrana v České republice spočívá v současné době na dvou pilířích, a to 

 

• I. pilíř – státní průběžný systém („pay as you go“), který je financován z odvodů 

sociálního pojistného. Účast je povinná pro zaměstnance a osoby samostatně 

výdělečně činné. Z tohoto pilíře jsou vypláceny státní důchody a je garantovaný 

státem. 

• III. pilí ř – individuální pojištění občanů, kdy jde o individuální zabezpečení 

jednotlivce na základě smlouvy s pojišťovnou či penzijním fondem atd. Jde 

o dobrovolný doplňkový zdroj pojistné ochrany občana, který plně vychází 

z jeho soukromé iniciativy a je většinou založen na komerčním principu. Stát 

může toto individuální důchodové spoření podporovat prostřednictvím daňových 

výhod či státních příspěvků. [4] [12] [49] 

 

Vzhledem k tomu, že první pilíř se dostal do značného deficitu a je nadále není plně 

financovatelný z důvodu negativního demografického vývoje a příspěvky účastníků 

do 3. pilíře jsou nízké a nepostačí jako spoření na penzi, je důchodová reforma 

nevyhnutelná, a proto od 1.1.2013 začnou v České republice platit změny vyplývající 

z aktuálně schválené důchodové reformy, kdy vznikne II. pilíř důchodového systému, 

do kterého bude možnost dobrovolně vstoupit. Lidé budou mít možnost část povinných 

odvodů (3 % z vyměřovacího základu) vyvést do soukromého penzijního fondu na svůj 

účet, podmínkou je, že musí ze svého přidat další 2 % navíc. Vzhledem k tomu, 

že se sníží odvod těchto občanů do I. pilíře, bude jim adekvátně krácen státní důchod. 

Správci prostředků ve II. pilíři budou penzijní společnosti. Ty budou vznikat buď 

transformací stávajících penzijních fondů, anebo jako nové subjekty. Na penzijní 
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společnosti budou kladeny přísné požadavky, které budou zajišťovat stabilitu systému. 

Rozhodnutí, zda se účastnit jen státního systému nebo navíc spořit i v soukromém 

fondu, musí být učiněno do 35 let a z tohoto systému již nebude možné vystoupit. 

Změny proběhnou také ve III. Pilíři v rámci penzijního připojištění. 

 

V rámci spoření na stáří nelze doporučit s jistotou jednu zaručenou alternativu, dle 

mého názoru nejlepším způsobem zajištění na stáří je diverzifikovat svoje prostředky 

tak, aby riziko jejich znehodnocení bylo minimální. Systém opt-out nemusí vyhovovat 

všem účastníkům, tento systém se pravděpodobně negativně dotkne nejnižších 

příjmových skupin, naopak bohatší vrstvy mají možnosti různorodých investic. 

Průměrný občan by se měl snažit zajistit své příjmy proti riziku jejich ztráty v případě 

jakýchkoli neočekávaných životních situacích, které by v jeho případě mohly být 

likvidující, a proto i životní pojištění je jednou z vhodných variant, kam umístit část 

svých volných prostředků za účelem pokrytí rizika. 

 

Při sjednávání investičního životního pojištění je důležité mít na paměti, 

že nejužitečnějšími životními pojištěními rizik jsou ta, se kterými jsou spojeny nejen 

dodatečné finanční výdaje, ale především ztráta pravidelného příjmu. Nedochází-li 

ke ztrátě pravidelného příjmu, pak se význam pojištění velmi snižuje. Je tedy žádoucí 

nezaměňovat mylně pojištění se spořením či levnou investicí, tedy používat pojištění 

k těm účelům, ke kterým bylo primárně určeno, tedy k pojistné ochraně a krytí 

životních rizik. I přestože je investiční životní pojištění dražší než přímá investice, 

rušení je značně nevýhodné, lze však nalézt výhodu, a to určení obmyšlené osoby, které 

připadne pojistné plnění v případě úmrtí pojištěného. Při zvolení investičního životního 

pojištění jako spořícího produktu nesmíme zapomenout na ochranu finančních 

prostředků před inflací. Reálný výnos naší investice tedy bude záležet nejen na výši 

zhodnocení námi vybraného fondu v daném roce, ale také na aktuální inflaci. 

 

Doporučuji volit ta investiční životní pojištění, u kterých se pojišťovny snaží uvádět 

pravdivé a aktuální informace, produkty, které jsou moderní a průhledné, čímž bude 

usnadněn průběh jakýchkoli prováděných změn a pojistných událostí a eliminováno 

riziko neinformovanosti a nepříjemného překvapení. 
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Závěr 

 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat současné možnosti investičního životního 

pojištění v České republice a srovnání vybraných produktů.  

 

V teoretické části práce byl charakterizován systém a základní pojmy životního 

pojištění a investičního životního pojištění. Aby bylo možné zjistit současný stav 

a možnosti investičního životního pojištění, bylo nutné v první části vlastní práce 

provést analýzu sekundárních dat, která byla získána z dat zveřejňovaných Českou 

asociací pojišťoven a Českou národní bankou. Z výsledků analyzovaných sekundárních 

dat vyplývá, že životní pojištění se na úsporách obyvatel podílí přibližně 10 % a tento 

podíl je relativně stabilní, nemění se. Co se týče podílu životního pojištění na celkové 

výši pojistného v České republice, není tato situace analogická s vývojem v okolním 

světem, jelikož Češi jsou spíše zaměřeni na hmotné věci a nemnoho z nich 

si uvědomuje velikost ztráty v případě úmrtí nebo jiného tělesného poškození, životní 

pojištění tedy zaujímá podíl 46 % a tento podíl se postupnými malými kroky neustále 

zvyšuje. V posledních třech letech tempo růstu pojistného trhu převyšovalo vývoj HDP, 

z  dlouhodobého hlediska lze sledovat zvyšující se podíl celkového pojistného na výši 

HDP a také zvyšující se podíl životního pojištění, zatímco neživotní pojištění vykazuje 

stagnaci. Dále lze sledovat, že pojištění spojené s investičním fondem si čím dál více 

upevňuje vedoucí a neustále se zvětšující podíl mezi produkty životního pojištění. 

V roce 2010 dosáhlo podílu 47,3 %, důvodem je pravděpodobně zvyšující se podíl 

jednorázově placeného pojistného, a počet smluv investičního životního pojištění 

neustále narůstá. Ke třetímu čtvrtletí roku 2011 činil více jak 2,5 milionu smluv. Objem 

předepsaného pojistného na životním pojištění neustále roste a s tím i podíl investičního 

životního pojištění, které v roce 2010 činilo 48 %. Trh životního pojištění však svůj růst 

postupně zpomaluje a dosavadní vývoj naznačuje, že období prudkého růstu životního 

pojištění s vysokou dynamikou se blíží ke konci. Největší vliv na zpomalování trhu 

se životním pojištěním má výrazný pokles intenzity růstu jednorázově placeného 

životního pojištění. Z výsledků je také patrné, že portfolia životních pojišťoven jsou 
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značně konzervativní, jelikož převážnou většinu jejich portfolia tvoří dluhopisy (76 %) 

následované majetkovými cennými papíry (19 %). 

 

Ve druhé části vlastní práce byla provedena komparace vybraných produktů z nabídky 

pojišťovny Allianz, Generali, ČSOB, ING a Komerční pojišťovny. Data byla čerpána 

z internetových zdrojů pojišťoven a z osobních návštěv pojišťoven a jejích agentů, 

v práci byly dále provedeny modelové příklady týkající se mužů i žen. Na základě 

srovnávaných parametrů, kterými byly základní parametry (počet pojištěných osob, 

minimální a maximální vstupní věk atp.), rozsah pojistného krytí, flexibilita pojištění, 

nákladovost a investiční možnosti, bylo vyhodnoceno jako nejvíce sofistikovaný 

produkt investiční životní pojištění Rytmus od pojišťovny Allianz vzhledem k široké 

nabídce připojištění, asistenčních služeb, přehlednosti webových stránek, dobře 

strukturovaných informací a v neposlední řadě nejvyšší hodnotě plnění při dožití, na což 

navazovala nízká cena připojištění trvalých následků následkem úrazu. Výsledky 

a doporučení vlastní části práce mohou posloužit všem subjektům účastnícím 

se důchodového systému se zájmem o moderní formu životního pojištění. 

 

Při srovnávání jednotlivých produktů jsem zjistila, že pojišťovny se snaží svoje 

produkty a k nim se vztahující poplatky obalit neprůhledností, aby produkty byly 

co nejméně srovnatelné s konkurencí. Závěrem je třeba také říci, že obecně úroveň 

informací na internetových stránkách pojišťoven není vysoká. Důvodem může být 

obchodní strategie pojišťoven, která sází na osobní jednání, kdy záměrem 

pravděpodobně je, aby klient při osobním jednání uzavřel smlouvu a dále se nezajímal 

o konkurenční produkty, nicméně si myslím, že každý zákazník má právo zjistit 

si potřebné informace o kupovaném produktu. Věřím, že vzdělanost obyvatel se bude 

zvyšovat a s tím také jejich informovanost a nároky na poskytované informace. Bohužel 

informovanost vlastních pracovníků pojišťoven mnohdy také selhává. Osobní návštěvy 

pojišťoven ve mně prohloubily pocit nesourodosti informací, neucelenosti a působí 

dojmem, že pojišťovny úmyslně vytváří nové a nové produkty, připojištění a poplatky, 

aby bylo srovnání s konkurencí neuskutečnitelné a časově náročné. 
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Faktem současnosti také je, že většina majitelů životního pojištění vůbec nepotřebuje 

rizikovou část, ale sjednali pojištění ve víře vysokého zhodnocení úspor a zajištění 

do budoucna. Nutno říci, že na takovém produktu oproti běžným spořícím 

či investičním produktům tratí, protože pojišťovně navíc platí i krytí rizika smrti. 

Důležité je mít na paměti primární funkci pojištění, kterou je pokrytí životních rizik 

a k tomuto účelu pojištění primárně využívat. Potencionální i stávající klienti pojišťoven 

by se proto měli zamyslet, zda tento produkt skutečně potřebují, zda potřebují pokrýt 

riziko smrti či chtějí investovat a proč vlastně tyto dva produkty chtějí kombinovat 

dohromady. Pakliže se rozhodneme tento produkt nevyužít, existují i jiné alternativy, 

například pojistit se na důchod prostřednictvím rizikového a důchodového pojištění 

a zbývající prostředky zhodnocovat odděleně. Taktiky pojišťoven při zaměňování 

funkce pojistné a spořící jsou nežádoucí a klamou klienty, kteří si vypěstují 

k investičnímu životnímu pojištění nedůvěru, ač se jedná o produkt, který má svoje 

nezastupitelné místo. Doporučuji jednat s pojišťovnami, které jsou informačně 

přístupné, údaje zveřejňují a aktualizují. 

 

V investičním životním pojištění spatřuji finanční jistotu a možnost zajištění rodiny 

v současném turbulentním nepředvídatelném prostředí v případě nahodilé negativní 

události v životě člověka měnících jeho postavení ve společnosti, kdy právě investiční 

životní pojištění napomáhá odlehčit tlaku na krytí všech možných rizik s možností 

naspoření určité částky v případě dožití se konce pojištění. Produkty soukromého 

životního pojištění jsou navíc podporovány státem při splnění zákonem daných 

podmínek. Vzhledem k neočekávaným a nahodilým událostem nikdo z nás neví, jakého 

věku se dožije a s jakými problémy a útrapami se setká, proto bychom měli ke svému 

životu přistupovat zodpovědně. 
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Skladba finančního umístění  Příloha č. 1  

(1) Finanční umístění v rámci členských států zahrnuje: 

a) dluhopisy vydané členským státem nebo jeho centrální bankou, 

b) dluhopisy vydané bankami a obdobnými institucemi členských států, 

c) kótované dluhopisy vydané obchodními společnostmi, 

d) pokladniční poukázky, 

e) kótované komunální dluhopisy, 

f) půjčky, úvěry a jiné pohledávky, 

g) směnky, 

h) nemovitosti na území členských států, 

i) hypoteční zástavní listy, 

j) kótované akcie, 

k) vklady a vklady potvrzené vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným obdobným 

dokumentem u bank, které mají povolení působit na území členských států jako banka, 

l) předměty a díla umělecké kulturní hodnoty oceněná nejméně 2 znalci, 

m) dluhopisy vydané Evropskou investiční bankou, Evropskou centrální bankou, Evropskou 

bankou pro obnovu a rozvoj nebo Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj, 

n) cenné papíry vydané fondem kolektivního investování, který splňuje požadavky práva 

Evropského společenství, 

o) cenné papíry vydané fondem kolektivního investování, který nesplňuje požadavky práva 

Evropského společenství, 

p) nekótované akcie, dluhové cenné papíry a jiné cenné papíry obdobné akciím a dluhovým 

cenným papírům, 

r) pohledávky za pojistníky a za pojišťovacími zprostředkovateli vyplývající z pojištění, nejvýše 

do 1 měsíce po jejich splatnosti, 

s) vratky daní, 

t) pohledávky vůči garančnímu fondu. 

(2) Finanční umístění dále zahrnuje 

a) zahraniční cenné papíry, s nimiž se obchoduje na regulovaném trhu členských států 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, 

b) půjčky pojištěným, kteří uzavřeli s pojišťovnou smlouvu na životní pojištění, 

c) zajišťovací deriváty, 

d) pohledávky za zajišťovnami a osobami podle § 50 včetně podílu zajistitele na technických 

rezervách po odečtení závazků vůči zajistiteli. 



 

(3) Zajišťovacím derivátem se pro účely tohoto zákona rozumí opce, termínový obchod nebo 

swap přispívající ke snižování investičních rizik nebo usnadňující efektivní správu portfolia. 

 



 

Limity skladby finan čního umístění  Příloha č. 2 

(1) Limity pro jednotlivé položky skladby finančního umístění a podmínky, za kterých lze tyto 

položky zahrnout do skladby finančního umístění, se stanoví pro: 

a) dluhopisy, včetně pokladničních poukázek, vydané členským státem Evropské unie 

nebo státem tvořícím Evropský hospodářský prostor (dále jen „členský stát“) nebo jeho 

centrální bankou a úvěry členskému státu nebo jeho centrální bance, až do výše 100 % 

z celkových technických rezerv, 

b) kótované dluhopisy, včetně pokladničních poukázek, vydané bankami a obdobnými 

institucemi členských států, nejvýše 50 % z celkových technických rezerv; pro 

nekótované dluhopisy vydané těmito emitenty nejvýše 10 % z celkových technických 

rezerv, 

c) kótované dluhopisy vydané obchodními společnostmi nejvýše 20 % z celkových 

technických rezerv; u dluhopisů, za které převzal záruku členský stát, lze zvýšit limit 

na 40 %, 

d) kótované komunální dluhopisy nejvýše 20 %z celkových technických rezerv; 

u komunálních dluhopisů, za které převzal záruku členský stát, lze zvýšit limit na 40 %, 

e) poskytnuté půjčky, úvěry a jiné pohledávky jiné než uvedené v písmenu a), j) nebo l) 

nejvýše 10 % z celkových technických rezerv; tyto půjčky, úvěry nebo jiné pohledávky 

musí být zajištěny zajištěnými cennými papíry nebo zárukou poskytnutou členským 

státem nebo jeho centrální bankou, bankou, pojišťovnou nebo zajišťovnou, 

f) směnky nejvýše 10 % z celkových technických rezerv; směnka musí být zajištěna 

směnečným rukojemstvím, kde směnečným rukojmím je banka nebo obdobná úvěrová 

instituce, 

g) nemovitosti na území členských států nejvýše 20 % z celkových technických rezerv, 

přičemž do jednoho pozemku nebo budovy nebo několika pozemků nebo budov, které 

spolu tvoří jeden celek tak, že se dají považovat za jednu investici, nejvýše 10 % 

z celkových technických rezerv; nemovitost musí být pojištěna pro případ poškození 

nebo zničení u jiné pojišťovny, 

h) hypoteční zástavní listy nejvýše 50 % z celkových technických rezerv, 

i) kótované akcie nejvýše 10 % z celkových technických rezerv; součástí této položky 

jsou též kótované dluhopisy, jejichž splnění je vázáno podmínkou podřízenosti. 

j) vklady, včetně vkladů potvrzených vkladovým certifikátem, vkladním listem či jiným 

obdobným dokumentem u bank, které mají povolení působit na území členských států 

jako banka, půjčky, úvěry a jiné pohledávky za těmito bankami nejvýše 50 % 

z celkových technických rezerv, maximálně však 20 % u jedné banky; tato položka 



 

nezahrnuje bankovní účty, ze kterých jsou hrazeny provozní náklady nebo výplaty 

pojistných plnění, 

k) předměty a díla umělecké kulturní hodnoty oceněná nejméně dvěma znalci nejvýše 5 % 

z celkových technických rezerv; tyto předměty musí být pojištěny pro případ poškození, 

zničení, ztráty nebo odcizení u jiné pojišťovny, 

l) dluhopisy vydané Evropskou investiční bankou, Evropskou centrální bankou, 

Evropskou bankou pro obnovu a rozvoj nebo Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj 

a úvěry poskytnuté těmto osobám až do výše 100 % z celkových technických rezerv, 

m) cenné papíry vydané fondy kolektivního investování, které splňují požadavky práva 

Evropského společenství, nejvýše 20 % z celkových technických rezerv, 

n) cenné papíry vydané fondy kolektivního investování, které nesplňují požadavky práva 

Evropského společenství, nejvýše 5 % z celkových technických rezerv, přičemž cenné 

papíry vydané jedním emitentem nesmějí překročit 3 % z celkových technických rezerv, 

o) nekótované akcie, dluhové cenné papíry a jiné cenné papíry obdobné akciím 

a dluhovým cenným papírům, které nespadají pod jinou položku skladby finančního 

umístění, nejvýše 5 % z celkových technických rezerv, přičemž cenné papíry vydané 

jedním emitentem nesmějí překročit 3 % z celkových technických rezerv; součástí této 

položky jsou dále dluhopisy jiné než uvedené v písmenu i), vklady, úvěry, půjčky nebo 

jiné pohledávky, jejichž splacení je vázáno podmínkou podřízenosti, 

p) pohledávky za pojistníky a za pojišťovacími zprostředkovateli vyplývající z pojištění, 

pokud ode dne jejich splatnosti uplynula doba kratší než 1 měsíc, nejvýše 3 % 

z celkových technických rezerv, 

q) vratky daní, na které byl vydán platební poukaz podle zákona upravujícího správu daní 

a poplatků, nejvýše 5 % z celkových technických rezerv, 

r) pohledávky vůči garančnímu fondu České kanceláře pojistitelů nejvýše 5 % 

z celkových technických rezerv, 

s) zahraniční cenné papíry, s nimiž se obchoduje na regulovaném trhu členských států 

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj, které nespadají pod jinou položku 

skladby finančního umístění, nejvýše 10 % z celkových technických rezerv, 

t) půjčky pojištěným, kteří uzavřeli s pojišťovnou smlouvu na životní pojištění, nejvýše 

5 % z celkových technických rezerv; limit jedné půjčky představuje maximálně výši 

odkupného ke dni poskytnutí půjčky a úrok z půjčky se stanoví nejméně ve výši 

technické úrokové míry garantované pojistnou smlouvou, 



 

u) zajišťovací deriváty, které splňují požadavky pro zajišťovací deriváty stanovené 

mezinárodními účetními standardy uvedenými v článku 2 přímo použitelného předpisu 

ES upravujícího uplatňování mezinárodních účetních standardů, 

v) pohledávky za zajišťovnami a osobami podle § 50 zákona o pojišťovnictví, včetně 

podílu zajistitele na technických rezervách, po odečtení všech závazků vůči zajistiteli, 

nejvýše 50 % z celkových technických rezerv. 

 

(2) Finanční umístění podle odstavce 1 písm. b), c), d) a e) s výjimkou úvěrů poskytnutých 

státním nebo regionálním anebo místním orgánům nebo mezinárodním organizacím, jejichž 

členem je jeden nebo více členských států, a podle písmen f), h), i), m), u) a w) je u jednoho 

emitenta cenného papíru, jednoho dlužníka nebo jedné protistrany limitováno 5 % z celkových 

technických rezerv. Tento limit lze zvýšit na 10 % z celkových technických rezerv 

za podmínky, že tuzemská pojišťovna nebo tuzemská zajišťovna neinvestuje více než 40 % 

objemu celkových technických rezerv do finančního umístění podle věty první u osob, u kterých 

investuje více než 5 % z celkových technických rezerv. 

 

(3) Finanční umístění podle odstavce 1 písm. b), c), e), f), h), i), j), m), n), o), r), u), v), w) a x), 

vztahující se ke dvěma nebo více osobám, které jsou součástí téhož podnikatelského seskupení, 

je limitováno 15 % z celkových technických rezerv (dále jen „limit na skupinu“). Pokud 

je součástí finančního umístění podle věty první vklad, půjčka, úvěr nebo jiná pohledávka 

za bankami podle odstavce 1 písm. j) nebo pohledávka za zajišťovnami se sídlem v členském 

státě, zvyšuje se limit na skupinu o objem těchto položek finančního umístění až do výše 20 % 

z celkových technických rezerv. 

 



 

Nabídka pojišťovny Allianz pro muže ve věku 30 let  Příloha č. 3 

 

 



 

Nabídka pojišťovny Allianz pro ženu ve věku 30 let  Příloha č. 4 

 



 

Nabídka pojišťovny Allianz pro muže ve věku 45 let  Příloha č. 5 

 



 

Nabídka pojišťovny Allianz pro ženu ve věku 45 let  Příloha č. 6 

 



 

Nabídka pojišťovny ČSOB pro muže ve věku 30 let  Příloha č. 7 

 

 



 

Nabídka pojišťovny ČSOB pro ženu ve věku 30 let  Příloha č. 8 

 

 



 

Nabídka pojišťovny ČSOB pro muže ve věku 45 let  Příloha č. 9 

 

 



 

Nabídka pojišťovny ČSOB pro ženu ve věku 45 let  Příloha č. 10 

 

 



 

Nabídka pojišťovny Generali pro muže ve věku 30 let  Příloha č. 11 

¨ 

 



 

Nabídka pojišťovny Generali pro ženu ve věku 30 let   Příloha č. 12 

 

 



 

Nabídka pojišťovny Generali pro muže ve věku 45 let  Příloha č. 13 

 

 



 

Nabídka pojišťovny Generali pro ženu ve věku 45 let  Příloha č. 14 

 

 



 

Nabídka pojišťovny ING pro muže ve věku 30 let  Příloha č. 15 

 

 



 

Nabídka pojišťovny ING pro ženu ve věku 30 let  Příloha č. 16 

 

 



 

Nabídka pojišťovny ING pro muže ve věku 45 let  Příloha č. 17 

 

 



 

Nabídka pojišťovny ING pro ženu ve věku 45 let  Příloha č. 18 

 

 

 


