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1  Úvod 

 Finanční trhy nabízejí velké mnoţství produktů a sluţeb. Můţeme zde investovat své 

úspory, resp. volné peněţní prostředky. Bankovní i nebankovní finanční instituce poskytují   

na těchto trzích podporu pro obchody mezi investory, kteří zde investují svůj volný peněţní 

kapitál, a protistranami, které se o něj ucházejí.  

Penzijní fondy jsou akciovými společnostmi, které shromaţďují finanční prostředky 

od účastníků penzijního připojištění, a tyto prostředky dále zhodnocují. K penzijnímu 

připojištění patří v České republice státní příspěvek poskytovaný ze státního rozpočtu. 

Cílem bakalářské práce je srovnání investování do penzijních fondů s dalšími 

moţnostmi investování drobných investorů na kapitálovém trhu a výběr nejvhodnější varianty 

investování z pohledu účelu, za kterým se investice pořizuje. 

 Bakalářská práce je rozdělena do tří hlavních částí. V první části jsou popsány penzijní 

fondy, jejich vznik a vývoj na území České republiky, podstata jejich fungování a zákonná 

právní úprava.  

 Druhá část je zaměřena na výběr dalších moţností investování drobných investorů. 

Nabízí se řada produktů od různých finančních institucí. Jsou vybrány ty moţnosti, které jsou 

drobnými investory vyuţívané nejvíce. Patří mezi ně ţivotní pojištění, stavební spoření          

a termínovaný vklad. Další vybranou variantou je varianta investování do otevřených 

podílových fondů. 

 Třetí část práce je věnována určení výhod a nevýhod jednotlivých variant investování 

a dále srovnání výše uvedených moţností investování s investováním do penzijních fondů.  

Na závěr je vybrána nejvhodnější moţnost investování z pohledu účelu a zvolených kritérií 

investice. 
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2  Charakteristika penzijních fondů 

2. 1 Penzijní fond 

Penzijní fond
1
 je právnickou osobou, která provozuje penzijní připojištění. Je 

akciovou společností, kterou upravuje ustanovení obchodního zákoníku
2
. Penzijní fond můţe 

vydávat pouze akcie stejné jmenovité hodnoty znějící na jméno. Penzijní fond nesmí vydávat 

zaměstnanecké akcie, prioritní akcie a dluhopisy. Hodnota základního kapitálu musí být 

nejméně 50 000 000 Kč a můţe být tvořen pouze peněţitými vklady splacenými před 

podáním návrhu na zaloţení fondu. Zvýšení základního kapitálu opět nelze provést 

nepeněţitými vklady. 

Ke vzniku a činnosti penzijního fondu je třeba povolení od České národní banky (dále 

jen ČNB) spolu s Ministerstvem práce a sociálních věcí na základě písemné ţádosti 

zakladatelů. Tato ţádost musí obsahovat obchodní firmu a sídlo penzijního fondu, výši 

základního kapitálu penzijního fondu, věcné a organizační předpoklady pro činnost 

penzijního fondu, odbornou způsobilost a bezúhonnost navrhovaných členů představenstva     

a dozorčí rady penzijního fondu. K ţádosti se přikládají listiny prokazující zaloţení akciové 

společnosti včetně splacení celého základního kapitálu, statut, penzijní plán a stanovy 

penzijního fondu. Povolení se vydává na dobu neurčitou. 

Obchodní firma penzijního fondu musí obsahovat označení „penzijní fond“. Jiné 

osoby nesmějí pouţívat ve své obchodní firmě toto označení. Penzijní fond nelze zaloţit       

na základě veřejné nabídky akcií.  

Představenstvo penzijního fondu musí mít nejméně 5 členů, dozorčí rada musí mít 

nejméně 3 členy, přičemţ počet jejích členů musí být dělitelný třemi. Členy představenstva    

a dozorčí rady můţe být jen fyzická osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, 

bezúhonná a odborně způsobilá, která byla schválena ČNB.  

Penzijní fond musí mít svého depozitáře. Depozitářem se rozumí banka, která vede     

a spravuje individuální účty účastníků penzijního připojištění. Tato banka a ani právnická 

osoba, ve které má depozitář přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu přesahující    

                                                           
1
 Pramen: zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění, ve znění pozdějších předpisů. 

2
 Dle § 154 - § 220zb obchodního zákoníku. 
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10 %, nesmí nabývat akcie penzijního fondu, jehoţ je depozitářem. Akcie penzijního fondu 

rovněţ nemohou nabývat zdravotní pojišťovny.  

Penzijní fondy mohou být financovány různým způsobem, a to průběţně, předběţně   

a nebo na základě účetních rezerv (Musílek, 1999). Průběţné financování je zaloţeno na tom, 

ţe pojištěnci v aktivním věku financují oprávněné osoby, které jsou jiţ v penzijním věku. 

Předběţné financování je zaloţeno na principu kapitalizovaného důchodu. Znamená to, ţe 

postupně vzrůstají aktiva na úhradu budoucích penzijních závazků. Financování na základě 

účetních rezerv znamená, ţe penzijní fond není osobou s právní subjektivitou, ale budoucí 

závazky firem jsou bilančními rezervami. Firmy neplatí příspěvky na penzijní připojištění, 

pouze je vykazují v účetnictví. 

Penzijní fond musí mít statut a penzijní plán, které jsou přístupné kaţdému. Přikládají 

se k ţádosti o povolení vzniku a činnosti penzijního fondu.  

Penzijní plán stanovuje: druhy penzí a ostatních dávek, podmínky nároku na dávky     

a jejich výplatu, způsob výpočtu dávek, důvody vypovězení penzijního připojištění, výše 

příspěvku účastníka penzijního připojištění (dále jen účastník), podmínky odkladu nebo 

přerušení placení příspěvků, změna výše příspěvků, pravidla a způsob placení příspěvků         

a postup při neplacení příspěvků, podmínky převzetí peněţních prostředků z penzijního 

připojištění u jiného penzijního fondu a úprava nároků na základě tohoto převzetí, zásady 

hospodaření.  

Rozlišujeme penzijní plány s definovaným příspěvkem a penzijní plány s definovanou 

dávkou. Při penzijním plánu s definovaným příspěvkem určujeme výši příspěvku, kterou 

budeme kaţdý měsíc vkládat na účet u penzijního fondu, a od výše tohoto příspěvku se odvíjí 

výše dávky. U penzijního plánu s definovanou dávkou určíme výši dávky, která nám bude 

pravidelně vyplácena, a od výše této dávky se stanovuje příspěvek, který budeme měsíčně 

vkládat na účet u penzijního fondu. V České republice (dále jen ČR) je sestavován 

příspěvkově definovaný penzijní plán, v němţ výše penze závisí na úhrnu příspěvků 

zaplacených ve prospěch účastníka, podílu účastníka na výnosech hospodaření penzijního 

fondu a věku, od kterého se poskytuje penze.   

Statut penzijního fondu musí obsahovat informace o rozsahu činnosti, o zaměření        

a cílech investiční politiky, o zásadách hospodaření fondu, o způsobu pouţití zisku, o způsobu 

zveřejňování zpráv o hospodaření, o obchodním jméně a sídle depozitáře. 
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2. 1. 1 Penzijní fondy na zaměstnaneckém a občanském principu 

Penzijní fondy zaloţené na zaměstnaneckém principu vznikají na základě 

zaměstnavatelského a zaměstnaneckého vztahu, kdy účastníky penzijního připojištění mohou 

být jen zaměstnanci. Jedná se o uzavřené formy penzijního připojištění. Penzijní fond je 

zřízen a spravován zaměstnavatelem. (Na tomto principu by u nás měl fungovat II. pilíř,      

ale tento zaměstnanecký princip neexistuje.) 

U penzijních fondů zaloţených na občanském principu funguje penzijní připojištění 

nezávisle na zaměstnaneckém poměru účastníka. 

2. 1. 2 Hospodaření penzijních fondů 

Penzijnímu fondu zákon ukládá s prostředky účastníků hospodařit s odbornou péčí      

a s cílem zabezpečit účastníkům spolehlivý výnos. Penzijní fondy mají povinnost dosahovat 

v ročním vyjádření nezáporné zhodnocení. Při špatném hospodaření musí akcionáři 

vyrovnávat ztráty ze svého majetku. Účastníci se nepodílí na krytí ztrát, mají vţdy penzijním 

fondem garantovaný určitý výnos.  

Od tohoto nařízení se odvíjí konzervativní skladba portfolia, která v sobě                   

ve většinovém procentu zahrnuje státní dluhopisy, dluhopisy vydávané bankami, veřejně 

obchodovatelné dluhopisy vydávané obchodními společnostmi a přijatými k obchodování    

na burze cenných papírů, hypotéční zástavní listy (70%). Dále pak můţe investovat              

do veřejně obchodovatelných akcií či podílových listů přijatých k obchodování na burze 

cenných papírů, pokladničních poukázek, jiných movitých věcí, pozemků a jiných 

nemovitostí, a v neposlední řadě fond peníze ukládá na termínované vklady. 

Graf 2. 1 Skladba portfolia 2008 

 

Zdroj: Asociace penzijních fondů ČR 
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Penzijní fond můţe cenný papír (dále jen CP) kupovat nejvýše a prodávat nejméně za 

kurz CP, za který byl v den nákupu nebo prodeje obchodován na veřejném trhu. Hodnota CP 

v majetku penzijního fondu se vypočte na základě jejich kurzů zaznamenaných na veřejném 

trhu ke dni, ke kterému se výpočet provádí. Ocenění nemovitostí a movitých věcí se musí 

provést před jejich nákupem a dále nejméně jedenkrát ročně. 

Hodnota CP jednoho emitenta obchodovaných na burze cenných papírů nesmí tvořit 

více neţ 10% majetku penzijního fondu. Toto omezení se nevztahuje na státní dluhopisy. 

Hodnota jedné nemovitosti nebo movité věci nesmí tvořit více neţ 5% majetku penzijního 

fondu. V majetku penzijního fondu nesmí být více neţ 20% z celkové jmenovité hodnoty CP 

vydaných stejným emitentem a obchodovaných na burze cenných papírů. Penzijní fond nesmí 

nakupovat akcie jiného penzijního fondu. 

2. 1. 3 Rozdělení zisku 

Penzijní fond rozděluje zisk tak, ţe nejméně 5 % připadá do rezervního fondu              

a nejvíce 10 % se rozděluje podle rozhodnutí valné hromady mezi akcionáře. Zbylá část se 

pouţije ve prospěch účastníků.  

2. 1. 4 Státní dozor 

Činnost penzijního fondu a činnost depozitáře podléhají rozsáhlému státnímu dozoru. 

Od 1. 4. 2006 vykonává státní dozor ČNB. Agenda kontroly státního příspěvku na penzijní 

připojištění zůstává i nadále v působnosti Ministerstva financí ČR. 

Kromě činnosti orgánů dozoru existují i jiné mechanismy garantující bezpečnost 

systému proti platebním neschopnostem jednotlivých subjektů z řad penzijních fondů. 

Zejména se jedná o: 

 povinnost obezřetného konání zaměstnanců penzijního fondu, které nesmí být             

v rozporu se zájmy účastníků,  

 morální garance akcionářů penzijních fondů (zejména zahraničních společností), 

spočívající v předejití poškození dobrého jména společnosti v případě hospodářských 

problémů dceřiné společnosti (míněno penzijního fondu),  

 přísná pravidla investování majetku penzijních fondů,  
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 informační povinnost osob či institucí (zaměstnanci penzijního fondu, pojistní 

matematici, auditoři, banka vykonávající činnost depozitáře, apod.) v okamţiku 

neschopnosti penzijního fondu krýt nároky na přislíbené dávky, 

 tvorbu povinného rezervního fondu ve výši 5 % dosaţeného zisku. 

2. 1. 5 Povinnost fondu informovat účastníky 

Účastníci musí být kaţdoročně penzijním fondem písemně informováni o výši všech 

prostředků, které penzijní fond eviduje v jejich prospěch, a o stavu těchto nároků, včetně 

údaje o výši připsaného procenta zhodnocení prostředků účastníka.  Součástí této informace je 

i zpráva o hospodaření penzijního fondu včetně přehledu o uloţení a umístění prostředků 

penzijního fondu a jejich výši a počtu jeho účastníků. 

Informaci je penzijní fond povinen zaslat nejpozději do jednoho měsíce ode dne 

konání valné hromady, která rozhoduje o rozdělení zisku, a dále téţ na ţádost účastníka.      

Za odeslání druhé a další informace má penzijní fond právo poţadovat od účastníka 

penzijního připojištění úhradu účelně vynaloţených nákladů. 

2. 1. 6 Vyplácení dávek do ciziny 

Penzijní fond je povinen vyplácet dávky i do ciziny (ve výši a lhůtách stanovených 

penzijním plánem) těm osobám, které mají na dávku penzijního připojištění nárok a nemají   

na území ČR trvalý pobyt nebo nemají bydliště na území členského státu Evropské unie (dále 

jen EU).  

2. 2 Penzijní fondy v České republice 

Počátek vzniku penzijních fondů v ČR datujeme rokem 1994, kdy vstoupil v platnost 

zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, ve znění pozdějších 

předpisů, který upravuje penzijní připojištění se státním příspěvkem, činnost penzijních fondů 

a státní dozor nad penzijním připojištěním. Celkově byl tento zákon novelizován jiţ 

patnáctkrát. Poslední novelizace proběhla v roce 2008. Vznik penzijního připojištění 

samotného byl odrazem nepříznivého demografického vývoje, kdy stále se zvyšující počet 

osob v důchodovém věku pobírajících penzi, začal ohroţovat financování důchodového 

rozpočtu. V roce 1994 jiţ u nás fungovalo 46 penzijních fondů (viz Příloha č. 1), postupem 

http://www.finance.cz/duchody-a-penze/seznamy/penzijni-fondy/
http://www.finance.cz/duchody-a-penze/penzijni-fondy/
http://www.finance.cz/duchody-a-penze/seznamy/penzijni-fondy/
http://www.finance.cz/evropska-unie/
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času se situace ustálila a v současné době si mohou klienti vybrat pro své spoření z 10
3
 

penzijních fondů. Některé fondy zanikly likvidací, jiné sloučením.   

Tab. 2. 1 Porovnání penzijních fondů na českém kapitálovém trhu 

Penzijní fond 

Porovnání v % 

Podíl na trhu 

k 31.12. 2008 
Výnosy

4
 2005 

Výnosy 

2006 

Výnosy 

2007 

Výnosy 

2008 

AEGON Penzijní 

fond, a. s. 1,04 - - 4,50 0,00 

Allianz PF, a. s. 
2,87 3,00 3,11 3,05 3,40 

AXA PF, a.s. 
13,05 3,74 2,50 2,20 0,00 

ČSOB PF Progres, a.s. 

+ Zemský PF, a. s. 6,22 5,00 2,30 2,40 0,40 

ČSOB PF Stabilita, 

a.s. 9,51 4,00 2,75 2,40 0,60 

Generali PF, a.s. 0,87 3,80 3,74 4,10 2,30 

ING PF, a.s. 
10,52 4,20 3,60 2,50 0,00 

PF České pojišťovny, 

a.s. 27,02 3,80 3,30 2,40 0,20 

PF České spořitelny, 

a.s. 17,46 4,03 3,04 3,07 0,50 

PF Komerční banky, 

a.s. 11,44 4,00 3,00 2,33 0,70 

Zdroj: Asociace penzijních fondů ČR 

2. 3 Penzijní připojištění se státním příspěvkem v ČR 

Penzijním připojištěním (Šulc, 2004) se rozumí shromaţďování peněţních prostředků 

od účastníků penzijního připojištění a prostředků poskytnutých státem ve prospěch účastníků, 

nakládání s těmito prostředky a vyplácení dávek penzijního připojištění. Penzijní připojištění 

nesmějí vykonávat jiné osoby neţ penzijní fondy. 

                                                           
3
 V roce 2008 došlo ke sloučení dvou penzijních fondů, a to Zemského PF, a.s. a ČSOB PF Progres, a.s. 

4
 Podíl výnosů k průměrnému vlastnímu jmění. 
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Penzijní připojištění je určeno kaţdé osobě starší 18 let s trvalým pobytem na území 

ČR, která uzavře s penzijním fondem písemnou smlouvu o penzijním připojištění. Účast      

na penzijním připojištění je dobrovolná. Účastníkem můţe být také fyzická osoba starší 18 let     

s bydlištěm na území jiného členského státu EU, pokud je účastna důchodového pojištění 

nebo je poţivatelem důchodu z českého důchodového pojištění nebo veřejného zdravotního 

pojištění v ČR, které bylo přiděleno příslušným orgánem ČR rodné číslo. Toto ustanovení 

nabylo účinnosti dnem vstupu smlouvy o přistoupení ČR k EU v platnost, tedy k 1. květnu 

2004.  

2. 3. 1 Vznik a zánik penzijního připojištění 

Penzijní připojištění vzniká na základě smlouvy mezi fyzickou osobou a penzijním 

fondem. Ještě před uzavřením smlouvy musí být účastník penzijního připojištění seznámen se 

statutem a penzijním plánem. Podepsáním smlouvy se penzijní fond zavazuje účastníkovi 

poskytovat dávky penzijního připojištění a účastník se zavazuje platit penzijnímu fondu 

příspěvky. Součástí smlouvy je penzijní plán, na který se smlouva odvolává a který je k ní 

připojen. Penzijní fond je povinen písemně informovat účastníky o změnách penzijního plánu, 

které se týkají nároků a dávek z penzijního připojištění.  

Ve smlouvě můţe účastník pro případ svého úmrtí určit osobu, které  vznikne nárok 

na  odbytné, je-li  určeno více  osob,  musí  účastník současně  vymezit způsob rozdělení 

odbytného jednotlivým osobám. Pokud osobu ve smlouvě neurčí, stává se penzijní připojištění 

v případě smrti účastníka předmětem dědictví a postupuje se podle obecných ustanovení 

zákona o dani dědické, darovací a z převodu nemovitosti. 

Uzavřít smlouvu o penzijním připojištění lze mnoha způsoby. Tradičním způsobem je 

sjednávání penzijního připojištění přímo na pobočce penzijního fondu. Výhodou je osobní 

kontakt a moţnost konzultace vámi zvolených podmínek sjednávaného připojištění přímo      

s pracovníkem penzijního fondu.  

Mnoho penzijních fondů nabízí i další prodejní místa, zejména na pobočkách 

společností stejné finanční skupiny nebo pomocí institucí jako je například Česká pošta. 

Většinou lze na jednom místě uzavřít smlouvu u jednoho nebo malého počtu penzijních 

fondů. Také zde jiţ nelze počítat s plně proškoleným personálem, který by mohl poradit            

a usnadnit rozhodnutí. Nevýhodou takového sjednávání penzijního připojištění je časová 

náročnost a nutnost navštívit více prodejních míst pro srovnání podmínek různých fondů. 

http://www.finance.cz/duchody-a-penze/informace/duchodovy-system/soucasny-stav-v-Ceske-republice/
http://www.finance.cz/pojisteni/seznamy/zdravotni-pojistovny/http:/www.finance.cz/pojisteni/seznamy/zdravotni-pojistovny/
http://www.finance.cz/pojisteni/seznamy/zdravotni-pojistovny/http:/www.finance.cz/pojisteni/seznamy/zdravotni-pojistovny/
http://www.finance.cz/duchody-a-penze/seznamy/penzijni-fondy/
http://www.finance.cz/duchody-a-penze/penzijni-fondy/
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Tyto nevýhody odstraňuje on-line prodej například na stránkách serveru 

www.finance.cz. Můţete zde srovnat nabídky všech penzijních fondů, získat informace          

o jejich hospodaření a připisovaných výnosech, struktuře portfolia apod. Jsou zde k dispozici 

kalkulačky, pomocí kterých si kaţdý snadno spočítá uspořenou částku nebo státní příspěvek. 

Můţe vyuţít i bezplatné poradenství, a teprve poté si vybrat vhodný penzijní fond a v pohodlí 

domova uzavřít smlouvu prostřednictvím prodejního centra. 

Penzijní připojištění můţe být kdykoliv písemně vypovězeno. Penzijní plán můţe 

stanovit výpovědní dobu, která začíná prvním dnem kalendářního měsíce po doručení 

výpovědi. Výpovědní doba stanovená fondem nesmí být delší neţ dva kalendářní měsíce. 

Penzijní fond je potom povinen nejpozději do 30 dnů ode dne doručení výpovědi písemně 

potvrdit přijetí výpovědi a sdělit účastníkovi datum zániku penzijního připojištění. 

Penzijní připojištění zaniká dnem ukončení výplaty penze, dnem výplaty 

jednorázového vyrovnání, dnem, na kterém se účastník a penzijní fond písemně dohodli, 

dnem, ke kterému bylo penzijní připojištění vypovězeno, dnem výplaty odbytného penzijního 

plánu, dnem ukončení trvalého pobytu účastníka na území ČR, dnem ztráty bydliště na území 

členského státu EU nebo ukončení účasti v důchodovém pojištění nebo ve veřejném 

zdravotním pojištění v ČR nebo jiného členského státu EU a dnem smrti účastníka tohoto 

připojištění. 

Pokud ovšem účastník nechce ukončit penzijní připojištění, pouze by rád změnil 

penzijní fond, je moţné ukončit penzijní připojištění výpovědí s převodem prostředků            

k jinému penzijnímu fondu. 

2. 3. 2 Převod prostředků k jinému penzijnímu fondu 

Účastníci penzijního připojištění mají nárok na převedení příspěvků včetně státního 

příspěvku a svého podílu na výnosech hospodaření penzijního fondu do penzijního 

připojištění u jiného penzijního fondu, pokud s tím tento penzijní fond souhlasí. Toto platí 

pouze v případě, ţe účastník neměl u starého penzijního fondu nárok na penzi a nebylo mu 

vyplaceno odbytné. 

Pro uskutečnění převodu musí účastník vyplnit a podepsat formulář obsahující 

výpověď stávajícímu penzijnímu fondu a k ţádosti o převod prostředků přiloţit souhlas 

nástupnického penzijního fondu. Pojištěná doba u předchozího penzijního fondu je 

http://www.finance.cz/
http://prodej.finance.cz/sporeni/penzijni-pripojisteni/
http://www.finance.cz/duchody-a-penze/financni-kalkulacky/
http://www.finance.cz/duchody-a-penze/financni-kalkulacky/penze/
http://www.finance.cz/duchody-a-penze/financni-kalkulacky/podpora/
http://prodej.finance.cz/
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započítávána. Poţádá-li účastník o převedení prostředků, je penzijní fond povinen převést 

prostředky nejpozději do 3 měsíců ode dne zániku penzijního připojištění. 

2. 3. 3 Přerušení penzijního připojištění 

Zákon o penzijním připojištění umoţňuje také na určitou dobu penzijní připojištění 

přerušit. To znamená, ţe účastník má uzavřenu u penzijního fondu smlouvu, ale nemusí na ni 

v tomto období  platit. Doba přerušení se nezapočítává do doby pojištění pro nárok na dávky. 

Penzijní připojištění účastníka se přerušuje dnem, který uvedl účastník v oznámení     

o přerušení penzijního připojištění, nejdříve však prvním dnem kalendářního měsíce 

následujícího po doručení písemného oznámení penzijnímu fondu. Účastník můţe penzijní 

připojištění přerušit, pokud platil příspěvky na penzijní připojištění po dobu 36 kalendářních 

měsíců, nebo platil příspěvky po dobu 12 kalendářních měsíců v případě kaţdého dalšího 

přerušení penzijního připojištění u téhoţ penzijního fondu.  

Přeruší-li účastník penzijní připojištění, má po dobu přerušení nárok na podíl             

na výnosech u penzijního fondu, u kterého penzijní připojištění přerušil.  

2. 3. 4 Výpověď penzijního připojištění 

Penzijní fond má právo vypovědět účastníkovi smlouvu o penzijním připojištění,       

ale jen v zákonem stanovených případech, kdy účastník po dobu alespoň 6 kalendářních 

měsíců neplatil příspěvky, nesplnil-li účastník povinnosti vyplývající z penzijního plánu,     

při uzavírání smlouvy uvedl účastník nepravdivé údaje nebo zatajil rozhodné skutečnosti, 

pokud účastník nesplňuje podmínky být účastníkem penzijního připojištění stanovené 

zákonem
5
.  

2. 3. 5 Příspěvky 

Penzijní připojištění se státním příspěvkem je velmi výhodná forma dlouhodobého 

spoření, podporovaná státem, která umoţňuje zajistit objem prostředků pro zabezpečení       

ve stáří. Zakládá se na pravidelných měsíčních příspěvcích, které lze na účet penzijního fondu 

poukazovat i za delší časová období (čtvrtletí, pololetí, rok). K příspěvkům jsou poukázány 

navíc státní příspěvky, podíly na zisku fondu a také daňové zvýhodnění.  

                                                           
5
 Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění, ve znění pozdějších předpisů. 
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Je zřejmé, ţe čím dříve osoba začne spořit, tím větších výnosů docílí. Výše měsíční 

spořené částky si určuje kaţdý sám podle své finanční situace, musí být však taková,          

aby zakládala nárok na státní příspěvek, tedy ne niţší neţ 100 Kč. Ideální výše splátky pro 

penzijní připojištění se vypočítává ze současného příjmu, věku spořitele, pravděpodobné doby 

odchodu do starobního důchodu. V některých případech se zohledňují ostatní příjmy               

a očekávaný nárůst mzdy, příspěvky třetích osob.  

Účastník nemůţe platit příspěvek současně na penzijní připojištění u více penzijních 

fondů. Příspěvky jsou splatné do konce kalendářního měsíce, na který se platí, účastník má 

právo výši příspěvku změnit, a to zvýšit či sníţit, poţádat o odklad jeho placení (doba 

odkladu placení příspěvků, za kterou účastník příspěvky doplatil, se započítává do pojištěné 

doby), poţádat o přerušení jeho placení (doba  přerušení se do pojištěné doby nezapočítává). 

Příspěvek nebo jeho část můţe také za své zaměstnance platit zaměstnavatel. 

Příspěvky, které jsou vloţeny na účet u penzijního fondu, fond výhodně investuje. 

Vyuţívá investice s minimálním rizikem a stabilními výnosy. Minimálně 85 % ročního zisku 

fondu je kaţdoročně rozděleno mezi účastníky a připsáno na jejich účty. Příspěvky se tedy 

zhodnocují ještě o podíl na zisku penzijního fondu. 

2. 3. 6 Státní příspěvky 

Stání příspěvky jsou poskytovány ze státního rozpočtu. Penzijní fond je povinen 

evidovat státní příspěvky poskytnuté ve prospěch jednotlivých účastníků a hospodařit s nimi 

stejným způsobem jako s příspěvky zaplacenými účastníky. Na kaţdý kalendářní měsíc náleţí 

za kaţdého účastníka, který včas zaplatil na tento měsíc příspěvek, jeden státní příspěvek. 

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

účastníka placeného na penze stanovené podle penzijního plánu. Státní příspěvek je 

poskytován po celou dobu spoření. Penzijní fond ţádá o státní příspěvky čtvrtletně, a pakliţe 

je nevyuţije celé, má povinnost tyto přeplatky vracet zpět do státního rozpočtu. Výpočet 

státního příspěvku uvádím v následující tabulce. 
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Tab. 2. 2 Výpočet státního příspěvku 

Výše příspěvku účastníka v Kč Výše státního příspěvku v Kč 

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 o penzijním připojištění 

Státní příspěvek 150 Kč se vztahuje k měsíčnímu příspěvku 500 Kč a více, z pohledu 

státního příspěvku je tedy nejvýhodnější spořit 500 Kč a více. 

2. 3. 7 Daňové úlevy 

U penzijního připojištění má účastník moţnost sníţit si daňový základ u daně z příjmů 

fyzických osob. Daňovou úlevu získává účastník v případě, ţe zaplatí za zdaňovací období, 

kterým je kalendářní rok, 6 000 Kč a více. Měsíčně to tedy znamená spořit alespoň 500 Kč. 

Částku nad 6 000 Kč pak můţe odečíst od základu daně. Nejvyšší moţný odpočet je             

12 000 Kč. Z pohledu úspory na daních je tedy nejvýhodnější spořit 1 500 Kč měsíčně        

(18 000 Kč ročně) a získat tak maximální daňový odpočet a zároveň nejvyšší státní příspěvek. 

Pokud se zaměstnavatel rozhodne přispívat svému zaměstnanci na penzijní připojištění 

se státním příspěvkem, jeho náklady budou uznány aţ do výše 3 % vyměřovacího základu 

zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti. Příspěvek 

zaměstnavatele na penzijní připojištění je navíc osvobozen od daně z příjmu zaměstnance      

aţ do výše 5% vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek         

na státní politiku zaměstnanosti. Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění je 

výhodnější, neţ kdyby byla o stejnou částku zvýšena mzda. Neplatí se z něj totiţ                  

do stanoveného limitu sociální ani zdravotní pojištění a ani daň z příjmů. 
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Tab. 2. 3 Tvorba úspor 

(55letý účastník, doba spoření 5 let, měsíční příspěvek 500 Kč, zaměstnavatel přispívá       

100 Kč, roční zhodnocení prostředků v penzijním fondu 4 %) 

 

2. 3. 8 Dávky 

Z penzijního připojištění se poskytují dávky ve formě penze, jednorázového vyrovnání 

a odbytného. 

Penze 

Účastník penzijního připojištění obdrţí v případě vzniku nároku dávky - penze,  

jejichţ výše závisí na celkovém objemu příspěvků zaplacených ve prospěch účastníka,         

na výnosech z hospodaření penzijního fondu a na věku, od kterého se dávka poskytuje. 

Rozlišujeme čtyři druhy penzí: starobní, invalidní, pozůstalostní a výsluhovou. 

U všech čtyř druhů penzí je nezbytnou podmínkou výplaty kromě vzniku nároku       

na danou penzi i písemná ţádost účastníka (u pozůstalostní penze oprávněné osoby)               

o zahájení výplaty penze.  Po splnění podmínek pro vznik nároku na některou z penzí můţe 

účastník dále pokračovat ve spoření, čerpat státní příspěvek a podílet se na výnosech 

hospodaření penzijních fondů aţ do doby, kterou účastník sám uzná za nejvhodnější k podání 

ţádosti o zahájení výplat penze. Pozůstalostní penze toto sice neumoţňuje, ale je vyplácena 

oprávněným osobám bez ohledu na to, zemřel-li účastník během spoření, nebo byla-li mu 

vyplácena kterákoliv z ostatních penzí. 

Starobní penze 

Stěţejní dávka penzijního připojištění je vyplácena doţivotně účastníkovi nejdříve při 

dosaţení věku 60 let, za předpokladu, ţe splnil pojistnou dobu v rozmezí 5 – 10 let. Přesnou 

pojistnou dobu stanoví konkrétní penzijní fond ve svém penzijním plánu. Sjednání této penze 

je povinné. V případě smrti účastníka je tato penze vyplácena oprávněné osobě určené          

Délka spoření Věk 
Platby 

účastníka 

Platby 

zaměstnavatele 

Státní 

příspěvek 

Zhodnocení 

úspor 
Celkem 

1 rok 56 6 000 1 200 1 800 180 9180 

2 roky 57 12 000 2 400 3 600 727 18 727 

3 roky 58 18 000 3 600 5 400 1 656 28 656 

4 roky 59 24 000 4 800 7 200 2 983 38 983 

5 let 60 30 000 6 000 9 000 4 722 49 722 

http://www.finance.cz/duchody-a-penze/penzijni-fondy/
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ve smlouvě penzijního připojištění, v případě neuvedení oprávněné osoby do smlouvy            

o penzijním připojištění se tato penze vyplatí formou dědictví osobám ze zákona. 

Invalidní penze 

Tato penze je vyplácena účastníkovi po přiznání plného invalidního důchodu             

ze zákonného důchodového pojištění. Doba pojištění nutná k získání nároku je 5 let. Způsob 

výplaty závisí na ustanoveních penzijního plánu nebo na dohodě penzijního fondu                   

s účastníkem. Tato penze je ze strany účastníka volitelná.  

Pozůstalostní penze 

Pozůstalostní penze je vyplácena fyzické osobě, kterou účastník určil ve smlouvě        

o penzijním připojištění. Pokud účastník stanoví vyšší počet oprávněných osob, pak musí 

zároveň rozhodnout o tom, jaký podíl nashromáţděných prostředků na jeho kontě kaţdému 

oprávněnému připadne. Nárok na dávku vznikne pouze v případě, ţe připojištěný platil 

příspěvky do penzijního fondu po dobu 3 – 5 let. Rozhodnutí o délce pojištěné doby, stejně 

jako o způsobu výplaty dávky je ponecháno na penzijním fondu nebo na dohodě                      

s účastníkem. 

Výsluhová penze 

Poskytování této penze je fakultativní záleţitostí. Penzijní fond ji můţe (a nemusí)    

do svého penzijního plánu zahrnout. Pokud se účastník rozhodne nárok na výsluhovou penzi 

získat, musí si ji sjednat ještě před vznikem nároku na starobní penzi. V tom případě je dále 

povinen vyčlenit na spoření na tuto dávku část svého příspěvku, která nesmí převyšovat podíl 

určený na starobní penzi. Výplata výsluhové penze je podmíněna také splněním minimální 

pojištěné doby 15 let, kdy můţeme mít k dispozici padesát procent naspořené částky. 

Jednorázové vyrovnání 

K jednorázovému vyrovnání dochází, pokud připojištěný splnil podmínky pro čerpání 

penze a platil příspěvky minimálně po dobu 3 let (v případě vypořádaní nároku na invalidní   

a pozůstalostní penzi), respektive 5 let (v případě starobní penze). Částka, kterou účastník 

obdrţí, se skládá z příspěvků zaplacených účastníkem, státních příspěvků, příspěvků 

zaměstnavatele a podílu na výnosech z hospodaření fondu. V tomto případě je celá částka 

vyplacena v jednom termínu. Pokud přispíval i zaměstnavatel, budou jeho příspěvky zdaněny 

12,5 %, stejně jako výnosy. 



15 

 

Tab. 2. 4 Porovnání jednorázového vyrovnání s penzí 

Předpokládáme průměrné podíly na zisku penzijního fondu 4 %. 

  Penze Jednorázové vyrovnání 

Měsíční příspěvek 500 Kč 500 Kč 

Příspěvek za 30 let spoření 180 000 Kč 180 000 Kč 

Státní příspěvky 54 000 Kč 54 000 Kč 

Výnosy z hospodaření penzijního fondu 212 212 Kč 212 212 Kč 

Stav osobního účtu v 60 letech 446 212 Kč 446 212 Kč 

Jednorázová výplata v 60 letech 0 Kč 446 212 Kč 

Pravidelná měsíční penze v 60 letech 2 720 Kč - 

Pravidelná měsíční penze v 65 letech 2 783 Kč - 

Pravidelná měsíční penze v 70 letech 2 838 Kč - 

Pravidelná měsíční penze v 75 letech 2 877 Kč - 

Pravidelná měsíční penze v 80 letech 2 885 Kč - 

Celkem vyplaceno do 85 let 846 180 Kč 446 212 Kč 

Zdroj: www.finance.cz 

Odbytné 

O odbytné v odpovídající výši příspěvků účastníka zhodnocených o výnosy                    

z hospodaření penzijního fondu smí účastník poţádat, pokud ukončí penzijní připojištění 

trvající alespoň 12 měsíců dohodou či výpovědí a zároveň nepřevádí naspořené prostředky   

do jiného penzijního fondu.  

Částky státního příspěvku vrací penzijní fond zpět ministerstvu. Odbytné je určeno 

také ve smlouvě uvedeným osobám (a osobám ze zákona v případě neuvedení oprávněné 

osoby), které jsou oprávněny k čerpání pozůstalostní penze, kdyţ účastník zemřel, aniţ by mu 

vznikl nárok na penzi.  Odbytné náleţí také účastníku bez dosaţeného nároku na dávky, jehoţ 

penzijní fond zanikl bez právního nástupce.  

Pokud účastník ukončí penzijní připojištění dříve neţ po jednom roce, nedostane 

ţádnou dávku. Vybrat příspěvky můţe aţ po 12 měsících formou odbytného, ovšem bez 

státního příspěvku a výnosů z něj. Navíc přispíval-li na penzijní připojištění také 

zaměstnavatel, bude jeho příspěvek zdaněn 12,5 %, stejně jako vyplacené výnosy. V tomto 

případě je penzijní fond povinen vyplatit odbytné do tří měsíců po doručení ţádosti.  

 

 

http://www.finance.cz/duchody-a-penze/seznamy/penzijni-fondy/
http://www.finance.cz/duchody-a-penze/seznamy/penzijni-fondy/
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2. 3. 9 Zdanění dávek penzijního připojištění 

 Státní příspěvek ani příspěvek účastníka nepodléhá dani z příjmů. Daní se výnosy 

z příspěvků a příspěvky zaměstnavatelů. V roce 2008 byla zavedena jednotná sazba daně     

15 %, a to: 

 u odbytného činí daň u výnosů z příspěvků a daň z příspěvků zaměstnavatele 15 % 

(stejně jako dříve u odbytného neobdrţí účastník státní příspěvek a výnos ze státního 

příspěvku), 

 u jednorázového vyrovnání činí daň u výnosů z příspěvků a daň z příspěvků 

zaměstnavatele 15 %, 

 u penzí činí daň u výnosu z příspěvků 15 % a u příspěvku zaměstnavatele je daň 

nulová. 

V roce 2009 se tato sazba sníţila na 12,5 %. 

2. 3. 10 Zákaz diskriminace 

V penzijním připojištění je zakázána dle zákona o penzijním připojištění diskriminace 

účastníků z důvodů pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboţenství, politického, 

národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, 

rodu, zdravotního stavu nebo věku. Za diskriminaci z důvodu pohlaví se nepovaţuje, jestliţe 

se pro účely výpočtu výše penze pouţijí údaje uvedené v úmrtnostních tabulkách zvlášť       

pro muţe a zvlášť pro ţeny. 

2. 3. 11 Asociace penzijních fondů 

Asociace penzijních fondů ČR (dále jen APF ČR) je dobrovolné zájmové sdruţení 

právnických osob, zejména penzijních fondů, nadané právní subjektivitou. Bylo zaloţeno dne 

25. června 1996 na ustavující členské schůzi. Pro naplnění svého poslání zřídila APF ČR 

odborné komise, a to pro oblast informatiky, provozní správy fondů, legislativy, ekonomiky, 

etiky, pojistné matematiky, PR aktivit a vnějších vztahů. V současnosti je                              

po realizovaných fúzích sdruţeno 10 členů, coţ jsou všechny penzijní fondy aktivní                 

na finančním trhu ČR. V APF ČR působí dva přidruţení členové, Deloitte Advisory, s.r.o.      

a KPMG Česká republika, s.r.o. 
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Základní činností APF ČR se rozumí:  

 koordinovat, zastupovat, hájit a prosazovat společné zájmy svých členů,  

 propagovat myšlenku penzijního připojištění,  

 připomínkovat legislativní návrhy a jiná opatření, která se týkají oblasti penzijního 

připojištění a jiných zájmů penzijních fondů a iniciovat jejich změny,  

 působit jako poradenské a informační centrum,  

 podporovat a organizovat vzdělávací a vědeckou činnost,  

 reprezentovat společné zájmy svých členů vůči zahraničí, navazovat a rozvíjet styky    

s obdobnými institucemi v zahraničí a participovat na procesu přibliţování podmínek 

penzijního připojištění ČR standardům EU,  

 dbát na dodrţování etiky vztahů mezi členy APF ČR a účastníky penzijního 

připojištění,  

 působit k odstraňování rozporů mezi členy APF ČR, organizovat odbornou, právní     

a věcnou součinnost při řešení procesů slučování, splývání a zániku penzijních fondů   

s cílem eliminovat případné negativní důsledky pro image penzijního připojištění        

a jeho účastníky.  

Členství v APF ČR je dobrovolné a má v souladu s platným zněním stanov dvě formy. 

První formu prezentuje řádné členství, které je určeno penzijním fondům vzniklým na základě 

zákona č.42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, ve znění pozdějších 

předpisů. Řádné členství vzniká na základě jednostranného přistoupení penzijního fondu. 

Druhou formou členství je členství přidruţené, jeţ je otevřeno pro právnické osoby, působící              

v oblastech navazujících na penzijní připojištění nebo s ním úzce souvisí. Přidruţené členství 

vzniká na základě ţádosti o členství, po jejím schválení prezídiem APF ČR. 
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3  Vybrané možnosti investování drobných investorů na kapitálovém trhu 

Investování a spoření jsou jednou z moţností, jak se finančně zajistit. Na českém 

kapitálovém trhu existuje řada nabídek různých finančních produktů, které investorům 

umoţňují investovat. Pro svoji práci jsem si vybrala produkty, které patří i s penzijními fondy 

mezi nejpouţívanější u drobných investorů, a to ţivotní pojištění, stavební spoření, 

termínovaný vklad a otevřený podílový fond. 

3. 1 Životní pojištění 

Ţivotní pojištění (dále jen ŢP) je moţnou formou investování a zabezpečení se          

na stáří (Daňhel, 2006). Ţivotní pojištění představuje pro pojištěného člověka i pro jeho 

blízké finanční jistotu v případě nepředvídatelných událostí. Jeho uzavřením získáme 

pojistnou ochranu nejen své osoby či své rodiny, ale v mnohých případech můţeme vloţené 

prostředky zajímavě zhodnotit. 

ŢP patří mezi dlouhodobé, dobrovolně smluvní pojištění, které vzniká na základě 

uzavření pojistné smlouvy mezi pojistníkem a pojistitelem. Máme tedy právo se rozhodnout, 

zda dané pojištění sjednáme, či nikoliv. Dále patří mezi rezervotvorná pojištění, kdy se 

z celého přijatého pojistného tvoří rezerva, která je vyplacena v případě vzniku pojistné 

události. 

ŢP kryje riziko smrti a riziko doţití. Riziko smrti nastane, kdyţ pojištěná osoba zemře. 

V pojistné smlouvě můţe být přesně stanovena a specifikována osoba, která obdrţí pojistné 

plnění. Pokud tuto osobu neurčíme, stane se ţivotní pojištění dědictvím. Toto pojištění se 

sjednává v případě, kdy je primárním cílem ţivotního pojištění finančně zajistit osoby blízké. 

Například pokud je na pojištěném jeho rodina finančně závislá, pokud plánuje vyuţít leasing 

nebo čerpat úvěr. Riziko doţití představuje dlouhodobou úsporu, která je vyplacena 

pojištěnému v případě, ţe se doţije určitého věku, kdy se sám nebude moci o sebe 

ekonomicky postarat. V současné době jsou poskytovány produkty pojišťoven, které jsou 

kombinací obou rizik. 
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Tab. 3. 1 Pojišťovny poskytující ţivotní pojištění v ČR 

Zdroj: www.finance.cz 

3. 1. 1 Velikost pojistného 

Velikost hodnoty pojistného je ovlivněna: 

 velikostí sjednané pojistné částky - hodnota, která je uvedena v pojistné smlouvě, 

ovlivňuje výši vyplaceného pojistného plnění, růst pojistné částky znamená růst 

hodnoty pojistného, 

 úrovní technické úrokové míry - úroková míra, která je pouţívaná ke kalkulaci 

pojistného pojišťovnami, vyjadřuje předpokládané výnosy z rezerv pojistného, které 

spolu s pojistným vytvoří během pojistné doby sjednanou pojistnou částku, je také 

garantovaným výnosem pojistitele pojistníkovi (dnes 2,4%), 

 ohodnocením rizika - pravděpodobnost úmrtí, pouţívají se zde úmrtnostní tabulky 

(pojišťovny si je většinou stanovují samy) a zdravotní dotazník. 

 

 3. 1. 2 Druhy životního pojištění 

Na trhu se v současnosti objevuje celá řada pojistek poskytujících různou pojistnou 

ochranu. Ţivotní pojistky by měly být konstruovány tak, aby vyhovovaly individuálním 

poţadavkům a potřebám účastníka. Vţdy tedy záleţí na primárním účelu, za kterým chce 

účastník produkt uzavřít. Rozlišujeme: rizikové pojištění, kapitálové ŢP a investiční ŢP. 

 

Název ţivotní pojišťovny 

AEGON Pojišťovna, a.s. Komerční pojišťovna, a.s. 

Allianz pojišťovna, a.s. Kooperativa, pojišťovna, a.s. 

Aviva ţivotní pojišťovna, a.s. MAXIMA pojišťovna, a.s. 

AXA ţivotní pojišťovna, a.s. POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s. 

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Pojišťovna České spořitelny, a.s. 

Česká pojišťovna, a.s. PRVNÍ AMERICKO - ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. 

ČSOB Pojišťovna, a.s. UNIQA pojišťovna, a.s. 

Generali Pojišťovna, a.s. VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. 

Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Wüstenrot, ţivotní pojišťovna, a.s. 

ING Ţivotní pojišťovna 

 



20 

 

Rizikové pojištění 

Toto ţivotní pojištění je typem ţivotního pojištění, kdy pojištěný platí výlučně za to, 

ţe je pojištěn na určitou částku na smrt. Neobsahuje ţádnou rezervotvornou (spořící) sloţku    

a veškeré zaplacené pojistné je spotřebováno na krytí pojistné ochrany a poplatky pojišťovny. 

V případě ukončení pojistné smlouvy není vyplaceno ţádné plnění. K výplatě sjednané 

pojistné částky dochází v případě, ţe dojde k úmrtí účastníka nebo v případě sjednání 

připojištění je pojistné plnění vyplaceno podle sjednaných podmínek osobě uvedené 

v pojistné smlouvě, tzv. obmyšlenému. Jiné osobě vyplatit nelze. Pokud se však ve smlouvě 

obmyšlený neuvede, přechází ŢP v dědictví. Účelem tohoto pojištění je zabezpečení 

pozůstalých, úhrada závazku pojištěného, úhrada nákladů související s pohřbem pojištěného 

aj. 

Nevýhodou rizikového pojištění je nemoţnost daňového odpočtu. 

Kapitálové životní pojištění 

Kapitálové ţivotní pojištění je dlouhodobým pojištěním, které v sobě zahrnuje 

pojištění pro případ smrti nebo doţití. Pojistná částka můţe být pro obě rizika stejná nebo si 

účastník můţe zvolit zvlášť pojistnou částku pro případ smrti a zvlášť pojistnou částku pro 

případ doţití. Kapitálové ŢP navíc nabízí garantované zhodnocení finančních prostředků, kdy 

maximální výše technické úrokové míry činí 2,4 %. Investiční riziko je na straně pojistitele. 

Ze zaplaceného pojistného jsou odečteny náklady na krytí pojistné ochrany a poplatky. 

Zbývající část pojistného slouţí k tvorbě rezervy pojištění. V případě úmrtí účastníka 

pojišťovna vyplatí obmyšlené nebo osobě ze zákona sjednanou pojistnou částku. V případě 

doţití bude pojištěnému vyplacena sjednaná pojistná částka včetně podílů na výnosech. 

Investiční životní pojištění 

Investiční ţivotní pojištění v sobě kombinuje pojistnou ochranu s moţností dosáhnout 

zajímavého zhodnocení. Přináší zpravidla vyšší zhodnocení finančních prostředků neţ            

v případě kapitálového ţivotního pojištění, které ale nebývá garantováno. Účastník můţe 

zvolit z nabídky několika investičních fondů lišících se předpokládaným zhodnocením 

finančních prostředků a podstupovanou mírou rizika. Tyto fondy mají charakter otevřených 

podílových fondů, mezi které patří: akciové fondy, fondy obligací, peněţní fondy, fondy 

státních CP, fondy cizích měn a smíšené fondy.  

http://www.finance.cz/pojisteni/informace/zivotni/
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Míra dosaţeného zhodnocení je závislá na zvolené investiční strategii a investiční 

riziko je celé na straně účastníka. Standardem je přitom moţnost změnit poměr finančních 

prostředků mezi pojistnou ochranou a zhodnocením finančních prostředků v závislosti          

na volbě výše pojistné částky a výše pojistného. V průběhu doby trvání pojištění lze také 

měnit rozloţení finančních prostředků mezi vybrané fondy. Účastník má u pojišťovny 

otevřeny dva účty, jeden korunový a jeden podílový. Korunový účet slouţí k příjmu 

pojistného, k úhradě rizikového pojistného a k úhradě správních nákladů pojišťovny.           

Na podílovém účtu jsou prostředky ve formě podílových jednotek. Rozdělení nakupovaných 

podílových jednotek mezi jednotlivé fondy určuje tzv. alokační poměr, jenţ můţe být 

pojistníkem měněn a ovlivňuje tak potenciální riziko a výnos. 

 

Tab. 3.2 Srovnání druhů ŢP 

Vlastnosti 
Druh ŢP 

Rizikové Kapitálové  Investiční 

Krytí rizika (smrti) 

   

Tvorba kapitálové 

hodnoty 

   

Aktivní ovlivňování 

výnosu 

   

Garantované 

zhodnocení 

   

Flexibilita 

   

Daňová uznatelnost 

   

 

3. 1. 3 Daňové úlevy 

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

základní je tzv. 60/60, tzn., ţe výplata pojistného plnění je v rámci pojistné smlouvy sjednána 

aţ po 5 letech (60 měsících) od uzavření pojistné smlouvy a současně nejdříve v kalendářním 

roce, v jehoţ průběhu dosáhne poplatník 60 let věku. Další podmínkou je, ţe osoba 

pojištěného je shodná s osobou plátce pojištění a plátce daně z příjmu.  

Pro odpočet zaplaceného pojistného musí pojistné smlouvy splňovat ještě i další 

podmínku, kterou je minimální pojistná částka, jeţ činí: 

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

 u smluv s pojistnou dobou nad 15 let 70 000 Kč,  
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 u důchodového pojištění se za minimální pojistnou částku povaţuje odpovídající 

jednorázové plnění při doţití. 

Po splnění všech podmínek umoţňuje poplatníkovi zákon č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, odečíst od základu daně z příjmů příspěvek na ŢP. 

Maximální částka odpočtu činí 12 000 Kč ročně, pokud by měl poplatník uzavřeno více 

pojistných smluv, částky pro odpočet se sčítají, stále však platí maximální dvanáctitisícová 

částka. 

3. 2 Stavební spoření 

Historie předchůdců stavebního spoření sahá aţ do dávné minulosti (Jílek, 1997). První 

zmínky o určité formě „kolektivního spoření“ jsou zmiňovány jiţ v době 200 let př. n. l.         

v Číně a příliš se neliší od současného principu. Nejvíce se však tato forma spoření rozvinula 

v Anglii, poté v Německu a Rakousku. Historicky první stavební spořitelna nesla název 

Building Society a byla zaloţena v Birminghamu jiţ roku 1775. Členové tohoto spolku 

poskytovali vklady do fondu. Z něj byly následně financovány úvěry na jejich bytové účely.  

Právě německý a rakouský model stavebních spořitelen pronikl v 90. letech minulého 

století také do ČR. Ačkoli je stavební spoření v ČR jedním z nejmladších bankovních 

produktů, vydobylo si na kapitálovém trhu jiţ od počátku své existence nezastupitelné místo. 

Stavební spoření je účelovým spořením, při kterém vkladatel dlouhodobě ukládá 

prostředky u specializované banky. Je řízeno zákonem  č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření    

a státní podpoře stavebního spoření, ve znění pozdějších předpisů. Spojuje v sobě v jeden 

kompaktní celek spoření se státní podporou a poskytnutí účelového úvěru.  

Na základě výše zmíněného zákona smí být stavební spoření poskytováno pouze 

stavebními spořitelnami. Stavební spořitelna je banka, která můţe vykonávat pouze činnosti, 

povolené v jí udělené bankovní licenci od ČNB, kterými jsou stavební spoření a další činnosti 

podle zákona. Při své činnosti podléhá stavební spořitelna bankovnímu dohledu a státní 

kontrole, kterou provádí Ministerstvo vnitra.  

Stavební spořitelna musí mít pojištěny vklady u Fondu pojištění vkladů (dále jen Fond). 

Roční příspěvek stavební spořitelny do Fondu činí 0,05 % z průměru objemu pojištěných 

pohledávek z vkladů za předchozí rok, včetně úroků, na jejichţ připsání vznikl účastníkovi 

stavebního spoření nárok v předchozím roce. Průměrný objem pojištěných pohledávek           

z vkladu stavební spořitelna propočítává podle čtvrtletních stavů pojištěných pohledávek        

http://www.hypoindex.cz/clanky/princip-kolektivniho-sporeni-na-bydleni-je-velmi-stary/
http://www.hypoindex.cz/clanky/princip-kolektivniho-sporeni-na-bydleni-je-velmi-stary/
http://www.hypoindex.cz/clanky/stavebni-sporeni-v-nemecku/
http://www.hypoindex.cz/clanky/stavebni-sporeni-v-nemecku/
http://www.hypoindex.cz/clanky/stavebni-sporeni-v-nemecku/
http://www.finance.cz/financovani-bydleni/zakony/o-stavebnim-sporeni/
http://www.finance.cz/financovani-bydleni/stavebni-sporeni/preklenovaci-uvery/
http://www.finance.cz/financovani-bydleni/seznamy/stavebni-sporitelny/
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z vkladů v předchozím roce bez započítání zálohy na státní podporu. Vklady jsou pojištěny   

aţ do výše 50 000 EUR pro jednoho vkladatele u jedné stavební spořitelny. 

Stavebních spořitelen je v České republice celkem pět
6
, a to: 

 Českomoravská stavební spořitelna, a.s.  

 Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.  

 Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s.  

 Raiffeisen stavební spořitelna, a.s.   

 Wüstenrot - stavební spořitelna, a.s.  

 

Tab. 3. 3 Srovnání stavebních spořitelen na českém trhu 

Přehled stavebního spoření 

Spořitelna 
Úr. sazba z 

vkladu (%) 

Uspořeno za 

5 let (Kč) 

Z toho 

vklady 

(Kč) 

Za vedení 

účtu ročně 

(Kč) 

Poplatek 

za zřízení 

(%) 

ČM SS 2,0 108 765 90 000 290 1,00 

Modrá 

pyramida 2,0 108 765 90 000 300 1,00 

Raiffeisen SS 2,0 108 765 90 000 284 1,00 

SS ČS 2,0 108 765 90 000 285 1,00 

Wüstenrot 1,0 - 2,1 108 765 90 000 250 1,00 

Zdroj: www.finance.cz 

 

3. 2. 1 Účastník stavebního spoření 

Osoba, která uzavře se stavební spořitelnou písemnou smlouvu o stavebním spoření  

na základě občanského zákoníku, se stává účastníkem stavebního spoření (dále jen účastník). 

Účastníkem můţe být fyzická nebo právnická osoba. Toto rozdělení je důleţité zejména 

z hlediska moţnosti získání státní podpory. Zatímco právnická osoba státní podporu získat 

nemůţe, fyzická osoba ano. 

Smlouva účastníka, pokud je jím fyzická osoba, musí obsahovat jeho prohlášení, zda  

v rámci této smlouvy ţádá o přiznání státní podpory. Toto prohlášení můţe účastník               

v průběhu kalendářního roku jedenkrát změnit. Státní podporu můţe získat občan ČR, občan 

                                                           
6
 V listopadu 2008 došlo ke sloučení Raiffeisen stavební spořitelny, a.s. s HYPO stavební spořitelnou, a.s., kdy 

HYPO stavební spořitelna, a.s. zanikla. 
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EU, kterému byl vydán průkaz nebo potvrzení o pobytu na území ČR a přiděleno rodné číslo 

příslušným orgánem ČR, fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR a rodným číslem 

přiděleným příslušným orgánem ČR.  

Výše státní podpory se člení podle data uzavření smlouvy o stavebním spoření takto: 

 Smlouvy uzavřené do 31.12.2003, s nárokem státní podpory k 31.12.2004 - státní 

podpora je poskytována formou zálohy ve výši 25% z ročně uspořené částky, 

maximálně však z 18 000 Kč. Případné přeplatky nad tuto částku a úroky z vkladů 

účastníka se převádějí do základu pro výpočet státní podpory v dalším roce. Účastník 

můţe mít uzavřenu pouze jednu smlouvu s nárokem na státní podporu.  

 Smlouvy uzavřené od 1.1.2004 - státní podpora je poskytována formou zálohy ve výši 

ve výši 15% z ročně uspořené částky v příslušném kalendářním roce, maximálně však 

z 20 000 Kč. Pokud má účastník, fyzická osoba, uzavřeno více smluv v jednom 

kalendářním roce, přísluší mu státní podpora na ty smlouvy, u kterých si o přiznání 

písemně poţádal. Přitom se postupně poukazují zálohy státní podpory z uspořených 

částek u dříve uzavřených smluv. Celkový součet záloh ke všem smlouvám nesmí 

překročit hranici 3 000 Kč. Částka nad 20 000 Kč se převádí do následujícího roku       

v případě, ţe smlouva obsahuje prohlášení účastníka, ţe v rámci této smlouvy ţádá     

o přiznání státní podpory. Toto prohlášení nesmí účastník po dobu trvání smlouvy 

změnit.  

Součástí smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky stavebního spoření, úroky 

z vkladů a úvěru. Tyto sazby jsou platné a neměnné po celou dobu trvání smlouvy a nijak 

nezávisí na vývoji na finančních trzích. Rozdíl mezi úroky z vkladu a z úvěru můţe být 

maximálně 3 procentní body. Toto rozpětí stanovuje zákon č. 21/1992 Sb., o stavebním 

spoření, ve znění pozdějších předpisů. Dále poplatky, které účastník hradí za zaloţení cílové 

částky a výše úplaty nebo způsob stanovení výše úplaty za vedení účtu stavebního spoření, 

zřízeného a vedeného k přijímání vkladu účastníka, a za sluţby nezbytně související                

s vedením tohoto účtu, přičemţ způsob stanovení výše úplaty nesmí být závislý jen na vůli 

stavební spořitelny. Nezbytně souvisejícími sluţbami s vedením účtu jsou takové sluţby, 

jejichţ poskytování ukládá stavební spořitelně obecně závazný právní předpis, nebo takové 

sluţby, jejichţ poskytnutí nemůţe účastník, který řádně plní závazky ze smlouvy, odmítnout 

bez toho, aby to pro něj mělo nepříznivý následek znamenající ztrátu nároku na státní 

podporu.  



25 

 

3. 2. 2 Vznik a zánik stavebního spoření 

Doba spoření začíná dnem uzavření smlouvy. V rámci spořící fáze je účastník 

stavebního spoření povinen spořit měsíčně částku, kterou si sjednal ve smlouvě o stavebním 

spoření. Většina stavebních spořitelen v ČR přitom nabízí stavební spoření přednastavené tak, 

aby spořící fáze trvala nejméně 5 - 6 let a účastník naspořil za toto období 40 nebo 50 % tzv. 

cílové částky. Při uzavírání smlouvy o stavebním spoření si účastník vţdy zvolí výši cílové 

částky. Cílová částka (dále jen CČ) se rovná součtu vkladů, státní podpory, úroků z vkladů     

a státní podpory, úvěru ze stavebního spoření, po odečtení daně z příjmů z těchto úroků.   

Stavební spoření zaniká dnem uzavření smlouvy o úvěru ze stavebního spoření, 

nejdříve však uplynutím čekací doby na poskytnutí úvěru, která nesmí být kratší neţ             

24 měsíců. Pokud ale účastník nevyuţije moţnosti vzít si překlenovací úvěr nebo úvěr               

ze stavebního spoření, pak má po 6 letech nárok na výplatu naspořené částky. Pokud stav účtu 

nedovršil stanovené cílové částky, můţe klient dále pokračovat ve spoření, neţ dosáhne výše 

CČ. Konec stavebního spoření je vázán na „naplnění“ CČ. Stavební spoření také končí 

zánikem právnické osoby jako účastníka. 

3. 2. 3 Poskytnutí úvěru 

Po spořící fázi nastává fáze úvěrová, kdy má účastník právo na poskytnutí úvěru        

ze stavebního spoření na financování bytových potřeb po splnění podmínek stanovených 

stavební spořitelnou ve všeobecných obchodních podmínkách, zejména po splnění 

předpokladů zajištění jeho návratnosti. Tento úvěr je charakterizován nízkými a pevnými 

úrokovými sazbami po celou dobu jeho splácení. 

Úvěr ze stavebního spoření můţe být účastníkem pouţit pouze na financování 

bytových potřeb. Financováním bytových potřeb účastníka se rozumí i financování bytových 

potřeb osob blízkých. Za osobu blízkou se pro účely tohoto zákona povaţuje příbuzný v řadě 

přímé, sourozenec a manţel. Stavební spořitelna můţe poskytnout účastníkovi úvěr do výše 

cílové částky. Účastník je povinen oznamovat stavební spořitelně pouţití úvěru na bytové 

potřeby. 
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3. 2. 4 Bytové potřeby 

Bytovými potřebami účastníka, který je fyzickou osobou, se pro účely zákona
7
 

rozumí: 

 výstavba bytového domu,
 
rodinného domu, nebo bytu ve vlastnictví,  

 změna stavby na bytový dům, rodinný dům nebo byt,  

 koupě bytového domu, rodinného domu nebo bytu včetně rozestavěné stavby těchto 

domů nebo bytu,  

 koupě pozemku v souvislosti s výstavbou nebo koupí bytového domu, rodinného 

domu nebo bytu, včetně rozestavěného bytového domu, rodinného domu nebo bytu, 

nebo s řešením jiných bytových potřeb,  

 splacení členského vkladu nebo podílu v právnické osobě, jejímţ je účastník členem 

nebo společníkem, stane-li se účastník nájemcem bytu, popřípadě bude-li mít jiné 

právo uţívání k bytu, v bytovém nebo rodinném domě ve vlastnictví této právnické 

osoby,  

 změna stavby, údrţba stavby, nebo udrţovací práce na bytovém domě a bytu            

ve vlastnictví, 

 vypořádání společného jmění manţelů nebo vypořádání spoluvlastníků, popřípadě 

dědiců v případě, ţe předmětem vypořádání je úhrada spoluvlastnického podílu,  

 úhrada za převod členských práv a povinností v druţstvu, nebo za převod podílu         

v právnické osobě, stane-li se účastník nájemcem bytu, popřípadě bude-li mít jiné 

právo uţívání bytu v bytovém domě nebo rodinném domě ve vlastnictví právnické 

osoby, které se převod členských práv a povinností nebo převod podílu týká,  

 řešení bytové potřeby úplatným převodem nebo přechodem, 

 připojení bytového domu nebo rodinného domu, nebo domu s byty ve vlastnictví       

k veřejným sítím technického vybavení, je-li účastník vlastníkem nebo 

spoluvlastníkem připojované stavby,  

 splacení úvěru, nebo půjčky pouţitých na financování bytových potřeb s výjimkou 

pokut nebo jiných sankcí.  

Bytová potřeba se musí nacházet v ČR.  

                                                           
7
 Pramen: zákon č. 21/1992 Sb., o stavebním spoření, ve znění pozdějších předpisů. 
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3. 3 Termínovaný vklad 

Termínovaný vklad je jednorázový vklad na bankovní účet, na kterém se po určitý čas 

(termín) peníze úročí určitou sazbou. Termínované vklady nejsou určeny pro běţný platební 

styk. Nelze na ně posílat výplatu, ani z nich platit výdaje. 

Banky termínované vklady poskytují většinou všem skupinám klientů, tzn. jak 

fyzickým osobám, tak i podnikatelům
8
. Pro jednotlivé skupiny klientů bývají v bankách 

zpravidla nastaveny odlišné úrokové sazby.  

Banky vyţadují určitý minimální vklad, který se pohybuje od 1 000 do 100 000 Kč. 

Záleţí na bance a také na skutečnosti, jestli jde o termínovaný vklad pro fyzické osoby nebo 

podnikatele. Pro podnikatele platí většinou vyšší částky minimálního vkladu. 

3. 3. 1 Členění termínovaných vkladů 

Podle doby trvání vkladu rozlišujeme:  

 krátkodobý vklad s dobou běhu od 7 dní do 12 měsíců, 

 střednědobý vklad s trváním 2, 3 a 4 roky, 

 dlouhodobý vklad, který je splatný nejdříve po 5 letech. 

Termínované vklady mohou být: 

  s jednorázovou splatností - vklad je úročen do dne splatnosti a úrok se zúčtovává       

v den splatnosti vkladu, po jeho skončení je celá částka i s úroky převedena na účet, 

který si klient zvolí nebo si ji můţe vybrat v hotovosti, vklad není obnovitelný. Tato 

praxe se vyuţívá obvykle u střednědobých a dlouhodobých účtů, 

  revolvingové (s automatickým obnovením) - vklad se po dni splatnosti automaticky 

obnoví na dobu původního termínu s úrokovou sazbou platnou v den obnovení vkladu, 

úrok je moţné v den splatností převést na klientem určený účet nebo připsat k vkladu.  

 

3. 3. 2 Úročení 

Vkladový účet můţe být úročen pevnou (fixní) nebo pohyblivou (variabilní) sazbou. 

Pevná sazba je stejná po celou dobu trvání vkladu. Pohyblivá sazba se mění v závislosti        

                                                           
8
 Viz obchodní zákoník §2, 2. odstavec. 

http://www.finance.cz/bankovnictvi/seznamy/banky/
http://www.finance.cz/bankovnictvi/informace/terminovane-vklady/rozdeleni-vkladu/
http://www.finance.cz/bankovnictvi/vklady/urokove-sazby/
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na vývoji úrokových sazeb na mezibankovním trhu (zejména podle sazeb PRIBOR
9
 a ČNB). 

Víceméně je věcí kaţdé banky, aby se rozhodla, jakou sazbu u kaţdého termínovaného vkladu 

nastaví. Některé banky pouţívají pouze sazby fixní, u jiných bank existuje moţnost výběru, 

zda pohyblivou nebo pevnou sazbu. Výše těchto sazeb je stanovena v závislosti na měně, 

délce trvání vkladu a výši vkladu. 

Banka připisuje úrok podle vlastních pravidel. Jednou z moţností je připsání v den 

splatnosti (hlavně u krátkodobých vkladů), jinou alternativou zase pravidelný přípis v určitém 

intervalu například kaţdé 3 měsíce (především u střednědobých a dlouhodobých vkladů). 

V současnosti jsou úrokové sazby dost nízké (od 1,5 – 4,5 %), navíc z úrokových 

výnosů se platí 15% daň. Připočítáte-li působení inflace, výnos je zanedbatelný. Proto je 

vhodnější vyuţít termínovaných vkladů spíše pro krátkodobé uloţení peněz, neboť úrok je zde 

vyšší neţ na běţných účtech. 

3. 3. 3 Měna 

Banky nabízejí uzavření termínovaných vkladů také v zahraničních měnách. Většinou 

vedou účty v amerických dolarech, eurech či britských librách. Riziko ztrát je zde spojené      

s běţným kurzovým rizikem pohybu kurzu koruny vůči zahraničním měnám. Pokud dochází   

k posilování koruny (tj. například ke zdraţování z 28 Kč za jedno EUR na 27 Kč), pak sice    

v rámci termínovaného vkladu v cizí měně lze naspořit určitou částku, ta se ovšem při 

případném převodu zpět na koruny znehodnocuje a k dispozici je v nejhorším případě méně 

českých korun neţ na počátku spoření. Naopak v případě oslabování naší měny (pohyb kurzu 

například z 27 Kč na 28 Kč za jedno EUR) se získává nejen díky úroku z vkladu, ale i při 

proměně cizí valuty zpět na koruny.  

3. 3. 4 Pojištění vkladů 

Termínovaný vklad pouţívají převáţně ti, kteří mají rádi uloţeny své peníze v bezpečí. 

Vklady v bance jsou pojištěny pro případ krachu či platebních problémů banky. 

Podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, jsou banky 

povinny pojišťovat pohledávky z vkladů a přispívat v zákonem stanoveném rozsahu do Fondu 

pojištění vkladů (dále jen Fond). Roční příspěvek banky do Fondu činí 0,1 % z průměru 

objemu pojištěných pohledávek z vkladů za předchozí rok, včetně úroků. Průměrný objem 

                                                           
9
 Sazba, za kterou si banky půjčují depozita, fixing úrokových sazeb na trhu. 

http://www.finance.cz/bankovnictvi/sazby-cnb/
http://www.finance.cz/bankovnictvi/seznamy/banky/
http://www.finance.cz/bankovnictvi/vklady/urokove-sazby/
http://www.finance.cz/bankovnictvi/seznamy/banky/
http://www.finance.cz/bankovnictvi/financni-kalkulacky/prevodnik/
http://www.finance.cz/bankovnictvi/meny/
http://www.finance.cz/bankovnictvi/seznamy/banky/
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pojištěných pohledávek z vkladů banka propočítává podle stavu pojištěných pohledávek         

z vkladů k poslednímu dni kaţdého kalendářního měsíce v předchozím roce, a to včetně 

úroků, na jejichţ připsání vznikl vkladateli nárok k témuţ dni. Výpočet se provádí v české 

měně. U pohledávek z vkladů vedených v cizí měně se pro přepočet na českou měnu pouţije 

kurz devizového trhu vyhlášený ČNB ke dni, ke kterému je prováděn výpočet. 

Náhrada za pojištěnou pohledávku z vkladu se oprávněné osobě z Fondu poskytne 

poté, co Fond obdrţí písemné oznámení ČNB o neschopnosti banky dostát závazkům vůči 

oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek. Pro výpočet náhrady se sečtou 

všechny pojištěné pohledávky z vkladů oprávněné osoby u banky. Náhrada oprávněné osobě 

se poskytuje v částce nejvýše 50 000 EUR pro jednu oprávněnou osobu u jedné banky. 

3. 4 Otevřené podílové fondy 

 Otevřeným podílovým fondem (dále jen OPF) je myšlena forma tzv. kolektivního 

investování. Tím se rozumí činnost spočívající ve sdruţování peněţních prostředků ve fondu  

a jejich následné investování na principu rozloţení rizika a další obhospodařování tohoto 

majetku. Kolektivní investování upravuje zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 OPF (Musílek, 1999) svým podílníkům výměnou za vloţené peníze vydávají tzv. 

podílové listy, jejichţ hodnota odpovídá podílu investovaných prostředků na vlastním jmění 

fondu. Kurz podílového listu tak vţdy dává přesnou informaci o tom, jak se mění zhodnocení 

portfolia fondu a při prodeji podílových listů investor získává svůj podíl na majetku fondu.  

 Podílový fond není právnickou osobou. Jeho veškerá činnost je zajišťována investiční 

společností
10

. Je pouze souhrnem majetku, který náleţí všem vlastníkům podílových listů. 

Podílový fond je finanční seskupení, jehoţ úkolem je zhodnotit finanční prostředky, které 

spravuje. Nemá omezen počet emitovaných podílových listů. Součástí názvu otevřeného 

podílového fondu je obchodní firma investiční společnosti, která jej obhospodařuje,                

a označení, ţe jde o „otevřený podílový fond". 

 

 

                                                           
10

 Seznam investičních společností viz Příloha č. 2. 
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3. 4. 1 Podílový list 

 Podílový list je cenný papír, který představuje podíl podílníka na majetku v podílovém 

fondu a se kterým jsou spojena další práva plynoucí ze zákona nebo statutu. Podílový list 

obsahuje název podílového fondu, jmenovitou hodnotu podílového listu, jestliţe je stanovena, 

údaj o formě podílového listu, datum vydání nebo emise podílového listu, u listinné podoby 

také číselné označení podílového listu, podpisy nebo otisky podpisů osob oprávněných k datu 

emise jednat jménem investiční společnosti a u podílového listu na jméno téţ jméno prvního 

podílníka.  

Podílové listy stejného podílového fondu a stejné jmenovité hodnoty zakládají stejná 

práva podílníků. Převod podílového listu na řad je účinný ve vztahu k investiční společnosti 

zápisem do seznamu podílníků vedeného investiční společností.  

Zisku z podílového listu se dosahuje aţ v době, kdy se klient rozhodne své podíly       

ve fondu prodat. Skutečná hodnota výnosu je dána nákupní a prodejní cenou a poplatky 

investičního fondu. 

Podílové listy je investiční společnost povinna odkoupit kdykoliv. Maximální lhůta 

pro výplatu peněz je 15 dní. Téměř všechny investiční společnosti však peníze svým klientům 

převádějí mnohem dříve. Především u dceřiných společností velkých bank jsou peníze na účtu 

klienta jiţ dva aţ čtyři dny po příkazu k prodeji. 

3. 4. 2 Členění podílových fondů 

Při výběru vhodného podílového fondu by se investor měl zajímat: 

 o investiční horizont plánované investice,  

 jaké riziko ztráty je schopen nést,  

 kolik času můţe věnovat správě svých investic,  

 o minulou výkonnost fondu vzhledem k jiným fondům obdobné charakteristiky, jako 

doplňující informace. 

Rozlišujeme fondy akciové, dluhopisové, smíšené, garantované, nemovitostní, fondy 

peněţního trhu a fondy fondů. Tyto jednotlivé fondy se od sebe liší rizikem a časovým 

horizontem, po kterém by měly přinášet výnos.  

Akciové fondy jsou charakterizovány vyšším rizikem, tedy je očekáván vyšší výnos. 

Pro tento typ fondů se očekává výnos spíše v delším časovém horizontu. Naproti tomu by se 
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daly například fondy peněţního trhu označit za méně rizikové, tedy s nízkým výnosem a jsou 

vhodné spíše pro krátkodobější uloţení prostředků. Investuje se zde např. do státních 

pokladničních poukázek nebo krátkodobých dluhopisů. 

3. 4. 3 Správa majetku 

Fondy, respektive správcovské investiční společnosti, zaměstnávají řadu analytiků      

a portfolio manaţerů, kteří vyhledávají nejatraktivnější investiční příleţitosti a mají                

k dispozici mnohem větší objem informací, neţ jaký můţe nashromáţdit individuální 

investor. Prostředky jsou spravovány kvalifikovanými odborníky, kteří mají dostatek 

informací a nástrojů, jenţ jim včas umoţňuje zareagovat na změny na finančních trzích.  

Objem spravovaných prostředků fondům také umoţňuje investovat do CP, které si 

drobný investor sám koupit nemůţe (například státní dluhopisy), nebo některé investice 

provádět za výhodnějších podmínek. 

3. 4. 4 Omezení rizika 

Portfolia všech fondů tvoří mnoho CP (dluhopisů, akcií i podílových listů jiných 

fondů, část prostředků bývá uloţena i na termínovaných vkladech), takţe propad ceny 

některého z nich má na celkový výnos jen malý vliv. K dispozici je navíc široká škála fondů    

s různou rizikovostí, od fondů peněţního trhu s minimálním rizikem aţ po agresivní akciové 

fondy, které nabízí potenciálně vysoký výnos, ale i nebezpečí, ţe investor můţe část 

vloţených prostředků ztratit.  

Zákon omezuje riziko ztrát investorů tím, ţe stanovuje limity pro drţbu cenných 

papírů od jednoho subjektu (firma, obec, stát, centrální banka) v portfoliu fondu. Manaţer 

fondu smí investovat jen v rámci daných pravidel. Při podezření z činnosti v rozporu se 

zákonem, má podílník právo se obrátit na ČNB, která jeho podnět prošetří  a vydá rozhodnutí. 

3. 4. 5 Poplatky fondu 

Při investování do fondů je třeba počítat s poplatky, které si investiční fondy účtují. 

Poplatky se vypočítávají z investované částky. Patří mezi ně: 

 vstupní poplatky,  

 správní poplatky, 

http://www.finance.cz/kapitalovy-trh/informace/druhy-fondu/strategie/
http://kurzy.finance.cz/fondy/
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 výstupní poplatky.  

Hodnota výnosu je vţdy dána rozdílem mezi nákupní a prodejní cenou a poplatky 

investičního fondu. Nejvyšším poplatkem je vstupní poplatek, který inkasuje správce fondu 

(investiční společnost) při nákupu podílových listů. Jeho výše činí u většiny akciových           

a derivátových fondů 2 - 3 %. Většina dluhopisových fondů zakotvuje poplatek do 1,5 %. Při 

investici do fondů peněţního trhu je poplatek do 0,5 %. Jsou ovšem i takové fondy, které 

nevybírají ţádné poplatky. Většinou ani v těchto případech investor neušetří. Investiční 

společnost totiţ poţaduje úhradu jiných typů poplatků.   

 Za správu fondu si účtují investiční fondy další částku, zpravidla od 0,9 % do 2 %.      

U dluhopisových fondů by poplatek za správu neměl být vyšší neţ 1,5 %, u akciových fondů 

bývá poplatek za správu ještě o něco vyšší. Poplatek je většinou strháván při kaţdém 

ohodnocení čistého obchodního jmění fondu. Tím se denně, případně jedenkrát týdně sniţuje 

výnos podílníka. Investor tento odpočet nevidí, protoţe platba správního poplatku se sráţí 

přímo z vypočítaného čistého obchodního jmění na podílový list.  Nákladovou poloţku pro 

investora tvoří poplatky společnosti, která vede investiční účet. Tento účet můţe být veden 

přímo u společnosti obhospodařující podílové fondy. To je výhodné, protoţe v mnoha 

případech jsou tyto účty zdarma. Část investičních účtů je ale vedena u bankovních domů, 

které si za své sluţby účtují různé sazby. Poplatek můţe dosáhnout aţ 1 %.  

V úvahu přichází i výstupní poplatek. Ten je účtován, pokud se podílník rozhodne       

z investičního fondu vystoupit. Přestoţe si drtivá většina fondů tento poplatek jiţ neúčtuje, 

můţeme se s ním setkat. 

3. 4. 6 Daňový aspekt 

 Daňová úprava investic do otevřených podílových fondů je velmi výhodná. Drţí-li 

investor podílové listy déle neţ šest měsíců, neplatí ze zisku z jejich prodeje ţádnou daň. 

Naopak nevýhodný je daňový reţim dividendových fondů, které svůj zisk kaţdoročně 

podílníkům rozdělují formou dividendy. Ta se totiţ daní patnácti procenty, stejně jako 

například úroky z termínovaných vkladů. Sráţku provede přímo investiční společnost, proto 

není nutné kvůli vyplacené dividendě podávat daňové přiznání. 

 

http://poradna.finance.cz/investice/
http://www.finance.cz/bankovnictvi/seznamy/banky/
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4  Srovnání a výběr nejvhodnější varianty investování 

U kaţdé investice je třeba zvaţovat tři základní parametry. Prvním je výnos, tj. kolik 

danou investicí investor získá, druhým riziko, jak velké hrozí nebezpečí, ţe investor část 

investovaných prostředků ztratí, a posledním je likvidita, která vyjadřuje, jak rychle                

a za jakých podmínek můţe investor svou investici proměnit na hotové peníze. 

V této části budu hledat výhody a nevýhody jednotlivých druhů investování, dále budu 

tyto varianty investování srovnávat s investováním do penzijních fondů a na závěr vyberu 

nejvhodnější variantu. 

 

4. 1 Výhody a nevýhody jednotlivých variant investování 

4. 1. 1 Penzijní fond 

První nespornou výhodou penzijního připojištění je státní příspěvek. Ten obdrţí kaţdý 

účastník penzijního připojištění, který uzavře smlouvu s penzijním fondem. Je připisován     

po celou dobu spoření a jeho výše závisí na měsíčním příspěvku, maximálně však 150 Kč     

za měsíc při měsíčním příspěvku 500 Kč a více, coţ odpovídá 1 800 Kč za rok. Je tedy 

nejvýhodnější spořit (investovat) 500 Kč za měsíc.  

Výhodou pro penzijní připojištění je i daňový odpočet od základu daně z příjmů 

fyzických či právnických osob. Daňovou úlevu získá účastník v případě, ţe na penzijní 

připojištění zaplatí za zdaňovací období 6 000 Kč a více. Částku nad 6 000 Kč si účastník 

můţe odečíst od základu daně z příjmů fyzických osob. Nejvyšší moţný odpočet přitom činí 

12 000 Kč ročně. Proto je z tohoto pohledu nejvýhodnější spořit 1 500 Kč měsíčně, tedy 

18 000 Kč ročně, čímţ účastník dosáhne maximálního daňového zvýhodnění. 

Účast podnikatele nebo zaměstnavatele na penzijním připojištění se státním 

příspěvkem je také výhodou. Pokud se zaměstnavatel rozhodne přispívat účastníkovi            

na penzijní připojištění, jeho náklady budou uznány aţ do výše 3 % vyměřovacího základu 

zaměstnance pro pojistné na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti. Příspěvek 

zaměstnavatele na penzijní připojištění je navíc osvobozen od daně z příjmu zaměstnance     

aţ do výše 5% vyměřovacího základu pro pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek         

na státní politiku zaměstnanosti. Podstatné je, ţe v případě zaměstnavatele i zaměstnance 

příspěvek na penzijní připojištění v jakékoliv výši nepodléhá platbám ani sociálního ani 

zdravotního pojištění. Zaměstnavatel tak ušetří 35 % z příspěvku oproti vyplácení mzdy, 
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zaměstnanec pak 12.5 %. Daně se pak sniţují hned dvakrát, a to jak z pohledu zaměstnance, 

tak z pohledu zaměstnavatele.  

Moţnost výběru při výplatě dávek je další výhodou. Účastník má moţnost vybrat si   

ze tří moţností výplaty dávek, a to vyplácení pravidelně, najednou nebo kdykoliv. Vyplácení 

pravidelně spočívá v tom, ţe po skončení penzijního připojištění si účastník nechá vyplácet 

penzi pravidelně, čímţ si zlepší svůj měsíční příjem. Vyrovnání najednou, tzv. jednorázové 

vyrovnání, kdy si účastník nechá vyplatit celou naspořenou částku se státními příspěvky       

za celou dobu spoření a s připsaným zhodnocením, které fond poskytnul. Vloţené peníze, 

kromě státních příspěvků a jejich výnosů, na které v tomto případě nemá účastník dle 

smluvních podmínek nárok, účastník můţe kdykoli získat zpět včetně připsaného zhodnocení 

formou odbytného. Podmínkou je, ţe spoří alespoň 12 měsíců. 

Účastník penzijního připojištění můţe příspěvek na penzijní připojištění měnit. Můţe 

ho sníţit či zvýšit, poţádat o odklad jeho placení nebo poţádat o přerušení jeho placení. Můţe 

ho tedy přizpůsobit své finanční situaci, coţ je také výhodu. 

Výhodou je i to, ţe účastník má garantovaný výnos od penzijního fondu, nikdy se 

neúčastní krytí špatného hospodaření fondu. Hospodaření penzijních fondů také podléhá 

přísnému státnímu dozoru. 

Nevýhodou penzijního připojištění je konzervativnost v investování, ve volbě 

finančních instrumentů, do kterých penzijní fondy investují. Kvůli povinnosti fondu 

dosahovat nezáporné nominální zhodnocení, investuje do méně rizikových a tedy i méně 

výnosných CP, jako jsou dluhopisy, pokladniční poukázky a termínované vklady. Účastnici 

sice o nic nepřijdou, ale také mnoho nevydělají. 

4. 1. 2 Životní pojištění 

Výhoda ţivotního pojištění spočívá v tom, ţe v sobě zahrnuje jednak spoření 

(investování) a jednak pojistnou ochranu proti nepředvídatelným událostem, a to nejen        

pro účastníka, ale také pro osoby jemu blízké. 

Další výhodou tohoto pojištění je daňová uznatelnost. Podle zákona o daních z příjmů 

můţe účastník odepisovat ze základu daně aţ 12 000 Kč ročně. Pokud účastník uzavře více 

pojistných smluv, částky pro odpočet se sčítají, platí však maximální dvanáctitisícová hranice. 

Nevýhodou se pro daňový odpočet můţe stát poţadavek 60/60, coţ znamená, ţe je v pojistné 

smlouvě sjednáno pojistné plnění aţ po 5 letech (60 měsících) od uzavření pojistné smlouvy   

a nejdříve v 60 letech účastníka. 
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Mezi výhody ţivotního pojištění řadíme i moţnost uzavření libovolného počtu smluv 

s různými ţivotními pojišťovnami. 

Při přispívání zaměstnavatele na ţivotní pojištění zaměstnanci si můţe zaměstnavatel 

odečíst od základu daně aţ 8 000 Kč na jednoho zaměstnance. Z částky příspěvku 

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

pojištění. V následující tabulce uvádím výši roční daňové úspory zaměstnavatele a jeho 

výhodu při příspěvku na soukromé ţivotní pojištění oproti přímému zvyšování hrubé mzdy. 

Tab. 4. 1 Roční úspora zaměstnavatele 

  
Navýšení 

hrubé mzdy 

Příspěvek na 

ŢP 

Zvýšení hrubého příjmu 

zaměstnance 1 000 Kč 1 000 Kč 

Zvýšení čistého příjmu 

zaměstnance 665 Kč 1 000 Kč 

Zdravotní pojištění 90 Kč  0 Kč 

Sociální pojištění 260 Kč 0 Kč 

Měsíční náklady na 

zaměstnance 1350 Kč  1 000 Kč 

Roční náklady na 

zaměstnance 16 200 Kč 12 000 Kč 

Roční náklady na 50 

zaměstnanců 810 000 Kč 600 000 Kč 

Zdroj: www.finance.cz 

Výhodou investičního ţivotního pojištění je také moţnost volby investiční strategie 

(neplatí pro kapitálové ŢP).  U tohoto typu ţivotního pojištění sám účastník rozhoduje, jak se 

budou jeho finanční prostředky zhodnocovat, čímţ můţe ovlivnit svůj výnos. 

V ţivotním pojištění můţe účastník měnit parametry pojistné smlouvy, např. sniţovat 

či zvyšovat pojistnou částku či pojistné, přidávat či odebírat různá připojištění, dokonce          

i měnit pojistnou dobu. Účastník si jednoduše přizpůsobuje ţivotní pojištění své momentální 

potřebě a aktuální ţivotní situaci.  

Nevýhodou je, ţe ne kaţdý můţe ţivotní pojištění uzavřít. Pojišťovny zkoumají 

zdravotní stav pojištěného, a jakmile je pro ně příliš velkým rizikem, odmítnou ho pojistit.  

Problém je i s nízkou likviditou. Peníze uloţené v ţivotním pojištění nejsou lehce 

dostupné a jejich výběr je většinou spojen se sankcemi za jejich předčasný výběr. 
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4. 1. 3 Stavební spoření 

Největší výhodou stavebního spoření je moţnost získání státní podpory. Její výše roste 

podle výše vloţených peněz, ovšem jen do maxima daného zákonem. Pro smlouvy 

o stavebním spoření uzavřené do 31. 12. 2003 bylo toto maximum 4 500 Kč ročně při ročním 

vkladu 18 000 Kč. U novějších smluv je maximum 3 000 Kč při uloţení 20 000 Kč za rok. 

Výhodou je i nulové riziko, protoţe vklady jsou chráněny zákonem č. 21/1992 Sb.,     

o bankách, ve znění pozdějších předpisů.  

Mezi další výhody řadíme libovolný počet smluv uzavřených jedním účastníkem, 

moţnost spojení spoření s výhodným běţným úvěrem na bytové potřeby a také, ţe zisky       

ze stavebního spoření nepodléhají dani. 

Nevýhodou je likvidita, v tomto případě doba spoření. U starších smluv stačilo spořit 

pět let, aby si klient mohl vybrat naspořené peníze včetně úroků a státní podpory. Novější 

smlouvy to umoţňují nejdříve po šesti letech. Při dřívějším výběrů prostředků účtuje stavební 

spořitelna sankce, nejčastěji 0,5 % z cílové částky. Jinou nevýhodou je omezená moţnost 

výběru vkladů. Pokud účastník potřebuje jen část vkladů, které má na účtu stavebního 

spoření, musí si vybrat vţdy celou částku a spoření ukončit. 

Další nevýhodou jsou vysoké poplatky spojené se stavebním spořením. Prvním 

poplatkem je poplatek za zřízení stavebního spoření, který je významným faktorem 

ovlivňujícím výsledné zhodnocení. Tento poplatek činí 1 % z cílové částky. A dále pak roční 

poplatek za vedení účtu.  

4. 1. 4 Termínovaný vklad 

Výhodou termínovaného vkladu je zhodnocení volných peněţních prostředků, které je 

výhodnější neţ u běţných účtů. U většiny bank se setkáme s bezplatným zřízením a vedením 

termínovaného účtu a správa termínovaného vkladu je časově nenáročná. 

Výhodou je i rizikovost, protoţe termínovaný vklad je pojištěn podle zákona              

č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a to aţ do výše 50 000 EUR. 

Nevýhodou termínovaného vkladu je, ţe za předčasný výběr peněz z účtu (před 

uplynutím dohodnuté doby splatnosti) si banky účtují sankční poplatky (asi 2 % - záleţí       

na bance) a někde peníze nelze předčasně vybrat vůbec. 

V současné době nejsou termínované vklady tak výhodné, jak v dřívějších dobách.    

Můţe za to zejména inflace, která úroky u termínovaných vkladů znehodnocuje. 
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Nevýhodné jsou i další aspekty, například z úroků z vkladu se platí daň ve výši 12,5%,  

banky podmiňují uzavření vkladem minimální částky, některé banky nedovolí vloţit             

na termínovaný vklad libovolnou částku apod. 

U vkladů v cizích měnách je nutno počítat s rizikem vyplývajícím z pohybu 

devizových kurzů vůči české koruně. 

4. 1. 5 Otevřené podílové fondy 

Výhodou podílových fondů je, ţe umoţňují i drobnému investorovi participovat        

na růstu velkých světových firem účastí na investicích, které by pro něj, jako                        

pro individuálního investora, byly nedosaţitelné (např. obchody s dluhopisy, kde jsou nutné 

aţ stovky miliónů korun na jeden obchod). Nezanedbatelné není ani výrazné sníţení nákladů 

při obchodování, neboť fondy investují v daleko vyšších řádech při niţších transakčních 

nákladech, které jsou jinak pro jednotlivého investora daleko vyšší. 

Další výhodou je existence široké nabídky otevřených podílových fondů, které se        

od sebe liší svým investičním zaměřením, rizikem a investičním horizontem. Investor má tedy 

moţnost investovat jak do fondu, který je určen pro opatrnější, tzv. konzervativní investory, 

tak do fondu pro  tzv. agresivní investory s vyšším investičním rizikem.  

Výnosy z podílových listů mají výrazné daňové zvýhodnění. Pokud si                

podílník - fyzická osoba koupí podílové listy a drţí je po dobu delší neţ 6 měsíců od data 

nákupu, výnosy z těchto podílových listů nepodléhají zdanění.  

Výhodou je i likvidita. Investor můţe kdykoliv poţádat investiční společnost jako 

obhospodařovatele fondu o zpětný prodej podílových listů za aktuální kurz. Peníze obdrţí    

ze zákona nejpozději do 15 dnů.  

Výhodou také je, ţe fond obvykle investuje do několika desítek titulů a tak dokáţe 

efektivně rozkládat investiční riziko. 

Nevýhodou investic do OPF je, ţe nejsou pojištěny. OPF však podléhají přísné 

regulaci, která je dána zákonem. Současně jejich hospodaření dozoruje ČNB, depozitář           

a nezávislý auditor. O majetku fondů se účtuje odděleně od majetku správce fondu a správce 

nesmí peníze investovat jinak, neţ ukládá zákon a statut fondu. Členové Asociace pro 

kapitálový trh ČR se zavázali plnit daleko přísnější regulační pravidla, neţ jim ukládá zákon 

č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů. Mimo jiné pravdivě 

informovat o zaměření fondu a rizicích, která jsou s investicí spojena, a dodrţování Etického 

kodexu. 
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Při investování do OPF není zaručena plná návratnost původně investované částky. 

Výnos zde tedy není garantován. Zejména při investicích do akciových fondů či                    

do indexových fondů investujících do akciových indexů musí investor počítat často                  

s výraznými výkyvy v hodnotách kurzu. 

Nevýhodou jsou také poplatky, a to vstupní, správní a výstupní. Nejvyšším je vstupní 

poplatek, který se nachází v hodnotách od 0,5 – 3 % z nakoupených podílových listů, dále 

správní poplatky 0,9 – 2 % a někdy je také účtován výstupní poplatek. 

Nákup podílových listů je často zatíţen přiráţkou a sráţkou. U akciových fondů          

v případě niţších investic není výjimkou ani přiráţka ve výši 5,5%. Pro investora, který má    

k dispozici vyšší objem prostředků (např. nad 1 mil. Kč), můţe být z hlediska poplatků a při 

splnění dalších podmínek výhodné svěřit své prostředky obchodníkovi s cennými papíry        

k individuální správě portfolia. 

 

4. 2 Srovnání investování do penzijních fondů s vybranými možnostmi 

investování 

4. 2. 1 Penzijní fondy a životní pojištění 

 Při investování do penzijních fondů a ţivotního pojištění dochází k velmi podobnému 

investování. Obě jsou sjednávány za účelem spoření na stáří, ţivotní pojištění můţe být navíc 

sjednáno za účelem krytí rizika, a to rizika smrti nebo doţití. Tyto dva produkty lze 

porovnávat z několika hledisek.  

 Prvním je dlouhodobost těchto produktů. U obou musíme počítat s dlouhodobou 

investicí. U penzijního fondu lze po 15 letech vybrat polovinu naspořených prostředků,          

u ţivotního pojištění tato moţnost není. U obou produktů se setkáváme s nízkou likviditou. 

 Dalším je daňový aspekt. U obou lze odečítat z daňového základu aţ 12 000 Kč ročně. 

U penzijního připojištění odčítáme za zdaňovací období částku, kterou poplatník zaplatí       

na penzijní připojištění nad 6 000 Kč. To znamená, ţe poplatník musí měsíčně odesílat         

na účet penzijního fondu více neţ 500 Kč, protoţe vše nad tuto částku je daňově uznatelným 

nákladem aţ do stanovené maximální hranice. U ţivotního pojištění je to jednodušší, protoţe 

příspěvky jsou daňově uznatelné do stanovené hranice, neexistuje zde částka, kterou bychom 

nejprve museli odečíst. Pouze musí být splněna podmínka 60/60, jak jiţ bylo uvedeno výše. 



39 

 

Jak investice do penzijních fondů, tak investice do ţivotního pojištění, přináší zisk     

ve formě zhodnocení vloţených prostředků. Tyto prostředky jsou zhodnocovány z výsledku 

hospodaření penzijního fondu nebo ţivotní pojišťovny. U ţivotního pojištění můţe účastník 

zvolit libovolnou strategii investování, můţe tedy docílit vyššího nebo niţšího zhodnocení 

svých prostředků u ţivotní pojišťovny. U penzijního fondu máme garantovaný nezáporný 

výnos, který se navíc ještě zvyšuje o státní příspěvek. Ten je poskytován ze státního rozpočtu 

za kaţdý měsíční příspěvek odeslaný na účet fondu a to aţ do výše 1 800 Kč ročně.  

 Na oba produkty můţe přispívat zaměstnavatel. U penzijního připojištění jsou daňově 

uznatelné náklady aţ do výše 3 % z vyměřovacího základu zaměstnance pro pojistné            

na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti. U ţivotního pojištění jsou tyto 

náklady uznány do výše 8 000 Kč na jednoho zaměstnance. 

 Výhodou ţivotního pojištění je moţnost uzavřít více pojistných smluv, coţ                  

u penzijního připojištění nelze. U penzijního připojištění lze ale prostředky převést k jinému 

penzijnímu fondu bez ztráty státního příspěvku či zhodnocení od fondu. Stejně jsou na tom 

však u moţnosti měnit výši příspěvku a přerušit placení. 

 Porovnání výnosu z obou variant po 6 a 30 letech spoření je uvedeno v následujících 

tabulkách Tab. 4. 2 a Tab. 4. 3.  

Tab. 4. 2 Srovnání investování do penzijních fondů a ţivotního pojištění za krátké období
11

 

 

 

 

 

                                                           
11

 K výpočtu krátkého i dlouhého období byl pouţit on-line kalkulátor na stránkách serveru 

www.penzijnipripojisteni.wz.cz a www.mesec.cz. 

12
 Zhodnocení penzijního fondu Allianz za rok 2008. 

13
 Měsíční příspěvek (investiční výdaj) je 500 Kč, počítá se s daňovou úsporou 15 % (88 Kč). 

Varianta 

investování 

Měsíční 

příspěvek 

(Kč) 

Doba spoření 

(v letech) 

Roční 

zhodnocení 

(% p. a.) 

Státní 

příspěvky 

celkem 

Příspěvky 

celkem 

(Kč) 

Výnosy 

celkem 

(Kč) 

Celkem 

naspořeno 

(Kč) 

Penzijní 

připojištění 500 6 3,0
12

 10 800 36 000 4 473 51 273 

Ţivotní 

pojištění 588
13

 6 2,4 - 36 000 9 543 45 543 
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Celková výnosnost (CV) = (Celkem naspořeno /Vložené prostředky) - 1 

 

CV penzijního fondu = (51 273 / 36 000) - 1 = 0,4243 = 42,43 % 

CV ţivotního pojištění = (45 543 / 36 000) - 1 = 0,2651= 26,51 % 

  

Tab. 4. 3 Srovnání investování do penzijních fondů a ţivotního pojištění za dlouhé období 

Varianta 

investování 

Měsíční 

příspěvek 

(Kč) 

Doba spoření 

(v letech) 

Roční 

zhodnocení 

(% p. a.) 

Příspěvky 

celkem 

(Kč) 

Státní 

příspěvky 

celkem 

Výnosy 

celkem 

(Kč) 

Celkem 

naspořeno 

(Kč) 

Penzijní 

připojištění 500 30 3,0 180 000 54 000 143 118 377 118 

Ţivotní 

pojištění 588 30 2,4 180 000 - 128 852 308 852 

 

CV penzijních fondů = (377 188 / 180 000) – 1 = 1,0955 = 109,55 % 

CV ţivotního pojištění = (308 852 / 180 000) – 1 = 0,7158 = 71,58 % 

 Při propočtu krátké a dlouhé varianty je investování do penzijních fondů výhodnější 

v obou případech.  

Graf 4. 1 Srovnání naspořené částky z penzijního připojištění a z ţivotního pojištění 

v krátkém a dlouhém období 
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4. 2. 1 Penzijní fondy a stavební spoření 

 Při porovnávání těchto dvou variant investování dochází k rozdílnosti v účelu 

investování prostředků. U penzijního připojištění vkládáme peněţní prostředky z důvodu 

zajištění se na stáří, kdy jediným příjmem člověka je starobní důchod, a proto by se mohlo 

stát, ţe by se o sebe nemohl sám ekonomicky postarat. Měsíční příspěvky na penzijní 

připojištění si účastník můţe zvolit ve výši, která mu vyhovuje a nezatěţuje ho, minimálně 

však 100 Kč měsíčně, aby mu z příspěvku náleţel státní příspěvek. Oproti tomu stavební 

spoření si účastník zakládá jednak z důvodu, ţe je tato forma spoření výhodně podporovaná 

státem (stejně jako u penzijního připojištění), a jednak z důvodu moţnosti v budoucnu vzít si 

účelový úvěr, kdy úvěry ze stavebního spoření patří mezi „nejlevnější“. Stavebním spořením 

si tedy člověk „kryje“ budoucí potřebu vzít si úvěr na stavbu rodinného domu, koupi bytu, 

rekonstrukci a další. 

 Srovnávajícím aspektem je tedy státní podpora. U penzijního připojištění je 

poskytován státní příspěvek aţ do výše 1 800 Kč ročně. U stavebního spoření je státní 

příspěvek aţ 3 000 Kč ročně. V obou případech záleţí na výši příspěvku, a to u penzijního 

připojištění za měsíční příspěvek 500 Kč a více a u stavebního spoření za roční příspěvky 

20 000 Kč. Při menším příspěvku je potom státní příspěvek niţší. 

 U obou produktů se setkáme s určitou bezpečností vkladů. Penzijní fondy musí 

hospodařit s prostředky účastníků podle zákona s odbornou péčí. Také podléhají přísnému 

státnímu dozoru. U stavebních spořitelen jsou vklady chráněny zákonem č. 21/1992 Sb.,        

o bankách, ve znění pozdějších předpisů, kdy všechny vklady musí být podle tohoto zákona 

pojištěny. 

 Výhodou penzijního připojištění jsou nulové zřizovací výdaje. Při uzavření smlouvy    

o penzijním připojištění se státním příspěvkem účastník nehradí ţádné poplatky. U stavebního 

spoření jsou naopak tyto náklady vysoké. Při uzavření smlouvy o stavebním spoření hradí 

účastník obvykle 1 % z cílové částky. Například při zvolení cílové částky 200 000 Kč uhradí 

2 000 Kč, coţ podstatně sniţuje v prvním roce výnos ze stavebního spoření.  

 V následujících tabulkách Tab. 4. 4 a Tab. 4. 5  je uvedeno srovnání výnosů po 6 a 30 

letech spoření. 
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Tab. 4. 4 Srovnání investování do penzijních fondů a stavebního spoření za krátké období
14

 

Varianta 

investování 

Měsíční 

příspěvek 

(Kč) 

Doba spoření 

(v letech) 

Roční 

zhodnocení 

(% p. a.) 

Příspěvky 

celkem 

(Kč) 

Státní 

příspěvky 

celkem 

Výnosy 

celkem 

Celkem 

naspořeno 

Penzijní 

připojištění 500 6 3,0 36 000 10 800 4 473 51 273 

Stavební 

spoření 500 6 2,0 36 000 5 400 2 649 44 029 

 

CV penzijního fondu = (51 273 / 36 000) - 1 = 0,4243 = 42,43 % 

CV stavebního spoření = (44 029 / 36 000) - 1 = 0,2230 = 22,3 % 

Tab. 4. 5 Srovnání investování do penzijních fondů a stavebního spoření za dlouhé období 

Varianta 

investování 

Měsíční 

příspěvek 

(Kč) 

Doba spoření 

(v letech) 

Roční 

zhodnocení 

(% p. a.) 

Příspěvky 

celkem 

(Kč) 

Státní 

příspěvky 

celkem 

Výnosy 

celkem 

Celkem 

naspořeno 

Penzijní 

připojištění 500 30 3,0 180 000 54 000 143 118 377 118 

Stavební 

spoření 500 30 2,0 180 000 27 000 76 282 283 284 

 

CV penzijního fondu = (377 188 / 180 000) – 1 = 1,0955 = 109,55 % 

CV stavebního spoření = (283 284 / 180 000) – 1 = 0,5738 = 57,38 % 

 

Výnos ze stavebního spoření je niţší, důvodem je niţší státní příspěvek a roční 

zhodnocení poskytované stavební spořitelnou. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 Pro výpočet byl pouţit on-line kalkulátor na stránkách serveru www.penzijnipripojisteni.wz.cz a 

www.penize.cz. 
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Graf 4. 2 Srovnání naspořené částky z penzijního připojištění a ze stavebního spoření 

v krátkém a dlouhém období 

 

Oproti tomu u stavebního spoření zisky nepodléhají dani z příjmů. U penzijního 

připojištění se nedaní státní příspěvek ani příspěvek účastníka. Dani podléhá pouze výnosy 

z příspěvků a příspěvky zaměstnavatele. 

 Kdyţ v penzijním připojištění chceme vybrat naspořené prostředky dříve, nelze to 

provést dříve neţ po jednom roce spoření a přicházíme o státní příspěvek a výnosy z něj.        

U stavebního spoření při dřívějším výběru naspořených prostředků, dochází k sankci aţ 0,5 % 

z cílové částky. Navíc nelze vybrat jen část, jak jsem uvedla výše.  

 

4. 2. 3 Penzijní fondy a termínovaný vklad 

 Tyto dva produkty se liší hlavně svým časovým horizontem. U penzijního připojištění 

se jedná o dlouhodobý produkt, termínovaný vklad má spíše krátkodobější charakter a příliš 

se nehodí pro dlouhodobější investice. 

 Stejně jako penzijní připojištění tak i termínovaný vklad mají zřízení těchto produktů 

zdarma, oba jsou snadno dostupné. Stejně tak i rizikovost. Penzijní fondy podléhají státnímu 

dozoru a musí dle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění, ve znění pozdějších 

předpisů, hospodařit s odbornou péčí a musí dosahovat nezáporné roční zhodnocení.              

U termínovaného vkladu jsou vklady pojištěny aţ do výše 50 000 EUR. 

 U termínovaného vkladu podmiňují banky vloţení určité minimální částky,                 

u penzijního připojištění se ţádná částka nevyţaduje. 
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 Rozdíl ve výnosnosti z obou variant uvádím v následujících tabulkách Tab. 4. 6           

a  Tab. 4. 7. 

Tab. 4. 6 Srovnání investování do penzijního fondu a termínovaného vkladu v krátkém 

období 

Varianta 

investování 

Příspěvky 

celkem 

(Kč) 

Doba spoření 

(v letech) 

Roční 

zhodnocení 

(% p. a.) 

Státní 

příspěvky 

celkem 

Výnosy 

celkem 

Celkem 

naspořeno 

Penzijní 

připojištění 36 000 6 3,0 10 800 4 473 51 273 

Termínovaný 

vklad 36 000 6 1,5 - 1 681 37 681 

 

CV penzijního fondu = (51 273 / 36 000) - 1 = 0,4243 = 42,43 % 

CV termínovaného vkladu = (37 681 / 36 000) – 1 = 0,0467 = 4,67% 

 

Tab. 4. 7 Srovnání investování do penzijního fondu a termínovaného vkladu v dlouhém 

období 

Varianta 

investování 

Příspěvky 

celkem 

(Kč) 

Doba spoření 

(v letech) 

Roční 

zhodnocení 

(% p. a.) 

Státní 

příspěvky 

celkem 

Výnosy 

celkem 

Celkem 

naspořeno 

Penzijní 

připojištění 180 000 30 3, 0 54 000 143 118 377 118 

Termínovaný 

vklad 180 000 30 1, 7 - 54 434 234 434 

 

CV penzijního fondu = (377 188 / 180 000) – 1 = 1,0955 = 109,55 % 

CV termínovaného vkladu = (234 434 / 180 000) - 1 = 0,3024= 30,24 % 

 Výnos z termínovaného vkladu je v krátkém období výrazně niţší neţ u penzijního 

připojištění, při investování po dobu 30 let se rozdíl ve výnosnosti ještě zvyšuje. Srovnání je 

uvedeno v následujícím grafu. 
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Graf 4. 3 Srovnání naspořené částky z penzijního připojištění a z termínovaného vkladu 

v krátkém a dlouhém období 

 

 

4. 2. 4 Penzijní fondy a otevřené podílové fondy 

 Tyto dvě varianty se od sebe liší asi nejvíce. Oba zastupují jednotlivce v investování. 

Penzijní fondy za účelem zajištění investora na stáří s podporou státu, otevřené podílové 

fondy čistě z důvodu výnosů, kterými se investor také můţe zajistit. 

 Podílové fondy mají širokou škálu rizikovosti a moţného výnosu. Můţeme pomocí 

nich investovat do fondů peněţního trhu nebo například do akciových fondů, vţdy dostaneme 

jiný výsledek a můţeme tím dosáhnout vyššího či niţšího zhodnocení. Penzijní fondy v tomto 

ohledu musí investovat velmi konzervativně, platí pro ně tedy, ţe sice moc nevydělají,         

ale o nic nepřijdou. Investují totiţ do méně rizikových instrumentů kapitálového trhu              

a účastník penzijního připojištění si nemůţe zvolit, jak by chtěl se svými prostředky naloţit     

a kam je investovat. Penzijní připojištění má ale výsadu státních příspěvků, které jeho výnosy 

zvyšují. 

 Co se týká daňového zatíţení výnosů, výnosy z penzijních fondů podléhají dani 

z příjmů ve výši 12,5 %. Výnosy z investic do OPF, které přesahují časový horizont 6 měsíců, 

jsou od daně z příjmů osvobozeny. 
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 Dalším rozdílem jsou poplatky. Kdeţto u penzijních fondů neplatí účastník vstupní ani 

výstupní poplatky, u OPF platí vstupní poplatek, dále správní poplatky a u některých fondů     

i výstupní poplatek. 

 Při srovnání likvidity těchto dvou fondů, penzijní fondy prohrávají. U penzijních 

fondů lze vybrat naspořené prostředky nejdříve po 15 letech (a to polovinu naspořené částky), 

u podílových fondů je tato moţnost mnohem kratší. Jiţ do 15 dnů vyplatí investiční 

společnost hodnotu zpětně odkoupených podílových listů za jejich aktuální kurz (reálně         

do 2 – 4 dnů). 

 V následujících tabulkách Tab. 4. 8 a Tab. 4. 9 uvádím srovnání investování              

do penzijních fondů s otevřenými podílovými fondy za 6 a 30 let investování.  

 

Tab. 4. 8 Srovnání investování do penzijních fondů a otevřených podílových fondů v krátkém 

období 

Varianta 

investování 

Příspěvky 

celkem 

(Kč) 

Doba spoření 

(v letech) 

Roční 

zhodnocení 

(% p. a.) 

Státní 

příspěvky 

celkem 

Výnosy 

celkem 

Celkem 

naspořeno 

Penzijní 

připojištění 36 000 6 3, 0 10 800 4 473 51 273 

Dluhopisový 

OPF 36 000 6 5, 0 - 5 917 41 917
15

 

 

CV penzijního fondu = (51 273 / 36 000) - 1 = 0,4243 = 42,43 % 

CV dluhopisového OPF = (41 917 / 36 000) – 1 = 0,1644 = 16,44 % 

 

Tab. 4. 9 Srovnání investování do penzijních fondů a otevřených podílových fondů v dlouhém 

období 

Varianta 

investování 

Příspěvky 

celkem 

(Kč) 

Doba spoření 

(v letech) 

Roční 

zhodnocení 

(% p. a.) 

Státní 

příspěvky 

celkem 

Výnosy 

celkem 

Celkem 

naspořeno 

Penzijní 

připojištění 180 000 30 3, 0 54 000 143 118 377 118 

Akciový 

OPF 180 000 30 10, 0 - 860 425 1 040 425 

 

                                                           
15

 V krátké a dlouhé variantě nejsou brány v potaz vstupní ani správní poplatky, které by výnos sniţovaly. 



47 

 

CV penzijního fondu = (377 188 / 180 000) – 1 = 1,0955 = 109,55 % 

CV akciového OPF = (1 040 425 / 180 000) – 1 = 4,78 = 478 % 

 V krátkém období je výnosnost penzijních fondů díky státnímu příspěvku vyšší, 

v dlouhém období je výnos obou téměř nesrovnatelný. Investování do akciového OPF, který 

je určen pro dlouhodobé investice, kdy investiční společnost můţe podílníkovi na konci roku 

připsat i 10% výnos, je nejvýhodnější. Musíme ale počítat s rizikem, ţe výnos není stabilní, 

můţe klesat i růst, můţeme o část investice přijít. 

Graf 4. 4 Srovnání naspořené částky z penzijního připojištění a z OPF  

 

 

4. 3 Výběr nejvhodnější varianty investování 

 Kaţdá z uvedených variant investování má svá specifika. Vţdy je důleţité zaměřit se 

na cíl, kterého chceme dosáhnout, a na riziko, které chceme podstoupit. 

 Pokud je naším cílem zabezpečit se na stáří a přitom nepodstupovat větší riziko, 

vybereme si penzijní připojištění se státním příspěvkem. Budeme výhodně spořit částky, které 

nás nezatěţují, přinášejí nám zisk a státní podporu a přitom jsou naše vklady v bezpečí. Při 

zohlednění výnosů má penzijní připojištění oproti ţivotnímu pojištění, stavebnímu spoření      

a termínovaného vkladu vyšší zhodnocení jak v dlouhodobém (30 let), tak v krátkodobém 

časovém horizontu (6 let). Pokud bychom byli ochotni větší riziko podstoupit, je  dlouhodobě 

výhodnější otevřený podílový fond, protoţe naspořená částka je nepoměrně vyšší. 
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Ţivotní pojištění je nejvíce podobné penzijnímu připojištění. Obě moţnosti jsou 

dlouhodobými investicemi s nízkou likviditou, umoţňují účastníkům odečíst z daňového 

základu aţ 12 000 Kč ročně, zhodnocují vloţené prostředky a na obě tyto spoření můţe 

výhodně přispívat i zaměstnavatel. U penzijního připojištění je navíc státní příspěvek,            

u ţivotního pojištění zase moţnost uzavřít libovolný počet smluv u různých ţivotních 

pojišťoven. Při srovnání výnosů z investování do těchto dvou dlouhodobých variant je            

u penzijního připojištění za 6 i 30 let spoření výnos výrazně vyšší (viz Tab. 4. 2, 4. 3). Zde je 

třeba si uvědomit, ţe ţivotní pojištění je primárně pojistným produktem. 

Stavební spoření je pro účastníka nejvhodnější, pokud v blízké budoucnosti plánuje 

větší investici v podobě stavby domu, koupi rodinného domu nebo bytu, popřípadě 

rekonstrukci. Výhodou je zde zejména moţnost vzít si úvěr. Tato investice má spíše 

krátkodobější charakter neţ investice do penzijních fondů. Obě spoření zakládají nárok        

na státní podporu, u obou se setkáváme s bezpečností vkladů. Zřizovací výdaje stavebního 

spoření podstatně sniţují výnos v prvním roce, u penzijního připojištění je zřízení zdarma. 

Celkový výnos ze stavebního spoření je niţší neţ výnos z penzijního připojištění, rozdílnost 

ve výnosech je zapříčiněna niţším státním příspěvkem a niţším ročním zhodnocením 

poskytovaným stavební spořitelnou. Oproti tomu výnosy ze stavebního spoření nepodléhají 

dani z příjmů.  

Méně výhodným se v krátkém i dlouhém období jeví termínovaný vklad, jeho 

zhodnocení je velmi nízké a likvidita vloţených prostředků je omezena nemoţností tyto 

prostředky po stanovenou dobu vybrat.  

Investice do otevřených podílových fondů je z hlediska výnosnosti v dlouhém období 

vhodnější neţ investice do penzijních fondů, v tomto dlouhém časovém horizontu mohou být 

voleny výnosnější nástroje investování na kapitálovém trhu, proto mohou investiční 

společnosti podílníkům připsat i 10% úrok. Penzijní fondy mají v tomto směru velmi omezené 

moţnosti při výběru investičních nástrojů. U obou je investice spravována odborníky, náklady 

na správu jsou nízké. U otevřených podílových fondů investor volí strategii a tím ovlivňuje 

výnos i riziko, u penzijních fondů tuto moţnost investor nemá. Velkou nevýhodou podílových 

fondů je garance, kdy není zaručena návratnost investice ani její výnosnost. Penzijní fondy 

musí dosahovat v ročním vyjádření nezáporné zhodnocení. Nevýhodou penzijních fondů je 

likvidita, kdy polovinu naspořených prostředků můţe účastník vybrat aţ po 15 letech, aby 

neztratil státní příspěvky a výnosy z nich, kdeţto u podílových fondů můţe investor odprodat 
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podílové listy a jiţ do 15 dnů mu investiční společnost vyplatí hodnotu zpětně odkoupených 

podílových listů. 
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5 Závěr 

 Cílem bakalářské práce bylo srovnat investování do penzijních fondů s vybranými 

moţnostmi investování, kdy jako další moţnosti investování byly zvoleny ţivotní pojištění, 

stavební spoření, termínovaný vklad a otevřený podílový fond.  

Po výčtu výhod a nevýhod jednotlivých variant investování jsem došla k závěru, ţe při 

kaţdé investici je třeba nejprve zváţit účel, za kterým je konkrétní investice pořizována.  

Penzijní připojištění volím v případě, ţe chci svou osobu určitou formou zajistit        

na stáří, počítám se státním příspěvkem, kladným zhodnocením svých vloţených prostředků   

a bezpečností tohoto vkladu. Jedná se o dlouhodobou formu investování. 

Jinou variantu bych zvolila, pokud bych chtěla dosáhnout vysokého výnosu                 

a investovat i na zahraničních trzích, kde to můţe být výnosnější. Z tohoto důvodu bych volila 

otevřené podílové fondy.  Při srovnání výnosnosti s penzijním fondem je v dlouhém časovém 

horizontu při volbě akciového otevřeného podílového fondu výnos mnohonásobně vyšší, 

téměř nesrovnatelný s výnosem z investice do penzijního fondu. Platí však pravidlo,   

chceme-li větší výnos, musíme podstoupit vyšší riziko. V krátkém období jsou oba výnosy 

podobné, penzijní fond má vyšší zhodnocení díky státnímu příspěvku.  

Další moţností je stavební spoření, jeţ bych volila v případě plánování velké investice 

v podobě stavby domu nebo rekonstrukce. Podstatné je začít spořit a výhodou je poté si moci 

vzít výhodný úvěr. Stavební spoření je i dobrou variantou pro krátkodobé (6 let) a bezpečné 

investování. 

 Termínovaný vklad je spíše pro ty, kteří chtějí krátkodoběji uloţit volné peněţní 

prostředky a chtějí mít svůj vklad v bezpečí. Zhodnocení je zde ale velmi nízké a likvidita je 

omezená. 

 Ţivotní pojištění se hodí jednak pro spoření a zejména pro určitou pojistnou ochranu     

a  zabezpečení svých blízkých v případě nahodilé události. 

Otázce „Kam investovat“ by měla vţdy předcházet otázka „Proč investovat“, jinými 

slovy, jaké má investor dlouhodobé i krátkodobé cíle, co od investice očekává, jak je pro něj 

důleţitá likvidita, v jaké situaci se nachází. Bez vyjasnění těchto otázek je posouzení 

výhodnosti investice velmi obtíţné. Záleţí tedy především na individuální potřebě a cílech 

investora, na časovém horizontu investice a na riziku, jaké je investor ochoten podstoupit. 
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