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ÚVOD 

Penzijní připojištění je jedním z nejvýznamnějších dlouhodobých finančních produktů 

na českém trhu s posláním chránit a zhodnocovat náš majetek odložený na penzijní věk. 

Demografický problém nutí obyvatelstvo zamyslet se nad svou budoucností a zabezpečit se 

do důchodového věku. Charakteristika těchto odlišných trhů penzijního připojištění je 

koncipována tak, aby z ní bylo zřejmé, že je třeba si uvědomit, že stát v budoucnosti nezajistí 

občany do té míry životní úrovně, na kterou byli v době, kdy byli výdělečně činní, zvyklí. 

Cílem bakalářské práce bude provedení komparace českého a slovenského trhu 

penzijního připojištění na základě porovnání odlišných kritérií u penzijních fondů. 

Bakalářská práce je rozčleněna do tří kapitol. Teoretická část bude komplexně 

zachycovat charakteristiku českého a slovenského trhu penzijního připojištění. Budou  

popsány důvody proč uzavřít penzijní připojištění v ČR a proč je výhodné spořit si v PF v ČR. 

Bude zde specifikováno v čem spočívá reforma na Slovensku v penzijním připojištění a jaké 

výhody tato reforma pro občany Slovenské republiky přináší. Budou zde charakterizovány 

penzijní fondy v České republice a důchodové správcovské společnosti v Slovenské 

republice. Pozornost bude věnována úsporám v penzijním fondu a jejich výplatě.  

Druhá kapitola osnovy (praktická část) bude věnována komparaci českého a 

slovenského systému penzijního připojištění. Komparace bude provedena na základě analýzy 

jednotlivých fondů dle různých kritérií, které jsou specificky odlišné pro různé fondy. Budou 

zde porovnány příznivé a nepříznivé jevy pro spořitele a uvedena užitnost jednotlivých fondů 

a riziko, které se může u penzijních fondů vyskytovat. 

V poslední kapitole vyhodnotíme získané poznatky a provedeme komplexní srovnání 

českého a slovenského penzijního připojištění. České a slovenské připojištění se liší nejenom 

v názvu, ale také v dalších parametrech, jako jsou poplatky za správu PF, podmínky pro 

poskytnutí penze, daňové aspekty vyplývající ze spoření, příspěvky zaměstnavatele, státní 

příspěvky, hospodaření PF, ale hlavní rozdíl v penzijním systému v České republice a na 

Slovensku. 
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1 CHARAKTERISTIKA ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO TRHU PENZIJNÍHO 

PŘIPOJIŠTĚNÍ 

 

1.1 CHARAKTERISTIKA ČESKÉHO PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ 

 

Penzijní připojištění je jedním z nejvýznamnějších dlouhodobých finančních produktů na 

českém trhu s posláním chránit a zhodnocovat náš majetek odložený na penzijní věk. 

Podmínky penzijního připojištění v České republice upravuje zákon č. 42/1994 Sb., o 

penzijním připojištění se státním příspěvkem. Do penzijního fondu se investují peníze, třeba i 

desítky let, současně se získává od státu příspěvek a k penzijním úsporám může přispívat i 

zaměstnavatel. Cílem je získat v penzijním věku dodatečné finanční prostředky, které 

umožňují život na úrovni.  

 

1.1.1 DŮVODY UZAV ŘENÍ PENZIJNÍHO P ŘIPOJIŠTĚNÍ V ČR 
 

• Státem vyplácený důchod je a nadále zůstane nízký v poměru ke mzdě, 

• K majetku v penzijním fondu může být přispíváno státem i zaměstnavatelem, 

• S penzijním připojištěním jsou spojeny daňové úlevy. 

 

• Nízký státem vyplácený důchod 

Bez reformy z penzijního systému českému státu hrozí, že reálná hodnota vyplácených 

penzí se bude muset snížit. Výplatní poměr ( důchod/průměrná mzda ) spadl již v roce 2004 

na hranici 40 % průměrného příjmu. Navíc bohužel platí, že výplatní poměr se bude zhoršovat 

větším rozdílem mezi mzdou a průměrnou mzdou. 

 

• K majetku v penzijním fondu může být přispíváno státem i zaměstnavatelem. 

Majetek akumulovaný na účtu v penzijním fondu, se skládá ze tří položek. Jsou to 

vlastní příspěvky, státní příspěvek, případný příspěvek zaměstnavatele, podíl na výnosech 

z celkového majetku na účtu. Příjmové toky do celkových penzijních úspor a jejich výplata 

jsou zobrazeny v obrázku 1.1. 
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Obrázek 1.1 : Příjmové toky do celkových penzijních úspor a jejich výplata 

 

Vlastní příspěvek  

Velikost příspěvku do penzijního připojištění, zda bude posílán měsíčně z výplaty, 

čtvrtletně nebo třeba jen jednou za rok. Měsíční příspěvek by se měl pohybovat podle zákona 

ve výšce od 100 Kč. Maximální výška příspěvku v zákoně není omezena. 

 

Státní příspěvky 

Výše státního příspěvku na kalendářní měsíc se stanoví podle měsíční výše příspěvku 

účastníka placeného na penze stanovené podle  penzijního plánu, dle tabulky 1.1. 

 

Tabulka 1.1 : Státní příspěvek k penzijnímu připojištění 

výše příspěvku účastníka v Kč výše státního příspěvku v Kč 

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

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

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

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

500 a více 150 Kč. 

Zdroj : Zákon o penzijním připojištění, 2005 
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Příspěvek zaměstnavatele 

Příspěvek zaměstnavatele je dobrovolný. Zájmovou motivací pro zaměstnavatele 

přispívat na penzijní připojištění je ovšem možností dát si tento příspěvek do nákladů až do 

výše 3 % hrubé mzdy. Z tohoto příspěvku navíc není placeno ani zaměstnavatelem, ani 

zaměstnancem sociální ani zdravotní pojištění.  

Podíly na výnosech penzijního fondu 

Klient penzijního fondu má nárok na podíl z hospodářského výsledku, který z velké 

části pochází z investování fondu na finančních trzích. Výnosy penzijních fondů jsou 

zobrazeny v tabulce 1.2. 

 

Tabulka 1.2 : Výnosy penzijních fondů 

Penzijní fond 

Porovnání v % 

Podíl na trhu Výnosy 2004 Výnosy 2005 Výnosy 2006 

ČSOB PF Stabilita  9,72 4,3 4 2,75 

ČSOB PF Progres+Zemský PF 5,67 5,3 5 2,3 

PF České pojišťovny 27,24 3,5 3,8 3,3 

Allianz PF 2,92 3 3 3,11 

PF České spořitelny 16 3,74 4,03 3,04 

AXA PF (Winterthur) 14,56 3,11 3,74 2,5 

PF Komerční banky 11,87 3,5 4 3 

ING PF 10,9 2,46 4,2 3,6 

Generali 0,74 3 3,8 3,74 

Zemský PF sloučen s ČSOB PF Progres 0,37 4,38 4,6 4,6 

AEGON Penzijní fond  0,28 
   

Hornický PF Ostrava  
(začleněn pod ČSOB PF Stabilita) 

- 3,1 4,8 
 

Zdroj: www.finance.cz 

 

Důležitý je reálný výnos z naspořených prostředků. Průměrný reálný výnos vypovídá 

o schopnosti penzijních fondů (PF) dlouhodobě ochránit reálnou hodnotu majetku proti inflaci 

a navíc jej zhodnocovat. Ukázka průměrného ročního reálného výnosu je zobrazena na 

obrázku 1.2. 
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Obrázek 1.2 : Ukázka průměrného ročního reálného výnosu  

 

Zdroj : Procentuální údaje jsou smyšlené, uvedené pouze pro pochopení reálného výnosu 

 

Penzijní fond může investovat do: 

o státních dluhopisů a dluhopisů centrálních bank zemí OECD. 

o dluhopisů evropských institucí ( např. Evropské investiční banky ).                                    

o cenných papírů obchodovaných na finančních trzích zemí OECD. 

o otevřených podílových fondů. 

o movitých věcí nabízejících zhodnocení. 

o nemovitostí ( domy, byty, pozemky a další ). 

o bank ve formě vkladů. 

 

• Daňové výhody s penzijním připojištěním 

Podle zákona o daních z příjmů je možné si od základu daně odečíst části zaplacených 

příspěvků na penzijní připojištění za rok. Částka, která je možná odečíst od základu daně, se 

rovná úhrnu příspěvků zaplacených na penzijní připojištění snížené o 6 000 Kč. Ale musí být 

zaplaceno do penzijního připojištění více jak 6 000 Kč. Maximální částka, kterou je možno si 

za zdaňovací období odečíst, je 12 000 Kč. Na prvních šest uspořených tisíců je připlácen 

příspěvek, a nelze je tedy odečíst ze základu daně.  

  Zaměstnavatel, pokud přispívá svým zaměstnancům - účastníkům, si může do daňově 

uznatelných nákladů zahrnout (a tím si snížit svůj základ pro výpočet daně z příjmů) 

příspěvky na penzijní připojištění až do výše 3 % z vyměřovacího základu pro výpočet 
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pojistného na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (hrubá mzda) 

svých zaměstnanců (2007). Od roku 2008 může zaměstnavatel přispívat na penzijní a životní 

pojištění v součtu maximálně 24 000 Kč. Není zde tedy již žádná vazba na příjem 

zaměstnance, jak tomu bylo do konce roku 2007. 

Od 1.1.2008 vstoupila v účinnost novela zákona o daních z příjmů, která díky rovné 

dani mění výši daňové úspory. Roční úspora na dani se rovná 15 % (2008), 12,5 % (od roku 

2009) z ročně zaplacených příspěvků na penzijní připojištění snížených o 6 000 Kč. 

Tato rovná daň tedy znamená, že úspora na dani bude pro všechny stejná bez ohledu na výši 

jeho příjmu. Výše úspory je tak závislá pouze na výši zaplacených příspěvků na penzijní 

připojištění. Roční úspora na dani pro příjem v Kč pro rok 2008 je uvedena v tabulce 1.3. 

Tabulka 1.3 : Roční úspora na dani pro příjem v Kč pro rok 2008 

Měsíční příspěvek Roční odpočet od základu daně Roční úspora na dani pro příjem v Kč 
pro rok 2008 

100 Kč 0 Kč 0 Kč 
500 Kč 0 Kč 0 Kč 
600 Kč 1 200 Kč 180 Kč 
800 Kč 3 600 Kč 540 Kč 
1 000 Kč 6 000 Kč 900 Kč 
1 100 Kč 7 200 Kč 1 080 Kč 
1 200 Kč 8 400 Kč 1 260 Kč 
1 300 Kč 9 600 Kč 1 440 Kč 
1 400 Kč 10 800 Kč 1 620 Kč 
1 500 Kč 12 000 Kč 1 800 Kč 
nad 1 500 Kč 12 000 Kč 1 800 Kč 
Zdroj : www.finance.cz 

Daňová úspora ve zdaňovacím období 2007 

Konkrétní výpočet daně pro každou fyzickou osobu je rozdílný (rozdílné příjmy, jiná 

rodinná situace apod.). Daňová úspora v roce 2007 je zobrazena v tabulce 1.4. 

Tabulka 1.4 : Daňová úspora v roce 2007 

Daňová pásma Sazba daně Základ 
daně 

Daňová úspora 
platba 12.000 platba 18.000 

0 - 121.200 12 121 200 720 1 440 
121.200 - 218.400 19 218 400 1 140 2 280 
218.400 - 331.200 25 331 200  1 500 3 000 
331.201 - ...  32 500 000 1 920 3 840 
Zdroj : www.finance.cz 
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1.1.2 DEMOGRAFICKÝ PROBLÉM V ČR 
 

Ještě v 80. letech minulého století mohl penzijní systém na bázi státem průběžně 

vypláceného důchodu v České republice relativně fungovat. Rodilo se více dětí a průměrná 

délka života byla kratší než v současné době. Bylo dost mladých, kteří s nástupem do 

produktivního věku přispívali ze své výplaty na důchod svým rodičům. Problémy nastávají se 

změnou těchto dvou okolností. 

1. V České republice v současné době přichází na svět méně dětí než dříve. V průměrné 

české rodině se rodí jedno či dvě děti. 

2. Kvalita života se neustále zlepšuje, takže průměrná délka života se prodlužuje. 

Česká populace stárne. V roce 2004 v ČR připadlo na 4 miliony českých pracujících 2,7 

mil. důchodců. Demografické odhady hovoří do roku 2030 o zvýšení českých důchodců až na 

3,5 milionů. To by vedlo k nárůstu poměru počtu lidí v důchodu k počtu pracujících na 82%. 

Pokud by měla být zachována dosavadní životní úroveň lidí na odpočinku, musela by se sazba 

sociálního pojištění, která dnes činí 26 %, zvýšit podle výpočtu odborníků až k neuvěřitelným 

45,5 %. Růst nákladů na práci a tedy i mezd by další zaměstnávání lidí ve firmách dramaticky 

podražil. Zvýšil by se tak i počet nezaměstnaných, kteří by pobírali sociální dávky. 

Požadavkům na financování důchodů a sociálních dávek nezaměstnaných nutně nemůže 

český stát z těchto parametrů vyhovět.  

 

1.1.3 PŘEDPOKLADY UDRŽENÍ ŽIVOTNÍ ÚROVN Ě V DŮCHODOVÉM V ĚKU 
 

V roce 2007 zůstává Česká republika jedinou tranzitní východoevropskou 

ekonomikou, která neprovedla penzijní reformu. Peníze vyplácené státem na důchod zdaleka 

nepostačí ke krytí výdajů, na které byl člověk zvyklý. V penzijním věku by občan měl mít tři 

druhy příjmů : (státní důchod, soukromé úspory, výnosy z majetku naspořeného v penzijním 

fondu). 

 

 

 



 

10 
 

Penzijní úspory: 

1. Státní důchod – státní kasou vyplácený důchod. Výše důchodu je odvozena od 

příslušného zákona a jeho příspěvek k osobním měsíčním financím bude velmi 

pravděpodobně relativně nejmenší. V České republice dnes funguje podobně jako v ostatních 

zemích střední Evropy tzv. průběžný důchodový systém  (tzv. PAYG neboli Pay As You Go), 

kdy je důchodové pojištění, ze kterého jsou hrazeny ihned v běžném roce důchody penzistům, 

placeno ekonomicky aktivním obyvatelstvem.  

2. Soukromé úspory – dlouhodobě nashromážděné finance v rámci osobního finančního 

plánu, které jsou umístěny např. ve formě investic na kapitálových trzích – v podílových 

fondech, investičních certifikátech, v obligacích a také v akciích. Výdaje mohou být kryty 

z vyplácených kupónů z obligací, dividendami z akcií.  

3. Výnosy z majetku naspořeného v PF – majetek nashromážděný v některém českém 

PF. Může být z něho čerpáno ve formě např. měsíčních penzijních dávek ( starobní, 

výsluhová, pozůstalostní penze ) nebo jednorázově vyplacenou částkou ( tzv. jednorázové 

vyrovnání). Penzijní připojištění je v České republice koncipováno jako dobrovolné.  

1.1.4 PENZIJNÍ FOND 
 

Penzijní fondy vznikly na základě zákona č.42/1994 Sb., o penzijním připojištění se 

státním příspěvkem, v platném znění, za účelem shromažďování peněz od svých klientů a 

jejich dlouhodobého zhodnocování. Podle tohoto zákona musí být penzijní fond založen jako 

akciová společnost s minimální výší základního jmění 50 000 000 Kč. Tato společnost má své 

vlastní představenstvo a dozorčí radu a na její správné hospodaření dohlíží ze zákona 

Ministerstvo financí. Za správné vedení běžných účtů, na které jsou posílány příspěvky 

klientů a státní příspěvky, a za kontrolu stavu cenných papírů v portfoliu má odpovědnost 

depozitář. 

Základními dokumenty penzijního fondu jsou – jeho statut a penzijní plán. Statut 

penzijního fondu se týká spíše jeho investiční strategie a rozdělování jeho výnosů 

v jednotlivých letech. Penzijní plán popisuje mj.způsob ukončení penzijního připojištění 

formou výplaty dávek, jednorázového vyrovnání nebo odbytného a ošetřuje také případný 

přestup do jiného penzijního fondu. Statut a penzijní plán je popsán v tabulce 1.5. 

___________________________________________________________________________ 

Pozn.: Depozitář – některá banka 
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Tabulka 1.5 : Statut a penzijní plán. 

Obsah statutu Co stanovuje penzijní plán 
• Zaměření a cíle investiční 

strategie penzijního fondu 
• Druhy vyplácených penzí a ostatních 

dávek z penzijního připojištění 
• Druhy aktiv, do kterých bude 

fond investovat 
• Podmínky nároku na výplatu dávek 

• Zásady hospodaření penzijního 
fondu 

• Způsob výpočtu dávek 

• Způsob rozdělení zisku • Výši příspěvků 
 • Pravidla a způsob placení příspěvků  
 • Pravidla pro přestup z jiného nebo do 

jiného penzijního fondu 
 • Způsob podílu na hospodaření penzijního 

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

 

1.1.5 ÚSPORY V PENZIJNÍM FONDU A JEJICH VÝPLATA 
 

Prostředky, které jsou v penzijním fondu naspořeny účastníkem penzijního fondu, 

mohou být v budoucnu vypláceny buď formou pravidelného měsíčního příjmu (podle 

zvoleného typu penze)  nebo formou jednorázového vyrovnání nebo odbytného. Rozhodnutí o 

formě penze je dokonce možné až při výběru peněz z účtu spořitele u penzijního fondu. 

Výplaty dávek z penzijního připojištění jsou podmíněny splněním předem daných podmínek 

vzniku nároku. Nárok na penzi v jednotlivých PF je zobrazen v tabulce 1.6. Pokud ještě není 

na penzi právo nebo je penze i přes splnění nároku odmítnuta, může být využita výplata peněz 

formou odbytného nebo jednorázového vyrovnání. Daňové sazby při výplatě penzí a dávek 

jsou uvedeny v tabulce 1.7. Způsoby čerpání naspořených prostředků jsou popsány v tabulce 

1.8. 

Tabulka 1.6 : Způsoby čerpání naspořených prostředků 

 Druh dávky Podmínky vzniku nároku 
Penze Starobní penze 

 
Výsluhová penze 
Invalidní penze 
 
Pozůstalostní penze 

Věk minimálně 60 let, minimální doba vyplácení příspěvků 
5 let. 
Minimální doba placení příspěvků 15 let. 
Přiznání plného invalidního důchodu, minimální doba 
placení příspěvků 3 roky. 
Zesnulý účastník platil příspěvky minimálně 3 roky 

Jednorázové 
vyrovnání 

Jednorázové 
vyrovnání 

Výplata všech prostředků z účtu účastníka najednou místo 
pravidelné penze 

Odbytné Odbytné účastníkovi 
 
Odbytné pozůstalým 

Minimální doba placení příspěvku 12 měsíců, dávka 
nezahrnuje státní příspěvek a výnos ze státního příspěvku. 
Nárok na odbytné mají oprávněné osoby nebo dědici, pokud 
nevznikl nárok na pozůstalostní penzi. 
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1.1.5.1 Penze  

 

Penze může být navolena již při uzavírání smlouvy. Později může být výběr změněn 

formou písemného dodatku ke smlouvě. Pokud je zvolena jako způsob výplaty prostředků 

penze, budou výnosy z účastnických příspěvků i státních příspěvků zatíženy daní 15 %. Výše 

penze je stanovena penzijním fondem podle aktuálního stavu klientského konta na základě 

penzijního plánu penzijně-pojistných propočtů. Velikost první splátky může být zvolena 

účastníkem, může být tvořena až jednou třetinou celkového objemu naspořených peněz. 

Zbytek peněz je vypláceno pravidelnou penzí. 

 

Druhy jednotlivých penzí: 

 

Starobní penze je základní dávka z penzijního připojištění a podle zákona musí být 

sjednána ve smlouvě vždy. Podmínkou získání starobní penze je dovršení 60 let věku a doba 

spoření nejméně 60 měsíců. Délka výplaty penze a její výše závisí na konkrétním penzijním 

plánu penzijního fondu. Obvykle v jejím rámci penzijní fond nabízí doživotní penzi (je 

vyplácena do smrti)a doživotní penzi se zaručenou dobou výplaty (je vyplácena po 

stanovenou dobu nebo do smrti, po které je zbytek doby penze vyplácena pozůstalým). 

Doživotní penze s prodlouženou dobou výplaty je vyplácena až do smrti. Po smrti je 

pozůstalým uvedeným ve smlouvě vyplácena pozůstalostní penze po dobu, která je v žádosti 

přede stanovena. 

 

Výsluhová penze je dávka, která účastníkovi umožňuje vybrat si část prostředků ze 

svého konta ve fondu ještě před vznikem nároku na starobní penzi. Nárok na výsluhovou 

penzi vzniká podle dnešních zákonem stanovených podmínek po 15 letech spoření. 

 

Invalidní penze vzniká účastníkovi, který spořil alespoň 3 roky a stát přiznal plný 

invalidní důchod. Způsob vyplácení invalidní penze stanoví penzijní plán. 

 

Pozůstalostní penze vzniká v případě smrti účastníka, přičemž podmínkou jejího přiznání 

je splnění minimální pojistné doby tří let. Pozůstalostní penzi vyplácí penzijní fond osobě 

nebo osobám určených ve smlouvě o penzijním připojištění. 
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1.1.5.2 Jednorázové vyrovnání  

 

Jednorázové vyrovnání je formou, kterou je možné si zpět z penzijního fondu vyplatit 

peníze v jednorázové sumě. Jednorázové vyrovnání náleží účastníkovi, nevztahuje se na 

pozůstalostní penzi. Do zdanitelné části jsou započítány nejen veškeré výnosy, ale také 

příspěvky zaměstnavatele. Lidé jsou tak motivováni zákonodárci, aby své peníze raději 

užívali formou pravidelné výplaty penzí. 

1.1.5.3 Odbytné  

 

Odbytné je „nejdražší“ forma výplaty peněz účastníka z penzijního fondu. Náleží 

klientovi, který platil příspěvky alespoň 12 měsíců, nevznikl mu nárok na penzi a rozhodl se 

zcela ukončit své penzijní připojištění. Nárok na odbytné mají také oprávněné osoby (nebo 

dědici) určené ve smlouvě  v případě, že účastník zemře, aniž by získal penzi a nevznikl nárok 

na pozůstalostní penzi. V případě odbytného zaniká nárok na státní příspěvek a výnos z něj, 

tyto částky vrátí penzijní fond do státního rozpočtu. Výnosy z příspěvků účastníka a státních 

příspěvků jsou v tomto případě zatíženy vyšší, 15 % daní. 

 

Tabulka 1.7 : Daňové sazby při výplatě penzí a dávek 

Typy výplaty Příspěvky účastníka a státní 
příspěvky 

Výnosy fondu 

Penze 0% 15% 

Jednorázové vyrovnání 0% 15% 

Odbytné 0% 15% 
Dědictví 0% 15% 

Zdroj :  www.finance.cz 

 

Tabulka 1.8 : Nárok na penzi  

Penzijní fond České pojišťovny 60 měsíců 36 měsíců 180 měsíců 36 měsíců 
Axa Finanční zabezpečení 60 měsíců 36 měsíců 180 měsíců 36 měsíců 

Penzijní fond České spořitelny 60 měsíců 36 měsíců 180 měsíců 36 měsíců 
Penzijní fond Komerční banky 60 měsíců 36 měsíců 180 měsíců 36 měsíců 

ING Penzijní fond 60 měsíců 60 měsíců 36 měsíců 36 měsíců 
ČSOB PF Stabilita 60 měsíců 36 měsíců 180 měsíců 36 měsíců 

Zdroj :  www.duchodovepripojisteni.cz 
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1.2 CHARAKTERISTIKA SLOVENSKÉHO PENZIJNÍHO P ŘIPOJIŠTĚNÍ 

Slovenské penzijní připojištění se řídí zákonem č. 43/2004 o starobním důchodovém 

spoření. Důchodový systém na Slovensku je od června 2005 postavený na třech pilířích. První 

a druhý pilíř představuje základní systém důchodového pojištění, do kterého občan povinně 

nebo dobrovolně platí zákonem stanovené pojistné resp. příspěvky. Druhý pilíř představuje 

starobní důchodové spoření, které vykonávají důchodové správcovské společnosti (DSS).  

Ti, kteří jsou zapojení jen do 1. pilíře platí na starobní pojištění (jde o součást 

důchodového pojištění) pojistné Sociální pojišťovně ve výšce 18 % z vyměřovacího základu 

(pokud jsou to zaměstnanci, tak 9 % jim sráží zaměstnavatel ze mzdy a 9 % jim platí 

zaměstnavatel z vlastních zdrojů). Ti, kteří se zapojili i do 2. pilíře si platí 9 % na starobní 

pojištění do Sociální pojišťovny a 9 %, t.j. polovinu povinných odvodů do vybrané DSS (u 

zaměstnanců platí 9 % na starobní důchodové spoření zaměstnavatel za svoje zaměstnance). 

Třetím pilířem je doplňkové důchodové spoření, které vykonávají doplňkové důchodové 

společnosti. 3. pilíř je dobrovolný, stát ho podporuje daňovými úlevami. Do 2. pilíře se mohli 

do července 2006 dobrovolně zapojit všichni lidé v produktivním věku. Povinně do něho 

vstupují absolventi středních a vysokých škol při prvním nástupu do pracovního poměru.  

1.2.1 DEMOGRAFICKÝ PROBLÉM SR 

Důvodem změny v systému důchodového zajištění na Slovensku byl hlavně 

demografický problém. Všechny analýzy a statistické průzkumy potvrzují, že se rodí čím dále 

méně dětí a lidé žijí déle. Tato skutečnost vyústila v alarmující zjištění – poměr počtu osob v 

produktivním věku k počtu osob v poproduktivním věku byl v roce 2006 až 5,71, přičemž 

předpoklad na rok 2050 je, že tento poměr klesne na 1,9 (zdroj MPSVR SR - Správa o 

sociální situaci, Statistický Úřad SR a MPSVR SR - Důvodová zpráva k zákonu o sociálním 

pojištění). V druhém půlroku 2006 pracovalo na jednoho důchodce 2,053 pracujících (zdroj 

MPSVR SR Správa o sociální situaci a Statistický Úřad SR). Vzhledem na klesající počet 

narozených dětí a vzrůstající počet důchodců (do starobního důchodu budou odcházet 

populačně nejsilnější poválečné ročníky) bude se i tento poměr nadále zhoršovat. Analýzy 

potvrdily, že pokud by v důchodovém systému nedošlo k systémové změně, stát by bez 

reformy nebyl z dlouhodobého hlediska schopný unést financování důchodů ze Sociální 

pojišťovny. To by vedlo k snižování důchodů nebo zvýšení odvodů současných pracujících, 

případně prodloužení věku odchodu do důchodu. 
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Stárnutí obyvatelstva je jeden z hlavních důvodů, proč Slovensko přistoupilo ke změně 

důchodového systému. Očekávaná délka života je v současnosti 77,6 roku pro ženy a 69,5 

roku pro muže. Tento věk se bude postupně prodlužovat. Očekávaná délka života v SR je 

uvedena v tabulce 1.9. trendy ve vývoji populace jsou zobrazeny v grafu 1.1. 

Tabulka 1.9 : Očekávaná délka života v SR 

Očekávaná délka života v SR Rok 2002 2020 2030 2050 

Muži 69,5 69,4 70,1 71,6 

Ženy 77,6 78,1 78,7 80,3 

Zdroj: Sociální pojišťovna 

Graf  1.1 : Trendy ve vývoji populace 

 

Zdroj : Sociální pojišťovna 

Díky financování starobních důchodů z dvou pilířů, je nový důchodový systém 

bezpečnější a čelí lépe demografickému problému. Zavedení 2. pilíře přispívá k rozvoji trhu 

práce, rozvoji kapitálového trhu a díky vyšším úsporám a investicím vytváří dlouhodobé 

finanční zdroje v ekonomice.  

1.2.2 V ČEM SPOČÍVÁ REFORMA SR 

Před reformou fungoval důchodový systém na Slovensku výlučně na přrůběžném 

principu financování, což znamená, že všichni pracující povinně platili odvody na důchody do 

Sociální pojišťovny. Reforma důchodového systému přinesla zásadní změnu – možnost spořit 

si na důchod na soukromém důchodovém účtu v DSS. Peníze na účtu se prostřednictvím 

důchodových fondů investují a zhodnocují tak, aby jejich hodnota postupně rostla.  



 

 

Peníze naspořené na osobním

dědění. Spoření v 2. pilíři je dlouhodobou záležitostí, 

na důchod z 2. pilíře nárok. Naspo

připadnou osobě (osobám), kter

Peníze na  ODÚ jsou stále majetkem 

ODÚ v slovenských korunách a výpis z tohoto ú

Stav na účtu je možno kdykoliv bezplatn

správcovské společnosti. Věková struktura spo

1.2. 

Graf 1.2 : Věková struktura spo

Zdroj: Sociální pojišťovna 
 
 

1.2.3 VÝHODY SPOŘENÍ V 2. 

 

Vyšší důchody - při dlouhodo

ODÚ a tím i vyšší důchod, než je možné do

Soukromý majetek – peníze na

se moci dědit. Osobní důchodový ú

je zabezpečen posléze doživotní d

to, že je částečně nahrazen a zárove

pojišťovnou. 
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Bezpečnost –  důchod bude financovaný ze dvou nezávislých zdrojů, t.j. z 1. pilíře + 2. pilíře, 

a proto bude bezpečnější. 

Možnost ovlivňovat důchod  –  DSS a důchodový fond si účastník vybere a po dobu spoření 

je možno ho měnit a tak ovlivňovat zhodnocení peněz na účtu. 

Možnost investovat - investování na finančních trzích dává možnost podílet se na výnosech 

z růstu hodnoty cenných papírů nespočetného množství soukromých akciových společností a 

podílet se tak na výsledcích rozumného investování odborníků vybrané DSS. 

Možnost vybrat si formu pobírání důchodu – možnost vybrat si z více forem pobírání 

důchodu z 2. pilíře. 

Malé politické riziko  – pokud by stát změnil podmínky fungování 1.pilíře, nedotkne se to 

peněz na ODÚ v 2.pilíři. Činnost důchodových správcovských společností je ze zákona přísně 

kontrolována. Výhodou nového systému je zákonem stanovený dozor státu nad činností DSS 

a garance úspor na jednotlivých důchodových účtech. Hlavním kontrolorem je Úřad pro 

finanční trh, který dohlíží na činnost důchodových správcovských společností na několika 

úrovních. Kontrolu finančních operací DSS zabezpečuje tzv. depozitář. Je to banka, která 

vede všechny účty důchodových fondů konkrétní DSS. Dále ze zákona vyplývá, že výnosy 

fondů DSS nemůžou dosahovat záporných hodnot v porovnání s průměrem stejných fondů u 

konkurence. Jako konkurenci rozumíme ostatní DSS a v každé z nich porovnatelný fond.  

 

Dědické konání – předmětem dědění jsou úspory na ODÚ v DSS, ne však už koupená 

doživotní pojistka, z které se vyplácejí důchodové dávky. Pozůstalostní dávky se z této 

pojistky budou vyplácet stejně jako v systému Sociální pojišťovny. Pokud se na nákup 

doživotního důchodu nepoužili celé úspory, ale pouze jejich část, zbytek, který zůstal na ODÚ 

v DSS, je stále předmětem dědění.  

Placení příspěvků – Odvody do Sociální pojišťovny se platí v stejné výšce. Pokud je 

podepsána smlouva s DSS, ta je povinna odeslat smlouvu do Sociální pojišťovny, kde se 

smlouva zaregistruje. Potom už automaticky polovinu odvodů převede Sociální pojišťovna 

pravidelně každý měsíc na ODÚ vedený v DSS. 
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1.2.4 DSS ( DŮCHODOVÉ SPRÁVCOVSKÉ SPOLEČNOSTI ) 

 

Reforma důchodového systému přinesla zásadní změnu – možnost spořit si na důchod 

na ODÚ v důchodové správcovské společnosti (DSS). V současnosti je v 2. pilíři zapojených 

více než 1,5 mil. spořitelů. DSS poskytuje následující služby:  

 

• vede osobní důchodový účet, 

• spravuje tři různé důchodové fondy s různou investiční strategií, 

• zaměstnává kvalifikované zaměstnance, kteří peníze na ODÚ efektivně investují,  

• jednou za rok je bezplatně zaslán výpis z ODÚ,  

• na internetové stránce se pravidelně aktualizují důležité informace, např. denní 

vyhodnocení hodnoty důchodové jednotky, stav na našem ODÚ,  

• za svoje služby DSS účtuje poplatky, jejichž druhy a výška jsou omezené zákonem. 

•  

Na Slovensku dnes nabízí svoje služby šest důchodových správcovských společností: 

• AEGON d.s.s., a.s.  

• Allianz - Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.  

• AXA d.s.s., a.s. (do května 2007 Winterthur d.s.s., a.s.)  

• ČSOB d.s.s., a.s.  

• ING dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.  

• VÚB Generali dôchodková správcovská spoločnosť, a.s.  

 

K 15. 6. 2007 DSS spravovali majetek v hodnotě 38 848 465 906 slovenských korun. 

Podíl DSS na slovenském trhu je zobrazen v obrázku 1.3. 

 

 

 



 

 

Obrázek 1.3 :  Podíl DSS na slovenském trhu

Zdroj :   Sociální pojišťovna 

 

1.2.5 DŮCHODOVÉ FONDY 

Každá DSS povinně spravuje t

• růstový důchodový fond 

• vyvážený důchodový fond 

• konzervativní důchodový fond.

V rámci uvedených fondů

jeho peníze na ODÚ investovány

s kterou souvisí i zákonem povolené investi

přibírat v limitech pro investování majetku. Tím se má zabezpe

peněz ve fondech a zvýšit bezpe

procentech k 1. 1. 2007 je zobrazen v
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Podíl DSS na slovenském trhu 

CHODOVÉ FONDY  

 spravuje tři typy důchodových fondů:  

chodový fond  

chodový fond  

chodový fond. 

rámci uvedených fondů si spořitel musí vybrat jeden, prostřednictvím kterého budou

ODÚ investovány. Jednotlivé typy fondů se odlišují hlavně investi

zákonem povolené investiční nástroje, které je možno do jednotlivých fond

ibírat v limitech pro investování majetku. Tím se má zabezpečit optimální zhodnocení 

z ve fondech a zvýšit bezpečnost jejich investování. Rozdělení spoř

je zobrazen v obrázku 1.4. Typy PF jsou uvedeny v

ednictvím kterého budou 

 se odlišují hlavně investiční strategií, 

ní nástroje, které je možno do jednotlivých fondů 

it optimální zhodnocení 

lení spořitelů ve fondech v 

obrázku 1.4. Typy PF jsou uvedeny v tabulce 1.10. 



 

 

Obrázek 1.4 : Rozdělení spořitel

Zdroj: ADSS 

 

Tabulka 1.10 : Penzijní fondy

Typ fondu Portfolio fondu

Růstový fond 
Až 80 % majetku m
být investovaných do 

akcií

Vyvážený fond 

Až 50 % m
investovaných do akc

min. 50 % musí být 
investovaných do 

dluhopisů a pen
investicí

Konzervativní 
fond 

Majetek investován
dluhopisů a pen
investicí, c

musí být zabezpe
měnovému riziku

Zdroj : ADSS 

1.2.6 ZPŮSOB POBÍRÁNÍ D
 

Důchod z 2. pilíře je možno

pilíře. Důchod z 1. i 2. pilíře se 
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lení spořitelů ve fondech v procentech k 1. 1. 2007 

Penzijní fondy 

Portfolio fondu Charakteristika

Až 80 % majetku může 
být investovaných do 

akcií 

Nejrizikovější fond s předpokladem nejvyššího 
výnosu. Vzhledem na možné výkyvy hodnoty 
majetku v tomto důchodovém fondu zákon o 
starobním důchodovém spo

tomto fondu můžou investovat jen ti spo
kteří mají více než 15 rok

Až 50 % může být 
investovaných do akcií a 

min. 50 % musí být 
investovaných do 

dluhopisů a peněžních 
investicí 

Zabezpečuje stabilní výnos p
rizika. V dlouhodobém horizont

předpoklady nižšího výnosu než r
důchodový fond. V tomto fondu m

investovat pouze spořitelé, kte
roků do dosažení důchodového v

investován do 
dluhopisů a peněžních 
investicí, celý majetek 

musí být zabezpečen vůči 
novému riziku. 

Fond s nejnižší mírou rizika, avšak s nejnižším 
předpokládaným výnosem v dlouhodobém 

horizontě. Je určený především spo
období krátce před odchodem do d

tím spořitelům, kteří jsou při investování svých 
peněz konzervati

SOB POBÍRÁNÍ DŮCHODU 

je možno pobírat jen tehdy, pokud je zároveň pobírán

ře se vyplácí jednou měsíčně.  

 

Charakteristika  
ředpokladem nejvyššího 

Vzhledem na možné výkyvy hodnoty 
chodovém fondu zákon o 

chodovém spoření určuje, že v 
žou investovat jen ti spořitelé, 

í mají více než 15 roků do důchodu. 
uje stabilní výnos při přiměřené míře 

dlouhodobém horizontě má 
edpoklady nižšího výnosu než růstový 

tomto fondu můžou 
kteří mají víc než 7 

ůchodového věku. 
ond s nejnižší mírou rizika, avšak s nejnižším 

m v dlouhodobém 
ředevším spořitelům v 

ed odchodem do důchodu a 
í jsou při investování svých 

z konzervativnější. 

ň pobírán důchod i z 1. 
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Existují dvě možnosti pobírání důchodu : 

 

1. Doživotní důchod: Spořitelem je vybrána životní pojišťovna s licencí a za všechny 

peníze naspořené v ODÚ je zakoupen doživotní důchod. Tzn., že je uzavřena smlouva 

s životní pojišťovnou a DSS jí převede  naspořené peníze a pojišťovna se zaváže ve smlouvě 

vyplácet až do smrti důchod ve výšce určené podle vzorce uvedeného v zákoně o starobním 

důchodovém spoření (vzorec pro výpočet důchodu je uveden v příloze číslo 1). Po převedení  

úspor do životní pojišťovny naspořené peníze přestanou být majetkem spořitele. V případě 

smrti pobíratele takového důchodu vznikne manželce/manželovi nárok na vdovský/vdovecký 

důchod a dětem na sirotčí důchod od životní pojišťovny po splnění podmínek stanovených v 

zákoně. Vdově/vdovci a sirotkům vznikne nárok i na pozůstalostní důchod ze Sociální 

pojišťovny podle zákona o sociálním pojištění. 

 

2. Programový výběr s doživotním důchodem: Účastníkem je vybrána životní 

pojišťovna, která má licenci na poskytování důchodů z 2. pilíře, a za část peněz naspořených 

na ODÚ je zakoupen doživotní důchod. Tzn., že je uzavřena s životní pojišťovnou smlouva, 

DSS převede část naspořených peněz do této životní pojišťovny a pojišťovna se ve smlouvě 

zaváže vyplácet až do konce života důchod ve výšce minimálně 0,6-násobku životního 

minima = doživotní anuita. Důchodové úspory převedené do životní pojišťovny přestanou být 

majetkem spořitele. Přebývající naspořené peníze je možno si ze svého osobního 

důchodového účtu v DSS jednorázově vybrat nebo si je možné je na ODÚ ponechat, aby se 

nadále investovali a zhodnocovali a podle dohody je bude DSS až do vyčerpání postupně 

vyplácet (tzv. programový výběr). Peníze na ODÚ v DSS budou stále majetkem spořitele. 

 

1.3 VÝNOSY V DŮCHODOVÝCH FONDECH 

Výnos v důchodovém fondu vyjadřuje míru zhodnocení peněz v důchodovém fondu. 

Představuje rozdíl, o jaký se meziročně zvýšila hodnota důchodové jednotky, a teda o kolik se 

zvýšila hodnota peněz na ODÚ.  

Výnos v důchodových fondech se určuje jako:  

• nominální – výnos před odečtení inflace  

• reálný – skutečný výnos, po odečtení inflace. 
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1.3.1 ZKUŠENOSTI ZE ZAHRANI ČÍ 

Podobně jako Slovensko, mnohé krajiny světa už uskutečnili reformu svých 
průběžných důchodových systémů (krajiny, které zavedli 2. pilíř důchodového zabezpečení 
jsou uvedeny v příloze č. 2 ). Tyto krajiny uskutečňují důchodové reformy z důvodů 
vyplývajících ze státních průběžných důchodových systémů: 

• rostoucí deficity DS, které způsobují neudržitelnost veřejných financí  

• klesající reálné důchody  

• vysoké odvodové zatížení, způsobující vyšší nezaměstnanost, rozmach černé práce a 

pokles pracovních sil. 

Každá členská krajina EÚ má vlastní důchodový systém. Evropská unie pouze 

stanovuje cíle, které by měly důchodové systémy členských krajin plnit, a to:  

• zabezpečení přiměřených důchodů  

• finanční udržitelnost důchodového systému  

• modernizace důchodových systémů 
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2 KOMPARACE ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO SYSTÉMU PENZIJNÍHO 

PŘIPOJIŠTĚNÍ 

 

2.1 KOMPARACE ČESKÉHO SYSTÉMU PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ 

 
Na trhu Penzijního připojištění se vyskytuje řada Penzijních fondů, mezi kterými si občan 

může vybrat ten PF, který mu bude nejvíce vyhovovat. PF se liší v mnoha kritériích.  

 

2.1.1 POUŽITÁ METODA KE KOMPARACI –  ROZHODOVACÍ ANALÝZA 
 

Metoda rozhodovací analýzy je univerzální, lze ji použít všude tam, kde je nutno 

učinit kvalifikované rozhodnutí. K základním oblastem použití patří řešení problémů 

ekonomických, společenských i sociálních. Verze rozhodovací analýzy vyvinutá u nás 

vychází z jednoduché pomůcky, používané při empiricko – intuitivním rozhodování – 

z rozhodovací matice. Rozhodovací matice umožňuje formalizovat proces hodnocení užitnosti 

a rizika variant podle několika kritérií, rozhodovací analýza je tedy metodou multikriteriální. 

Při měření užitnosti variant se vychází z podmínek jistoty, při určování rizika variant 

z podmínek rizika. Při této metodě jsou jednotlivé varianty posuzovány podle kritérií, které 

mají různou váhu (důležitost). Tuto váhu si určíme výpočtem, kde se vypočítají jednotlivé váh 

těchto kritérií.  

 

2.1.2 VARIANTY ŘEŠENÍ 
 

Varianty řešení představují možnosti, které bereme v úvahu při rozhodování. 

Jako varianty jsme vybrali z různých finančních institucí tyto: 

• V1 - PF České Pojišťovny 

• V2 - ČSOB PF Stabilita 

• V3 - AXA PF 

• V4 - PF Komerční banky 

• V5 - ING PF 

• V6 - PF České spořitelny 
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2.1.3 STANOVENÍ KRITÉRIÍ 
 

Kritéria vyplývají z požadavků, které by měl PF splňovat. Kritéria mají různou 

důležitost (váhu). Stanovení důležitosti a váhy jednotlivých kritérií je uvedeno v tabulce 2.2 a 

v tab. 2.3. 

• K 1: Počet klientů -  Počet klientů, kterým PF spravuje jejich úspory. 

 

• K2: Objem aktiv – objem majetku podniku  

 

• K3: Výnosy – Úroková míra, která je každoročně připisována na účet spořitele. Peníze, 

které jsou na účet u penzijního fondu vloženy, fond výhodně investuje. Využívá investice s 

minimálním rizikem a stabilními výnosy. Pravidla investování podléhají státnímu dozoru. 

Minimálně 85% ročního zisku fondu je každoročně rozděleno mezi klienty. Porovnání PF 

2006 je zobrazeno v tabulce 2.1. 

 

• K4 : Podíl na trhu –  popularita  

 

• K5 : Výnosy ( průměr za 5 let )  

 

• K6 : Zisk - hospodářský výsledek 

 

• K7 : Objem spravovaných úspor – Objem úspor, které jsou spravovány penzijními PF. 

 

Tabulka 2.1 : Porovnání PF dle stanovených kritérií za rok 2006 

Zdroj : vlastní zdroje 

Porovnání 
PF 2006 Jedn. 

PF České 
pojišťovny 

PF České 
spořitelny PF KB ING  PF AXA PF 

K1  974 115 549 733 416 757 404 863 593 728 
K2 tis. 36 712 611 20 298 735 19 907 830 17 601 587 31 046 342 
K3 % 3,3 3,04 3 3,6 2,5 
K4 % 27,27 15,3 11,73 11,05 15,8 
K5 tis. 1 032 735 530 607 528 754 619 350 757 524 
K6 % 3,62 3,58 4,16 3,93 3,65 
K7 mil. 33 899 21 804 20 679 17 401 31 208 
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Tabulka 2.2 : Stanovení důležitých kritérií  

K1 K1 K1 K1 K1 K1 

K2 K3 K4 K5 K6 K7 

K2 K2 K2 K2 K2  

K3 K4 K5 K6 K7  

K3 K3 K3 K3   

K4 K5 K6 K7   

K4 K4 K4    

K5 K6 K7    

K5 K5     

K6 K7     

K6      

K7      

Zdroj : vlastní výpočty, porovnání důležitosti kritérií 

 

Tabulka 2.3 : Stanovení vah jednotlivých kritérií. 

 počet výběrů váha 
pořadí významu  

(od nejvýznamnějšího 
Kritéria sestupně) 

K1 3 4 K6 

K2 0 1 K3 

K3 5 6 K5 

K4 2 3 K1 

K5 4 5 K4 

K6 6 7 K7 

K7 1 2 K2 
Zdroj : vlastní výpočty 
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2.1.4 HODNOCENÍ VARIANT Z HLEDISKA UŽITKU 
 

Hodnocení variant z hlediska užitnosti pomocí matice prostých a vážených užitností 
jsou uvedeny  v tabulce 2.4 a tabulce 2.5. 

 

Tabulka 2.4 : Matice prostých užitností v % 

Porovnání PF 2006 
PF České 

pojišťovny 
PF České 
spořitelny PF KB 

ING  
PF 

AXA 
PF 

Počet klientů 100 56,4 42,8 41,6 61 

Objem aktiv 100 55,3 54,2 47,9 84,6 

Výnosy 91,7 84,4 83,3 100 69,4 

Podíl na trhu 100 56,1 43 40,5 57,9 

Zisk - hospodářský výsledek 100 51,4 51,2 60 73,4 

Výnosy (průměr za 5 let) 87 86 100 94,5 87,7 

Objem spravovaných úspor 100 64,3 61 51,3 92 

Σ 678,7 453,9 435,5 435,8 526 
Zdroj : Vlastní výpočty. Tabulka 2.1, procentuální přepočet 

 

Tabulka 2.5 : Matice vážených užitností v % 

Porovnání PF 
2006 

váha PF České 
pojišťovny 

PF České 
spořitelny 

PF 
KB 

ING  
PF 

AXA 
PF 

Vmax 

počet klientů 4 400 225,6 171,2 166,4 244 400 
objem aktiv 1 100 55,3 54,2 47,9 84,6 100 

výnosy 6 550,2 506,4 499,8 600 416,4 600 
podíl na trhu 3 300 168,3 129 121,5 173,7 300 

zisk - 
hospodářský 

výsledek 
5 500 430 256 300 367 500 

výnosy 
(průměr za 

5 let) 
7 609 602 700 661,5 613,9 700 

objem 
spravovaných 

úspor 
2 200 128,6 122 102,6 184 200 

Celková 
užitnost 

 2659,2 2116,2 1932,2 1999,9 2083,6 2800 

Relativní 
užitnost 

 95% 75,60% 69% 71,40% 74,40% 100% 

Zdroj : Vlastní výpočty, Tabulka 2.3, Tabulka 2.4 
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2.1.5 ZJIŠTĚNÍ NEPŘÍZNIVÝCH D ŮSLEDKŮ ( RIZIKA ) 
 

K zjištění nepříznivých důsledků je vypočítána pravděpodobnost výskytu rizik 

vyskytujících se pro spořitele. Největším rizikem, které se mohou vyskytovat u PF, je snížení 

výnosnosti u PF, nebo-li snížení úrokové míry. Snížením úrokové míry dochází k snižování 

výnosů peněz ve fondu a tím se méně zhodnocují. Snížení výnosnosti bylo určeno vlastními 

výpočty, kdy byly porovnávány výnosnosti PF mezi jednotlivými roky po dobu 5 let. Pokud 

se výnosnost každým rokem snižovala, nastala tak pravděpodobnost snížení výnosnosti 

hodnoty 1, nebo-li 100 % výskyt snížení výnosnosti (úrokové míry) u tohoto PF ( zhodnocení 

po dobu pěti let je vyobrazeno v příloze č.3 ). Hodnocení rizika, nebo-li snížení výnosnosti u 

jednotlivých fondů je zobrazeno v tabulce 2.6. 

Tabulka 2.6 : Hodnocení rizika 

Zdroj : Vlastní výpočty, porovnání pravděpodobnosti snížení úrokové míry po dobu 5 let 

 

2.1.6 VOLBA NEJVHODN ĚJŠÍ VARIANTY 
 

Globální posouzení dává toto seřazení variant, které je uvedeno v tabulce  2.7. 

 

 

Tabulka 2.7 : Globální hodnocení variant 

GLOBÁLNÍ HODNOCENÍ    

 1 2 3 4 5 

Užitnost V1 V5 V2 V4 V3 

Riziko V5 V1,V2,V3,V4    

Zdroj : Tabulka 2.5 , Tabulka 2.6 

HODNOCENÍ RIZIKA     

 
PF České 

pojišťovny 
PF České 
spořitelny 

PF 
KB 

ING  
PF AXA PF Vr - max 

 pravděpodobnost Pv-st Pv-st Pv-st Pv-st Pv-st 
Snížení 

výnosnosti 
0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 
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Strategie maximální: Varianta, u které je vykazován největší užitek bez ohledu na riziko, je 

varianta V1 – PF České pojišťovny. 

Strategie minimální: Varianta, u které je vykazováno největší riziko, bez ohledu na užitnost, 

je V5 – AXA PF. 

Strategie optimální: je V1 – PF České pojišťovny, neboť vykazuje nejmenší riziko při 

nejvyšší míře užitnosti. 

Na základě globálního posouzení je vykazován největší výsledný efekt u varianty V1 PF 

České pojišťovny. 

Nejnižší výsledný efekt je vykazován u  varianty V5 – AXA PF, neboť vykazuje nejnižší 

převahu užitnosti nad rizikem. 

 

Výsledný efekt je uveden v tabulce 2.8. 

 

Tabulka 2.8 : Výsledný efekt 

Zdroj : Tabulka 2.5, Tabulka 2.6, vlastní výpočty 

Hodnoty výsledného efektu doporučují jako optimální variantu V 1 - PF České 

pojišťovny, u které je vykazována největší převaha užitnosti nad rizikem. 

Z uvedeného rozboru vyplývá následující: největší převahu užitnosti nad rizikem vykazuje 

PF České pojišťovny, poté sestupně v pořadí : PF České spořitelny, ING  PF, PF KB, AXA PF. 

 

 

 jednotky 
PF České 

pojišťovny 
PF České 
spořitelny 

PF KB ING  PF AXA PF 

U(užitnost) % 95 75,60 69,00 71,40 74,40 

R(riziko) % 50 50 50 50 100 

E = U - R % 40 25,60 19 21,40 -25,60 

E = U / R % 1,9 1,512 1,38 1,428 0,744 

E = U / R * 100 % 190 151,2 138 142,8 74,4 
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2.2 KOMPARACE SLOVENSKÉHO TRHU  PENZIJNÍCH FOND Ů 

 
Reforma důchodového systému přinesla zásadní změnu – možnost spořit si na důchod na 

soukromém osobním důchodovém účtu (ODÚ) v důchodové správcovské společnosti (DSS). 

Peníze na ODÚ se prostřednictvím DF investují a zhodnocují tak, aby jejich hodnota postupně 

rostla. Odvody na ODÚ budou investovány spořitelem ve vybraných DF. Zhodnocení peněz v 

DF bude záviset na vývoji finančních trhů, a na výnosech fondu. 

TYPY DŮCHODOVÝCH FONDŮ:  

• růstový důchodový fond  

• vyvážený důchodový fond  

• konzervativní důchodový fond. 

V rámci uvedených fondů musí být vybrán jeden, prostřednictvím kterého budou peníze 

na ODÚ investovány. Jednotlivé typy fondů se odlišují hlavně investiční strategií, s kterou 

souvisí i zákonem povolené investiční nástroje. 

VARIANTY ŘEŠENÍ 

Varianty řešení představují možnosti, které bereme v úvahu při rozhodování. 

Jako varianty jsme vybrali z různých finančních institucí tyto: 

• V1 - Allianz-Slovenská d.s.s.,a.s. 

• V2 - AXA d.s.s., a.s. 

• V3 - ČSOB d.s.s.,a.s. 

 

STANOVENÍ KRITÉRIÍ 
 

Kritéria vyplývají z  požadavků, které by měly DSS splňovat. Stanovení důležitosti a 

váhy jednotlivých kritérií je uvedeno v tabulce 2.10 a v tab. 2.11. 

• Aktuální hodnota důchodové jednotky (AHDJ) – Podíl čisté hodnoty majetku v DF a 

počtu všech důchodových jednotek evidovaných na ODÚ všech spořitelů DF. 

• Čistá hodnota majetku v důchod. fondu (ČHM)  – Rozdíl mezi hodnotou majetku v 

důchodovém fondu a jeho závazky. 
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• Odplata za správu důchod. fondu – DSS má právo na odplatu za správu DF (nesmí 

přesáhnout 0,07 % průměrné měsíční ČHM v DF po třech letech začátku vykonávání 

činnosti), odplatu za vedení ODÚ (1% ze sumy měsíčního příspěvku) a odplatu za přestup 

spořitele do jiné DSS. 

 

Tabulka 2.10 : Stanovení důležitých kritérií 

K1 K1 
K2 K3 
K2  
K3  

Zdroj : vlastní výpočty, porovnání důležitosti kritérií 

 

Tabulka 2.11 : Stanovení vah jednotlivých kritérií 

 Počet výběrů váha 
K1 2 3 
K2 0 1 
K3 1 2 

Zdroj : vlastní výpočty 

 

2.2.1 KONZERVATIVNÍ FOND 
 

Porovnání DSS na Slovensku je zobrazeno v tabulce 2.9. 

Tabulka 2.9 :  Porovnání DSS podle stanovených kritérií na Slovensku 

Zdroj : www.socpoist.sk 

 

 
jednotky Allianz-Slovenská d.s.s.,a.s. 

AXA d.s.s., 
a.s. 

ČSOB 
d.s.s.,a.s. 

Aktuální hodnota důch. 
jednotky 

SK 1,1058 1,0996 1,0906 

Čistá hodnota majetku 
v důch. fondu 

SK 694 557 026 426 401 617 92 331 815 

Odplata za správu důchod. 
fondu 

% 0,07 0,075 0,07 
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2.2.1.1  Hodnocení variant z hlediska užitku 

 

Hodnocení  variant z hlediska užitku je uvedeno v matici prostých a vážených užitností 

v tabulce 2.12 a tabulce 2.13. 

Tabulka 2.12 : Matice prostých užitností 

 jednotky 
Allianz-Slovenská 

d.s.s.,a.s. 
AXA d.s.s., a.s. 

ČSOB 
d.s.s.,a.s. 

Aktuální hodnota 
důchodové jednotky 

% 100 99,439 98,625 

Čistá hodnota majetku 
v důchod. fondu 

% 100 61,4 13,3 

Odplata za správu důchod. 
fondu 

% 100 93,3 100 

Σ  300 254,139 211,925 

Zdroj : Vlastní výpočty. Tabulka 2.9, procentuální přepočet 

Tabulka 2.13 : Matice vážených užitností 

 váha 
Allianz-Slovenská 

d.s.s.,a.s. 
AXA d.s.s., 

a.s. 
ČSOB 

d.s.s.,a.s. 
Vmax 

Aktuální hodnota důch. 
jednotky 

3 300 298,31 295,87 300 

Čistá hodnota majetku 
v důchod. fondu 

1 100 61,4 13,3 100 

Odplata za správu důchod. 
fondu 

2 200 186,6 200 200 

Celková užitnost  600 
546,31 

 
509,17 

 
600 

 
Relativní užitnost 

 
 100% 91,05% 84,86% 100% 

Zdroj : vlastní výpočty, Tabulka 2.11, Tabulka 2.12 

 

2.2.1.2 Zjišt ění nepříznivých důsledků  ( rizika ) 

K zjištění nepříznivých důsledků je vypočítána pravděpodobnost výskytu rizik vyskytujících 

se pro spořitele. Největšími riziky,  které mohou být u slovenských PF, je snížení AHDJ PF. 

Čím je nižší AHDJ, tím nižší jsou výnosy peněz a tím se méně zhodnocují. Snížení ČHM 

majetku v DF působí také negativně na vývoj úspor. Snížení AHDJ bylo zjištěno vlastními 

výpočty, kdy byly porovnávány velikosti AHDJ, která byla naměřena deset týdnů za sebou 

(Přehled týdenních údajů o důchodových fondech je v příloze č.4). např.: U AXA d.s.s., a.s. a 

ČSOB d.s.s.,a.s. nedošlo během 9 změn velikosti AHDJ ani jednou ke snížení velikosti 

AHDJ, proto je pravděpodobnost snížení AHDJ uvedena ve velikosti 0, nebo-li 0 % snížení 
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AHDJ. U Allianz-Slovenská d.s.s.,a.s. dochází během devíti změn velikosti AHDJ k jednomu 

výskytu poklesu AHDJ, proto je uvedena pravděpodobnost snížení AHDJ ve velikosti 0,111, 

nebo-li 11,1 % možnost snížení AHDJ. Hodnocení rizika je uvedeno v tabulce 2.14. 

Tabulka 2.14 : Hodnocení rizika 

Zdroj : Vlastní výpočty. Porovnání možnosti snížení AHDJ a ČHM v čase 

 

2.2.1.3  Volba nejvhodnější varianty 

 

Globální posouzení dává toto seřazení variant, které je uvedeno v tabulce 2.15.  

Tabulka 2.15 : Globální hodnocení variant  

GLOBÁLNÍ HODNOCENÍ  

 1 2 3 

U V1 V2 V3 

R V1 V2,3  

Zdroj : Tabulka 2.13 , Tabulka 2.14 

Strategie maximální: Varianta, u které se vyskytuje největší užitek bez ohledu na riziko je 

varianta V1 – Allianz-Slovenská d.s.s.,a.s. 

Strategie minimální: Varianta,u které je vykazováno nejvyšší riziko, bez ohledu na užitnost , 

je V1 – Allianz-Slovenská d.s.s.,a.s. 

Strategie optimální: je V2 – AXA d.s.s., a.s., neboť vykazuje nejmenší riziko při nejvyšší 

míře užitnosti. 

Na základě globálního posouzení je vykazován největší výsledný efekt (91,05)  u varianty V2 

AXA  d.s.s., a.s. 

Nejnižší výsledný efekt je vykazován u varianty V3 – ČSOB d.s.s., a.s., neboť vykazuje 

nejnižší převahu užitnosti nad rizikem. 

HODNOCENÍ RIZIKA  
Allianz-Slovenská 

d.s.s.,a.s. 
AXA d.s.s., a.s. ČSOB d.s.s.,a.s. 

Snížení aktuální hodnoty 
důchodové jednotky 

11,1% 0% 0% 

Snížení čisté současné hodnoty 
majetku v důchodovém fondě 

0% 0% 0% 
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Výsledný efekt je zobrazen v tabulce 2.16. 

Tabulka 2.16 : Výsledný efekt v % 

Zdroj : Tabulka 2.13, Tabulka 2.14, vlastní výpočty 

 

2.2.2 VYVÁŽENÝ FOND 
 

Porovnání DSS na Slovensku je zobrazeno v tabulce 2.17. 

Tabulka 2.17 :  Porovnání DSS podle stanovených kritérií na Slovensku 

 jed. 
Allianz-Slovenská 

d.s.s.,a.s. 
AXA d.s.s., a.s. 

ČSOB 
d.s.s.,a.s. 

AHDJ SK 1,1233 1,1204 1,1134 

ČHM v důchod. fondu SK 4 557 856 495 3 455 338 753 802 784 783 

Odplata za správu důchod. fondu % 0,07 0,075 0,075 

Zdroj : www.socpoist.sk 

2.2.2.1 Hodnocení variant z hlediska užitku 

Hodnocení variant z hlediska užitnosti je uveden v maticích prostých a vážených 
užitností. Tyto matice jsou zobrazeny v tabulce 2.18 a 2.19. 

Tabulka 2.18 : Matice prostých užitností v % 

 
Allianz-Slovenská 

d.s.s.,a.s. 
AXA 

d.s.s., a.s. 
ČSOB 

d.s.s.,a.s. 

Aktuální hodnota důchodové jednotky 99,047 98,792 98,174 

Čistá hodnota majetku v důchod. fondu 100 75,8 17,6 

Odplata za správu 

důchod. fondu 
100 93,3 93,3 

Zdroj : Vlastní výpočty. Tabulka 2.17, procentuální přepočet 

 Allianz-Slovenská d.s.s.,a.s. AXA d.s.s., a.s. ČSOB d.s.s.,a.s. 

U 100 91,05 84,86 

R 11,1 0 0 

E = U - R 88,9 91,05 84,86 
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Tabulka 2.19 : Matice vážených užitností 

 

Allianz-Slovenská 
d.s.s.,a.s. AXA d.s.s., a.s. 

ČSOB 
d.s.s.,a.s. Vmax 

Aktuální hodnota 
důchodové jednotky 

297,141 296,376 294,522 300 

Čistá hodnota majetku 
v důchod. fondu 

100 75,8 17,6 100 

Odplata za správu 
důchodového fondu 

200 186,6 186,6 200 

Celková užitnost 597,141 558,776 498,722 600 

Relativní užitnost 99,52% 93,13 83,12% 100% 

Zdroj : vlastní výpočty, Tabulka 2.11, Tabulka 2.18. 

2.2.2.2 Zjišt ění nepříznivých důsledků (rizika) 

Zjištění nepříznivých důsledků je propočten na stejném principu, jakož tomu bylo i u 
konzervativních fondů. Hodnocení rizika je zobrazeno  v tabulce 2.20. 

Tabulka 2.20 : Hodnocení rizika 

 Allianz-Slovenská d.s.s.,a.s. 
AXA d.s.s., 

a.s. 
ČSOB 

d.s.s.,a.s. 

Snížení aktuální hodnoty důchodové 
jednotky 

66,6% 66,6% 55,5% 

Snížení čisté současné hodnoty 
majetku v důchodovém fondu 

0% 0% 0% 

Zdroj : Vlastní výpočty, porovnání možnosti snížení AHDJ a ČHM v čase 

2.2.2.3 Volba nejvhodnější varianty 

 

Globální posouzení dává toto seřazení variant, které je uvedeno v tabulce 2.21. 

Tabulka 2.21 : Globální hodnocení variant  

GLOBÁLNÍ HODNOCENÍ  

 1 2 3 

U V1 V2 V3 

R V1,2 V3  

Zdroj : Tabulka 2.19 , Tabulka 2.20 
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Strategie maximální: Varianta, u níž je vykazován největší užitek bez ohledu na riziko, je 

varianta V1 – Allianz-Slovenská d.s.s.,a.s.  

Strategie minimální: Variantou vykazující nejvyšší riziko, bez ohledu na užitnost, je V1,2 – 

Allianz - Slovenská d.s.s.,a.s. a  AXA d.s.s., a.s. 

Strategie optimální: je V3 ČSOB d.s.s.,a.s., neboť vykazuje nejmenší riziko. 

Na základě globálního posouzení je vykazován největší výsledný efekt u varianty  

V1 – Allianz-Slovenská d.s.s.,a.s., u které je vykazována největší převaha užitnosti nad 

rizikem.( vykazuje největší užitnost ) 

Nejnižší výsledný efekt je vykazován u varianty V2 AXA d.s.s., a.s., neboť je zde největší 

převaha rizika nad užitností. 

 
 
Výsledný efekt je zobrazen v tabulce 2.22. 
 
Tabulka 2.22 : Výsledný efekt 

Zdroj : Tabulka 2.19, Tabulka 2.20, vlastní výpočty 

 

 

 

 

 

 

 

 jednotky Allianz-Slovenská d.s.s.,a.s. AXA d.s.s., a.s. ČSOB d.s.s.,a.s. 

U % 99,52 93,13 83,12 

R % 66,6 66,6 55,5 

E = U - R % 32,92 26,53 27,62 

E = U / R % 1,49 1,39 15,1 

E = U / R * 100 % 149 139 151 
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2.2.3 RŮSTOVÝ FOND 
 

Porovnání DSS na Slovensku je zobrazeno v tabulce 2.23. Hodnocení variant je uvedeno 

v matici prostých a vážených užitností v tab.2.24 a tabulce 2.25. 

Tabulka 2.23 :  Porovnání DSS dle stanovených kritérií na Slovensku 

Zdroj : www.socpoist.sk 

 

2.2.3.1 Hodnocení variant z hlediska užitku 

 

Hodnocení variant z hlediska užitnosti je uveden v maticích prostých a vážených 

užitností. Tyto matice jsou zobrazeny v tabulce 2.24 a 2.125. 

 

Tabulka 2.24 : Matice prostých užitností v % 

 Allianz-Slovenská d.s.s.,a.s. AXA d.s.s., a.s. ČSOB d.s.s.,a.s. 

AHDJ 99,47 99,27 98,56 

ČHM v důchod. fondu 98,6 100 18,9 

Odplata za správu DF 100 93,3 93,3 

Zdroj : Vlastní výpočty. Tabulka 2.23, procentuální přepočet 

 

 

 Jed. 
Allianz-Slovenská 

d.s.s.,a.s. 
AXA d.s.s., 

a.s. 
ČSOB 

d.s.s.,a.s. 

Aktuální hodnota důch. 
jednotky 

SK 

 
1,1301 1,1279 1,1198 

Čistá hodnota majetku 
v důchod. fondu 

SK 8 992 361 841 9 121 991 051 1 726 589 038 

Odplata za správu 

důchod. fondu 
% 0,07 0,075 0,075 
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Tabulka 2.25 : Matice vážených užitností v % 

 váha 
Allianz-Slovenská 

d.s.s.,a.s. 
AXA d.s.s., 

a.s. 
ČSOB 

d.s.s.,a.s. 
Vmax 

Aktuální hodnota 
důchodové jednotky 

3 298,41 297,81 295,68 300 

Čistá hodnota majetku 
v důchod. fondu 

1 98,6 100 18,9 100 

Odplata za správu 

důchod. fondu 
2 200 186,6 186,6 200 

Celková užitnost  597,01 584,41 501,18 600 

Relativní užitnost  99,5% 97,4% 83,53% 100% 

Zdroj : vlastní výpočty, Tabulka 2.11, Tabulka 2.24 

2.2.3.2 Zjišt ění nepříznivých důsledků (riziko) 

Zjištění nepříznivých důsledků je propočten na stejném principu, jakož tomu bylo i u 

konzervativních fondů. Hodnocení rizika je zobrazeno v tabulce 2.26. 

Tabulka 2.26 : Hodnocení rizika 

 Allianz-Slovenská d.s.s.,a.s. AXA d.s.s., a.s. 
ČSOB 

d.s.s.,a.s. 

Snížení aktuální hodnoty důchodové 
jednotky 

55,5% 55,5% 44,4% 

Snížení čisté současné hodnoty 
majetku v důchodovém fondu 

0% 0% 0% 

Zdroj : Vlastní výpočty. Porovnání možnosti snížení AHDJ a ČHM v čase 

2.2.3.3 Volba nejvhodnější varianty 

 
Globální posouzení dává toto seřazení variant, které je uvedeno v tabulce 2.27. 

Tabulka 2.27 : Globální hodnocení variant  

GLOBÁLNÍ HODNOCENÍ  

 1 2 3 

U V1 V2 V3 

R V1,2 V3  

Zdroj : Tabulka 2.25 , Tabulka 2.26 
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Strategie maximální: Variantou, vykazující největší užitek bez ohledu na riziko, je varianta  

V1 – Allianz-Slovenská d.s.s.,a.s. 

Strategie minimální: Variantou, vykazující největší riziko bez ohledu na užitnost, je V1 – 

Allianz-Slovenská d.s.s.,a.s., V2 AXA d.s.s., a.s. 

Strategie optimální: je V3 – ČSOB d.s.s., a.s., neboť vykazuje nejnižší riziko. 

Na základě globálního posouzení je vykazován největší výsledný efekt variantou V1 

Allianz-Slovenská d.s.s.,a.s., u které je vykazována největší převaha užitnosti nad rizikem (má 

nejvyšší užitnost). 

Nejnižší výsledný efekt je vykazován variantou  V3 ČSOB d.s.s.,a.s., neboť je zde nejvyšší 
převaha rizika nad užitností (má nejnižší riziko, ale to nestačí pokrýt nízkou užitnost tohoto 
fondu). 

 

Výsledný efekt je zobrazen v tabulce 2.28. 
 
Tabulka 2.28 : Výsledný efekt v % 

Zdroj : Tabulka 2.26, Tabulka 2.27, vlastní výpočty 

Hodnoty výsledného efektu určují jako optimální variantu V1 – Allianz-Slovenská 

d.s.s.,a.s.u které je vykazována největší převaha užitnosti nad rizikem. 

  

 Allianz-Slovenská d.s.s.,a.s. AXA d.s.s., a.s. ČSOB d.s.s.,a.s. 

U 99,5% 97,4% 83,53% 

R 55,5% 55,5% 44,4% 

E = U - R 44 41,9 39,13 

E = U / R 1,79 1,75 1,88 

E = U / R * 100 179 175 188 
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3 VYHODNOCENÍ ZÍSKANÝCH POZNATK Ů 

3.1 ROZDÍLY ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO PENZIJNÍHO 

PŘIPOJIŠTĚNÍ 

 

Penzijní připojištění není oblíbené jenom u nás, ale i v ostatních zemích. Jeho forma, 

jakou známe z České republiky, je ale svým způsobem unikátní. Penzijní připojištění v ČR a 

SR se liší v mnoha parametrech. 

3.1.1 NÁZEV  

Penzijní připojištění na Slovensku je známo pod zkratkou DDP (doplňkové důchodové 

pojištění). Svým způsobem není nepodobné tomu našemu penzijnímu připojištění (dále jen 

PP), několik klíčových parametrů je ale odlišných. 

3.1.2 PENZIJNÍ SYSTÉM 

ČR: PRŮBĚŽNÝ SYSTÉM : PAYG – Je založen na solidaritě mladé generace se starou. 

Z výdělků pracujících lidí hradí stát důchody dřívějším pracujícím – dnešním penzistům. 

SR: FONDOVÝ SYSTÉM : Vnáší do penzijního systému prvek individuálnosti – každý 

člověk si spoří a investuje na své stáří sám. 

3.1.3 REFORMA  

ČR: Česká republika zůstala v roce 2005 poslední postkomunistickou zemí, která 

neprovedla penzijní reformu. 

SR: Slovensko začalo s reformou v roce 2003 a první správcovské společnosti zde získaly 

povolení finančního regulátora v druhé polovině roku 2004. 

3.1.4 HOSPODAŘENÍ 

Hospodaření penzijního fondu : Pravidlem bývá, že je hospodaření PF přísně regulované 

a zákon říká, jak je třeba nakládat s realizovaným ziskem. Systém PP požaduje odvádět 

minimálně 5 % zisku na tvorbu rezervního fondu a maximálně 10 % ve prospěch akcionáře. 

Zbytek musí fond evidovat ve prospěch účastníků. To prakticky znamená, že fondy odvádějí 

15% zisku stranou a ve prospěch účastníků jde 85 % výnosů.  
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Hospodaření DDP :  Systém DDP je v tomto ohledu zcela odlišný. Slovenské PF 

nemohou vyplácet žádné podíly na zisku ve prospěch vlastníků, jediným odvodem ze zisku je 

tedy povinný rezervní fond, na jehož tvorbu se použije ze zákona 2,5 % zisku. Zbylých     

97,5 % jde ve prospěch účastníků. 

3.1.5 DAŇOVÉ ASPEKTY 

České PP: Jedním z hlavních lákadel penzijních fondů jsou daňové výhody. Český systém 

PP umožňuje daňově uznatelné příspěvky zaměstnance do výše 12 000 Kč ročně (přesahující 

6 000 Kč) a zaměstnavatele do výše 5 % hrubého příjmu zaměstnance. Pokud příspěvek 

zaměstnavatele na svého zaměstnance nepřesáhne 3 % z hrubého příjmu, smí si zaměstnavatel 

tento příspěvek uznat i jako svůj daňový náklad. Velkou výhodou je zde také fakt, že 

zaměstnavatel nemusí v takovém případě platit sociální pojištění, a zaměstnanec z takto 

obdržených příspěvků neplatí ani sociální, ani zdravotní pojištění.  

Dávky poskytnuté penzijním fondem jsou osvobozené od daně, zdaňuje se zde ovšem    

15 % sazbou kapitálový výnos.  

V neposlední řadě lze uvést jako výhodu odložené daňové břemeno, kdy se daň z 

kapitálových výnosů platí až v okamžiku výplaty dávky a ne v okamžiku, kdy byl výnos 

realizován. 

Slovenské DDP :  Výše maximální daňové úlevy ve slovenském DDP se odvozuje od 

ročního příjmu účastníka. Daňově nelze odpočítat více jak 10 % ročního příjmu, maximálně 

pak 24 000 Sk. To platí jak pro zaměstnance, tak pro osoby samostatně výdělečně činné. 

Zaměstnavatel si může odečíst od základu daně příspěvky na své zaměstnance do výše 3 % z 

jejich hrubých mezd. 

3.1.6 PŘÍSPĚVKY ZAM ĚSTNAVATELE 

Velký rozdíl oproti českému systému je v příspěvcích zaměstnavatele. Zatímco u nás 

nepodléhají dani z příjmu, slovenští účastníci je musí zdanit 19% sazbou. Kapitálové výnosy 

účastníků DDP jsou pak také zdaněny (rovněž 19% sazbou).  
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3.1.7 STÁTNÍ PŘÍSPĚVEK 

České PP : Hitem českého systému penzijního připojištění jsou státní příspěvky. K 

měsíčnímu vkladu účastníků ve výši 500 Kč přispívá stát příspěvkem 150 Kč. Vyšší vklady 

jsou pak motivovány daňově (viz kapitola 3.1.5). 

Slovenské DDP :  Slovenský systém žádné státní příspěvky nezná. Svým způsobem je náš 

systém PP unikátem. Snoubí se v něm totiž jak státní příspěvek, tak daňové výhody. S jistou 

nadsázkou by se dalo říct, že jsou tímto způsobem čeští občané odškodňováni za fakt, že se 

stále ještě nedočkali důchodové reformy. 

3.1.8 PODMÍNKY PENZÍ 

Významným rozdílem jsou rozdíly v podmínkách pro poskytnutí penze, které jsou v českém 

systému PP o dost tvrdší než ve slovenském DDP. 

České PP :  V českém systému PP má účastník nárok na starobní penzi za předpokladu, že 

dosáhl minimálního věku 60 let a že již spoří po dobu 5 až 10 let, podle příslušného 

penzijního plánu.  

Slovenské DDP :  Slovenští účastníci systému mohou starobní penzi získat již od věku 50 let 

a stačí, spoří-li před tím alespoň 1 celý rok. 

Obdobné rozdíly jsou i při přiznávání ostatních dávek. Ať již jde o jednorázové 

vyrovnání, pozůstalostní nebo invalidní důchod, české penzijní fondy požadují, aby klient 

spořil 3 až 5 let. U slovenských fondů tato podmínka tradičně chybí nebo se rovná jednomu 

roku. Výrazný rozdíl je zřejmý u výsluhové penze. Zatímco ji může slovenský účastník získat 

již po jednom roce, české penzijní fondy ji umožňují až po 15 letech spoření. 

3.1.9 POPLATKY ZA SPRÁVU 
 

Poplatky české PP a slovenské DDP nelze porovnat číselně ( měna se neustále mění).   

České PP :  v českém PP se nevyskytují žádné vstupní poplatky a žádné poplatky za 

vedení spořícího účtu. Výpis z účtu obdrží každoročně účastník spoření zdarma. Pokud si 

vyžádá informace k výpisu, pak je první informace podaná spořiteli zdarma, ovšem za druhé a 

další vyžádané informace, je PF oprávněn požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů. 
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Slovenské DDP :  Druhy i výše poplatků jsou omezeny zákonem. DSS má právo na 

odplatu za správu DF (nesmí přesáhnout 0,07 % průměrné měsíční ČHM v DF po třech letech 

začátku vykonávání činnosti), odplatu za vedení ODÚ (1% ze sumy měsíčního příspěvku) a 

odplatu za přestup spořitele do jiné DSS. 
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ZÁVĚR 

Penzijní připojištění není oblíbené jenom u nás, ale i v ostatních zemích. České a 

slovenské připojištění nelze zcela srovnávat, neboť se u každé země vyskytuje jiný penzijní 

systém. Penzijní systém (PS) v ČR je založen na průběžném systému, zatímco Slovensko má 

již zavedený fondový systém. V roce 2006 zůstává Česká republika jedinou tranzitivní 

východoevropskou ekonomikou, která neprovedla penzijní reformu. Česká republika, 

Slovensko, Slovinsko a Polsko budou mít podle výzkumu OECD v letech 2000 – 2050 

nejrychleji stárnoucí obyvatelstvo na světě. Z poznatků, uvedených v prvním bodě osnovy, 

vyplývá, že je nutné se zamyslet nad budoucností. Uvědomit si, že stát obyvatelstvo 

v důchodovém věku nemůže zcela zajistit.  Lidé musí šetřit na důchod sami pomocí 

důchodových PF. Penzijní připojištění (PP) je dobrovolné. Zavedení penzijního fondového 

systému by mohl dlouhodobě pomoci vybudovat solidní majetkovou základnu budoucích 

českých penzistů. Povinné investování s druhým pilířem by mohlo pomoci zrychlit tvoru 

českých penzijních úspor. 

Cílem bakalářské práce bylo provedení komparace českého a slovenského trhu 

penzijního připojištění na základě porovnání odlišných kritérií u penzijních fondů. 

První kapitola se zabývala charakteristikou českého a slovenského trhu penzijního 

připojištění. 

Druhá kapitola (praktická část) byl věnován komparaci českého a slovenského 

systému penzijního připojištění. Komparace byla provedena na základě analýzy jednotlivých 

fondů dle různých kritérií, které jsou odlišné pro různé fondy. Díky této komparaci jsme 

dospěli k závěru, které penzijní fondy jsou charakterizovány převahou užitnosti nad jinými 

fondy, které fondy jsou více či méně rizikové. Byla zde definována různá kritéria, která jsou 

charakteristická pro různé typy fondů. 

V poslední kapitole nalezneme ucelené vyhodnocení získaných poznatků a komplexní 

srovnání českého a slovenského PP. Došli jsme k tomu, že české a slovenské připojištění se 

liší nejenom v názvu, ale také v dalších parametrech, jako jsou poplatky za správu PF, 

podmínky pro poskytnutí penze, daňovými aspekty vyplývajícími ze spoření, příspěvky 

zaměstnavatele, státní příspěvky, hospodaření PF. Hlavní rozdíl v penzijním systému v České 

republice a na Slovensku je, že V České republice dnes funguje pouze první (státní) a třetí 
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(soukromý) pilíř. Na Slovensku funguje fondový systém, který vnáší do PS prvek 

individuálnosti – každý člověk si spoří a investuje na své stáří sám.  


