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Abstrakt 

Bakalářská práce „Návrh optimálního investičně-střadatelského programu“ popisuje 

hledání nejvhodnějšího rozložení finančních prostředků do portfolia pojistných a 

spořících produktů. Cílem této práce pak bude návrh systému smluv, který umožní 

maximální snížení základu daně z příjmů fyzických osob na základě možných odpočtů. 

První část práce bude věnována přehledu pojistných a spořících produktů na českém 

trhu. Ve druhé části se autor zabývá možností optimalizace daně z příjmů fyzických 

osob prostřednictvím využití pojistných a spořících produktů. Třetí část bude obsahovat 

komparaci s obdobnými produkty na některých zahraničních trzích a zhodnocení 

investičních podmínek v České republice 

 

Abstract 

This bachelor’s thesis “Project of an optimal investment and savings programme” gives 

general information about finding the most suitable decomposition of finances into a 

portfolio of insurance and saving products. This combination of contracts will have the 

effect of maximum decrease of income tax in according to various deductions. The first 

part of the thesis is focused on survey of insurance and savings products in Czech 

Republic. In the second part the author identifies decrease of income tax by means of 

insurance and saving products. The third part includes the comparison with similar 

products of foreign insurance markets and an evaluation of investment conditions in 

Czech Republic. 

 

 

 

Klí čová slova 

Stavební spoření, životní pojištění, penzijní připojištění, daňová optimalizace, peněžní 

prostředky, státní příspěvek 

 
 

Key words 

Building savings, life assurance, pensionary  additional insurance, tax optimalization, 

finances, state contribution 
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Úvod 

Na současných spořících a pojišťovacích trzích se objevuje velké množství produktů 

umožňujících pojistit nejenom všechny hmotné věci, ale i zdraví a životy. Právě životní 

pojištění skýtají výhody, které při spojení se stavebním spořením a penzijním 

připojištěním vedou k výnosu tvořenému státními příspěvky a podporami. Součástí 

práce bude přehled trhu těchto produktů u nás s nahlédnutím a porovnáním s trhy 

zahraničními.  

V současnosti zatím není investování rodin do akcií či jiných finančních aktiv 

v České republice moc rozšířené. Většinou je to z důvodu rizika ztráty vynaložených 

finančních prostředků, či obav ze složitosti investování. Zároveň však, jako každý 

investor, rodiny požadují, aby byl výnos z těchto aktiv co nejvyšší. Z tohoto důvodu se 

jako jedna z variant zhodnocování volných peněžních prostředků jeví využití systému 

pojistných a spořících produktů různých pojišťovacích a spořitelních institucí. 

V posledních několika letech se objevilo několik změn ve struktuře úspor 

domácností. V předrevolučním období existovala pro drobné střadatele v podstatě 

jediná možnost zhodnocení peněžních prostředků a to prostřednictvím Československé 

státní spořitelny. Zde ukládala většina obyvatelstva své úspory buďto na termínované 

účty nebo využívala vkladní knížky. Tyto produkty byly velmi oblíbené nejen díky 

státnímu ručení, ale i zajímavému úročení. Zejména díky těmto faktorům přetrvalo 

jejich využívání, sice v menší míře, až do konce minulého století. 

Změnu bylo možné pozorovat po přelomu tisíciletí. Rok 2000 přinesl propad 

úrokových sazeb, což vedlo domácnosti ke hledání náhradní cesty vedoucí k výnosu 

z úspor. Nejvhodnějšími alternativami se zdají být stavební spoření, penzijní 

připojištění a v neposlední řadě jsou využívány také některé druhy životních pojištění. 

Je zřejmé, že tyto lehce dosažitelné produkty se stanou v budoucnosti jedním z velmi 

zajímavých způsobů valorizace peněžních prostředků pro domácnosti. Ke zhodnocení 

dochází jednak prostřednictvím úroků, ale také díky státní podpoře produktů. Za 

nepřímé výnosy pak lze považovat možnost využití snížení základu daně z příjmů 

fyzických osob, které tyto produkty umožňují. 
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Cílem mé bakalářské práce je návrh programu zajišťující investorovi maximální 

výnos jak v podobě úrokového zhodnocení, tak maximálního využití státních dotací a 

možnosti optimalizace daně z příjmů fyzických osob. Výstupem práce bude doporučení 

investorovi, jaké formy úspor využít a jak při jejich výběru postupovat.  

V první kapitole se stručně zaměřím na historický vývoj spoření fyzických osob. 

V krátkosti uvedu příklady zhodnocování prostředků od počátku minulého století po 

současnost. Dále pak bude tato kapitola zaměřena na teoretické vymezení spořících a 

pojišťovacích produktů, které se v České republice rozšířily po roce 1989. Tyto 

produkty se objeví v pomyslném portfoliu investorské rodiny. 

Ve druhé kapitole, která se zabývá krátkou analýzou trhů s pojistnými a spořícími 

produkty, budou naznačena kritéria výběru nejvhodnějších produktů. Ty zajistí nejen 

zajímavé zhodnocení, ale také jeho garanci. 

O možnosti optimalizace daně z příjmů fyzických i právnických osob na základě 

investování do těchto produktů pojednává třetí kapitola. V této kapitole také shrnu 

možnost úspor na dani z příjmů pro zaměstnavatele, kteří chtějí přispívat svým 

zaměstnancům na životní pojištění. 

Ve čtvrté kapitole krátce porovnám produkty životního pojištění v České republice 

s obdobnými produkty ve Velké Británii. 

Návrhem úspor finančních prostředků na základě vhodně načasovaného investování 

se zabývá pátá kapitola. Bude naznačen způsob, jakým lze získat státní podporu u všech 

produktů při přesouvání finančních prostředků mezi nimi.  

Na závěr formuluji návrh plánu, jak správně investovat do spořících a pojišťovacích 

produktů, aby výnos z nich byl co nejvyšší.  
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1 Vývoj investičních možností v České republice 

Historicky se struktura domácích úspor měnila podle možností obyvatelstva ukládat 

volné peněžní prostředky do bankovních domů, spořitelních družstev či vkladních 

knížek. V posledních deseti letech se rozrostl počet možností, jak peníze zhodnotit.  

1.1 Historie rodinného investování 

Tradiční formou úspor domácností jsou vklady v bankách. Obliba bankovních 

domů, spořitelních a úvěrových družstev sahá do doby po první světové válce. 

S nástupem totalitního režimu krátce po druhé světové válce byla zavedena centrálně 

řízená ekonomika a střadatelé měli na výběr v podstatě jediný peněžní ústav, 

Československou státní spořitelnu. Ta shromažďovala vklady obyvatelstva na 

termínovaných vkladech a na vkladních knížkách. Tyto produkty si udržely popularitu 

až do konce minulého století. 

Začátkem 90. let minulého století se začal bankovní sektor rozvíjet do tržní podoby. 

Začaly vznikat malé a střední bankovní domy. Ty se snažily nabídnout klientům co 

nejlepší podmínky pro zhodnocení vkladů, což vedlo k potížím. Během první poloviny 

devadesátých let zkrachovala valná většina těchto bank. Příčinou však nebyla úvěrová 

portfolia, ale problémy s likviditou. 

 Popularitu si během druhé poloviny devadesátých let získaly družstevní záložny 

tzv. kampeličky, které začaly vznikat po znovuobnovení peněžního družstevnictví. 

Stejně jako zkrachovalé banky začaly lákat klienty na vysoké úrokové sazby, které se 

pohybovaly až v desítkách procent. Ačkoliv nebylo tak vysoké zhodnocení nijak 

garantováno, vložili střadatelé do kampeliček mezi roky 1997 a 2000 více než 10 

miliard korun. Taková situace vedla k pádu tří největších záložen a celý sektor 

spořitelních a úvěrových družstev utrpěl velké ztráty. Stát převzal odpovědnost za 

nepříjemnosti způsobené klientům kampeliček, a proto byly v roce 2001 emitovány 

státní dluhopisy ve výši 6 miliard korun, které měly sloužit k uhrazení těchto ztrát. 

Pravděpodobně hrozící pád výše zmiňovaného sektoru zapříčinil citelný odklon 

obyvatel od tradičních forem spoření. Díky poklesu úrokových sazeb a nízké likviditě 
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dochází k odlivu peněžních prostředků z termínovaných produktů a spořicích účtů. 

Naopak roste význam alternativních forem úspor (stavební spoření), kterým tradiční 

produkty nemohou konkurovat. Část financí je převedena na likvidní účty v bankách, 

část pak právě do těchto nových variant spoření. (10) 

1.2 Nové varianty spoření 

Jako alternativní formy úspor je možné jmenovat stavební spoření, které si za 15 let 

svého působení získalo velký počet příznivců, dále pak penzijní připojištění, sloužící 

jako forma zajištění po přechodu do penze, a v neposlední řadě některé druhy životního 

pojištění1. Tyto produkty jsou zajímavé nejenom svým úrokovým zhodnocením, ale 

také podporou a příspěvky, kterými je stát dotuje. Využití těchto typů úspor také skýtá 

možnost daňové optimalizace na základě položek snižujících základ daně z příjmů. 

V posledních letech se vrací důvěra ke kapitálovému trhu a čím dál více lidí je ochotno 

investovat do otevřených podílových fondů, které zažívají obrovský vzestup. 

1.3 Stavební spoření 

Stavební spoření je jedna z nejpopulárnějších forem zhodnocování financí nejenom 

domácností, ale i firem, jakožto jediný produkt, který legislativa umožňuje založit i 

právnickým osobám. Svou oblibu si získal především u fyzických osob, a to díky 

minimální rizikovosti, výhodné valorizaci a státní podpoře, která, přestože byla v roce 

2003 snížena, stále přitahuje nové střadatele. 

V České republice existují dva možné pohledy na stavební spoření. Prvním z nich je 

způsob financování bydlení, který však není předmětem této práce. Tím je druhý pohled 

a to náhled na stavební spoření jako na způsob a prostředek, jak efektivně a 

s minimálním rizikem zhodnotit finanční prostředky. (12) 

Stavební spoření bylo legislativně ustanoveno v roce 1993 zákonem č. 96/1993 Sb. 

o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření. Jako pramen tohoto zákona 

byly použity právní úpravy stavebního spoření v Rakousku a Německu, kde má tento 

produkt dlouholetou tradici a odkud se jeho využití rozšířilo do celé střední Evropy. 

                                                 
1 Tato bakalářská práce se zabývá investičním životním pojištěním. 
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Roku 1995 byla přijata novela č. 83/1995 Sb., která rozšířila stávající zákon o možnost 

uzavření smlouvy mezi stavební spořitelnou a právnickou osobou. Poměrně nová je pak 

novela č. 423/2003 Sb., která vstoupila v platnost 1. ledna 2004. Ta nově opravňuje 

spořitelní domy k rozšíření obchodní a investiční činnosti spočívající v možnosti 

nákupu cenných papírů od emitentů z jiných států, či v ukládání volných peněžních 

prostředků na účty zahraničních bank se sídlem na území některého ze členských států 

Evropské unie.  

Stavební spoření je podle zákona č. 96/1993 Sb. o stavebním spoření a státní 

podpoře stavebního spoření v platném znění (dále jen zákona o stavebním spoření) 

vymezeno jako účelové spoření spočívající v přijímání vkladů, poskytování úvěrů a 

poskytování příspěvků účastníkům stavebního spoření. 

Na stavební spořitelny, které jsou poskytovateli a provozovateli stavebních spoření, 

se vztahuje zákon o bankách. Podle zákonem daných pravidel soustřeďují peněžní 

prostředky klientů a poskytují úvěry na financování potřeb bydlení. Finance vložené do 

stavebního spoření jsou zhodnocovány úroky a také díky státní podpoře každoročně 

přiznávané ke konci roku. 

Stavební spoření vzniká uzavřením písemné smlouvy mezi klientem (účastníkem) a 

stavební spořitelnou. Účastníkem může být kterákoliv fyzická osoba trvale pobývající 

na území České republiky a přiděleným rodným číslem. Stává se tedy, že rodiče 

zakládají stavební spoření i nezletilým dětem. Stavební spoření mohou uzavřít také 

občané členského státu Evropské unie s povolením k pobytu. Pro právnické osoby 

existuje možnost uzavřít stavební spoření, nelze však pobírat státní podporu. 

Smlouva mezi účastníkem a stavební spořitelnou je uzavřena podle jejích 

obchodních podmínek2, tzn. způsob uzavření a ukončení smlouvy, výše splátek, cílové 

částky a také výše případného úvěru. Cílovou částku3 tvoří vklady účastníka, státní 

podpory, úroky z vkladů a možná výše úvěru. Ve smlouvě je také určeno, že se účastník 

zavazuje pravidelně ukládat splátku, ale je možné uložit částku na šest let dopředu. 

Stavební spořitelna se zavazuje poskytovat účastníkovi úrokovou sazbu z vkladů a 
                                                 
2 Za uzavření smlouvy si stavební spořitelna účtuje poplatek. 
3 Cílová částka se rovná součtu vkladů, státní podpory, úvěru ze stavebního spoření a úroků z vkladů a 
státní podpory, po odečtení daně z příjmů z těchto úroků. 
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z úvěrů po celou dobu trvání smlouvy. Dle zákona nesmí mezi těmito sazbami být 

rozdíl větší než tři procentní body. Počet smluv na jednoho účastníka není nijak 

omezen, ale státní podporu lze pobírat pouze na jednu z nich. (12) 

Celkové výnosy ze stavebního spoření sestávají ze samotných vkladů, státních 

podpor a úroků z naspořené částky. Úroková sazba v současnosti činí kolem 2 % a 

úroky jsou připisovány vždy ke konci každého roku. Novela zákona o stavebním 

spoření č. 423/2003 Sb. však dovoluje úrokové sazby měnit, pokud uplyne nejméně 6 

let od uzavření smlouvy a účastník nevyužil možnosti čerpání úvěru. Eventuální způsob 

a výše změny úrokové sazby jsou však možné pouze za podmínek uvedených při 

uzavření smlouvy. 

Dalším valorizačním prvkem stavebního spoření je státní podpora. Je to forma 

zálohy přiznávané vždy na konci roku a vyplácené ze státního rozpočtu v jarním období 

příštího roku a spolu se vklady je úročena. Novela z roku 2003 upravila od 1. ledna 

2004 podmínky pro její poskytování. V současnosti je maximální výše podpory 15 % 

z roční naspořené částky a zároveň nejvýše 3 000 Kč4. Pro smlouvy uzavřené v roce 

2003 a dříve tedy platí výhodnější podmínky po celou dobu platnosti. 

Aby klient získal maximální státní podporu, je třeba spořit 20 000 Kč ročně5, pokud 

je smlouva vedena pro fyzickou osobu, tedy s nárokem na státní podporu, je částka 

přesahující 20 000 Kč za kalendářní rok přesunuta do dalšího období. Další důležitou 

změnou byla změna doby trvání smlouvy na 6 let z předchozích pěti. 

Pro přiznání státní podpory je nutnou podmínkou dodržení tzv. vázací doby (doby 

trvání smlouvy) nebo čerpání úvěru ze stavebního spoření. Pokud není některá z těchto 

podmínek dodržena, odpadá právo pobírat státní podporu a záloha státní podpory musí 

být vrácena. Pokud není čerpán úvěr, naspořená cílová částka vyplacená po vypršení 

smlouvy může být využita k jakýmkoliv účelům. 

                                                 
4 Novelou zákona o stavebním spoření byla snížena z 25 % roční naspořené částky a zároveň maxima 
4500 Kč.  
5 Před novelou stačilo uložit pouze 18 000 Kč. 
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Výhodou výnosů ze stavebního spoření je fakt, že jsou osvobozeny od daně 

z příjmů. Z důvodu toho, že jsou stavební spořitelny specializovanými bankovními 

institucemi, jsou vklady v nich pojištěny stejně jako u bank6.  

Přes změny, které před šesti lety proběhly, je celková výnosnost stavebního spoření 

stále velmi zajímavá. Při úročení vkladů 2 % p. a. lze při šestileté smlouvě se státní 

podporou dosáhnout celkového zhodnocení 6,5 %7. Jde však pouze o hrubý výnos, který 

se díky poplatkům za uzavření smlouvy (obvykle 1 % z cílové částky) a za vedení účtu 

(zhruba 300 Kč za rok) o něco sníží. (12) 

1.4 Penzijní připojištění 

Díky předpokládanému demografickému vývoji nebude současný český důchodový 

systém udržitelný do daleké budoucnosti, proto vlády evropských zemí, včetně vlády 

ČR řeší otázku reforem důchodů. Společným jmenovatelem pro důchodové reformy je 

právě penzijní připojištění. 

Snahou penzijního připojištění je podpořit občany v myšlence, aby se již 

v produktivním věku snažili spořit na důchod z důvodu zachování alespoň přibližně 

stejné životní úrovně po přechodu do penze. Podpora penzijního připojištění od státu je 

v podobě příspěvku k měsíčnímu vkladu, přičemž minimální výše úložky je 100 Kč. 

Daňové úlevy, které penzijní připojištění poskytuje, jsou také lákavé. Daňově 

zvýhodněni jsou nejenom zaměstnanci, kteří si platí penzijní připojištění, ale také 

zaměstnavatelé, kteří jim na něj přispívají8. Na penzijní připojištění mohou přispívat 

také třetí osoby. (4) 

Penzijní připojištění vzniklo na českém trhu v roce 1994 zákonem č. 42/1994 Sb., o 

penzijním připojištění se státním příspěvkem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

zákon o penzijním připojištění). Cílem tohoto zákona bylo vytvořit jakýsi pilíř pro 

stávající důchodový systém. Zákonem je stanoveno penzijní připojištění jako 

soustřeďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státních 

                                                 
6 Pojištěno je 90 % vkladu, maximálně však do výše odpovídající 25 000 eur. 
7 Před novelizací se úroková míra vkladů pohybovala kolem 3 %, spolu s vyšší státní podporou tedy 
vykazovalo stavební spoření míru zhodnocení kolem 12 % ročně. 
8 O daňových zvýhodněních, která poskytují jednotlivé produkty, pojednává kapitola 3 
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příspěvků, které byly poskytnuty ve prospěch účastníků. Dále pak je předmětem 

penzijních fondů9 nakládání s těmito prostředky a také vyplácení dávek penzijního 

připojištění. 

V roce 1999 byl přijat zákon č. 170/1999 Sb.10, který upravuje možnosti státního 

dohledu při kontrolách činnosti penzijních fondů. Změnou bylo také zvýšení státních 

příspěvků ke vkladům účastníků a byly zavedeny daňové úlevy. Tyto změny měly vést 

k silné podpoře občanů a motivovat k uzavření penzijního připojištění. Od 1. ledna roku 

2000 mají možnost přispívat svým zaměstnancům na penzijní připojištění i 

zaměstnavatelé. Tyto příspěvky pak mohou vést k daňové optimalizaci zaměstnavatele. 

V roce 2003 byl v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie dále 

přijat zákon 36/2004 Sb.11, který umožňuje uzavřít smlouvu o penzijním připojištění 

občanům členských zemí Evropské unie a platbu prostředků z penzijních fondů do 

zahraničí. 

Vznik penzijního připojištění je dán dnem uzavření smlouvy mezi účastníkem 

penzijního připojištění a penzijním fondem. Účastníkem pak může být fyzická osoba 

starší 18 let s trvalým bydlištěm v České republice nebo na území členského státu EU, 

pokud se účastní důchodového pojištění nebo veřejného zdravotního pojištění v ČR. 

Smlouva určuje pravidelnou měsíční úložku účastníka a také říká, jakou část vkladu 

bude hradit zaměstnavatel. Dále pak musí být sjednáno vyplácení starobní penze či 

jiných doplňkových druhů dávek12. Jedna fyzická osoba může mít uzavřenu pouze 

jednu smlouvu penzijního připojištění, v čemž se penzijní připojištění liší od stavebního 

spoření. Jako dlouhodobé spoření umožňuje penzijní připojištění změnu výše úložek 

popřípadě přerušení jejich ukládání v průběhu trvání smlouvy a také převod uložených 

peněžních prostředků do jiného penzijního fondu. (7) 

                                                 
9 Poskytovatelů penzijního připojištění. 
10 Kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách 
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
11 Zákon, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem 
a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 
12 Invalidní penze, pozůstalostní penze, výluhová penze. 
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Před uzavřením smlouvy by se měl účastník obeznámit se dvěma základními 

dokumenty – statutem fondu a penzijním plánem. Oba dokumenty jsou veřejně 

přístupné. Statut fondu obsahuje rozsah činností penzijního fondu, zásady hospodaření a 

způsob zveřejňování jeho výsledku, způsob využití zisku, zaměření a cíle jeho 

investiční politiky, obchodní jméno a sídlo depozitáře13 a změny statutu. Penzijní plán 

určuje vztahy mezi penzijním fondem a klientem, druhy poskytovaných dávek a 

podmínky pro jejich vyplácení a způsob výpočtu dávek. Stanovuje důvody umožňující 

vypovězení smlouvy, minimální výši příspěvků účastníků a způsob jejich placení a 

zásady, podle kterých se účastníci penzijního připojištění podílí na výnosech fondu. 

Penzijní plán je součástí každé smlouvy o penzijním připojištění. 

Samotný penzijní fond je finanční instituce se sídlem nebo pobočkou na území 

České republiky, která se jako jediná specializuje na poskytování penzijního 

připojištění. Jde o formu akciové společnosti, u které jsou nad rámec obchodního 

rejstříku stanoveny specifické podmínky, kterým musí fond vyhovět. Minimální 

základní kapitál fondu je 50 mil. Kč a musí být tvořen pouze peněžitými vklady, 

protože jde o ústav spravující dlouhodobé vklady účastníků a tudíž by mělo jít o solidní 

a důvěryhodnou instituci s minimálním rizikem pádu. Z toho by také měla vycházet 

investiční politika fondů, proto většinou investují zdrženlivě a to hlavně do instrumentů 

jim povolených zákonem14. Kromě toho není povoleno mít součástí portfolia akcie 

jiného penzijního fondu a nesmí vydávat dluhopisy. (6) 

Smlouva o penzijním připojištění může být kdykoliv vypovězena ze strany 

účastníka a to bez udání důvodu, ze strany fondu pak pouze v zákonem stanovených 

případech15. Smlouva tedy zaniká v den, kdy se obě strany písemně dohodly, popřípadě 

v den, kdy byla účastníkovi vypovězena smlouva. Nejčastěji jde však o případy 

ukončení vyplacením nároků účastníkovi. 

 

 

                                                 
13 Bankovní ústav, který vede penzijnímu fondu účty. 
14 Většinou bezrizikové státní dluhopisy a pokladniční poukázky, dluhopisy ČNB, dluhopisy stabilních 
obchodních společností, komunálních obligací se zárukou ČNB aj. 
15 Uvedení nepravdivých údajů ve smlouvě či neplacení měsíčních úložek po dobu nejméně šesti měsíců. 
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Výplatu dávek vyplývajících z penzijního připojištění pak lze realizovat ve třech 

formách: 

o penze, 

o jednorázové odbytné (částka je stejná, jako by byla postupně vyplácena penze), 

o odbytné (při ukončení smlouvy výpovědí nebo dohodou16). (6) 

Výsledné naspořené prostředky závisí na výši příspěvků účastníka (popř. jeho 

zaměstnavatele), výši státního příspěvku a podílu na zisku plynoucího z portfolia 

cenných papírů v držení fondu. Soustředěné peněžní prostředky účastníků jsou fondem 

investovány a výnosy z tohoto hospodaření plynou účastníkům penzijního připojištění. 

Státní příspěvek je zvláštní forma zvýhodnění pro ty, kteří se rozhodnou spořit si na 

období penze. Jeho výše je odvislá od výše úložky, která činí minimálně 100 Kč 

měsíčně. V takovém případě je výše státního příspěvku 50 Kč (tedy 50 % zhodnocení) 

pro vkládanou částku 500 Kč a více je pak státní příspěvek 150 Kč ke každé úložce. 

Tabulka 1: Výše státního příspěvku v závislosti na výši příspěvku účastníka 

Výše příspěvku účastníka (Kč) Výše státního příspěvku 
100 - 199 50 Kč + 40 % z částky nad 100 Kč 
200 – 299 90 Kč + 30 % z částky nad 200 Kč 
300 – 399 120 Kč + 20 % z částky nad 300 Kč 
400 – 499 140 Kč + 10 % z částky nad 400 Kč 
500 a více 150 Kč 

Zdroj: Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, v platném znění 

Jak již bylo uvedeno na straně 17, je možné přerušit platbu vkladů například 

z důvodu dočasné platební neschopnosti17. Je však nutné, aby byly před přerušením tyto 

úložky placeny pravidelně po dobu minimálně tří let. Pokud pak přispívá na penzijní 

připojištění pouze zaměstnavatel a účastník nemá žádný podíl na úložkách, není zde 

nárok pobírat státní příspěvek. 

 

                                                 
16 Odpadá nárok na státní příspěvky, výnosy z jejich úročení a navíc vyplacená částka podléhá vyššímu 
zdanění. 
17 Přerušit platby je možné na 3 až 24 měsíců. 
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Dalším motivačním nástrojem pro založení penzijního připojištění je daňové 

zvýhodnění pro účastníky i pro jejich zaměstnavatele, kteří přispívají svým 

zaměstnancům. Od základu daně si mohou střadatelé odečíst sumu ročních příspěvků 

sníženou o 6 000 Kč, avšak do maximální výše 12 000 Kč. Odpočet základu daně si 

může poplatník odečíst prostřednictvím svého zaměstnavatele, kterému předloží 

smlouvu o penzijním připojištění, a doklad od penzijního fondu o pravidelném placení 

příspěvků. Pokud by chtěl zaměstnavatel přispívat zaměstnanci na penzijní připojištění, 

může to být výhodné pro obě strany. Pro pracovníka jsou příspěvky zaměstnavatele, 

jejichž výše může činit až 5 % vyměřovacího základu pro výpočet příspěvků na sociální 

a zdravotní pojištění osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob. Pro zaměstnavatele 

jsou příspěvky placené zaměstnancům daňově uznatelným nákladem až do výše 3 % 

vyměřovacího základu pro výpočet příspěvků na sociální a zdravotní pojištění 

zaměstnance. Příspěvky na penzijní připojištění navíc nepodléhají povinným platbám 

sociálního a zdravotního pojištění. (21) 

1.5 Investiční životní pojištění 

Životní pojištění bylo prvotně vytvořeno pro zajištění proti riziku nepříznivých 

událostí vedoucích k finančním ztrátám. Životní pojištění je poměrně široký pojem, jenž 

zahrnuje celou řadu pojistných produktů, které se liší nejenom rozsahem ochrany 

pojištěného, ale také pojistnými podmínkami, výší pojistného apod. Jako pojistné 

odvětví se zaměřuje na pojištění rizika úmrtí či dožití. Ať v jednom či druhém případě 

pojišťovna vyplatí pojistné plnění. Základním principem je tedy vyplacení naspořené 

částky v případě předčasného úmrtí nebo situace, kdy se pojištěnec dožije data konce 

pojistné smlouvy popř. data jmenovitě uvedeného ve smlouvě. (9) 

Některé druhy životního pojištění však kromě primární pojistné funkce poskytují i 

možnost spoření a zhodnocování peněžních prostředků. Obecně lze říct, že se jedná o 

rezervotvorná životní pojištění, tj. spojení výplaty pojistného plnění při dožití se 

dohodnutého věku. 

Životní pojištění je obecně upraveno zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví 

v platném znění (dále jen zákon o pojišťovnictví). Tento zákon stanovuje pravidla pro 

fungování pojišťovnictví, podmínky jejich provozování a výkon státního dozoru nad 
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pojišťovnami. Cílem kontroly je nejvyšší možná ochrana klienta (účastníka pojištění) 

v součinnosti s maximální volností nabídky pojišťovacích produktů ze strany 

pojišťoven. 

V roce 2004 byla přijata novela zákona o pojišťovnictví, a to zákonem 39/2004 Sb., 

o pojišťovnictví. V témže roce byly také přijaty zákony č. 37/2004 Sb., o pojistné 

smlouvě a zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných 

likvidátorech pojistných událostí. Tyto zákony přispívají k nasměrování české pojistné 

legislativy k normám Evropské unie. (21) 

Životní pojištění vzniká okamžikem podepsání smlouvy mezi účastníkem pojištění a 

pojišťovnou. Smlouvou se pojišťovna zavazuje vyplatit pojistnou částku v případě, že 

nastane pojistná událost. Příjemcem částky je pojistník popř. jeho zástupce určený 

smlouvou. 

Pojistník se smlouvou zavazuje pravidelně platit dohodnutou částku pojistného18. 

Ve smlouvě je dále uveden předmět pojištění, všeobecné pojistné podmínky, doba 

pojištění, pojistná událost, předmět pojištění a možné způsoby zániku smlouvy. 

Investiční životní pojištění je produkt, jehož popularita mezi účastníky životních 

pojištění v poslední době rychle roste. Ačkoliv je jeho oblíbenost na vzestupu, nenabízí 

investiční životní pojištění všechny pojišťovny. Důvodem jeho obliby je fakt, že si 

klient sám určí, jak bude s jeho vloženými prostředky (spořící složkou) nakládáno. Část 

peněžních prostředků je totiž vynakládána na krytí rizik, zbylá část je uložena do 

investičních fondů, přičemž si pojistník stanoví, do jakých fondů budou jeho prostředky 

investovány. Klient tedy dle vlastního uvážení podstupuje riziko volby produktů svého 

podkladového portfolia. Sestavu těchto produktů pak může libovolně měnit. (9) 

                                                 
18 Ta je vypočítána podle věku, pohlaví, zdravotního stavu pojištěného, doby trvání pojištění a výše 
pojistné částky. 
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Schéma 1: Struktura investičního životního pojištění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Daňhel, J. a kol. Pojistná teorie. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2005, strana 206. 
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2 Analýza trhů spořících a pojišťovacích produktů 

V této kapitole provedu analýzu trhů jednotlivých produktů, které jsou předmětem 

práce. V analýze se pak zaměřím především na stavební spoření, penzijní připojištění a 

investiční životní pojištění. 

2.1 Trh stavebního spoření 

Systém stavebního spoření je uzavřeným systémem, který se financuje pouze z 

vkladů spořitelů a z toho důvodu je zcela nezávislý na kapitálovém trhu. Trhy 

stavebního spoření jsou navíc pouze národní trhy, protože do něj přispívají pouze 

občané daného státu, tím pádem jsou nezávislé na trhu mezinárodním.  

Stavební spoření je obecně doménou Evropských států. Svědčí o tom také statistika, 

která řadí Českou republiku na druhé místo na světě s počtem 5,07 mil. uzavřených 

smluv o stavebním spoření. Vedoucím trhem je Německo, kde vznikla myšlenka 

stavebního spoření, se 30,52 mil. smluv. (13) 

Na trhu stavebního spoření operuje v současné době pětice stavebních spořitelen. 

Leaderem trhu je Českomoravská stavební spořitelna, a.s. Dalšími subjekty na trhu jsou 

Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., Wüstenrot - stavební spořitelna, a.s. a Modrá 

pyramida stavební spořitelna, a.s. Loňskou novinkou na trhu je od března roku 2008 

spojení Raiffeisen stavební spořitelny a.s. s HYPO stavební spořitelnou a.s. Finálním 

jménem obou sloučených společností je Raiffeisen stavební spořitelna a.s., která je díky 

této akvizici třetí největší spořitelnou na trhu.  

Všechny stavební spořitelny působí na českém trhu řadu let a vybudovaly si dobrou 

pověst a žádné z nich nehrozí, že by se měla díky finanční krizi dostat do potíží. 

Vlastnosti produktů jednotlivých stavebních spořitelen shrnuje tabulka 2 na následující 

straně. 
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Tabulka 2: Podmínky stavebních spořitelen na českém trhu 

Stavební spořitelna 
Úrok 

z vkladů 
(Kč) 

Poplatek za 
založení 

(v % z cílové 
částky) 

Roční poplatek 
za vedení účtu 

(Kč) 

Výpis 
z účtu 
(Kč) 

Českomoravská 
stavební spořitelna 

2,00 1,00 290 
v ceně 

poplatku 
Stavební spořitelna 
České spořitelny 

2,00 1,00 290 30 

Raiffeisen stavební 
spořitelna 

2,00 0,85 – 1,00 296 23 

Modrá pyramida 
stavební spořitelna 

2,00 0,519 - 1,00 300 
v ceně 

poplatku 
Wüstenrot stavební 
spořitelna 

2,20 1,00 250 2020 - 30 

Zdroj: Vlastní zpracování dle platných ceníků poplatků stavebních spořitelen. 

Jak je z tabulky 2 zřejmé, podmínky všech stavebních spořitelen jsou velmi 

podobné. Liší se především v podmínkách poskytovaných úvěrů, ty však nejsou 

předmětem této práce. Můžeme sledovat, že nejnižší poplatky za vedení účtu a za výpis 

z účtu má stavební spoření od Wüstenrot stavební spořitelny a. s., a zároveň poskytuje 

také nejlepší zhodnocení vkladů. Nejdražší vedení účtu mají klienti Modré pyramidy 

stavební spořitelny, a. s., neplatí však za výpisy z účtu a tak nejvyšší náklady na vedení 

a správu stavebního spoření mají účastníci u Stavební spořitelny České spořitelny, a. s. 

Je velmi důležité zvážit výši cílové částky. Při zbytečně vysoké cílové částce roste 

výše poplatku za uzavření a při nízké cílové částce hrozí její překročení, jež je 

sankciováno poplatkem za zvýšení cílové částky v hodnotě 1 % z navýšené částky. 

Navíc nemusí spořitelna platbu nad rámec cílové částky přijmout, popřípadě 

automaticky naúčtovat poplatek za navýšení cílové částky. Optimální je proto určit 

cílovou částku jako přibližný součet naspořených prostředků za 6 let. 

                                                 
19 Účastník neosáhl 25 let věku. 
20 Elektronický výpis. 
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Graf 1: Počet nově uzavřených smluv stavebního spoření v letech 2001 – 2008 

Zdroj: Ročenka Asociace českých stavebních spořitelen za rok 2008 

Jak je z grafu 1 patrné, v roce 2003 vzrostl počet uzavřených smluv o stavebním 

spoření o více než 50 %, a to díky plánovanému snížení státního příspěvku z 25 % na 15 

% v maximální výši 3 000 Kč, které bylo schváleno od počátku roku 2004. Lidé proto 

hojně uzavírali smlouvy za výhodných podmínek, které trvají po celou dobu platnosti 

smlouvy.  

2.2 Trh penzijního připojištění 

V současnosti existuje v České republice možnost výběru z deseti penzijních 

fondů21 českých i zahraničních, neboť v roce 2006 došlo k fúzi Hornického penzijního 

fondu a ČSOB Progres. Nejvyšší podíl na trhu dle rozsahu spravovaných finančních 

aktiv má penzijní fond České pojišťovny, nejmenším účastníkem je Generali penzijní 

fond. 

Při výběru penzijního fondu je třeba brát na zřetel několik kritérií. Nejdůležitějším 

z nich je pravděpodobně finanční síla penzijního fondu. Jelikož je penzijní připojištění 

produktem dlouhodobého charakteru, je nutné zvolit takový penzijní fond, jehož 

předpoklady vyrovnat se s obdobím nepříznivých výsledků hospodaření fondu 

                                                 
21 Dále používám také zkratku PF 
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s podkladovými aktivy22 a tudíž je vysoká pravděpodobnost jeho existence i v letech, 

kdy bude smlouva naplněna. Finanční síla se pak obvykle spojuje s počtem účastníků 

penzijního připojištění u daného fondu a tím pádem i objemem peněžních prostředků, se 

kterými penzijní fond může operovat. Takový fond je pak schopen získat výnosnější 

investice a také fixní náklady na provoz velkého fondu budou menší, než je tomu u 

malého fondu, čímž se zvyšují výnosy pro účastníky.  

Tabulka 3: Podíl penzijních fondů na trhu penzijního připojištění v závislosti na objemu 
spravovaných aktiv    

Penzijní fond 
Podíl na českém trhu PP 

(%) 
Penzijní fond České pojišťovny 27,00 
Penzijní fond České spořitelny 17,18 

AXA penzijní fond 13,41 
Penzijní fond Komerční banky 11,50 

ING penzijní fond 10,70 
ČSOB penzijní fond Stabilita 9,59 
ČSOB penzijní fond Progres + 

Zemský penzijní fond 
6,11 

Alianz penzijní fond 2,84 
Aegon penzijní fond 0,85 

Generali penzijní fond 0,80 

Zdroj: Vybraná ekonomická data Asociace penzijních fondů České republiky za 4. čtvrtletí roku 2008. 
           Dostupné na WWW: <http://www.apfcr.cz/cz/ukazatele/4q2008.html> 

Jako nejvhodnější ukazatel hodnocení finančních fondů se jeví počet účastníků 

penzijního připojištění fondu, resp. objem spravovaných aktiv. Pro porovnání fondů 

jsem zvolil nejsilnějšího „hráče na trhu“, penzijní fond České pojišťovny23, dále 

penzijní fond České spořitelny24 jako zástupce, který má průměrný počet účastníků a 

Generali penzijní fond25 s nejmenším podílem na trhu. 

                                                 
22 Lze posoudit na základě ratingu stanoveného spolehlivými ratingovými společnostmi. 
23 Dále používána zkratka PF ČP 
24 Zastupován zkratkou PF ČS 
25 Využívána zkratka Generali PF 



26 
 

Tabulka 4: Srovnání vybraných penzijních fondů na českém trhu 

Penzijní fond PF ČP PF ČS Generali PF 
Vznik26 19. 9. 1994 23. 12. 1994 25. 9. 1995 

Akcionář 
Česká pojišťovna, 

a.s. 
Česká spořitelna, 

a.s. 
Generali pojišťovna, 

a.s. 

Depozitář 
UniCredit Bank 

Czech Republic, a.s. 
Komerční banka, 

a.s. 
HVB Bank Czech 

Republic a.s. 

Auditor 
KPMG Česká 

republika Audit, s.r.o. 
Deloitte Audit 

s.r.o. 
PWC27 Audit, s.r.o. 

Základní kapitál 213 700 000 Kč 100 000 000 Kč 50 000 000 Kč 
Počet klientů28 1 079 410 634 192 29 168 
Čistý zisk za rok 

2007 
939 mil. Kč. 776 mil. Kč 52,172 mil. Kč 

Zdroj: Výroční zprávy penzijních fondů za rok 2007. 

Tabulka 4 napovídá, že při výběru penzijního fondu nemusí být důležitým měřítkem 

pouze objem spravovaných aktiv nebo počet klientů, ale také výnos na jednoho 

účastníka penzijního připojištění. Tento ukazatel nejvíce nahrává penzijnímu fondu 

Generali. Vše by nasvědčovalo tomu, že PF Generali pravděpodobně investuje do 

rizikovějších, ale výnosnějších podkladových aktiv než ostatní fondy, a proto jej budou 

volit spíše účastníci s větším sklonem k riziku. Naopak nejnižší zisk na účastníka má 

leader trhu penzijního připojištění penzijní fond České pojišťovny, což by mohlo 

napovídat o investování do méně výnosných avšak stabilních aktiv a tudíž tento penzijní 

fond budou volit účastníci s nízkým sklonem k riziku a upřednostňující garantovanou 

jistotu návratnosti vkladů. Právě faktor struktury podkladového portfolia tří výše 

uvedených penzijních fondů analyzuje graf 2 na následující straně. 

                                                 
26 Zápis do Obchodního rejstříku. 
27 PricewaterhouseCoopers 
28 K 31. 12. 2007 
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Graf 2: Struktura podkladového portfolia zvolených penzijních fondů 

Zdroj: Výroční zprávy penzijních fondů za rok 2007. 

Graf 2 znázorňuje rozložení peněžních prostředků od účastníků penzijních 

připojištění do jednotlivých finančních aktiv. Je patrné, že penzijní fondy konzervativně 

investují hlavně do dluhopisů (u PF ČP a Generali PF přibližně 80 % podíl) a tím 

posilují stabilitu výnosů z finančních investic v delším časovém horizontu. Nejvyšší 

podíl zastoupení akcií a podílových listů v portfoliu má penzijní fond České pojišťovny 

(11,5 %), naopak jejich nejnižší podíl má penzijní fond Generali (4,4 %). Do 

termínovaných vkladů se během roku rozhodl nejvíce investovat PF ČS. Do těchto 

podkladových aktiv investoval více než 26 % volných prostředků. 

Nejvíce sledovaným kritériem při volbě nejvhodnějšího penzijního fondu je 

pravděpodobně zhodnocení peněžních prostředků fondem. Při výběru je však nutno 

přihlížet i k ostatním faktorům a valorizace by neměla být brána jako nejdůležitější 

ukazatel, protože výnosnost kolísá a není garance, že stávající zhodnocení přetrvá i 

v budoucnu. Čistý zisk fondu pak nezáleží jenom na investiční strategii a výnosech 

z investiční činnosti, ale také na výši nákladů fondu. Ty se samozřejmě projeví na 

celkové částce vyplácené účastníkům, a pokud jsou příliš vysoké, fond pravděpodobně 

vykazuje problémy s hospodařením29. Je proto důležité zjistit, jakou skutečnou 

průměrnou sumu peněžních prostředků penzijní fond nakonec svým klientům vyplatí.  

                                                 
29 Některé fondy platí neúměrně vysoké provize prodejcům a zprostředkovatelům penzijního připojištění. 
Tyto provize mohou dosahovat až trojnásobku měsíční úložky účastníka. 
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Graf 3: Výnosy z penzijních fondů připsané účastníkům penzijního připojištění 

Zdroj: Vybraná ekonomická data Asociace penzijních fondů ČR za rok 2007. 

Graf 3 ukazuje vzestupný trend výše připisovaných výnosů mezi lety 2003 až 2005, 

roky 2006 a 2007 znamenaly dost razantní propad zejména v případě penzijního fondu 

České pojišťovny a naopak vzrůstový trend připisovaných výnosů penzijního fondu 

Generali. Bylo by však zajímavé získat informace o vývoji v roce 2008, které však 

zatím nejsou k dispozici, a zjistit, jestli klesající tendence míry zhodnocení u PF České 

pojišťovny přetrvala a naopak jestli se penzijnímu fondu Generali podařilo trend udržet. 

Z grafu je také patrné výše zmíněné kolísání míry zhodnocení, a proto je vhodné 

sledování jejího dlouhodobějšího vývoje. Obecně lze však říci, že dlouhodobější trend 

vývoje zhodnocení prostředků má spíše klesající charakter.  

Při výběru fondu může také rozhodovat speciální nabídka na různá zvýhodnění 

v podobě věrnostních karet, slev na nákupy, bonusová pojištění apod. Ta by ovšem 

neměla hrát velkou roli při samotném rozhodování.  

2.3 Trh životního pojištění 

O místo na trhu životního pojištění se v ČR dělí cekem 17 domácích i zahraničních 

subjektů, které v současnosti v České republice spravují přibližně 10,4 mil. smluv 

životního pojištění. Důležitým mezníkem na trhu životního pojištění byl 1. květen 2004, 

kdy se Česká republika stala členem Evropské unie a trh se otevřel také pojistným 

společnostem ze zemí Evropského hospodářského prostoru. Ne všechny pojišťovny 

však poskytují také investiční životní pojištění. Těch je na českém trhu pouze 14. 
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Obecně lze říci, že v České republice se životní pojištění podílí na předepsaném 

pojistném30 asi z 41 %. Každým rokem se jeho podíl zvětšuje, ale 60 % průměru 

v Evropské unii se přibližuje jenom velmi zvolna. Pojistný trh byl prudce na vzestupu 

po roce 2001 (meziročně kolem 20 %) díky daňovým zvýhodněním, od roku 2004 se 

tempo meziročního růstu předepsaného pojistného zpomalilo na 3,5%. Důvodem je 

pravděpodobně vyšší míra investování do nemovitostí a různých podílových fondů.  

Při výběru pojišťovny je stejně jako u rozhodování mezi stavebními spořitelnami či 

penzijními fondy nutné brát ohled na několik faktorů. Jen tak lze trh komplexně 

zhodnotit a tak vybrat nejvhodnější produkt pro zhodnocování prostředků. Tyto faktory 

jsou obdobné těm, které jsou uvedeny v kapitole 2.2, tedy finanční síla a stabilita 

pojišťovny a také předpoklad její existence v období naplnění smlouvy o životním 

pojištění. 

Největší zastoupení na trhu životního pojištění měla v roce 2007 Česká pojišťovna, 

a.s. s 25,2% podílem, druhou největší je ING Životní pojišťovna N.V. s 13,5 % 

celkového předepsaného pojistného, která nahradila na druhém místě stávající „trojku“, 

kterou je s 12,8 % podílem Kooperativa pojišťovna, a.s. (16) 

Díky charakteru investičního životního pojištění je téměř nemožné porovnat 

jednotlivé produkty z pohledu míry zhodnocení a to kvůli faktu individuálního 

sestavování podkladových složek každého účastníka. Podkladové portfolio je 

sestavováno klientem dle jeho uvážení a sklonu k riziku, od něhož se také odvíjí míra 

zhodnocení úložek31.  

Mezi základní investiční instrumenty, které slouží jako podkladová aktiva, patří 

dluhopisy, nemovitosti, akcie a termínované vklady. Skladba portfolia by pak měla vést 

k maximalizaci výnosů z investovaných prostředků za předpokladu minimalizace rizika. 

Obvyklé výnosy se pohybují od 6,5 % do 15 % v závislosti na míře rizika, které je 

účastník ochoten podstoupit. 

                                                 
30 Pojistné, které je stanovené na dohodnuté pojistné období. Neuhrazením ve stanovené (nebo 
dohodnuté) lhůtě zaniká a pojišťovna má nárok na dlužné pojistné. 
31 Po odečtení nákladů na vedení účtu.  
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Stejně jako u předchozích dvou produktů, tak i u IŽP je nutné počítat s tzv. 

management fee, tedy poplatkem za vedení a správu účtu u jednotlivé finanční instituce. 

Tato práce je zaměřena na co nejjednodušší formy investování pro lidi, kteří se 

nepohybují v čistě investorském prostředí, ale chtěli by spořit či investovat v určité 

omezené míře. Management fee je tedy pro ně platbou za čas, který by jinak strávili 

hledáním vhodných podkladových aktiv ke zhodnocení jejich volných finančních 

prostředků.  
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3 Daňová optimalizace 

Daňová optimalizace je dalším motivačním prvkem, který zvyšuje atraktivitu 

zvláště penzijního připojištění32 a investičního životního pojištění33. Při využívání úvěru 

ze stavebního spoření jsou odčitatelnými položkami od základu daně z příjmů fyzických 

osob také zaplacené úroky. Díky možnosti snížení základu daně z příjmů mohou příjmy 

jednotlivce povyrůst až o několik tisíc ročně.  

3.1 Daňová optimalizace prostřednictvím příspěvků na investičním 
životním pojištění 

U životního pojištění i u penzijního připojištění má poplatník možnost, pokud splní 

zákonem stanovené podmínky34, snížit ročně daňový základ díky každému produktu až 

o 12 000 Kč.  

Zatímco v předchozích letech bylo snížení daňové povinnosti odvislé od výše 

ročního příjmu, schválením rovné patnáctiprocentní sazby daně tak může účastník 

životního pojištění ušetřit až 1 800 Kč ročně.  

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

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

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

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

je, že osoba pojištěného je shodná s osobou plátce pojištění a plátce daně z příjmu. (24) 

Pro odečet zaplaceného pojistného musí pojistné smlouvy splňovat ještě další 

podmínku, kterou je minimální pojistná částka, která činí: 

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

o u smluv s pojistnou dobou nad 15 let 70 000 Kč. 

Životní pojištění poskytuje možnost daňové optimalizace také pro zaměstnavatele, 

kteří jsou ochotni přispívat svým zaměstnancům na soukromé životní pojištění a splňují 

                                                 
32 Dále také jen PP. 
33 Uváděno pod zkratkou IŽP. 
34 Dle § 15, odst. (6), zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. 
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legislativní podmínky35. V předchozích letech si zaměstnavatel přispívající na životní 

pojištění svých zaměstnanců mohl ze základu daně z příjmů odečíst až 8 000 Kč ročně 

na jednoho zaměstnance, další částky pak mohl zaměstnavatel odečítat, pokud přispíval 

na penzijní připojištění svých zaměstnanců. Ve snaze o zjednodušení systému odpočtů 

byl zákonodárci stanoven jediný roční limit ve výši 24 000 Kč, platný současně pro oba 

produkty. Podle nové legislativy36 může zaměstnavatel přispět zaměstnanci celých 

24 000 Kč na penzijní připojištění nebo jako pojistné na soukromé životní pojištění. 

Třetí možností je pak rozdělení této částky v libovolném poměru mezi oba produkty. 

Pokud jsou tedy příspěvky na životní pojištění zaměstnancům začleněny do vnitřní 

směrnice podniku, jsou v jakékoli výši daňově uznatelným nákladem pro 

zaměstnavatele. Pro zaměstnance jsou příspěvky nezdanitelným příjmem pouze do výše 

24 000 Kč ročně. Do výše této částky se příspěvky zaměstnavatele nezahrnují do 

vyměřovacího základu pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění. 

Tabulka 5: Výše roční daňové úspory zaměstnavatele přispívajícího zaměstnanci na životní 
pojištění 

Měsíční 
příspěvek 

Roční 
příspěvek 2008 (21%) 

Roční daňová úspora v jedn. letech 
2009 (20%) 2010 (19%) 

300 Kč 3 600 Kč 756 Kč 720 Kč 684 Kč 
500 Kč 6 000 Kč 1 260 Kč 1 200 Kč 1 140 Kč 

666,7 Kč 8 000 Kč 1 680 Kč 1 600 Kč 1 520 Kč 
1 000 Kč 12 000 Kč 2 520 Kč 2 400 Kč 2 280 Kč 
1 500 Kč 18 000 Kč 3 780 Kč 3 600 Kč 3 420 Kč 
2 000 Kč 24 000 Kč 5 040 Kč 4 800 Kč 4 560 Kč 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Příspěvky na životní pojištění mohou být také součástí hodnocení zaměstnanců. 

Zkušenosti společností, které zařadily tyto finanční produkty do svých sociálně-

personálních programů, poukazují nejen na zlepšení vztahů zaměstnanců ke společnosti 

a tím i na zvyšování výkonnosti, ale i na zvýšení jejich sociálních jistot a tím i vyšší 

stabilizaci pracovních kolektivů. 

                                                 
35 Dle § 24, odst. (2), písm. j, bod 5, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. 
36 Dle §6, odst. (9), písm. p zákona o daních z příjmů, ve znění novelizace zákonem 261/2007 Sb., o 
stabilizaci veřejných rozpočtů. 
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Společnost se pak může rozhodnout, jestli navýší zaměstnanci hrubou mzdu anebo 

zvolí některý z benefitů. Jaký přínos plyne z obou variant pro firmu a zaměstnance 

shrnuje tabulka 6, kdy se zaměstnavatel rozhodl zvýšit příjem zaměstnance o 1 000 Kč 

měsíčně přímo nebo pomocí příspěvku na životní pojištění (předpokládaná hrubá mzda 

zaměstnance je 20 000 Kč). 

Tabulka 6: Přínos jednotlivých variant zvýšení příjmů zaměstnance 

 Navýšení mzdy Příspěvek na IŽP 
Zvýšení hrubého příjmu 
zaměstnance 

1 000 Kč 1 000 Kč 

Zvýšení čistého příjmu 
zaměstnance 

665 Kč 1 000 Kč 

Měsíční náklady vynaložené zaměstnavatelem na zvýšení příjmu 
Zdravotní pojištění 90 Kč 0 Kč 
Sociální pojištění 250 Kč 0 Kč 
Měsíční náklady 
zaměstnance 

1 340 Kč 1 000 Kč 

Roční náklady vynaložené zaměstnavatelem na zvýšení příjmu 
Roční náklady na 
zaměstnance 

16 080 Kč 12 000 Kč 

Roční náklady na 50 
zaměstnanců 

804 000 Kč 600 000 Kč 

Zdroj:  Životní pojištění přináší úsporu na daních i mzdách. Finance.cz [online] 18. 1. 2008 [cit. 22. 4. 
2009] Dostupný na WWW: <http://www.finance.cz/zpravy/finance/145729-zivotni-pojisteni-
prinasi-usporu-na-danich-i-mzdach> 

Z tabulky je patrné, že pokud zaměstnavatel zvolí příspěvek na životní pojištění 

namísto prostého zvýšení hrubé mzdy, ušetří ročně na jednom zaměstnanci 4 080 Kč. 

Při padesáti zaměstnancích je roční úspora celkem 204 000 Kč. 

3.2 Daňová optimalizace prostřednictvím příspěvků na penzijní 
připojištění 

U penzijního připojištění je situace s daňovou optimalizací poněkud složitější, neboť 

si poplatník může odečíst také 12 000 Kč ze zaplacených příspěvků, které ale musí 

ponížit o částku 6 000 Kč37. Nelze tedy odečíst úložky, na které je čerpán státní 

příspěvek. Na účet penzijního připojištění je proto nutno ukládat 18 000 Kč ročně, aby 

bylo možno snížit základ daně o 12 000 Kč. Daňový odpočet může zaměstnanec 

                                                 
37 Dle § 15, odst. (5) zákona o daních z příjmů, platném znění. 
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uplatnit u zaměstnavatele po skončení kalendářního roku po předložení smlouvy o 

penzijním připojištění a dokladu penzijního fondu o zaplacení příspěvku.  

Je výhodné, pokud zaměstnavatel přispívá pracovníkovi na penzijní připojištění. U 

zaměstnance jsou zaměstnavatelem placené příspěvky osvobozeny od daně z příjmů 

fyzických osob ze závislé činnosti a to do výše 5 % z vyměřovacího základu pro 

výpočet příspěvků na sociální a zdravotní pojištění. Zaměstnavatel má poté možnost 

zahrnout do nákladů sumu částek poukázaných fondům do výše 3 % vyměřovacího 

základu pro výpočet příspěvků na sociální a zdravotní pojištění. Navíc příspěvky na 

penzijní připojištění jak u zaměstnance, tak u zaměstnavatele nepodléhají platbám 

sociálního a zdravotního pojištění. 

3.3 Daňová optimalizace prostřednictvím úroků z úvěrů ze stavebního 
spoření 

 Daňové optimalizace lze dosáhnout také díky stavebnímu spoření. Úroky z úvěrů, 

které jsou poskytnuty na bydlení prostřednictvím stavebního spoření, jsou osvobozeny 

od daně z příjmů. Odpočet pak mohou uplatnit pouze zletilí účastníci smlouvy o 

stavebním spoření za předpokladu, že jsou také účastníky smlouvy o úvěru a v případě 

bytové potřeby též jejími vlastníky nebo spoluvlastníky. Celková částka uplatňovaných 

úroků nesmí překročit 300 000 Kč. 

Mezi podmínky pro uplatňování úroků z úvěrů jako příjmů osvobozených od daně 

patří také:  

o v případě, že účastníky smlouvy příslušného úvěru je více domácností, rozdělí si 

celkový úhrn úroků rovným dílem, 

o jestliže účastníky smlouvy o úvěru jsou více zletilých členů domácnosti, uplatní 

si odpočet buď jedna osoba z nich, nebo každý z nich, a to rovným dílem, 

o u předmětů bytové potřeby lze uplatnit odpočet jen ve zdaňovacím období, po 

jehož celou dobu poplatník předmět bytové potřeby vlastnil nebo spoluvlastnil, 

o v roce vlastnictví však lze uplatnit odpočet i v případě, kdy předmět bytové 

potřeby poplatník vlastní ke konci zdaňovacího období (31. prosince), 

o odpočet náleží až do následujícího měsíce při uplatnění v průběhu roku, 
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o odpočet musí být uplatněn každoročně do 15. února, 

o úrok je placen v příslušném zdaňovacím období bez ohledu na to, zda se jedná o 

běžné nebo dlužné splátky. 

Zdroj: Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb. 

3.4 Souhrn možností daňové optimalizace 

Jelikož je tato práce zaměřena na spořící, nikoliv na úvěrovou formu stavebního 

spoření, nebudu se dále zabývat optimalizací daně z příjmů fyzických osob na jeho 

základě, ale zaměřím se v této kapitole na daňovou optimalizaci prostřednictvím 

penzijního připojištění a investičního životního pojištění.  

Je tedy zřejmé, že oba dva produkty poskytují výnosy nejenom ve formě zhodnocení 

vložených peněžních prostředků prostřednictvím úroků, ale poskytují také možnost 

snížit celkovou daňovou povinnost. Ten pak snižují účastníkovi těchto produktů a taktéž 

jeho zaměstnavateli, pro kterého jsou příspěvky na soukromé životní pojištění a penzijní 

připojištění daňově uznatelnými náklady. 

Nyní se tedy uvedu, jak lze vhodným přesunem finančních prostředků co nejvíce 

snížit základ daně. Jak je uvedeno v kapitole 3.1, pro optimalizaci daně lze využít 

investičního životného pojištění. Pokud klient požaduje největší možné snížení 

daňového základu pomocí investičního životního pojištění, tedy o 12 000 Kč, bude 

třeba, aby spořil 1 000 Kč měsíčně. Pokud se zaměstnavatel rozhodne přispívat 

pojistníkovi (zaměstnanci) rovnoměrně na penzijní připojištění a soukromé životní 

pojištění38, dostává pojistník ročně také 12 000 Kč od zaměstnavatele jako nezdanitelný 

příjem. Jak vyplývá z tabulky 6 na straně 33, pro zaměstnance z toho plynou výhody ve 

formě zvýšení čistého měsíčního příjmu o 1 000 Kč a roční snížení daňové povinnosti o 

1 800 Kč.  Zaměstnavatel pak celý příspěvek uvádí v přiznání k dani z příjmu 

právnických osob jako daňově uznatelný výdaj a snižuje si tím základ daně z příjmů o 

12 000 Kč na jednoho zaměstnance. 

                                                 
38 Jak je uvedeno v kapitole 3.1, souhrn příspěvků na PP a IŽP je pro zaměstnavatele daňovým výdajem 
do výše 24 000 Kč na jednoho zaměstnance. 
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Pokud zaměstnanec bude chtít využívat také penzijního připojištění k optimalizaci 

daně z příjmů, mají se zaměstnavatelem opět možnost podílet se na příspěvcích. 

Zaměstnanec může přispívat měsíčně 1 500 Kč, přičemž se mu ročně sníží základ daně 

o 12 000 Kč. Zaměstnavatel, stejně jako u soukromého životního pojištění je schopen 

zvýšit zaměstnanci jeho čistý měsíční příjem o 1 000 Kč formou příspěvků na penzijní 

připojištění a v souhrnu s příspěvky na IŽP si od základu daně odečíst sumu 24 000 Kč. 

Z výše uvedeného je patrné, že příspěvky na PP a IŽP mohou sloužit jako jeden z 

motivačních nástrojů pro zaměstnavatele, kterým je možno zvýšit finanční hodnocení 

zaměstnanců bez vedlejších nákladů39, které doprovází zvýšení hrubé mzdy. Navíc se 

podniku sníží základ daně z příjmů. S vědomím zvýšení sociálních jistot pak 

zaměstnanci mnohdy podávají lepší pracovní výkony, což vede ke zvýšení efektivity 

práce. 

                                                 
39 Z příspěvků neplatí zaměstnavatel 9 % sociální ani 25 % zdravotní pojištění. 
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4 Komparace pojistných produktů v České republice a ve 
vybrané ekonomice Evropské unie 

Tato kapitola bude zaměřena na komparaci vybraných produktů životního pojištění, 

jakožto jednoho z cílů bakalářské práce. Za účelem tohoto cíle jsem zvolil produkty, 

které jsou v obou zemích do jisté míry srovnatelné, i přesto, že frekvence jejich 

využívání obyvatelstvem se občas značně liší. 

Investiční životní pojištění je jedním z moderních pojistných produktů, který si 

během krátké doby získal řadu oblíbenců mezi klienty pojišťoven. Je jedním 

z nejrychleji se rozvíjejících pojištění nejen v kontinentální Evropě, ale zejména 

v anglosaských zemích. Se stále rostoucím zájmem drobných investorů v České 

republice o otevřené podílové fondy se dá očekávat další rozvoj pojistných produktů 

spojených s investováním. Jelikož se investiční životní pojištění vyskytuje ve Velké 

Británii již delší dobu, růst předepsaného pojistného není zdaleka tak prudký, jako tomu 

bylo v České republice v roce 2003, krátce po zavedení tohoto produktu na trh40. Český 

pojistný trh zatím nedosahuje hodnot srovnatelných s Evropskou unií v poměru 

předepsaného pojistného na investiční životní pojištění vůči celkovému předepsanému 

pojistnému41, ale postupně svou „ztrátu“ snižuje. 

Hlavní rozdíly mezi produkty v jednotlivých zemích spočívají hlavně ve výši 

měsíčních plateb pojistného. Ve Velké Británii je vyžadováno vyšší pojistné, což je 

způsobeno volnou délkou smlouvy. V české republice je pojistné placeno po dobu 

minimálně 10 let, kdežto ve Velké Británii je většinou umožněno pozastavit ukládání 

prostředků, pokud je na účtu klienta určitá minimální suma. Druhým důvodem velkého 

rozdílu ve výši pojistného jsou také vyšší platy Britů. 

V České republice lze uzavřít smlouvu o životním pojištění od 15 do 65 let věku 

pojištěnce, na britských ostrovech je obecně požadována dolní hranice věku 18 let, 

horní pak 66 let. 

Pojistná doba životního pojištění v ČR je obecně desetiletá, po uplynutí této doby 

lze smlouvu prodloužit vždy o 5 let a to až do 70 let věku pojištěnce. Ve Velké Británii 

                                                 
40 Investiční životní pojištění zaznamenalo meziročně 27% nárůst předepsaného pojistného. 
41 Pro EU byl tento poměr v roce 2005 30 %, pro ČR 7 %. 
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většinou není pojistná doba u individuálních spořicích účtů nijak omezena, takže klient 

může naspořené peněžní prostředky libovolně vybírat. Podmínkou je však opět 

minimální rezerva, která na účtu zůstává, aby nedošlo k jeho zániku. (12) 

V obou zemích lze obecně měnit rozložení peněžních prostředků do fondů. V České 

republice je umožněno měnit toto rozložení neomezeně mnohokrát, ve Velké Británii 

tomu tak není. Tamní pojišťovny umožňují pouze omezený počet změn rozložení za 

jedno zdaňovací období. 

Při pohledu na nabídky fondů, které mají potenciální investoři k dispozici, je nutno 

říci, že v tomto ohledu České pojišťovny za Britskými stále pokulhávají. V současnosti 

lze vysledovat rozšiřování nabídek fondů českých pojišťoven, takže investoři stále 

častěji nacházejí ideální rozložení peněžních prostředků dle svého vztahu k riziku, 

nabídka však stále není tak široká jako na britských ostrovech42. V obou zemích se 

většina fondů zaměřuje víceméně jen na peněžní prostředky, akcie a dluhopisy.  

Ve Velké Británii se ještě rozlišují fondy pojišťoven na: 

o fondy pro příjem,  

o fondy pro růst, 

o fondy kombinované43. 

Fondy pro příjem účastníkovi vyplácí pravidelně výnosy z vkladů, čímž však 

postrádají možnost vyššího zhodnocení. Fondy pro růst jsou určeny k dlouhodobějším 

investicím a výnosy z vložených prostředků se kumulují na individuálním účtu 

investora. Fondy kombinované spojují vlastnosti obou předchozích typů fondů. 

Při hodnocení rozdílů je možné vidět, že podmínky pojišťoven nabízejících 

investiční životní pojištění v České republice za nabídkou britských pojišťoven značně 

zaostávají. Vysvětlení lze najít v rozsáhlých zkušenostech Britů s těmito produkty, 

přičemž v České republice je investiční životní pojištění na trhu pouze pár let a tudíž na 

začátku své kariéry. (12) 

                                                 
42 V současnosti se nabídka největších pojišťoven u nás skládá z 5 fondů, ve Velké Británii pojišťovny 
nabízí nezřídka i kolem 20 fondů. 
43 Slouží jak pro příjem, tak pro růst. 
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5 Návrh způsobu investování zajišťující úspory na 
investicích 

 Je zřejmé, že pokud chce investor dosáhnout maximálního zhodnocení, je nutné 

porovnat úrokové výnosy ze všech tří uvedených produktů. Výše úroků z vkladů na 

účtu stavebního spoření je kolem 2 %, nejvyšší, jak ukazuje tabulka 2 na straně 23, je u 

stavební spořitelny Wüstenrot a to 2,2 %. Výnosy z penzijního připojištění se podle 

grafu 3 na straně 28 pohybují od 2,4 % u PF České pojišťovny až po 4,1 % u Generali 

PF. Z těchto údajů vyplývá, že nejvyšší výnosy plynou z prostředků vložených do 

investičního životního pojištění. Úročení vkladů do tohoto pojištění se pohybuje 

v závislosti na podkladových aktivech od 6 % do 15 % p. a. Lze zvolit pojistníka se 

středním sklonem k riziku, a tím stanovit míru zhodnocení kolem 8 % p. a., což je téměř 

čtyřikrát v případě STSP a téměř dvakrát výhodnější než nejlepší úročení od penzijního 

fondu. Je tedy pochopitelné, že se investor v osobě pojistníka bude snažit co nejvíce 

finančních prostředků uchovávat právě na účtu investičního životního pojištění. 

5.1 Vhodný způsob využití jednotlivých produktů 

Stavební spoření díky nízkému úročení tedy nebude jako zhodnocovací prostředek 

využíváno, na druhou stranu z něj každoročně ke konci roku plyne 15% státní příspěvek 

v maximální výši 3 000 Kč. Lze určit pravidlo nutnosti vkladu na účtu stavebního 

spoření k 31. prosinci každého roku ve výši 20 000 Kč. Je zbytečné, aby klient 

investoval více, protože příspěvek se nad třítisícovou hranici nezvyšuje. 

Penzijní připojištění nebude hrát v modelu pouze roli při optimalizaci daňové 

povinnosti, ale bude v něm zohledněno z titulu formy státního příspěvku v maximální 

výši 1 800 Kč ročně při pětisetkorunové měsíční úložce. Pro maximální snížení základu 

daně o 12 000 Kč je nutné mít ke konci roku, tedy zdaňovacího období daně z příjmů 

fyzických osob, na účtu penzijního připojištění minimálně 18 000 Kč. Na PP nám navíc 

bude přispívat zaměstnavatel částkou 12 000 Kč ročně, což poslouží jako čistý příjem a 

zaměstnavateli jako daňově uznatelný náklad, upravující jeho základ daně. 

Investiční životní pojištění bude obstarávat funkci zhodnotitele peněz, takže se budu 

snažit co nejvíce peněžních prostředků udržovat na účtu IŽP a přesouvat je do zbylých 

dvou produktů pouze v období, kdy plyne nárok na inkasování státního příspěvku 
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plynoucího z nich. Investiční životní pojištění není podporováno žádným příspěvkem, 

ale opět je zde eventualita korekce základu daně u zaměstnance i zaměstnavatele. Při 

úložce 12 000 Kč ročně pojistníkem i jeho zaměstnavatelem si oba mohou tuto částku 

odečíst od základu daně z příjmů.  

5.2 Založení smluv o stavebním spoření, penzijním připojištění a 
investičním životním pojištění 

Lze uvažovat, že smlouvy k všem třem produktům založíme v lednu roku 2010. Pro 

první rok po uzavření smluv bude nutno investovat do všech produktů takové úložky, 

které zajišťují jejich maximální výhody - u STSP bude ukládána minimální úložka, 

která je nutná k běhu smlouvy44, u PP 500 Kč a u IŽP 3 667 Kč. Díky tomu, že státní 

příspěvek na STSP závisí na zůstatku účtu ke dni 31. 12., a že jsou finanční prostředky 

úročeny pouze 2 %, resp. 4,1 % na účtu PP, je nejvýhodnější finance ukládat na účet 

IŽP a až před koncem roku převedeme prostředky na účet STSP a PP. Střadateli 

přispívá také zaměstnavatel a to částkou 1 000 Kč měsíčně na účty PP a IŽP. 

Díky šestitýdenní výpovědní lhůtě na výběr peněz z účtu IŽP je třeba zažádat v říjnu 

2010 o výběr 20 000 Kč, které se na účtu IŽP úročily a před koncem roku je vložit na 

účet stavebního spoření. Stejným způsobem se převede 12 000 Kč na účet PP. 

K 31. 12. 2010 je tedy na účtu STSP 21 200 Kč, na účtu PP 30 000 Kč a na účtu IŽP 

24 000 Kč, přičemž nejsou započítány úroky. Jsou splněny podmínky pro inkasování 

státního příspěvek 3 000 Kč na účet STSP. Příspěvek 1 800 Kč na účet PP se připisuje 

měsíčně. Vzniká také nárok snížit základ daně z příjmů investora o částku 24 000 Kč. 

Při 15% sazbě daně přináší snížení daňové povinnosti o 3 600 Kč. 

Začátkem každého dalšího roku je nutné založit novou smlouvu o STSP, a to díky 

tomu, že z účtu STSP nemůžeme vrátit prostředky k vyššímu úročení na účet IŽP, takže 

se kumulují na první smlouvě. Při každém založení je třeba ukládat minimální úložku, 

což je jedna z podmínek uzavření smlouvy. Opět jsou spořeny pouze minimální částky, 

tedy na smlouvy STSP 100 Kč a na PP 500 Kč měsíčně.  

                                                 
44 Obvykle bývá požadováno 100 Kč měsíčně. 
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Následující tabulky 7, 8 a 9 ukazují, jak dochází ke zhodnocení prostředků na 

jednotlivých účtech. 

Tabulka 7: Výnosy ze stavebního spoření 

  Úložky Zúročeno Vklad Příspěvek Poplatky Zůstatek 
1. rok 1 200 1 226 20 000 3 000 270 23 956 
2. rok 1 200 25 710 20 000 3 000 270 48 440 
3. rok 1 200 50 732 20 000 3 000 270 73 462 
4. rok 1 200 76 304 20 000 3 000 270 99 034 
5. rok 1 200 102 440 20 000 3 000 270 125 170 
6. rok 1 200 129 150 20 000 3 000 270 151 880 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Jak vypočítává tabulka 7, první rok se úročí pouze minimální úložky zbytek 

prostředků určených pro STSP je zhodnocován na účtu IŽP vyšší úrokovou mírou. 

Vklad sloužící k zaručení inkasa státního příspěvku je úročen další rok. Při výpočtu 

úroků a poplatků jsem použil hodnoty stavební spořitelny Wüstenrot, která má nejnižší 

poplatky za vedení účtu a nejvyšší míru úročení, tedy 270 Kč a 2,2 % p. a. 

Tabulka 8: Výnosy z penzijního připojištění 

Úložky Vklad 
zaměstnavatele 

Vklad 
pojistníka Zúročeno Příspěvek Zůstatek 

1. rok 6 000 12 000 12 000 18 666 1 800 20 466 
2. rok 6 000 12 000 12 000 39 889 1 800 41 689 
3. rok 6 000 12 000 12 000 61 898 1 800 63 698 
4. rok 6 000 12 000 12 000 84 721 1 800 86 521 
5. rok 6 000 12 000 12 000 108 388 1 800 110 188 
6. rok 6 000 12 000 12 000 132 931 1 800 134 731 
7. rok 6 000 12 000 12 000 158 382 1 800 160 182 

… … … … … … …

41. rok 6 000 12 000 12 000 1 898 419 1 800 1 900 219 
42. rok 6 000 12 000 12 000 1 989 193 1 800 1 990 993 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Z tabulky 8 je možné vysledovat, že i na účtu PP dochází pouze ke zúročování 

minimálních úložek a příspěvku od zaměstnavatele, příspěvky vkládané pojistníkem na 

účet IŽP a převáděny před koncem roku jsou úročeny až v dalším období. K výpočtu 
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zúročení sloužila hodnota 3,7 % p. a., která je průměrem výnosů z jednotlivých 

penzijních fondů.  

Tabulka 9: Výnosy z investičního životního pojištění 

 

Úložky 
pro STSP 

Úložky 
pro PP 

Vklad 
zaměstnavatele 

Vklad 
pojistníka Úroky Zůstatek 

1. rok 20 000 12 000 12 000 12 000 4 480 28 480 
2. rok 20 000 12 000 12 000 12 000 6 758 59 238 
3. rok 20 000 12 000 12 000 12 000 9 219 92 457 
4. rok 20 000 12 000 12 000 12 000 11 877 128 334 
5. rok 20 000 12 000 12 000 12 000 14 747 167 081 
6. rok 20 000 12 000 12 000 12 000 17 846 360 807 
7. rok 20 000 12 000 12 000 12 000 34 161 429 168 
8. rok 20 000 12 000 12 000 12 000 39 629 502 997 

… … … … … … …

41. rok 20 000 12 000 12 000 12 000 879 333 11 838 995 
42. rok 20 000 12 000 12 000 12 000 952 286 12 823 861 

Zdroj: Vlastní zpracování 

Nejzajímavější je zhodnocování prostředků na účtu IŽP, jak ukazuje tabulka 9. 

Úložky určené pro STSP a PP se úročí spolu s úložkami na IŽP od pojistníka a jeho 

zaměstnavatele. Při výpočtu úroků jsem počítal s průměrným sklonem k riziku 

pojistníka a zvolil úrokovou míru 8 % p. a. Je možné sledovat, že zůstatek roste vždy o 

vklady zaměstnance a zaměstnavatele a úroky nejen z těchto úložek, ale také 

z prostředků, které před koncem každého roku odvádíme na STSP a PP. Po naplnění 

smlouvy o STSP je střadatel schopen převést naspořené finance na účet IŽP, a proto je 

zůstatek na konci 6. roku zvýšen právě o naspořenou částku ze STSP. Od 7. roku pak 

každoročně připisujeme na účet IŽP navíc 8 580 Kč jako nastřádané minimální úložky a 

státní příspěvek z ukončené smlouvy o STSP. 

Tabulky 7, 8 a 9 na předchozích stranách popisují samozřejmě pouze modelový 

příklad a vylučují možnost vlivu jakýchkoliv postranních faktorů. Díky dlouhodobé 

platnosti smluv penzijního připojištění a investičního životního pojištění byla pro 

jednoduchost výpočtu pominuta inflace i všechny ostatní vlivy devalvující úspory. 

Zobrazují navíc model, kdy investor bude schopen střádat a investovat prostředky 

v plné výši tzn., že bude naplno využívat výhod jednotlivých produktů.  
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5.3 Význam každoročního zakládání smluv stavebního spoření 

Jak jsem již několikrát ve své bakalářské práci zmínil, stavební spoření je zde 

využíváno jako nástroj pro zhodnocování prostředků, ne jako úvěrový nástroj k získání 

prostředků na bydlení. Je tedy jasné, že díky nízkému zhodnocení nemá pro potřeby této 

bakalářské práce smysl zakládat smlouvy po 6 letech, protože výběr prostředků není 

realizovatelný před naplněním smlouvy. Jedná se tedy o to, aby střadatel investoval co 

nejmenší kapitál a přitom získal plnou státní podporu a maximální úročení.  

Právě tento problém je vyřešen soustavou smluv, kdy začátkem každého roku je 

zakládána nová smlouva o STSP. Na ni jsou 5 let ukládány minimální úložky, které 

pokryjí náklady spojené s vedením účtu a v posledním roce smlouvy je převedeno 

z účtu IŽP na účet STSP končící smlouvy 20 000 Kč nutných k inkasu státního 

příspěvku. Způsob investování shrnuje následující schéma. 

Schéma 2: Způsob sestavení smluv stavebního spoření 
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Zdroj: Vlastní zpracování 

Po uplynutí platnosti první smlouvy naspořené prostředky převedeny na účet IŽP a 

jsou zhodnocovány. Před vypršením druhé smlouvy je na účet STSP přeposláno 20 000 

Kč a je inkasována státní dotace. Zároveň smlouva končí, takže prostředky jsou ihned 

uloženy zpět ke zhodnocování na účet IŽP. Taková soustava smluv zaručuje, že po 6 

letech nejsou kromě minimálních úložek spořeny na STSP skoro žádné prostředky a je 

inkasován státní příspěvek každoročně. 

151 880 Kč 
IŽP 

20 000 Kč 

28 580 Kč + úroky 

20 000 Kč 

20 000 Kč 

20 000 Kč 
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Závěr 

V současnosti mají rodiny a jednotlivci mnoho možností investovat a spořit finanční 

prostředky. Většina lidí však pod pojmem investice vidí nekonečné výkyvy kurzů akcií 

a indexů na burzách a v současném období krize rostou obavy o úspory ještě rychleji. 

Existují však spořící produkty, které jsou podporované státem, a investování do nich 

není nijak rizikové.  

Cílem mé bakalářské práce bylo formulovat návrh nejvhodnějšího investování do 

spořících a pojišťovacích produktů tak, aby vložené úspory byly nejen maximálně 

zhodnoceny, ale poskytovaly také možnost snížení základu daně z příjmů fyzických 

osob pro střadatele a jeho zaměstnavatele.  

Ve své bakalářské práci jsem provedl analýzu trhů stavebního spoření, penzijního 

připojištění a soukromého životního pojištění. Každý z těchto produktů poskytuje 

střadateli specifické výhody. Stavební spoření je podporováno státem formou státního 

příspěvku ve výši 15 % z uložené částky, maximálně 3 000 Kč. Penzijní připojištění je 

taktéž podporováno státem a to v maximální výši 150 Kč měsíčně při pravidelné 

měsíční úložce 500 Kč a při ročním vkladu 18 000 Kč existuje možnost odečtu částky 

12 000 Kč ze základu daně z příjmů fyzických osob. Investiční životní pojištění 

zajišťuje při roční úložce 12 000 Kč možnost o celou částku snížit základ daně z příjmů 

fyzických osob. Navíc pak umožňuje zhodnotit vložené peněžní prostředky dle volby 

výše rizika od 6 % do 15 % p. a. Daňovou optimalizací prostřednictvím penzijního 

připojištění a investičního životního pojištění je možné snížit základ daně z příjmů 

fyzických osob až o 24 000 Kč ročně, maximálně do výše 5 % základu daně. 

Penzijní připojištění a investiční životní pojištění může sloužit jako motivační 

nástroj pro zaměstnavatele. Ti mají možnost přispívat svým zaměstnancům na penzijní 

připojištění a investiční životní pojištění. Maximální částka, kterou lze zaměstnanci 

přispívat je 24 000 Kč a to v libovolném poměru na oba dva produkty. Zaměstnancům 

se prostřednictvím příspěvků zvýší čistý příjem díky nezdanitelnosti příspěvků. Pro 

zaměstnavatele jsou příspěvky vyplacené pracovníkům na penzijní připojištění a 

investiční životní pojištění daňově uznatelnými náklady až do výše 3 % základu pro 

výpočet daně z příjmů.  
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Dílčím cílem bakalářské práce bylo také provedení komparace produktů 

soukromého životního pojištění s obdobnými produkty ve Velké Británii. Na základě 

srovnání lze učinit závěr, že trh soukromého životního pojištění v České republice zatím 

nedosahuje vyspělosti a šíře nabídek trhu Britského, ale skýtá značný potenciál pro 

rychlý rozvoj a růst oblíbenosti. Zaostávající úroveň českého trhu životního pojištění je 

s největší pravděpodobností způsobena dlouhým obdobím totalitního řízení státu, které 

neumožnilo přístup obyvatel k podobným produktům a jejich rozvoj u nás. 

Každý správný investor se zajisté snaží, aby investoval co nejméně, tedy se 

vystavovat minimálnímu riziku a zároveň docházelo k co nejvyššímu zhodnocení 

vložených prostředků. Výsledkem mé bakalářské práce je návrh způsobu investování, 

který zaručí, že finance vkládané do jednotlivých produktů jsou úročeny s maximální 

efektivitou. 

Návrh se skládá ze sestavy smluv stavebního spoření, kdy na začátku každého roku 

založí střadatel novou smlouvu o stavebním spoření, přičemž spoří pouze na nejdříve 

založenou smlouvu. Na další založené smlouvy nechá střadatel ukládat pouze minimální 

úložku, která pokryje náklady na vedení účtu. Prostředky určené k ukládání na účet 

stavebního spoření jsou celoročně střádány na účtu investičního životního pojištění a až 

v říjnu každého roku jsou převedeny na účet stavebního spoření. Tím investor dosáhne 

nejvyššího možného zhodnocení prostředků a také nároku na inkasování státního 

příspěvku. Díky sestavě smluv dohází po 6 letech k vypršení první smlouvy o 

stavebním spoření a všechny naspořené prostředky jsou převedeny na účet investičního 

životního pojištění, kde se zhodnocují vyšší úrokovou mírou. Před každoročním 

naplněním další smlouvy o stavebním spoření je nutno převést 20 000 Kč z účtu 

investičního životního pojištění nutných k přiznání státního příspěvku. Vyplacený státní 

příspěvek a suma minimálních úložek za 6 let jsou navráceny k lepšímu zhodnocení na 

účet investičního životního pojištění. 

Na účet penzijního připojištění je ukládáno taktéž jenom 500 Kč nutných k inkasu 

státní podpory a zbytek prostředků je lépe úročen na účtu investičního životního 

pojištění. Před koncem každého roku je třeba převést 12 000 Kč na účet penzijního 

připojištění, aby bylo dosaženo maximální daňové optimalizace. Na účtu penzijního 



46 
 

připojištění se pak kumulují úložky střadatele, jeho zaměstnavatele a popřípadě také 

třetí osoby, která může střadateli přispívat. 

Investiční životní pojištění pak slouží jako hlavní úročitel všech prostředků díky 

nejvyššímu zhodnocení, Investor by se měl snažit finance vložené do investičně-

střadatelského programu uchovávat pro jejich nejlepší zhodnocení právě na účtu 

investičního životního pojištění a do dalších produktů je přesouvat pouze v případě 

nutnosti. Příspěvky na investiční životní pojištění také optimalizují daň z příjmů 

pojistníka a jeho zaměstnavatele.  

Předložený návrh optimálního investičně-střadatelského programu slučuje možnost 

maximálního zhodnocení vložených prostředků, státní podporu při spoření a také 

optimalizaci daně z příjmů pro střadatele i jeho zaměstnavatele. 
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