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1 Úvod 

 

 Penzijní připojištění si za celou dobu své existence vybudovalo významnou pozici 

na českém finančním trhu. S ohledem na nedávnou krizi finančního trhu představuje penzijní 

připojištění relativně výhodnou formu dlouhodobého a bezpečného spoření.  

 

 Penzijní připojištění se státním příspěvkem je v České republice zaloţeno nikoliv 

na zaměstnaneckém principu, nýbrţ na principu „občanském-individualistickém“, a to jako 

vztah mezi penzijním fondem a fyzickou osobou. Pojištění vzniká a trvá na základě vlastního 

rozhodnutí účastníka a na základě konkurenčních nabídek penzijních fondů a za přímé 

podpory státu, která klientům nabízí zhodnocení ve formě státních příspěvků. V České 

republice jde v porovnání se světem o poměrně ojedinělý systém podpory tohoto pojištění. 

Penzijní připojištění se státní příspěvkem je tedy koncipováno tak, ţe je sice státem 

podporováno, avšak stát negarantuje solventnost jednotlivých penzijních fondů. 

 

 Penzijní připojištění je výhodné jako nástroj dlouhodobého spoření. Jeho základem 

je pravidelné střádání menších finančních částek během ekonomicky aktivního ţivota, které 

se hromadí na osobním účtu klienta u penzijního fondu. Prostředky, které si účastník bude 

spořit včetně připsané státní podpory a příspěvků dalších osob, např. zaměstnavatele, budou 

kaţdoročně zhodnocovány a v budoucnu mu budou vyplaceny v okamţiku vzniku nároku na 

starobní penzi, a to formou pravidelných anuit anebo jednorázově.  

 

 Penzijní připojištění navazuje na důchodové pojištění a představuje tak doplňkový 

systém, který je dobrovolný. Účelem tohoto systému je poskytnout občanům příjem, jenţ 

bude doplňovat důchody z důchodového pojištění a umoţní tak udrţet jejich přiměřenou 

ţivotní úroveň. S ohledem na situaci posledních let – pokles porodnosti, stárnutí populace, 

růst střední délky ţivota a s tím související prodluţování doby pobírání penze v kombinaci 

s poklesem počtu ekonomicky aktivních obyvatel, dochází k finanční neudrţitelnosti 

současného  důchodového systému. Z tohoto důvodu se vláda rozhodla pro reformu 

stávajícího systému, která by měla vejít v platnost v roce 2013. Její konečná podoba je však 
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stále předmětem jednání, co je však jisté je, ţe spoření v soukromých fondech má zůstat 

dobrovolné a celá reforma má být financována zvýšením daně z přidané hodnoty. 

 

 Cílem diplomové práce je charakterizovat penzijní fond AXA, srovnat jej 

s vybranými fondy penzijního připojištění na trhu České republiky a s ohledem na výsledky 

komparace doporučit výběr penzijního fondu potenciálnímu spotřebiteli. 
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2 Teoretické základy penzijního připojištění 

 

2.1 Penzijní připojištění 

 

 Penzijní připojištění představuje formu dlouhodobého ale i střednědobého spoření, 

podporovanou státem, která umoţňuje zajistit si zajímavý objem prostředků pro zabezpečení 

ve stáří. Penzijní připojištění je upraveno zákonem č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se 

státním příspěvkem v platném znění, a podle tohoto je definováno jako „shromaţďování 

peněţních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch 

účastníků, nakládání s těmito prostředky a vyplácení dávek penzijního připojištění“1. 

 

Český důchodový systém tvoří v současné době dva základní pilíře: 

 Základní povinný dávkově definovaný, průběţně financovaný pilíř v podobě 

nárokové, pravidelně vyplácené starobní penze.  

 Doplňkový dobrovolný, příspěvkově definovaný, kapitálově financovaný pilíř 

penzijního připojištěni se státním příspěvkem. (Za součást doplňkového systému lze 

povaţovat také soukromé ţivotní pojištění.) 

 

 
 

2.2 Legislativa Penzijního připojištění v ČR 

 

Právní normy související s úpravou penzijního připojištění: 

 zákonem č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a 

o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, 

 zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, 

 zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 

 

                                                 
1
 Ustanovení § 1 odst. 2 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem v  platném znění. 
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 Dne 1.8.2009 nabyla účinnosti novela zákona o podnikání na kapitálových trzích, 

která upravuje i systém penzijního připojištění. Novela zavedla protikrizová opatření, která 

výrazně ovlivnila i fungování penzijního systému.2  

 

 

2.3 Historie penzijního připojištění v ČR 

 

 Tradice sociálního pojištěni na území ČR má historii přesahující sto let. První 

zákony týkající se sociálního pojištění vznikly na konci 19. století a vůbec první zákon, jenţ  

upravoval veřejné důchodové pojištění vznikl před více neţ osmdesáti lety. Významným 

mezníkem byl zákon vydaný po druhé světové válce, a to v roce 1948, který dal základ pro 

systém národního pojištění. Obě tyto právní úpravy3 byly ve své době moderní a velmi 

pokrokové. Od padesátých let aţ do roku 1989 však postupně docházelo k deformacím. V této 

době měl důchodový systém závaţné nedostatky, které se projevily v době přechodu k 

trţnímu hospodářství.  

 

Za hlavní nedostatky se povaţuje: 

 Statičnost systému, který obsahoval omezeni např. maximální výše důchodů. Úroveň 

důchodů pak nemohla byt upravena v závislosti na mzdovém vývoji a na vývoji 

ţivotních nákladů (neexistence valorizačního mechanismu). 

 Pro výpočet důchodu nebyly brány v úvahu celoţivotní pracovní příjmy, ale pouze 

příjmy za posledních 10 let před odchodem do důchodu, a z nich se vybíralo nejlepších 5 

let. 

 Nepřipravenost na budoucí demografický vývoj. 

 Nedostatečný prostor pro individuální rozhodování o době odchodu do starobního 

důchodu. 

 Nedostatečná ochrana systému proti jeho zneuţívání z důvodu nepřehlednosti a sloţitosti 

systému 

 Nebyl umoţněn přenos získaných nároků z jiných a do jiných zemí. 

                                                 
2
 Penzijnipripojisteni.cz [online]. 2001 [cit. 2010-04-06]. Penzijní připojištění. Dostupné z WWW: 

<https://www.penzijnipripojisteni.cz/penzijni-pripojisteni/informace/>. 
3
 JÍLEK, J. Akciové trhy a investování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 656 s. ISBN 978-80-247-2963-3. 
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 Neexistence moţností pro individuální dobrovolné formy důchodového pojištěni. 

 

 Po roce 1989 byl v ČR sloţitý a neefektivní důchodový systém, který nereagoval 

na očekávaný demografický a ekonomický vývoj. První významné změny se odehrály po 

sametové revoluci v letech 1990 – 1992, kdy byla odstraněna diskriminace osob samostatně 

výdělečně činných a byly zrušeny preference v důchodovém systému. Tato opatření vedla        

k tomu, ţe ekonomicky aktivní občané získávali nárok na své důchody podle stejných 

podmínek a také došlo k převedení nemocenského pojištění ze správy odborů a k jeho 

organizačnímu sjednocení s důchodovým pojištěním v rámci České správy sociálního 

zabezpečení. 

 

 Historie dobrovolného penzijního připojištění4 zasahuje do února roku 1994, kdy 

byl vydán Zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých 

zákonů souvisejících s jeho zavedením. Tento zákon přinesl pojem penzijní fondy a zaslouţil 

se jejich rozmach, coţ mělo za následek vznik 47 penzijních fondů různých kvalit. Důvodem 

vzniku penzijního připojištění byla snaha podpořit občany v individuálním zajištění na stáří, 

protoţe zákonodárci chtěli umoţnit připojištění i důchodcům, ţenám na mateřské dovolené, 

apod. a tak rozhodli, ţe státní podpora bude mít podobu dotace ke kaţdé úloţce. K těmto 

dotacím později přibyly také daňové úlevy. 

 

 Převáţná část penzijních fondů obdrţela povolení ke svému vzniku během prvních 

dvou let fungování systému, tj. v letech 1994 a 1995. Licence získalo celkem 475 subjektů, 

z toho 2 fondy svou činnost nikdy nezahájily, takţe na trhu aktivně působilo 45 poskytovatelů 

připojištění.6 V průběhu let docházelo k postupné konsolidaci sektoru, avšak počet fondů se 

sniţoval bez finančních otřesů. Ve většině případů měnily majitele a procházely fúzemi čistě 

na základě podnikatelských rozhodnutí svých majitelů.7 

 

                                                 
4
 JÍLEK, J. Akciové trhy a investování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 656 s. ISBN 978-80-247-2963-3. 

5
 viz Příloha č. 1: Historie penzijních fondů  

6
 Financnivzdelavani.cz [online]. 2007 [cit. 2010-04-19]. Penzijní připojištění - odvětví. Dostupné z WWW: 

<http://www.financnivzdelavani.cz/webmagazine/page.asp?idk=275>. 
7
 Typickým procesem byl například prodej fondů zaloţených akcionáři z řad průmyslových pod niků do rukou 

některého z uskupení poskytujících na území České republiky komplexní finanční sluţby . 
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 V současné době je trh penzijního připojištění konsolidovaný a stabilizovaný. 

Působí na něm 10 fondů, které jsou členy finančních uskupení a které jsou prakticky ve všech 

případech nadnárodní. Aktiva těchto koncernů mnohdy překračují aktiva českého státu a 

poskytují tak dostatečné záruky českým klientům. 

  

 

2.4 Důchodová reforma 

  

 Stávající systém důchodového pojištění je zaloţen na principu průběţného 

financování, ve kterém je pojistné placené zaměstnanci pouţito na výplaty důchodcům. Tento 

systém je ohroţen dvěma faktory. Vlivem růstu střední délky ţivota dochází ke stárnutí 

populace a k prodluţování průměrné doby pobírání důchodu a tím i k růstu nákladů na 

financování jednoho důchodce. Dochází k poklesu ekonomicky aktivních obyvatel, tedy těch, 

co pracují, takţe je čím dál méně osob přispívajících do systému a také stále klesá porodnost, 

coţ v kombinaci s předchozím způsobuje nerovnováhu a finanční neudrţitelnost8 současného 

důchodového systému. Proto  by v roce 2013 měla  vejít v platnost  nová důchodová  reforma. 

 

 Podle současného návrhu reformy9 důchodového systému se kaţdý člověk do 35 

let bude moci rozhodnout, zda chce mít státní penzi ze současného důchodového systému 

anebo zda uloţí část peněz do penzijních fondů. Lidé ve věku 35 let a starší se budou moci 

rozhodnout do  konce příštího roku s tím, ţe jejich rozhodnutí bude neodvolatelné a nepůjde 

později změnit. Spoření v penzijních fondech bude dobrovolné a budou jej tvořit 3% 

z důchodové daně, která je součástí státního příspěvku na sociální politiku a navíc ještě 2% 

z vlastní mzdy. Zároveň by v rámci tzv. mezigenerační solidarity10 mohly na důchod rodičů 

z vlastní mzdy přispívat i děti, a to ve výši 1 %. Převody vzniklý deficit penzijního systému 

                                                 
8
 IHNed.cz [online]. 10.2.2011 [cit. 2011-02-24]. Peníze v penzijních fondech máte jisté. Opravdu? Zde je pět 

mýtů o důchodech. Dostupné z WWW: <http://domaci.ihned.cz/c1-50020020-penize-v-penzijnich-fondech-

mate-jiste-opravdu-zde-je-pet-mytu-o-duchodech>. 
9
 Lidovky.cz [online]. 17.2.2011 [cit. 2011-02-24]. Koalice se dohodla na důchodech: připojištění má být 

dobrovolné. Dostupné z WWW: <http://byznys.lidovky.cz/koalice-se-dohodla-na-duchodech-pripojisteni-ma-

byt-dobrovolne-p70-/statni-pokladna.asp?c=A110217_181007_statni-pokladna_ani>. 
10

 ZATLOUKAL, J. Reforma důchodů. Kdo vydělá, kdo prodělá a kolik. Týden, 2011, č. 9, str. 31. ISSN 1210-

9940. 
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bude uhrazen zvýšením DPH na jednotnou sazbu 17,5 %11, na druhou stranu dojde např. ke 

sníţení sociálních odvodů firem za zaměstnance.  

 

 Velkou nevýhodou oproti současnému systému bude nemoţnost vybrat naspořené 

prostředky najednou formou jednorázového vyrovnání a také sjednocení12 odchodu do 

důchodu u muţů i ţen bez ohledu na počet dětí. Podstatným rozdílem při výplatách 

doţivotních dávek bude jejich stejná výše u muţů i ţen. Toto plyne z nařízení Soudního dvora 

EU13, který zakázal pojišťovnám dělat mezi nimi rozdíly, přestoţe se podle statistik ţeny 

doţívají vyššího věku neţ muţi. Tato pravidla se budou týkat všech penzijních fondů, avšak 

jen nově uzavřených smluv. 

 

 Prostředky uloţené na penzijních účtech budou spravovat penzijní fondy, které 

projdou transformací a přelicencováním. Budou moci vzniknout i noví poskytovatelé 

penzijního připojištění, kteří ovšem musí splnit zákonem stanovené poţadavky. Jednotlivé 

penzijní fondy povinně nabídnou čtyři investiční profily14, které se budou lišit podle výnosu 

z vloţených peněz a rizikovosti. Obecně lze říci, ţe čím bude fond rizikovější, tím vyšší 

výnos a také důchod poskytne. Pro občany s vysokou averzí k riziku vznikne speciální státem 

garantovaný fond15 investující pouze do českých státních dluhopisů. Státní příspěvek zůstane 

zachován, díky čemuţ si penzijní fondy udrţí svou atraktivitu. 

  

 

 

                                                 
11

 VALÁŠKOVÁ, M. ODS a TOP 09 ustoupily VV. Nová DPH bude 17,5 %. Bez vyjímek. Hospodářské 

noviny, 2011, č. 050, s. 1. 
12

 PRAVEC, J., HRUŠKA, B. Důchodová reforma. Hýčkejte si své děti. Ekonom, 2010, č. 24, str. 17. ISSN 

1210-0714. 
13

 JIRSOVÁ, M., SKALKOVÁ, O. Reforma penzí bude nespravedlivá pro muţe. Hospodářské noviny, 2011, č. 

044, s.1. 
14

 IHNed.cz [online]. 18.2.2011 [cit. 2011-02-24]. Prošli jsme za vás důchodovou reformu. Tohle je pět hlavních 

změn. Dostupné z WWW: <http://finweb.ihned.cz/c1-50399310-prosli-jsme-za-vas-duchodovou-reformu-tohle-

je-pet-hlavnich-zmen>. 
15

 Lidovky.cz [online]. 18.2.2011 [cit. 2011-02-24]. Návrh důchodové reformy není definitivní, tvrdí Bárta. 

Dostupné z WWW: <http://www.lidovky.cz/navrh-duchodove-reformy-neni-definitivni-tvrd i-barta-pdm-

/ln_domov.asp?c=A110218_084959_ln_domov_ape>. 
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2.5 Poskytovatelé penzijního připojištění 

 

 Na poskytování sluţeb penzijního připojištění se specializuje Penzijní fond, coţ je 

finanční instituce se sídlem na území ČR. Penzijní připojištění nesmí poskytovat nikdo jiný 

neţ penzijní fondy, přičemţ zákon povoluje činnost penzijního fondu pouze v právní formě 

akciové společnosti a definuje nad rámec obchodního zákoníku specifické podmínky, které 

musí fond jako akciová společnost splnit: 

 penzijní fond nelze zaloţit na základě veřejné nabídky akcií, 

 penzijní fond můţe vydávat pouze akcie stejné jmenovité hodnoty znějící na jméno, 

 akcie nesmí nabývat zdravotní pojišťovna, banka vedoucí účty penzijního fondu 

(nazývaná depozitář), ani právnická osoba, na jejímţ základním kapitálu má depozitář 

více neţ desetiprocentní podíl, 

 základní kapitál musí být tvořen jen peněţitými vklady a jeho hodnota musí činit 

alespoň 50 mil. Kč, 

 představenstvo penzijního fondu musí mít nejméně 5 členů; dozorčí rada pak nejméně 

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

 

Společnosti poskytující penzijní připojištění v ČR:16  

 

 Penzijní fond České pojišťovny, a.s. 

 ČSOB Penzijní fond Stabilita, a. s., člen skupiny ČSOB 

 Penzijní fond Komerční banky, a.s. 

 AXA penzijní fond a.s. 

 Penzijní fond České spořitelny, a.s. 

 ING Penzijní fond, a.s. 

 ČSOB Penzijní fond Progres, a. s., člen skupiny ČSOB 

 Generali penzijní fond a.s. 

 Allianz penzijní fond, a.s. 

 AEGON Penzijní fond, a.s. 

 

                                                 
16

 Asociace penzijních fondů ČR 
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2.6 Státní dozor 

 

 Důvodem existence státního dozoru je ochrana zájmů pojištěných subjektů, dále 

dohled, aby na pojistném trhu byl dostatek produktů, o které je zájem a v neposlední řadě také 

kontrola pojišťoven, zda nabízejí solidní produkty a hospodaří tak, aby mohly dostát svým 

závazkům. 

 

 Činnost penzijního fondu a depozitáře podléhá státnímu dohledu, který vykonává 

Česká národní banka. Ministerstvo financí ČR má na starosti státní dozor nad poskytováním 

státního příspěvku. 

 

 V současné době jsou členy Asociace penzijních fondů České republiky celkem 10 

penzijních fondů17 a jejich podnikání je regulováno velmi striktními pravidly a je dozorováno 

Českou národní bankou. 

 

 

2.7 Penzijní fond 

 

 Penzijní fond je právnická osoba – akciová společnost se sídlem v ČR, která 

provozuje program penzijního připojištění dle platné legislativy a pro kterou platí některé 

odchylky od ustanovení obchodního zákoníku. Hodnota základního jmění18  tvořená pouze 

peněţitými vklady musí být alespoň 50 mil. Kč a musí být splaceny před podáním ţádosti o 

povolení ke vzniku a činnosti penzijního fondu, které uděluje Ministerstvo financí ČR. 

 

 Penzijní fondy se mohou odlišit úrovní výnosu, které kaţdoročně připisují na účty 

svých klientů penzijního připojištění. Rozdílná můţe být samozřejmě i úroveň klientského 

servisu zejména při uzavírání smluv na penzijní připojištění. Jelikoţ je penzijní připojištění 

dlouhodobou investicí, je třeba se rozhodovat podle serióznosti, historie, velikosti či ratingu 

                                                 
17

 Viz kapitola 1.3 Poskytovatelé penzijního připojištění. 
18

 KREBS, V. a kol. Sociální politika. 4.vyd. Praha: ASPI, a. s., 2007, s. 231. ISBN 987-80-7357-276-1. 
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finanční skupiny, jeţ stojí za příslušným penzijním fondem, a podle jeho dlouhodobé 

investiční výkonnosti. 

 

2.8 Statut, penzijní plán a depozitář penzijního fondu 

 

 Jak jiţ bylo výše uvedeno, s ohledem na podstatu penzijního připojištění a na 

povahu penzijního fondu stanoví zákon, ţe penzijní fond musí mít kromě stanov, jejichţ 

náleţitosti stanoví obchodní zákoník, téţ svůj statut a penzijní plán. 

 

 Statut je veřejně přístupný dokument, který charakterizuje rozsah činnosti 

penzijního fondu. Jinak řečeno má statut penzijního fondu vyjadřovat ekonomický rozsah a 

filosofii penzijního fondu, jeţ musí být srozumitelný pro potenciální i skutečné účastníky 

penzijního připojištění. Jedná se tedy o jakýsi organizační předpis upravující v rámci zákona 

pravidla hospodaření a informační politiky penzijního fondu. 

 

 Podle Zákona o penzijním připojištění musí být ve statutu penzijního fondu 

podrobně definován rozsah jeho činnosti. Dále je povinen transparentním způsobem definovat 

způsob a cíle investiční politiky při nakládání s majetkem penzijního fondu, zejména druhy 

majetkových hodnot, které budou pořizovány z peněţních prostředků penzijního fondu. 

Penzijní fond je v této souvislosti rovněţ povinen stanovit zásady hospodaření. Penzijní fond 

je dále povinen ve statutu stanovit způsob uţití dosaţeného zisku, maximálně však 10%, 

neboť tento zisk není účelově vázán zákonem. Ve statutu musí být podle zákona uveden 

způsob zveřejňování zpráv o hospodaření penzijního fondu, o změnách statutu a informaci, 

kde lze tyto zprávy obdrţet.19 

  

 Penzijní plán je základním dokumentem penzijního fondu, v němţ je uveden 

především popis jednotlivých druhů dávek a podmínky nároku na ně.20 

                                                 
19

 RFPplus.cz [online]. 2010 [cit. 2010-11-23]. Penzijní připojištění. Dostupné z WWW: 

<http://www.rfpplus.cz/rodinne_finance/financni_produkty/penzijni_pripojisteni.php>. 
20

 Finance.cz [online]. 2000-2010 [cit. 2010-11-23]. Co je penzijní plán a statut?. Dostupné z WWW: 

<http://www.finance.cz/zpravy/finance/22871-co-je-penzijn i-plan-a-statut-/>. 
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Dále obsahuje:21 

 druhy penzí a ostatních dávek penzijního připojištění,  

 podmínky nároku na dávky penzijního připojištění a jejich výplatu,  

 způsob výpočtu dávek penzijního připojištění, 

 výši příspěvků účastníků na penzijní připojištění,  

 podmínky odkladu nebo přerušení placení příspěvků a změny výše příspěvků, 

 pravidla a způsob placení příspěvků a postup při neplacení a opoţděném nebo 

nesprávném placení příspěvků,  

 důvody vypovězení penzijního připojištění, 

 podmínky převzetí peněţních prostředků z penzijního připojištění u jiného penzijního 

fondu a úpravu nároků na základě tohoto převzetí,  

 a zásady, podle kterých se účastníci včetně příjemců penzí podílejí na výnosech 

hospodaření penzijního fondu. 

 

 Existují dva druhy penzijních plánů, a to příspěvkově definovaný penzijní plán a 

dávkový penzijní plán. Penzijní plán je sestavován jako příspěvkový, jestliţe výše penze 

přímo závisí na úhrnu příspěvků zaplacených ve prospěch účastníka penzijního připojištění, 

podílu účastníka na výnosech hospodaření penzijního fondu a věku, od kterého se penze 

poskytuje. Z hlediska hospodaření penzijního fondu je tento plán bezpečnější, a proto jej 

zákon preferuje. 

 

 Plán a statut penzijního fondu vţdy schvaluje Česká národní banka a jsou uvedeny 

v kaţdé smlouvě penzijního připojištění.  

 

 Kaţdý penzijní fond musí mít depozitáře22, který provádí kontrolu výdajů daného 

penzijního fondu a u kterého má zmíněný penzijní fond uloţené své likvidní finanční 

prostředky, které nejsou zrovna umístěny v investičních nástrojích. Depozitářem můţe být 

                                                 
21

 Ustanovení § 11 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých 

zákonů souvisejících s  jeho zavedením. 
22

 Peníze.cz [online]. 2000 - 2011 [cit. 2011-03-20]. Můţe zkrachovat penzijní fond?. Dostupné z WWW: 

<http://www.penize.cz/16818-muze-zkrachovat-penzijni-fond>. 
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pouze banka, protoţe jedině banky, na základě bankovní licence od České národní banky, 

jsou oprávněny k vedení účtů právnických osob a k provádění dalších finančních operací.  

 

Tabulka č. 2.1: Depozitáři penzijních fondů v ČR 

 

Č. Penzijní fond Depozitář 

1 Penzijní fond České pojišťovny, a.s. UniCredit Bank Czech Republic, a.s.  

2 ČSOB Penzijní fond Stabilita, a. s., člen skupiny ČSOB UniCredit Bank Czech Republic, a.s.  

3 Penzijní fond Komerční banky, a.s. Česká spořitelna, a.s. 

4 AXA penzijní fond a.s. UniCredit Bank Czech Republic, a.s.  

5 Penzijní fond České spořitelny, a.s. Komerční banka, a.s.  

6 ING Penzijní fond, a.s. ING Bank N. V.  

7 ČSOB Penzijní fond Progres, a. s., člen skupiny ČSOB UniCredit Bank Czech Republic, a.s.  

8 Generali  penzijní fond a.s. UniCredit Bank Czech Republic, a .s.  

9 Allianz penzijní fond, a.s. Komerční banka, a.s.    

10 AEGON Penzijní fond, a.s. Česká spořitelna, a.s.  

Zdroj: Ministerstvo financí ČR 

  

 Smyslem institutu depozitáře je zajistit dohled nad finančními převody penzijního 

fondu na základě tzv. depozitářské smlouvy s bankou, která je k tomuto oprávněna.  Depozitář 

penzijního fondu musí být schválen Ministerstvem financí po dohodě s Komisí pro cenné 

papíry a Ministerstvem práce a sociálních věcí.  

 

 

2.9 Investiční strategie penzijního fondu 

 

 Investiční strategie23 ovlivňuje výkonnost fondu, proto jedním z nejdůleţitějších 

faktorů, který by měl klienta zajímat, je rozmístění prostředků penzijního fondu. Skladba 

                                                 
23 ŠVÁB, M.; ŠIMČÁK, P. Penzijní fondy-krátkodobá investice?. FONDSHOP: nezávislý časopis o investování 

a finančním plánování [online]. 25.8.2000, č.17, [cit. 2011-02-08]. Dostupný z WWW: 

<http://www.fondshop.cz/index.asp?id=27&action=p_kh_pf>. 
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portfolia je však co do druhů investic i jejich procentního zastoupení významně omezena 

zákonem, proto mají penzijní fondy povinnost dosahovat v ročním vyjádření nezáporné 

zhodnocení, tudíţ v rámci bezpečnosti investují prostředky velmi konzervativně, díky čemuţ 

dosahují poměrně nízkého zhodnocení vkladů, které se pohybuje přibliţně na úrovni inflace. 

Vzhledem ke svému krátkému investičnímu horizontu si nemohou dovolit investovat 

rizikověji, protoţe by mohly prodělat.24 Konzervativní investování je i v zájmu samotných 

fondů, protoţe případnou ztrátu musí ze zákona dorovnat sami akcionáři. 

 

 Skladba investičního portfolia, a tedy i míra výnosů je v současné době v podstatě 

jediným faktorem, kterým se penzijní fondy od sebe navzájem mohou výrazně lišit. Penzijní 

fond25 můţe neomezeně nakupovat státní a soukromé dluhopisy, stejně jako hypoteční 

zástavní listy. Nejvýše jedna čtvrtina majetku fondu můţe být uloţena v akciích nebo 

podílových fondech. V nemovitostech a movitých věcech můţe mít fond nejvýše pět procent 

svého majetku. Rovněţ můţe penzijní fond ukládat své peníze bez jakéhokoliv limitu na účty 

bank. Zde však platí, ţe nejvýše můţe u jedné banky uloţit deset procent majetku. 

Neomezeně můţe také fond investovat v zahraničí do státních dluhopisů členských zemí 

OECD. 

 

Rozmístění prostředků penzijního fondu:26 

a) Státní dluhopisy a dluhopisy, za které převzal záruku stát, 

b) hypoteční zástavní listy, 

c) dluhopisy, jejichţ emitentem je ČNB nebo jiné banky, 

d) dluhopisy vydané obchodními společnostmi a přijaté k obchodování na hlavním nebo 

vedlejším trhu Burzy cenných papírů, 

e) komunální obligace, za které převzala záruku banky nebo byly vydané bankami, 

f) dluhopisy, jejichţ emitenty jsou členské státy Organizace pro ekonomickou spolupráci a 

rozvoj nebo centrální banky těchto států, 

                                                 
24

 SYROVÝ, P. Investování pro začátečníky. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2007. 108 s. ISBN 80-247-1366-

7. 
25

 KUCHTA, D. Investujeme.cz [online]. 15.9.2008 [cit. 2010-12-27]. Portfolio penzijních fondů - ani riziko, ani 

výnosy. Dostupné z WWW: <http://www.investujeme.cz/clanky/portfolio -penzijnich-fondu-ani-riziko-ani-

vynosy/>. 
26 DUCHÁČKOVÁ, E. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, s.r.o., 2009. s. 112. ISBN 978-80-

86929-51-4. 
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g) movité věci představující záruku bezpečného uloţení peněţních prostředků, 

h) nemovitosti přinášející stálý výnos a slouţící zcela nebo převáţně k podnikání či bydlení. 

 

Tabulka č. 2.2: Aktiva penzijních fondů (3. čtvrtletí 2010)27 

 

NÁZEV PENZIJNÍHO  
FONDU 

 
 

Aktiva      
celkem 

Dluhopisy 
celkem 

% 

Pokladniční 
poukázky 

% 

Akcie 
% 

Podílové 
listy 

% 

Nemovitosti 
pořízené za 

účelem 
zhodnocení 

prostředků PF 
% 

Peníze 
na 

účtech a  
tv. 
% 

Ostatní  
%  

1 AEGON PF 3 877 81,7 2,5 0,0 0,0 0,0 2,9 12,9 

2 Allianz PF 10 220 96,3 0,0 0,0 1,2 0,0 1,9 0,6 

3 Axa PF 35 983 79,9 0,0 2,5 2,6 5,2 5,9 3,9 

4 ČSOB PF Progres 9 926 90,2 0,0 1,9 0,2 0,0 2,6 5,0 

5 ČSOB PF Stabilita  19 180 92,2 0,0 1,1 1,7 0,0 1,3 3,7 

6 Generali PF 2 718 87,8 0,0 1,1 3,5 0,3 3,3 4,0 

7 ING PF  25 343 88,2 3,8 0,0 0,0 0,0 5,1 3,0 

8 PF České pojišťovny 54 219 89,3 0,0 1,3 4,6 0,0 2,1 2,7 

9 PF České spořitelny 36 677 70,2 0,0 0,8 8,1 0,0 20,3 0,6 

10 PF Komerční banky 29 966 89,8 0,0 0,0 0,0 0,0 7,6 2,6 

CELKEM  228 109 85,1 0,5 1,0 3,0 0,8 6,6 2,9 

 

 Tabulka představuje přehled investičních portfolií penzijních fondů, kde nejvyšší 

procento zabírají dluhopisy a nástroje peněţního trhu. 

 

 

2.10 Princip fungování penzijního fondu 

 

 Princip fungování českých penzijních fondů spočívá v tom, ţe se shromáţdí 

prostředky klientů a akcionářů a z těchto prostředků se generují výnosy, které se po odečtení 

nákladů rozdělí dílem mezi klienty a akcionáře. 

 

 

 

 

 

                                                 
27

 Asociace penzijních fondů ČR 
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Schéma č. 2.1: Tok prostředků v penzijním připojištění28 

 

 

 

 

Měsíční příspěvek, jehoţ konkrétní výše je sjednána ve smlouvě, ale lze ji v průběhu spoření 

přizpůsobovat aktuální finanční situaci, tedy sníţit, zvýšit nebo poţádat o přerušení či odklad 

placení, je hrazen samotným účastníkem penzijního připojištění. Pro vyuţití všech výhod, 

které penzijní fondy nabízejí, je optimální přispívat 1 500 Kč měsíčně – lze tak dosáhnout 

maximálního státního příspěvku a navíc si odečíst ze základu daně z příjmu 12 000 Kč za rok. 

 

Případný příspěvek zaměstnavatele  na penzijní připojištění účastníka je výhodnější, neţ 

kdyby o stejnou částku byla zvýšena jeho mzda. Do stanoveného limitu se z něj neplatí 

sociální ani zdravotní pojištění a ani daň z příjmů. 

 

Případný příspěvek třetích osob (rodičů, manţela/manţelky apod.) spolu s  příspěvkem 

účastníka určuje výši státního příspěvku, který mu bude přiznán. 

 

Státní příspěvek29, který je poskytován ze státního rozpočtu ve prospěch účastníků 

penzijního připojištění. Státní příspěvek30 je velkým lákadlem penzijních fondů, jelikoţ 

                                                 
28 DUCHÁČKOVÁ, E. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, s.r.o., 2009. s . 113. ISBN 978-80-

86929-51-4. 
 
29

 Státní příspěvek představuje v penzijním připojištění dost i neobvyklý způsob podpory, neboť ve vyspělých 

zemích je státní podpora převáţně v moţnostech odpočtu zaplaceného pojistného od daňového  základu. 

 
Penzijní fond 

Státní  
rozpočet 

Zaměstnavatel 

Účastník Umístění  
prostředků 
na finančním 

trhu 

Státní  
příspěvky 

Investice 

 
Výnosy 

Individuální  
příspěvky 

Dávky 
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představuje významný prvek zhodnocení prostředků ve fondu. Na konto účastníka je 

připisován automaticky za kaţdou řádně a včas zaplacenou měsíční platbu a jeho výše 

připadající na kalendářní měsíc závisí na výši příspěvku účastníka.  

 

Tabulka č 2.3: Výše státního příspěvku na penzijní připojištění v závislosti na měsíčním 

příspěvku účastníka31 

 

Měsíční platba Státní příspěvek 

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 

 

 Z tabulky 1 vyplývá, ţe maximální státní podpora dosahuje 150 Kč při vkladu 500 

Kč a výše. Ke státní podpoře, příspěvkům účastníků a příspěvkům třetích stran se ještě přičítá 

kaţdoroční zhodnocení vkladů, které můţe být v nejhorším případě nulové. Státní příspěvek 

lze nárokovat pouze na jednu smlouvu o penzijním připojištění. O státní příspěvek nelze ţádat 

zpětně, účtuje se měsíčně. 

 

 Všechny příspěvky na penzijní připojištění, které překročí hranici 6 000 Kč za rok 

tedy lze odečíst od daňového základu, a to aţ do částky 18 000 Kč, kdy poplatníkovi vzniká 

nárok na odečet maximální částky 12 000 Kč od daňového základu za zdaňovací období.32 

Maximálního odečtu tedy lze dosáhnout placením příspěvku 1 500 Kč měsíčně.33 

 

                                                                                                                                                         
30 ŠVÁB, M.; ŠIMČÁK, P. Penzijní fondy-krátkodobá investice?. FONDSHOP: nezávislý časopis o investování 

a finančním plánování [online]. 25.8.2000, č.17, [cit. 2011-02-08]. Dostupný z WWW: 

<http://www.fondshop.cz/index.asp?id=27&action=p_kh_pf>. 
31 DUCHÁČKOVÁ, E. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, s.r.o., 2009. s . 114. ISBN 978-80-

86929-51-4. 
32

 JÍLEK, J. Akciové trhy a investování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 656 s. ISBN 978-80-247-2963-3. 
33

 SYROVÝ, P. Investování pro začátečníky. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2007. s. 108. ISBN 80-247-1366-

7. 
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Tabulka č. 2.4: Daňové úlevy v závislosti na výši měsíčního příspěvku účastníka penzijního 

připojištění34 

 

Měsíční příspěvek Roční odpočet od základu daně Roční úspora na dani 

100 Kč 0 0 

500 Kč 0 0 

600 Kč 1200 Kč 180 Kč 

800 Kč 3600 Kč 540 Kč 

1000 Kč 6000 Kč 900 Kč 

1100 Kč 7200 Kč 1080 Kč 

1200 Kč 8400 Kč 1260 Kč 

1300 Kč 9600 Kč 1440 Kč 

1400 Kč 10 800 Kč 1620 Kč 

1500 Kč 12 000 Kč 1800 Kč 

 

 Příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění nepodléhají dani z příjmu, 

pokud nepřesáhnou 5 % z vyměřovacího základu pro pojistné na sociální pojištění 

zaměstnance. 

 

 Doklad o placení příspěvků na penzijní připojištění vydává a zasílá penzijní fond 

automaticky. Účastníkovi stačí tento doklad předloţit mzdové účtárně, pokud jde o OSVČ, 

tak přiloţit k daňovému přiznání. Pro oba případy platí, ţe v prvním roce uzavření smlouvy 

musí předloţit také smlouvu o uzavření penzijního připojištění. 

 

 Veškeré příspěvky účastníka, příspěvky třetích osob, zaměstnavatele i státní 

příspěvky jsou penzijním fondem zhodnocovány o podíly na výnosech fondu. O výsledném 

rozdělení zisku účastníkům rozhoduje valná hromada penzijního fondu v souladu se zákonem 

č. 42/1994 Sb., v platném znění, tzn. o povinném přídělu do rezervního fondu (minimálně 5 % 

zisku) a volné úvaze akcionáře (maximálně 10 % vytvořeného zisku). Celý zůstatek je pak 

připisován ve prospěch účastníků penzijního připojištění. 

                                                 
34

 Ustanovení § 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. 
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2.11 Nároky z penzijního připojištění 

 

 Účastník penzijního připojištění má nárok na penzi, čímţ je myšlena doţivotní 

pravidelná výplata peněţní částky, a jde-li o pozůstalostní penzi, výplata peněţní částky po 

dobu stanovenou penzijním plánem. Dále se jedná o jednorázové vyrovnání, které účastníku 

náleţí za podmínek stanovených penzijním plánem anebo odbytné. 

 

 

2.11.1 Starobní penze 

 

 Starobní penze je základní formou pravidelné renty u penzijního připojištění. 

Nárok na její vyplácení vzniká aţ po dosaţení 60. roku ţivota účastníka. Ţadatel musí platit 

příspěvky na penzijní připojištění alespoň 5 let (tj. 60 řádně a včas zaplacených měsíčních 

příspěvků). Zároveň není moţné účastníkovi vyplácet starobní penzi, pokud byl účastníkovi 

jiţ dříve přiznán nárok na invalidní penzi. 

 

 Způsob vyplácení penze si zvolí účastník a jen na něm, zda si zvolí doţivotní 

vyplácení penze, nebo vyplácení dávek po sjednanou dobu. Při výpočtu výše pravidelných 

dávek se vychází ze zvoleného způsobu a z úmrtnostních tabulek35 (ţeny se podle statistik 

doţívají delšího věku). Jde o statistické údaje, pomocí kterých se počítá výše penze ze stavu 

účtu účastníka na počátku vyplácení. Pokud se konkrétní účastník doţije vyššího věku, 

vyplácí fond penzi ke své tíţi, pokud kratšího, je po určitou omezenou dobu vyplácena penze 

pozůstalostní a zbytek pak propadá ve prospěch penzijního fondu. Způsob výpočtu starobní 

penze zákon 42/1994 Sb. vůbec neřeší, je dán tzv. penzijním plánem, který si určuje kaţdý 

penzijní fond sám a který podléhá schválení Ministerstvem financí. Při výpočtu starobní 

penze vychází penzijní fondy z celostátně platných úmrtnostních tabulek, některé je však 

upravují podle vývoje vlastního kmene účastníků. Pro účastníky to znamená, ţe se stejným 

stavem účtu mohou u různých fondů získat velmi odlišné penze. 

 

                                                 
35

 Peníze.cz [online]. 2005 [cit. 2011-02-24]. Penzijní připojištění: záludné a podivně novelizované. Dostupné z 

WWW: <http://www.penize.cz/penzijni-pripojisteni/17246-penzijn i-pripojisteni-zaludne-a-podivne-

novelizovane>. 
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 Příjemcem penze mohou být kromě účastníka za určitých podmínek i jeho 

pozůstalí. Tato moţnost musí být opět uvedena ve smlouvě společně s dobou, po kterou by 

měli pozůstalí příspěvky pobírat a alespoň jednou oprávněnou osobou. 

 

Druhy penzí (kaţdý fond můţe mít tyto formy upraveny jinak):36 

 Doţivotní starobní penze bez pozůstalostní penze – je vyplácena, pokud není ve 

smlouvě sjednána pozůstalostní penze, respektive není určená ani jedna oprávněná 

osoba. Pozůstalostní penzi jiţ nelze během vyplácení starobní penze sjednat. Některé 

fondy nabízejí i postupné navyšování vyplácených dávek. 

 Doţivotní starobní penze s doţivotní pozůstalostní penzí – účastník musí před 

začátkem vyplácení prostředků určit oprávněnou osobu, kterou jiţ nelze později měnit. 

V případě účastníkova úmrtí je této osobě doţivotně vyplácena penze ve výši, ve které 

byla vyplacena poslední dávka účastníkovi. Obdobnou formou je jednorázová výplata 

pozůstalému. 

 Doţivotní starobní penze s pozůstalostní penzí na dobu určitou – je vyplácena v 

případě, ţe má účastník sjednanou pozůstalostní penzi, respektive má na smlouvě o 

penzijním připojištění uvedenou alespoň  jednu oprávněnou osobu. Tuto osobu, 

případně osoby můţe v průběhu vyplácení měnit. 

 Doţivotní starobní penze s garantovanou dobou výplaty – účastníkovi je vyplácena 

doţivotní penze a zároveň je stanovena garantovaná doba, která je minimálně 15 let. 

Pokud účastník zemře před uplynutím garantované doby, je po zbytek této doby 

vyplácena penze oprávněné osobě (osobám) ve výši, ve které byla vyplacena poslední 

penze účastníkovi. 

 

 

2.11.2 Výsluhová penze 

 

 Vyrovnání prostřednictvím výsluhové penze nemusí fond do svého penzijního 

plánu zahrnout, neupravuje ji ani zákon.  

                                                 
36

 Penzijní-připojištění.eu [online]. 2009 [cit. 2011-01-09]. Dávky penzijního připojištění. Dostupné z WWW: 

<http://www.penzijni-pripojisteni.eu/co-byste-meli-vedet-o-davky-penzijn iho-pripojisteni/>. 
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 Pokud má účastník výsluhovou penzi ve smlouvě sjednánu, má po 15 letech 

(v případě, ţe u něj fond zaznamenal 180 řádně a včas zaplacených měsíčních příspěvků)37 

moţnost vybrat aţ polovinu naspořených prostředků na účtu (včetně státních příspěvků, 

příspěvků třetích osob a podílů na zisku). Výluhová penze náleţí pouze účastníkovi. 

Vyplácení penze38 lze zahájit pouze před vznikem nároku na starobní, případně invalidní 

rentu. V případě, ţe si tuto moţnost klient sjedná, musí ve smlouvě určit, jakým poměrem se 

budou vklady na účet dělit mezi spoření na starobní a výsluhovou penzi. Podíl prostředků 

spořených na výsluhovou penzi však nesmí překročit výši podílu spořených na starobní penzi. 

 

 Způsob vyrovnání záleţí na konkrétním penzijním fondu. Moţností je jednorázové 

vyrovnání, nebo výplata pravidelné penze. Druhy penzí jsou v tomto případě obdobné, jako u 

starobní penze. 

 

 

2.11.3 Invalidní penze 

 

 Invalidní penze je penzí doţivotní. Na invalidní penzi se neplatí zvláštními 

příspěvky a je potřeba ji sjednat ve smlouvě, buď při jejím uzavření anebo v průběhu, nejdéle 

však do vzniku nároku na starobní penzi. Účastník má na její výplatu nárok, pokud platil 

příspěvky ve smluvené výši nejméně 3 roky a fond u něj zaznamenal 36 řádně a včas 

zaplacených měsíčních příspěvků, nepobírá starobní penzi je mu přiznán plný invalidní 

důchod ze zákonného důchodového pojištění. Invalidní penze se vyplácí ze součtu příspěvků 

na starobní a výsluhovou penzi. 

 

 

 

                                                 
37

 KREBS, V. a kol. Sociální politika. 4.vyd. Praha: ASPI, a. s., 2007, s. 229. ISBN 987-80-7357-276-1 
38

 KOKEŠ, J. Investujeme.cz [online]. 15.2.2008 [cit. 2011-02-10]. Dávky a zdanění penzijního připojištění. 

Dostupné z WWW: <http://www.investujeme.cz/clanky/davky -a-zdaneni-penzijniho-pripojisteni/>. 
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2.11.4 Pozůstalostní penze 

 

 Nárok na pozůstalostní penzi39, pokud byla sjednána, vzniká osobám uvedeným ve 

smlouvě, v případě úmrtí účastníka, kterému ještě nevzniknul nárok na výplatu starobní nebo 

invalidní penze. Podmínkou je placení příspěvků účastníkem minimálně po dobu 3 – 5 let, dle 

fondu.40 Pokud je ve smlouvě uvedeno více oprávněných osob, musí účastník určit poměr,     

v jakém jim budou prostředky vyplaceny. Způsob vyplácení záleţí na penzijním plánu 

konkrétního penzijního fondu. Nejsou-li ve smlouvě uvedeny oprávněné osoby, stávají se 

prostředky na účtu pozůstalého součástí dědického řízení a jsou osvobozeny od dědické daně, 

avšak zaniká nárok na státní příspěvky, které fond vrací státu.41 

 

 

2.11.5 Jednorázové vyrovnání 

 

 Jednorázovým vyrovnáním je myšlena dávka náleţící účastníkovi místo penze a za 

podmínek stanovených penzijním plánem nebo při ukončení trvalého pobytu v České 

republice.42 K jednorázovému vyrovnání dojde, pokud připojištěný splnil podmínky pro 

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

invalidní a pozůstalostní penzi), resp. 5 let (v případě starobní penze). Konečná částka, kterou 

má účastník na svém účtu se skládá z jím  zaplacených příspěvků, státních příspěvků, popř. 

příspěvků zaměstnavatele a podílu na výnosech z hospodaření fondu.43 Při stanovení základu 

daně pro zdanění zvláštní sazbou, tzv. sráţkovou daní, se od celkových naspořených 

prostředků odečtou pouze příspěvky účastníka a státní příspěvky, příspěvky zaměstnavatele 

zaplacené penzijnímu fondu po 1. lednu 2000 se neodečítají. 

 

 

                                                 
39

 KREBS, V. a kol. Sociální politika. 4.vyd. Praha: ASPI, a. s., 2007, s. 229. ISBN 987-80-7357-276-1. 
40

 Finance.cz [online]. 200-2011 [cit. 2011-01-09]. Dávky penzijního připojištění. Dostupné z WWW: 

<http://www.finance.cz/duchody-a-penze/informace/penzijni-pripojisteni/vyplacene-davky/>. 
41

 JÍLEK, J. Akciové trhy a investování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. 656 s. ISBN 978-80-247-2963-3. 
42

 KREBS, V. a kol. Sociální politika. 4.vyd. Praha: ASPI, a. s., 2007, s. 231. ISBN 987-80-7357-276-1. 
43

 Finance.cz [online]. 200-2011 [cit. 2011-01-09]. Jednorázové vyrovnání a odbytné. Dostupné z WWW: 

<http://www.finance.cz/duchody-a-penze/informace/penzijni-pripojisteni/jednorazove-vyrovnani-a-odbytne/>. 
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2.11.6 Odbytné 

 

 Odbytné je představováno úhrnem příspěvků zaplacených účastníkem a podílu na 

výnosech hospodaření penzijního fondu odpovídajícím výši příspěvku účastníka, avšak bez 

příspěvků státu a výnosu z nich.44 Částky státních příspěvků penzijní fondy vrací zpět 

Ministerstvu financí ČR. Odbytné náleţí účastníku, jenţ zaplatil příspěvky alespoň na 12 

kalendářních měsíců a jeho připojištění trvalo alespoň rok a rozhodl se ukončit smlouvu 

výpovědí nebo dohodou před vznikem práva na penzi, nebo fyzickým osobám určeným ve 

smlouvě, pokud účastník zemřel a nebyla mu vyplácena penze nebo jednorázové vyrovnání a 

pokud nevznikl nárok na pozůstalostní penzi.45 

 

  Část odbytného bez státních příspěvků musí být následně zdaněna sazbou ve 

výši 15 %. Pokud si účastník o zaplacené pojistné sniţoval daňový základ, musí při 

předčasném ukončení smlouvy uplatněnou částku státu vrátit. 

 

 

2.12 Principy výpočtu penzí z penzijního připojištění 

 

 Základem pro výpočty je úmrtnost a délka ţivota lidí v ČR. Podstatou je určení 

pravděpodobnosti, ţe se osoba ve věku x doţije dalšího roku. Tato pravděpodobnost se můţe 

lišit v závislosti na tom, zda je bráno v úvahu veškeré obyvatelstvo ČR nebo jen účastníci 

penzijního připojištění či pouze ţeny nebo muţi a zároveň se mění i s časem, neboť se střední 

délka ţivota stále prodluţuje. Z toho důvodu ČSÚ kaţdoročně sestavuje tzv. úmrtnostní 

tabulky46. Jde o statistické údaje, pomocí kterých se počítá výše dávky ze stavu účtu účastníka 

na počátku vyplácení. Pokud se konkrétní účastník doţije vyššího věku, vyplácí fond penzi ke 

své tíţi, pokud kratšího, je po určitou omezenou dobu vyplácena penze pozůstalostní a zbytek 

pak propadá ve prospěch penzijního fondu. 

 

                                                 
44 DUCHÁČKOVÁ, E. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, s.r.o., 2009. s. 112 . ISBN 978-80-

86929-51-4. 
45

 KREBS, V. a kol. Sociální politika. 4.vyd. Praha: ASPI, a. s., 2007, s. 232. ISBN 987-80-7357-276-1. 
46

 Viz. Příloha č. 2: Úmrtnostní tabulky ČSÚ pro rok 2009 
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 Většina penzijních fondů však tabulky zveřejněné ČSÚ nepouţívá, ale upravuje si 

je s ohledem na vlastní pojistný kmen. Tyto tabulky následně schvaluje MF, aby se zabránilo 

úpravám v neprospěch klientů. 

 

Základní ukazatele v úmrtnostních tabulkách:47 

lx. . . počet ţijících osob ve věku x 

dx. . . počet osob, které zemřely ve věku x 

qx. . . pravděpodobnost, ţe se osoba ve věku x nedoţije dalšího roku 

px. . . roční míra doţití 

Dx. . . komutační číslo vyjadřující diskontovaný počet ţijících osob ve věku x 

 Dx = lx x v x  

v  x. . . diskontní faktor pro věk x v x = 1 / (1 + i) x 

Nx. . . komutační číslo vyjadřující diskontovaný počet ţijících osob Dx do konce tabulky 

ex. . . naděje na doţití neboli střední délka ţivota 

 

 

2.13 Založení penzijního připojištění 

 

 Při výběru penzijního fondu by měl zájemce přihlédnout ke svému sklonu k riziku. 

Pro portfolia penzijních fondů sice platí poměrně přísná omezení, nicméně některý z fondů 

můţe být  aţ příliš zainvestován v akciích či nemovitostech, některý zase naopak příliš málo.  

  

 Penzijní připojištění se uzavírá na základě smlouvy s penzijním fondem, který si 

klient sám vybere. Podle zákona č. 42/1994 Sb. můţe mít kaţdá fyzická osoba takovéto 

připojištění pouze jedno.  

 

 

 

                                                 
47

 CIPRA, T. Finanční a pojistné vzorce. Praha: GRADA Publishing, a.s., 2006. 376 s. ISBN 80-247-1633-X. 
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2.14 Účastník a smlouva o penzijním připojištění 

 

 Účastníkem48 penzijního připojištěním, tj. klientem penzijního fondu, se můţe stát 

kaţdá osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území ČR, která uzavře s penzijním fondem 

písemnou smlouvu o penzijním připojištění. Účastníkem můţe být také fyzická osoba starší 

18 let s bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, pokud je účastna 

důchodového pojištění nebo je poţivatelem důchodu z českého důchodového pojištění nebo 

veřejného zdravotního pojištění v České republice. 

 

 V penzijním připojištění je zakázána jakákoliv diskriminace účastníků49, např. 

z důvodů pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboţenství, politického či jiného smýšlení, 

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. 

 

 Penzijní připojištění vzniká na základě smlouvy50 mezi penzijním fondem a 

fyzickou osobou. Před jejím uzavřením musí být účastník penzijního připojištění seznámen se 

statutem a penzijním plánem fondu. Podepsáním smlouvy se účastník zavazuje platit 

penzijnímu fondu příspěvky a penzijní fond zavazuje poskytovat v budoucnu dávky stanovené 

smlouvou. 

                                                 
48

 Ustanovení § 2 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem v platném znění. 
49

 Ustanovení § 2a zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem v platném znění. 
50

 Finance.cz [online]. 2000-2010 [cit. 2010-12-27]. Účastník a smlouva o penzijním připojištění. Dostupné z 

WWW: <http://www.finance.cz/duchody-a-penze/informace/penzijni-pripojisteni/kdo-a-kdy-se-pripojistit/>. 
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Graf č. 2.1: Počet účastníků penzijního připojištění v jednotlivých penzijních fondech  

 ve 3. čtvrtletí roku 201051 

  

  Podle údajů poskytnutých APF ČR má nejvyšší počet účastníků penzijní fond 

České pojišťovny a nejniţší penzijní fond společnosti Generali.  

 

 

2.15 Zánik penzijního připojištění 

 

 Mezi způsoby ukončení penzijního připojištění patří výpověď smlouvy, která musí 

být vţdy písemná, převod prostředků k jinému penzijnímu fondu a podle zákona lze penzijní 

připojištění také na určitou dobu přerušit. 

 

Penzijní připojištění zaniká ke dni:52 

 ukončení výplaty poslední penze,  

 výplaty jednorázového vyrovnání místo poslední penze, 

 na němţ se účastník a penzijní fond písemně dohodli, 

                                                 
51

 Asociace penzijních fondů ČR 
52

 Finance.cz [online]. 2000 - 2010 [cit. 2010-04-15]. Ukončení smlouvy. Dostupné z WWW: 

<http://www.finance.cz/duchody-a-penze/informace/penzijni-pripojisteni/ukonceni-smlouvy/>. 
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 k němuţ bylo účastníkovi penzijní připojištění vypovězeno, 

 výplaty odbytného při zániku penzijního fondu, 

 ukončení trvalého pobytu účastníka na území ČR, 

 ztráty bydliště na území členského státu EU nebo ukončení účasti v důchodovém 

pojištění nebo ve veřejném zdravotním pojištění v České republice, 

 úmrtí účastníka. 

 

 Na státní příspěvek a daňové zvýhodnění má účastník nárok pouze pokud vydrţí 

spořit aţ do 60 let. Pokud je připojištění zrušeno předčasně53, vrací se úspora na daních, není 

nárok na státní příspěvek ani podíly na zisku ze státní podpory. Příspěvky penzijního 

připojištění zaměstnavatele a podíly na zisku fondu jsou zdaněny 15 % daní z příjmu. Pokud 

klient zruší své penzijní připojištění do 5 let, zaplatí navíc pokutu aţ ve výši osm set korun. 

 

 

2.15.1 Převod 

 

 Převod prostředků penzijního připojištění je způsob vypovězení smlouvy, při 

kterém dochází ke změně penzijního fondu, nikoliv k ukončení penzijního připojištění. 

Změnit penzijní fond a převést jeho prostředky můţe pouze účastník, kterému ještě nevznikl 

nárok na penzi a nebylo mu vyplaceno odbytné. Při převodu se započte celá doba připojištění 

u předchozího fondu a převedou se všechny peníze včetně státních příspěvků. Převedení 

vyţaduje písemný souhlas přebírajícího fondu. 

 

 

2.15.2 Přerušení 

 

 Podle zákona o penzijním připojištění je v případě nepříznivé finanční situace 

účastníka moţné na určitou dobu penzijní připojištění přerušit, tzn. klient má uzavřenu 

                                                 
53 BUŘÍNSKÁ, B. Ukončíte-li penzijní připojištění předčasně, na peníze si počkáte i pět měsíců. IDnes.cz: 

Finance [online]. 26.11.2009, [cit. 2011-02-08]. Dostupný z WWW: <http://finance.idnes.cz/ukoncite-li-

penzijni-pripojisteni-predcasne-na-penize-si-pockate-i-pet-mesicu-1xl-

/spor.asp?c=A091124_111457_spor_bab>. 
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smlouvu s penzijním fondem, ale nemusí na ni v tomto období platit. Doba přerušení54 se 

nezapočítává do doby pojištění pro nárok na dávky a v jejím průběhu nemá účastník nárok na 

státní příspěvky. 

 

 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, jen 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.55 

 

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

výnosech u penzijního fondu, u kterého penzijní připojištění přerušil.  

 

 

2.15.3 Vypovězení smlouvy 

 

 Smlouva můţe být ze strany účastníka kdykoliv písemně vypovězena, nejdříve 

však po uplynutí 12-ti započtených příspěvkových měsících.56 Výpovědní doba začíná prvním 

dnem kalendářního měsíce po doručení výpovědi. Pokud je ale stanovena samotným 

penzijním 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 

klientovi datum zániku penzijního připojištění.57 

 

                                                 
54

 FinančníVzdělávání.cz [online]. 2007 [cit. 2011-01-07]. Penzijní připojištění. Dostupné z WWW: 

<http://www.financnivzdelavani.cz/webmagazine/page.asp?idk=234>. 
55

 Finance.cz [online]. 2000 - 2010 [cit. 2010-05-04]. Ukončení smlouvy. Dostupné z WWW: 

<http://www.finance.cz/duchody-a-penze/informace/penzijni-pripojisteni/ukonceni-smlouvy/>. 
56

 JÍLEK, J. Akciové trhy a investování. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2009. s. 516. ISBN 978-80-247-2963-3. 
57

 Finance.cz [online]. 2000 - 2010 [cit. 2010-04-15]. Ukončení smlouvy. Dostupné z WWW: 

<http://www.finance.cz/duchody-a-penze/informace/penzijni-pripojisteni/ukonceni-smlouvy/>. 
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3 Analýza penzijního fondu AXA a komparace s vybranými 

penzijními fondy 

 

3.1 Skupina AXA 

 

 AXA penzijní fond, a. s., AXA investiční společnost, a. s. spolu s AXA ţivotní 

pojišťovna, a. s., AXA Česká republika, s. r. o. a od roku 2010 nově také AXA Bank Europe 

patří do finanční skupiny AXA. 

 

 Skupina AXA poskytuje svým klientům – fyzickým i právnickým osobám, 

produkty a sluţby odpovídající jejich potřebám, k nimţ patří pojištění, investování, spoření a 

plánování v oblasti nemovitostí.  

 

 Pod značkou AXA tato francouzská skupina roste od roku 1985 a řadí se 

k nejprestiţnějším finančním institucím na světě. V roce 1992 se rozšířila do USA a v roce 

1995 dále do Austrálie a Asie, kde si postupně buduje své globální postavení a rozšiřuje 

sortiment svých produktů a sluţeb. V současné době Skupina AXA disponuje zastoupením 

v 55 zemích, 67 miliony klienty, 175 tisíci zaměstnanci a 55 tisíci distributory.  

 

 

3.2 AXA penzijní fond, a. s. 

 

 AXA penzijní fond, a. s. je právnickou osobou se sídlem v Brně, jíţ bylo 

Ministerstvem financí České republiky uděleno povolení k činnosti dne 24.11.1994 (do 

března 2007 existovala pod názvem Winterthur penzijní fond, a. s.)  
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3.2.1 Investiční strategie 

 

 Investiční strategie58 penzijního fondu společnosti AXA je zaměřena na 

dosahování dlouhodobě stabilního výnosu vyrovnávajícího nepříznivý dopad inflace na 

úspory a garance 100% návratnosti uloţených prostředků. Tyto prostředky musí být 

umisťovány tak, aby byla zaručena bezpečnost, kvalita, likvidita a rentabilita skladby 

finančního portfolia, proto musí být strategie penzijního fondu ze zákona velmi konzervativní, 

coţ neznamená investice pouze do státních dluhopisů, nýbrţ diverzifikaci investičního 

portfolia i mezi nástroje finančního trhu a akcie tak, aby bylo dosaţeno ročního nezáporného 

zhodnocení. 

 

Struktura portfolia AXA Penzijního fondu, a. s.:59  

 Dluhopisy  79,9 % 

 Peníze na účtech a termínovaných vkladech  5,9 % 

 Nemovitosti 5,2 % 

 Ostatní investice 3,9 % 

 Akcie 2,5 % 

 Podílové listy 2,6 % 

 Pokladniční poukázky 0,0 % 

  

 Podrobnější členění aktiv povaţuje společnost AXA za obchodní tajemství. 

Z uvedeného přehledu je však patrné, ţe téměř 80 % portfolia tvoří dluhopisy, především ty, 

jejichţ garanci zajišťuje stát. Tyto představují bezpečný investiční nástroj ovšem s nízkým 

výnosem. Menší část pak tvoří korporátní dluhopisy předních evropských společností 

s vysokým ratingem, které nabízí vyšší výnos. Peníze na účtech a termínovaných vkladech u 

bank a druţstevních záloţen zabírají v portfoliu bezmála 6 %. Je to proto, ţe termínované 

vklady představují další velmi konzervativní investici vyznačující se dlouhodobým 

horizontem, coţ odpovídá povaze penzijního připojištění. Další dlouhodobou investicí jsou 

nemovitosti, které v portfoliu přesahují 5%. Důvodem takto vysokého podílu na celkových 

aktivech je větší diverzifikace portfolia. Ostatní investice tvoří necelé 4 % a jejich sloţení je 

                                                 
58

 Interní zdroj AXA. 
59

 Údaje k 30.09.2010 
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velkou neznámou. Podíl akcií a podílových listů dluhopisových či akciových fondů je kolem 

2,5 %, coţ odpovídá podmínkám stanoveným zákonem, protoţe akcie jsou velmi rizikovým 

investičním nástrojem s mnohdy nejistým a často záporným výnosem. 

 

 

3.2.2 Druhy penzí a ostatních dávek 

 

 Penzijní připojištění vzniká na základě smlouvy60, před jejímţ uzavřením musí být 

účastník seznámen se statutem penzijního fondu a aktuálním penzijním plánem, který je 

nedílnou součástí smlouvy. 

 

 Společnost AXA penzijní fond a.s. nabízí penzijní plán61, v jehoţ rámci poskytuje 

účastníkům ucelený a propracovaný systém penzí a ostatních dávek penzijního připojištění. 

Komplexní nabídku tvoří starobní penze, invalidní penze, pozůstalostní penze, výsluhová 

penze, jednorázové vyrovnání a odbytné. 

 

Moţnosti výběru naspořených prostředků:62 

 Odbytné, jde vlastně o předčasný výběr naspořených prostředků, které účastník získá 

nejdříve po uhrazení a uplynutí 12ti započtených příspěvkových měsíců na základě 

písemné výpovědi, anebo vznikl-li jiţ nárok na dávku, ţádostí o příslušnou dávku 

s úředně ověřeným podpisem ţadatele. Účastník má nárok pouze na zaplacené 

příspěvky včetně příspěvků zaměstnavatele či jiné třetí osoby a podíly na výnosech 

hospodaření fondu, na státní příspěvky a jejich zhodnocení nárok nemá, penzijní fond 

je vrací zpět Ministerstvu financí.  

Po vzniku nároku na starobní penzi můţe účastník poţádat o jednorázové vyrovnání, 

kdy je mu vyplacena celá částka vedená na jeho individuálním účtu. Nárok na dávku 

invalidní penze se řídí penzijním plánem platným pro danou smlouvu. Obecně vznikne 

                                                 
60

 Viz. Příloha č. 3: Smlouva o penzijním připojištění AXA Penzijního fondu, a.s. 
61

 Viz. Příloha č. 4: Statut a penzijní plán AXA Penzijního fondu, a.s. 
62

 Podrobné informace viz. Příloha č.: Statut a penzijní plán AXA Penzijního fondu, a.s. 
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aţ po uhrazení 36 započtených příspěvkových měsíců a přiznáním plného invalidního 

důchodu z důchodového pojištění. 

Za výplatu odbytného si penzijní fond účtuje poplatek ve výši 800 Kč, je-li délka 

trvání smlouvy delší nebo právě 24 měsíců a zároveň kratší neţ 5 let. 

 Jednorázové vyrovnání náleţí účastníkovi penzijního připojištění a zahrnuje veškeré 

prostředky evidované ve prospěch penze, místo níţ je jednorázové vyrovnání 

vypláceno. 

 Pobírání penze 

o Starobní penze je penzí doţivotní. Při jejím výpočtu vychází penzijní fond 

AXA z celostátně platných úmrtnostních tabulek s přihlédnutím k vývoji 

vlastního kmene účastníků. Pro nárokování starobní penze musí být splněny 

podmínky stanovené zákonem a zároveň nesmí vzniknout nárok nebo být 

vyplácena invalidní penze. 

o Výsluhová penze je penzí doţivotní a lze ji sjednat při uzavření smlouvy nebo 

v průběhu penzijního připojištění, nejdéle však do vzniku nároku na starobní 

penzi. Dává účastníkovi moţnost čerpat polovinu naspořených prostředků bez 

ohledu na dosaţení minimální věkové hranice stanovené pro penzi starobní. 

Současně s pobíráním penze výsluhové lze pokračovat ve spoření na starobní 

penzi. 

o Invalidní penze je taktéţ penzí doţivotní a je moţné sjednat ji stejně jako penzi 

výsluhovou. Podmínkou jejího nárokování je kromě splnění podmínek 

stanovených v penzijním plánu také přiznání plného invalidního důchodu. 

o Pozůstalostní penze je penzí na dobu určitou a nárok na její vyplácení mají 

oprávněné osoby uvedené ve smlouvě, dojde-li k smrti účastníka. 

 Kombinace způsobů výplaty - výplata první splátky penze v mimořádné výši aţ 1/3 

částky evidované na osobním účtu ve prospěch dané penze. Zbylé 2/3 zůstanou na 

účtu pro účel výplaty doţivotní penze. 

 

 V případě úmrtí účastníka, kterému nebyla vyplácena penze a nevznikl mu nárok 

na odbytné nebo pozůstalostní penzi se zhodnocené příspěvky s výjimkou příspěvku státního 

stávají předmětem dědického řízení. 
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 Penzijní fond umoţňuje účastníkům platit příspěvky šesti různými způsoby, a to 

bankovním převodem např. ve formě trvalého příkazu, poštovní poukázkou na přepáţkách 

České pošty, přímo na přepáţce fondu v Praze nebo v Brně, avšak jen do výše 10 000 Kč, 

sráţkou ze mzdy u zaměstnavatele, prostřednictvím plateb SIPO anebo inkasem z účtu, 

kdy obě tyto moţnosti jsou moţné pouze měsíčně.  

 

 

3.2.3 Odklad a přerušení placení příspěvků 

 

 Účastník si můţe na základě písemného oznámení odloţit placení příspěvků. Po 

uplynutí stanovené doby je povinen chybějící příspěvky jednorázově doplatit. Doba odkladu 

se započítává do celkové doby pojištění, pokud odloţené příspěvky zaplatí, ale nenáleţí za ni 

státní příspěvek. Naopak přerušení placení příspěvků se do doby pojištění nezapočítává.  

 

 

3.2.4 Výpověď, převod a přerušení penzijního připojištění 

  

 Penzijní připojištění můţe účastník z důvodu převodu prostředků do jiného 

penzijního fondu anebo zrušení penzijního připojištění kdykoli písemně vypovědět.63 Za 

převedení prostředků si AXA Penzijní fond, a.s. účtuje poplatek 800 Kč. Právo vypovědět 

smlouvu má také samotný penzijní fond, a to z důvodů uvedených v penzijním plánu, mezi 

které patří např. neplacení příspěvků. Smlouvu ovšem nemůţe vypovědět, vznikl-li 

účastníkovi nárok na pobírání penze. Délka trvání výpovědní doby je 2 měsíce.   

 

 Penzijní připojištění je moţné prostřednictvím písemného oznámení také přerušit, 

podmínkou je, aby byly placeny příspěvky po dobu alespoň 36ti kalendářních měsíců. 

V takovém případě má účastník nárok na podíl na výnosech hospodaření fondu za celou dobu 

přerušení.  

 

                                                 
63

 Viz. Příloha č. 4: Statut a penzijní plán AXA Penzijního fondu, a.s. 
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Velikost PF podle počtu účastníků penzijního připojištění

504846

1171257

498199

AXA PF

PF České pojišťovny

PF Komerční banky

3.3 Srovnání penzijních fondů 

 

 Ke komparaci s AXA penzijním fondem byly vybrány 2 největší a nejznámější 

fondy poskytující penzijní připojištění na českém trhu.  

 

 AXA Penzijní fond, a. s. 

 

 Penzijní fond České pojišťovny, a. s. 

 

 Penzijní fond Komerční banky, a. s. 

 

 

Graf č. 3.1: Velikost penzijních fondů podle počtu účastníků penzijního připojištění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování. 

 

 Největší penzijní fond s počtem účastníků 1 171 257 má Česká pojišťovna, na 

druhém místě je AXA s 504 846 klienty a třetí místo zaujímá Komerční banka s 498 199 

účastníky penzijního připojištění. 
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Velikost PF podle objemu spravovaných aktiv

35908

54219

29966

AXA PF

PF České pojišťovny

PF Komerční banky

Graf č. 3.2: Velikost penzijních fondů podle objemu spravovaných aktiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zdroj: Vlastní zpracování.  

 

 Z uvedeného grafu je patrné, ţe největší objem aktiv spravuje penzijní fond České 

pojišťovny a naopak nejméně obhospodařovaných aktiv najdeme u fondu Komerční banky. 

 

 Pro srovnání je vyuţito informací o zhodnocení výše uvedených penzijních fondů 

za posledních 10 let, tj. od roku 2000 do roku 2009. Zhodnocení penzijních fondů za rok 2010 

bude známo aţ po zasedání valné hromady, které se uskuteční na konci měsíce dubna roku 

2011, proto je při srovnávání vycházeno z údajů za rok 2009. Fondy jsou dále srovnány 

z hlediska sortimentu doplňkových sluţeb poskytovaných k penzijnímu připojištění a dále je 

pro účely komparace na modelových příkladech účastníků proveden výpočet konečného stavu 

účtů penzijního připojištění, určení výše jednorázového vyrovnání a penze. 

 

 

3.4 Průměrné zhodnocení penzijních fondů 

 

 Výnosy z penzijního připojištění nejsou v posledních letech příliš vysoké, právě 

naopak, od roku 2000 stále klesají. Důvodem jsou především klesající úrokové sazby a také 

omezené moţnosti investování penzijních fondů. 
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Tabulka č. 3.1: Zhodnocení penzijních fondů v letech 2000 – 200964 

 

Název fondu 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

AXA PF 4,1% 4,3% 3,4% 3,4% 3,1% 3,7% 2,5% 2,2% 0,0% 2,0% 
PF Komerční 
banky 4,9% 4,4% 4,6% 3,4% 3,5% 4,0% 3,0% 2,3% 0,6% 0,2% 

PF České 
pojišťovny 4,5% 3,8% 3,2% 3,1% 3,5% 3,8% 3,3% 2,4% 0,2% 1,2% 

Zdroj: Produktové listy.cz 

  

 Výnosy penzijních fondů do jisté míry kopírují vývoj úrokových sazeb, protoţe 

penzijní fondy mají většinu prostředků uloţenou v aktivech, které jsou na úrokové sazby 

vázány, tj. v dluhopisech. Takovéto výnosy pak jen stěţí převyšují inflaci a udrţují reálnou 

hodnotu vloţených prostředků. Na růst inflace reaguje ČNB zvyšováním úrokových sazeb, 

které způsobují pokles reálné výkonnosti investice ve státních dluhopisech. 

 

 Účastníkům penzijního připojištění bylo za rok 2009 připsáno zhodnocení o více 

neţ polovinu niţší neţ v roce 2000. AXA z uvedených penzijních fondů nabídla klientům 

nejvyšší zhodnocení, a sice 2,0 %  p.a., penzijní fond KB dosáhl nejniţšího výnosu ve výši 

0,2 % p.a. a Česká pojišťovna zhodnotila prostředky účastníků 1,2 % p.a. V roce 2008 

dosáhly jednotlivé fondy velmi malého zhodnocení především z důvodu světové finanční 

krize, která negativně zasáhla nejen kapitálové trhy. 

 

 Z údajů z tabulky č. 4.1 byl spočítán a v následujícím grafu znázorněn průměrný 

výnos jednotlivých penzijních fondů za uplynulých 10 let.  
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 Údaje pro vytvoření tabulky pochází z výročních zpráv jednotlivých penzijních fondů za uplynulé roky. 
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Průměrný historický výnos za 10 let

2,9%

3,1%

2,9%

0,0% 1,0% 2,0% 3,0% 4,0%

AXA PF

PF Komerční banky

PF České pojišťovny

Graf č. 3.3: Průměrné výnosy penzijních fondů (2000 – 2009) 

Zdroj: Produktové listy.cz 

 

 V dlouhodobém horizontu se průměrné výnosy všech penzijních fondů liší jen 

minimálně, a to pouze v desetinách procenta. Z  uvedeného grafu je patrné, ţe nejvyššího 

průměrného výnosu 3,1 % p.a. za uplynulých 10 let dosáhl Penzijní fond Komerční banky, 

zhodnocení zbylých dvou penzijních fondů je 2,9 % p.a. Důvodem vyššího průměrného 

zhodnocení Penzijního fondu KB je poměrně vysoká míra výnosů v letech 2000 aţ 2005 (viz. 

Tabulka č. 4.1).  

 

 Ke konci roku 2009 je celková výše dluhopisů v portfoliu Penzijního fondu 

Komerční banky 90,6 %, termínované vklady zabírají 6,8 % a ostatní investice tvoří 2,6 %. 

Portfolio Penzijního fondu České pojišťovny je ke konci roku 2009 tvořeno z 55,6 % 

dluhopisy, 35,3 % termínovanými vklady, 8,5 % akciemi a 0,6% ostatními investicemi. AXA 

Penzijní fond má ke stejnému období v portfoliu zastoupeno 73,1 % dluhopisů, 12 % 

termínovaných vkladů, 6 % akcií a podílových listů, 5,3 % nemovitostí, 0,3 % pokladničních 

poukázek a 3,4 % ostatních investic. 
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 Od roku 2008 tvoří naprostou většinu portfolia Penzijního fondu KB české státní 

dluhopisy, dluhopisy nadnárodních institucí, např. Evropská investiční banka, podnikové 

dluhopisy s vysokým ratingovým ohodnocením, zbytek tvoří termínované vklady. Touto 

změnou penzijní fond reagoval na nepříznivou situaci na kapitálových trzích. Investiční 

politika Penzijního fondu Komerční banky je ze všech tří fondů nejkonzervativnější a jak je 

vidět v tabulce č. 4.1, tak právě od roku 2008 v porovnání s předchozími i nejméně výnosná. I 

přesto je však tento penzijní fond i nadále jediným v ČR, který má mezinárodní rating od 

společnosti Moody´s na úrovni Aa1.cz, coţ je nejlepší hodnocení, jaké můţe penzijní fond 

v ČR dosáhnout. Portfolio penzijních fondů AXA a České pojišťovny je také konzervativní, 

avšak na rozdíl od Komerční banky zde najdeme i určité procento akcií, které nabízí 

zhodnocení úměrné riziku. 

 

 

3.5 Doplňkové služby k penzijnímu připojištění 

 

 Jednotlivé penzijní fondy od sebe odlišuje především investiční strategie, která je 

však povaţována za obchodní tajemství kaţdé společnosti, takţe kromě výše ročního 

zhodnocení, které bývá pravidelně zveřejňováno, státních příspěvků a úlevách na daních, 

které jsou ze  zákona pro všechny fondy stejné,  jsou hlavním  lákadlem pro získávání nových 

a udrţení stávajících účastníků bonusy poskytované k penzijnímu připojištění. Samozřejmostí 

u všech penzijních fondů je zřízení a vedení účtu penzijního připojištění zcela zdarma, stejně 

jako moţnost kontrolovat své prostředky kdykoli prostřednictvím internetu. 

 

Bonusy k penzijnímu připojištění AXA: 

 Odměna aţ 500 Kč za sjednání penzijního připojištění online anebo za převod 

prostředků prostřednictvím online formuláře. 

 Účastníkovi penzijního připojištění, který je zároveň členem AXA Clubu a tedy i 

drţitelem platební karty AXA, můţe být připsáno aţ 11 % z kaţdého nákupu u 

partnerů AXA65 hrazeného touto platební kartou.  
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 Viz. Příloha č. 5: Seznam partnerů AXA  
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Bonusy k penzijnímu připojištění KB: 

 Věrnostní karty SPHERE card, jejichţ součástí můţe být úrazové pojištění, které lze 

vyuţít k nákupu se slevou 5 – 30 % ve více neţ 7000 obchodech a provozovnách 

sluţeb v ČR i SR. 

 Noví i stávající účastníci mají moţnost vyuţít zvýhodněné nabídky lázeňských sluţeb 

a rekreačních pobytů ve vybraných horských hotelích66. 

 

Bonusy k penzijnímu připojištění ČP: 

 Kreditní karta Premia se slevovým programem, díky kterému je na účet důchodového 

pojištění klienta připsáno aţ 11 %  z hodnoty nákupu u partnerů Premia67 a 1 % 

z nákupu hrazeného kartou Premia v ostatních obchodech, navíc k tomu můţe u těchto 

partnerů získat okamţitou slevu na nákup při předloţení nebo platbě kartou. 

 K novým i stávajícím smlouvám  lze sjednat úrazové pojištění Bonus se slevou 15 % 

oproti běţnému pojistnému za předpokladu, ţe součet příspěvků na penzijní a úrazové 

pojištění je alespoň 400 Kč. 

 

 Doplňkové sluţby jednotlivých společností zahrnují věrnostní platební či kreditní 

karty, z kterých je moţno čerpat přibliţně stejné slevy u vybraných obchodníků. Druhá sloţka 

bonusu je pro klienty určitě zajímavější.  

 

 Skupina AXA nabízí odměnu aţ 500 Kč, slovo „aţ“ je zde velmi důleţité, jelikoţ 

se tato odměna odvíjí od výše měsíčního příspěvku a to tak, ţe na účastníkův účet bude 

připsána ½ měsíčního příspěvku, maximálně však 500 Kč. Pokud bude měsíční platba např. 

100 Kč, výše odměny bude pouze 50 Kč, coţ klient ani nezaznamená. Pro získání maximální 

moţné výše bonusu by jeho měsíční příspěvek včetně příspěvku zaměstnavatele či třetích 

osob musel být minimálně 1000 Kč. Odměna bude na účastníkův účet připsána po 12-ti 

měsících, a to za podmínky řádného a včasného uhrazení 12-ti smluvně sjednaných měsíčních 

příspěvků, klient se tedy své odměny dočká aţ po roce trvání smlouvy. 
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 Viz. Příloha č. 6: Věrnostní program Penzijního fondu KB 
67

 Viz. Příloha č. 7: Seznam partnerů Premia 
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 Komerční banka pro účastníky penzijního připojištění nabízí zvýhodněné ceny 

pobytů ve vybraných hotelích. Pro čerpání slevy stačí předloţit kopii smlouvy o penzijním 

připojištění, nahlásit její číslo nebo předloţit platnou věrnostní kartu SPHERE card. Platnost 

karty je omezena na 24 měsíců a jejím prostřednictvím lze také čerpat slevy u prodejců           

a poskytovatelů sluţeb, jako je např. Čedok, Kenvelo, Braun, aj. Účastník penzijního 

připojištění můţe mít v této kartě zahrnuto i úrazové pojištění na dobu 2 let a být tak zcela 

zdarma pojištěn pro  případ smrti a  trvalých následků z důvodu  úrazu na  částku 100 000 Kč. 

 

 Česká pojišťovna nabízí k penzijnímu připojištění zvýhodněné úrazové pojištění 

pro dospělé. I zde ovšem najdeme určitá omezení. Pokud by se účastník penzijního 

připojištění rozhodl z jakéhokoliv důvodu smlouvu zrušit či převést prostředky k jinému 

fondu, pak by úrazové pojištění hradil v plné výši. Na základě získaných informací je ale 

moţné namísto zrušeného penzijního připojištění sjednat např. povinné ručení a sleva na 

úrazové pojištění zůstane zachována. 

 

 

3.6  Výpočty u jednotlivých penzijních fondů 

 

 Na modelových příkladech účastníků penzijního připojištění je určena výše 

naspořených prostředků za dobu trvání smlouvy a dále je vypočtena výše doţivotně vyplácené 

penze, jednorázového vyrovnání a odbytného v případě předčasného ukončení smlouvy.  

 

 Matematické stanovení výše penze představuje velmi sloţitý postup, který vychází 

mimo jiné ze statistik úmrtí Českého statistického úřadu a je pro něj nutno znát výpočtové 

konstanty. Ty však ţádný fond nezveřejňuje, zasílá je v rámci pravidelných zpráv na 

Ministerstvo financí. Výpočty doţivotní penze v následujících příkladech vycházejí 

z průměrné střední délky ţivota muţů a ţen vypočtené podle úmrtnostních tabulek ČSÚ. 

 

 Při výpočtech bylo vycházeno z údajů roku 2009, kdy zhodnocení penzijního 

fondu AXA je 2 % p.a., ČP 1,2 % p.a. a KB je 0,2 % p.a. 
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Modelový příklad A) 

 

1) Student ve věku 20 let, výše jeho měsíčního příspěvku je 100 Kč po dobu 6 let a 

následně v 27 letech nastoupí do práce a zvýší si platbu na 500 Kč a zaměstnavatel mu 

bude podle kolektivní smlouvy přispívat měsíčně částku 500 Kč. Penzijní připojištění 

bude platit do svých 65 let, kdy mu podle současných podmínek vznikne nárok na penzi. 

 

2) Studentka ve věku 20 let, výše jeho měsíčního příspěvku je 100 Kč po dobu 6 let a 

následně a následně v 27 letech nastoupí do práce a zvýší si platbu na 500 Kč a 

zaměstnavatel jí bude podle kolektivní smlouvy přispívat měsíčně částku 500 Kč.  

Penzijní připojištění bude platit do svých 65 let, kdy jí podle současných podmínek 

vznikne nárok na penzi. 

 

Tabulka č. 3.2: Výše naspořených prostředků po 45 letech68 

 

ROK 
Příspěvek 
účastníka 

Státní 
příspěvek 

Příspěvek 
zaměstnavatele AXA ČP KB 

1. 1200 600 0 1836 1822 1804 

2. 1200 600 0 3709 3665 3611 

3. 1200 600 0 5619 5531 5422 

4. 1200 600 0 7567 7419 7236 

5. 1200 600 0 9555 9329 9054 

6. 1200 600 0 11582 11263 10876 

7. 6000 1800 6000 25889 25364 24725 

8. 6000 1800 6000 40483 39633 38602 

9. 6000 1800 6000 55369 54075 52507 

10. 6000 1800 6000 70552 68689 66440 

11. 6000 1800 6000 86039 83479 80400 

12. 6000 1800 6000 101836 98446 94389 

13. 6000 1800 6000 117949 113593 108405 

14. 6000 1800 6000 134384 128922 122449 

15. 6000 1800 6000 151147 144435 136522 

16. 6000 1800 6000 168246 160134 150622 

17. 6000 1800 6000 185687 176021 164751 

18. 6000 1800 6000 203477 192099 178908 

19. 6000 1800 6000 221623 208369 193094 

20. 6000 1800 6000 240131 224835 207308 
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 Podrobně viz. Příloha č. 8: Přehled zhodnocení modelových příkladů A) 
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21. 6000 1800 6000 259010 241499 221550 

22. 6000 1800 6000 278266 258363 235821 

23. 6000 1800 6000 297907 275429 250120 

24. 6000 1800 6000 317941 292699 264448 

25. 6000 1800 6000 338376 310177 278804 

26. 6000 1800 6000 359220 327865 293189 

27. 6000 1800 6000 380480 345765 307603 

28. 6000 1800 6000 402166 363880 322046 

29. 6000 1800 6000 424285 382212 336518 

30. 6000 1800 6000 446847 400764 351018 

31. 6000 1800 6000 469860 419539 365548 

32. 6000 1800 6000 493333 438539 380107 

33. 6000 1800 6000 517275 457767 394695 

34. 6000 1800 6000 541697 477226 409312 

35. 6000 1800 6000 566607 496918 423958 

36. 6000 1800 6000 592015 516847 438633 

37. 6000 1800 6000 617931 537015 453338 

38. 6000 1800 6000 644366 557424 468072 

39. 6000 1800 6000 671329 578079 482836 

40. 6000 1800 6000 698832 598982 497629 

41. 6000 1800 6000 726884 620135 512452 

42. 6000 1800 6000 755498 641542 527305 

43. 6000 1800 6000 784684 663206 542187 

44. 6000 1800 6000 814454 685130 557099 

45. 6000 1800 6000 844819 707317 572041 

 Zdroj: Vlastní výpočty. 

 

 Na základě stanovených parametrů a výše zhodnocení jednotlivých penzijních 

fondů bude mít po 45 letech nejvíce naspořených prostředků účastník penzijního připojištění 

AXA, a to 844 819 Kč, coţ je o 272 778 Kč více neţ u penzijního fondu KB. Tento rozdíl je 

dán především zhodnocením, které si fondy připsaly v roce 2009 a ze kterých je při výpočtech 

vycházeno – AXA 2 % p.a. a KB 0,2 % p.a.  

 

 Celkové naspořené prostředky si klient můţe vybrat formou jednorázového 

vyrovnání, která je v současnosti preferována před doţivotně vyplácenými anuitami. Je to 

především z důvodu, ţe nikdo nemůţe přesně vědět, kolika let se doopravdy doţije. 
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Tabulka č. 3.3: Výplata naspořených prostředků formou jednorázového vyrovnání 

 

Celkem AXA ČP KB 

Příspěvek účastníka 241 200 Kč 241 200 Kč 241 200 Kč 

Státní příspěvek 73 800 Kč 73 800 Kč 73 800 Kč 

Příspěvek zaměstnavatele 234 000 Kč 234 000 Kč 234 000 Kč 

Zhodnocení 295 819 Kč 158 317 Kč 23 041 Kč 

Daň 15 %  79 472 Kč 58 847 Kč 38 556 Kč 

Jednorázové vyrovnání 765 347 Kč 648 470 Kč 533 485 Kč 

 Zdroj: Vlastní výpočty. 

 

 Výše jednorázového vyrovnání se odvíjí od celkového stavu účtu účastníka. 

Veškeré jeho příspěvky včetně státního příspěvku a příspěvku zaměstnavatele jsou 

kaţdoročně zhodnocovány. Základ daně, pro výpočet daně ve výši 15 %, se stanoví rozdílem 

mezi celkovým stavem účtu klienta a jeho příspěvky včetně státní podpory, nesniţuje se         

o příspěvky zaměstnavatele. Nejvyšší jednorázové vyrovnání obdrţí po 45 letech spoření a po 

odečtení sráţkové daně klient penzijního fondu AXA. 

 

 Podle údajů z úmrtnostních tabulek ČSÚ má muţ ve věku 20 let statisticky před 

sebou 54,69 let, tzn. doţije  se věku 74,69 let. Stejně stará ţena se doţije věku 80,53 let. 

Doţivotní dávka z penzijního připojištění bude u muţe počítána pro dobu 9,69 let a u ţeny 

pro dobu 15,53 let. 

 

Tabulka č. 3.4: Výše měsíční doţivotně vyplácené dávky z penzijního připojištění69 

 

Výše měsíční dávky  AXA ČP KB 

Muž 6 884 Kč 5 879 Kč 4 890 Kč 

Žena 4 295 Kč 3 668 Kč 3 051 Kč 

 Zdroj: Vlastní výpočty. 
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 Podrobně viz. Příloha č. 9: Výše doţivotně vyplácené dávky z penzijního připojištění A) 
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 Výše měsíčně vyplácené anuity je uvedena jiţ po zdanění 15 %. Na rozdíl od 

jednorázového vyrovnání se u dávek zdaňují pouze výnosy, tzn. odečítají se veškeré 

příspěvky. Klient Penzijního fondu AXA, jehoţ měsíční anuita po dobu cca 10 let bude 

necelých 7 000 Kč, bude oproti zbývajícím dvěma fondům pobírat nejvíce. Účastník 

penzijního připojištění u České pojišťovny by při daném zhodnocení obdrţel měsíčně méně o 

1 000 Kč a u Komerční banky by to bylo méně o 2 000 Kč oproti AXA. U klientky bude výše 

měsíční anuity počítána pro dobu 15,5 let, z čehoţ logicky vyplývá, ţe bude měsíčně za 

stejných podmínek dostávat méně neţ muţ. Pokud bude účastnicí penzijního připojištění 

České pojišťovny či Komerční banky, pak za daných podmínek její měsíční příjem nepřekročí 

částku 4 000 Kč, jako by tomu bylo u AXA. 

 

 Klient penzijního fondu se můţe z určitých důvodů rozhodnout ukončit své 

penzijní připojištění předčasně. V takovém případě má nárok na odbytné, tj. pouze na vloţené 

peněţní prostředky včetně jejich zhodnocení. Na státní příspěvek a zhodnocení z něho 

plynoucí nárok nemá. Odbytné náleţí účastníku, jenţ zaplatil příspěvky alespoň na 12 

kalendářních měsíců a jeho připojištění trvalo alespoň rok. 

 

Tabulka č. 3.5: Výplata odbytného z penzijního připojištění po 10 letech trvání smlouvy 

 

Celkem AXA ČP KB 

Naspořené prostředky 70 552 Kč 68 689 Kč 66 440 Kč 

Příspěvek účastníka 31 200 Kč 31 200 Kč 31 200 Kč 

Zhodnocení 2 382 Kč 1 404 Kč 229 Kč 

Příspěvek zaměstnavatele 24 000 Kč 24 000 Kč 24 000 Kč 

Zhodnocení 1 224 Kč 729 Kč 120 Kč 

Státní příspěvek 10 800 Kč 10 800 Kč 10 800 Kč 

Zhodnocení 946 Kč 556 Kč 90 Kč 

Odbytné po odečtení státního příspěvku 58 806 Kč 57 333 Kč 55 550 Kč 

Daň 15% 4 140 Kč 3 919 Kč 3 652 Kč 

Odbytné 54 666 Kč 53 414 Kč 51 898 Kč 

 Zdroj: Vlastní výpočty. 
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 Při výplatě odbytného obdrţí klient částku po zdanění 15 % sráţkovou daní. 

Základem daně jsou celkové naspořené prostředky bez státních příspěvků a výnosu z nich po 

sníţení o zaplacené příspěvky na penzijní připojištění poplatníkem, avšak nesníţené 

o příspěvky zaplacené penzijnímu fondu zaměstnavatelem za zaměstnance. Výše odbytného 

vyplaceného po 10 letech nepřekročí u ţádného z fondů částku 55 000 Kč. Nejvyšší částku 

obdrţí klient AXA, na druhém místě pak bude ČP a nejniţší vyplacené prostředky dostane 

klient KB. 

 

 

Modelový příklad B) 

 

1) Muţ ve věku 35 let, výše jeho měsíčního příspěvku je 500 Kč a zaměstnavatel mu podle   

kolektivní smlouvy přispívá 2% z hrubé mzdy 25 000 Kč, tj. 500 Kč. Penzijní připojištění 

bude platit do svých 65 let, kdy mu vznikne nárok na penzi. 

 

2) Ţena ve věku 35 let, výše jejího měsíčního příspěvku je 500 Kč a zaměstnavatel jí 

přispívá 500 Kč, podle kolektivní smlouvy. Má 1 dítě a penzijní připojištění bude platit do 

svých 65 let, kdy jí vznikne nárok na penzi. 

 

Tabulka č. 3.6: Výše naspořených prostředků u jednotlivých penzijních fondů po 30 letech70 

 

ROK 
Příspěvek 
účastníka 

Státní 
příspěvek 

Příspěvek 
zaměstnavatele AXA ČP KB 

1. 6000 1800 6000 14076 13966 13828 

2. 6000 1800 6000 28434 28099 27683 

3. 6000 1800 6000 43078 42402 41566 

4. 6000 1800 6000 58016 56876 55477 

5. 6000 1800 6000 73252 71524 69415 

6. 6000 1800 6000 88793 86348 83382 

7. 6000 1800 6000 104645 101350 97376 

8. 6000 1800 6000 120814 116532 111398 

9. 6000 1800 6000 137306 131896 125449 

10. 6000 1800 6000 154128 147444 139527 

11. 6000 1800 6000 171287 163179 153634 
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12. 6000 1800 6000 188789 179103 167769 

13. 6000 1800 6000 206640 195217 181932 

14. 6000 1800 6000 224849 211526 196123 

15. 6000 1800 6000 243422 228030 210343 

16. 6000 1800 6000 262367 244731 224591 

17. 6000 1800 6000 281690 261634 238868 

18. 6000 1800 6000 301400 278739 253174 

19. 6000 1800 6000 321504 296050 267507 

20. 6000 1800 6000 342010 313568 281870 

21. 6000 1800 6000 362926 331296 296261 

22. 6000 1800 6000 384260 349237 310682 

23. 6000 1800 6000 406022 367394 325131 

24. 6000 1800 6000 428218 385768 339608 

25. 6000 1800 6000 450858 404363 354115 

26. 6000 1800 6000 473952 423181 368651 

27. 6000 1800 6000 497507 442225 383216 

28. 6000 1800 6000 521533 461497 397810 

29. 6000 1800 6000 546039 481000 412433 

30. 6000 1800 6000 571036 500738 427086 

 Zdroj: Vlastní výpočty. 

 

 Podle stanovených parametrů z modelových příkladů a výše zhodnocení 

jednotlivých penzijních fondů, které si fondy připsaly v roce 2009 a ze kterých je při 

výpočtech vycházeno, bude mít po 30 letech účastník penzijního připojištění AXA 571 036 

Kč, ČP 500 738 Kč a KB 427 086 Kč. Výpočet je však pouze orientační, neboť je kaţdoročně 

počítáno se stejným zhodnocením. 

 

 Po uplynutí sjednané doby a při vzniku nároku na penzi můţe účastník zaţádat      

o výplatu naspořených prostředků najednou, tzn. formou jednorázového vyrovnání. 

 

Tabulka č. 3.7: Výplata naspořených prostředků formou jednorázového vyrovnání 

 

Celkem AXA ČP KB 

Příspěvek účastníka 180 000 Kč 180 000 Kč 180 000 Kč 

Státní příspěvek   54 000 Kč   54 000 Kč   54 000 Kč 

Příspěvek zaměstnavatele 180 000 Kč 180 000 Kč 180 000 Kč 

Zhodnocení 157 036 Kč   86 738 Kč   13 086 Kč 



 

46 

Daň 15 %  50 555 Kč 40 010 Kč 28 962 Kč 

Jednorázového vyrovnání 520 481 Kč 460 728 Kč 398 124 Kč 

 Zdroj: Vlastní výpočty. 

 

 Výše jednorázového vyrovnání se odvíjí od konečného stavu účtu účastníka, kde 

jsou veškeré jeho příspěvky včetně státního příspěvku a příspěvku zaměstnavatele kaţdoročně 

zhodnocovány. Základem pro výpočet daně ve výši 15 % je celkový stav účtu klienta, od 

kterého se odečtou jeho příspěvky včetně státní podpory, příspěvky zaměstnavatele se 

neodečítají. Nejvyšší jednorázové vyrovnání po 30 letech spoření obdrţí klient penzijního 

fondu AXA. 

 

 Na základě údajů z úmrtnostních tabulek ČSÚ má muţ ve věku 35 let statisticky 

před sebou 40,3 let, tzn. doţije  se věku 75,3 let. Stejně stará ţena se doţije věku 80,79 let. 

Doţivotní dávka z penzijního připojištění bude u muţe počítána pro dobu 10,3 let a u ţeny 

pro dobu 15,79 let. 

 

Tabulka č. 3.8: Výše měsíční doţivotně vyplácené dávky z penzijního připojištění71 

 

Výše měsíční dávky po zdanění AXA ČP KB 

Muž 4 429 Kč 3 946 Kč 3 439 Kč 

Žena 2 889 Kč 2 574 Kč 2 243 Kč 

 Zdroj: Vlastní výpočty. 

 

 Výše měsíčně vyplácené doţivotní penze je uvedena jiţ po zdanění 15 %, kdy se 

zdaňují pouze výnosy. Měsíční anuita účastnice penzijního připojištění bude rozpočítána na 

dobu cca 16 let, díky čemuţ bude její výše niţší neţ u muţe. U všech tří společností bude 

příjem ţeny v podstatě vyrovnaný a nepřekročí částku 3 000 Kč za měsíc. Po dobu cca 10 let 

na tom bude měsíčně nejlépe klient Penzijního fondu AXA, který bude dostávat 4 429 Kč. 

Účastník penzijního připojištění České pojišťovny obdrţí měsíčně 3 946 Kč, coţ je oproti 
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AXA zhruba o 500 Kč méně a u Penzijního fondu Komerční banky bude výše měsíční anuity 

niţší dokonce o cca 1 000 Kč, tj. 3 439 Kč. 

 Při předčasném ukončení smlouvy má klient penzijního fondu nárok na odbytné, 

tj. pouze na vloţené peněţní prostředky včetně jejich zhodnocení. Na státní příspěvek a 

zhodnocení z něho plynoucí nárok nemá. Odbytné náleţí účastníku, jenţ zaplatil příspěvky 

alespoň na 12 kalendářních měsíců a jeho připojištění trvalo alespoň rok a rozhodl se ukončit 

smlouvu. 

 

Tabulka č. 3.9: Výplata odbytného z penzijního připojištění po 10 letech trvání smlouvy 

 

Celkem AXA ČP KB 

Naspořené prostředky 154 128 Kč 147 444 Kč 139 527 Kč 

Příspěvek účastníka 60 000 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč 

Zhodnocení 7 012 Kč 4 106 Kč 664 Kč 

Příspěvek zaměstnavatele 60 000 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč 

Zhodnocení 7 012 Kč 4 106 Kč 664 Kč 

Státní příspěvek 18 000 Kč 18 000 Kč 18 000 Kč 

Zhodnocení 2 104 Kč 1232 Kč 199 Kč 

Odbytné po odečtení státního příspěvku 134 024 Kč 128 212 Kč 121 328 Kč 

Daň 15 % 20 103 Kč 19 231 Kč 18 199 Kč 

Odbytné 113 921 Kč 108 981 Kč 103 129 Kč 

 Zdroj: Vlastní výpočty. 

  

 Při výplatě odbytného obdrţí klient částku po zdanění sráţkovou daní ve výši      

15 %. Základem daně jsou celkové naspořené prostředky bez státních příspěvků a výnosu 

z nich, které se následně sníţí o zaplacené příspěvky na penzijní připojištění poplatníkem, ale 

nikoli o příspěvky zaplacené penzijnímu fondu zaměstnavatelem za zaměstnance. Výše 

odbytného vyplaceného po 10 letech trvání smlouvy přesáhne u kaţdého z fondů částku 

100 000 Kč. Klient penzijního fondu AXA obdrţí o cca 10 000 Kč více neţ klient KB. 
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Modelový příklad C) 

 

1) Muţ ve věku 55 let, výše jeho měsíčního příspěvku je 1000 Kč a zaměstnavatel mu podle 

kolektivní smlouvy přispívá 2% z hrubé mzdy 25 000 Kč, tj. 500 Kč. Penzijní připojištění 

bude platit do svých 63 let, kdy mu vznikne nárok na penzi. 

 

2) Ţena ve věku 55 let, výše jejího měsíčního příspěvku je 1000 Kč a zaměstnavatel jí podle 

kolektivní smlouvy přispívá 2% z hrubé mzdy 25 000 Kč, tj. 500 Kč. Má 2 děti a penzijní 

připojištění bude platit do svých 60 let, kdy jí vznikne nárok na penzi. 

 

Tabulka č. 3.10: Výše naspořených prostředků po 5 letech (ţena) a 8 letech (muţ)72 

 

ROK 
Příspěvek 
účastníka 

Státní 
příspěvek 

Příspěvek 
zaměstnavatele AXA ČP KB 

1. 12000 1800 6000 20196 20038 19840 

2. 12000 1800 6000 40796 40316 39719 

3. 12000 1800 6000 61808 60837 59638 

4. 12000 1800 6000 83240 81605 79597 

5. 12000 1800 6000 105101 102622 99596 

6. 12000 1800 6000 127399 123891 119634 

7. 12000 1800 6000 150143 145415 139713 

8. 12000 1800 6000 173342 167197 159832 

 Zdroj: Vlastní výpočty. 

 

 Na základě stanovených údajů a výše výnosů jednotlivých penzijních fondů se 

bude úroveň naspořených prostředků po 5 letech u účastnice pohybovat okolo 100 000 Kč, 

přičemţ nejniţší bude díky zhodnocení 0,2 % u klientky Komerční banky. Muţi podle 

současných podmínek vznikne nárok na důchod o 3 roky později, proto bude objem 

naspořených prostředků ke dni vzniku nároku na penzi vyšší neţ u ţeny, jelikoţ zaplatí více 

na příspěvcích a zároveň tak získá i 2x vyšší výnos (viz. Tabulka č. 4.9). Rozdíly na 

konečném stavu účtů nejsou po 8 letech tak výrazné jako u předchozích příkladů, je ale opět 

vidět, ţe největší objem prostředků díky zhodnocení 2 % p.a. bude u Penzijního fondu AXA. 
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 Pokud účastníkovi penzijního připojištění vznikne nárok na penzi můţe zaţádat    

o výplatu naspořených prostředků formou jednorázového vyrovnání namísto doţivotně 

vyplácené penze. 

 

Tabulka č. 3.11: Výplata naspořených prostředků formou jednorázového vyrovnání 

 

Celkem AXA ČP KB 

Příspěvek účastníka - muž 96 000 Kč 96 000 Kč 96 000 Kč 

Příspěvek účastníka - žena 60 000 Kč 60 000 Kč 60 000 Kč 

Státní příspěvek - muž 14 400 Kč   14 400 Kč 14 400 Kč 

Státní příspěvek - žena 9 000 Kč 9 000 Kč 9 000 Kč 

Příspěvek zaměstnavatele - muž 48 000 Kč 48 000 Kč 48 000 Kč 

Příspěvek zaměstnavatele - žena 30 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč 

Zhodnocení - muž 14 942 Kč 8 797 Kč 1 432 Kč 

Zhodnocení - žena 6 101 Kč 3 622 Kč 596 Kč 

Daň 15 % - muž 9 441 Kč 8 519 Kč 7 414 Kč 

Daň 15 % - žena 5 415 Kč 5 043 Kč 4 589 Kč 

Jednorázového vyrovnání - muž 163 901 Kč 158 678 Kč 152 418 Kč 

Jednorázového vyrovnání - žena 99 686 Kč 97 579 Kč 95 007 Kč 

 Zdroj: Vlastní výpočty. 

 

 Výše jednorázového vyrovnání je závislá od konečného stavu účtu účastníka. 

Veškeré příspěvky včetně státního příspěvku a příspěvku zaměstnavatele jsou kaţdoročně 

zhodnocovány. Základ daně se stanoví rozdílem mezi celkovým stavem účtu klienta a jím 

zaplacených příspěvků včetně státní podpory, z výsledné částky je pak určena daň ve výši    

15 %. Jednorázové vyrovnání, jak u muţů tak u ţen, se s ohledem na krátkou dobu spoření 

příliš neliší. Jednoznačně však první místo ve výši vyplacených prostředků zaujímá opět 

Penzijní fond AXA. 

 

 Z údajů podle úmrtnostních tabulek ČSÚ má muţ ve věku 55 let statisticky před 

sebou 22,4 let, tzn. doţije  se věku 77,4 let. Stejně stará ţena se doţije věku 81,9 let. 
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Doţivotní dávka z penzijního připojištění bude u muţe počítána pro dobu 14,4 let a u ţeny 

pro dobu 21,9 let. 

 

Tabulka č. 3.12: Výše měsíční doţivotně vyplácené dávky z penzijního připojištění73 

 

Výše měsíční dávky po zdanění AXA ČP KB 

Muž 990 Kč 960 Kč 923 Kč 

Žena 396 Kč 388 Kč 378 Kč 

 Zdroj: Vlastní výpočty. 

 

 Výše měsíčně vyplácené anuity je uvedena jiţ po zdanění 15 %, kdy se oproti 

jednorázovému vyrovnání zdaňují pouze výnosy. Při vzniku nároku na starobní důchod se 

příjem u muţe díky dávkám z penzijního připojištění zvýší o necelých 1 000 Kč a u ţeny 

nepřesáhne částku 400 Kč. Z úrovně těchto dávek vyplývá, ţe začít si spořit aţ v 55 letech 

1000 Kč měsíčně bude pro udrţení určitého ţivotního standardu v důchodovém věku 

nedostačující. 

 

 Pokud se účastník rozhodne ukončit penzijní připojištění předčasně, a zaplatil-li 

příspěvky alespoň za 12 kalendářních měsíců a jeho smlouva trvala alespoň rok, pak má nárok 

na výplatu odbytného.  

 

Tabulka č. 3. 13: Výplata odbytného z penzijního připojištění po 3 letech trvání smlouvy 

 

Celkem AXA ČP KB 

Naspořené prostředky 61 808 Kč 60 837 Kč 59 638 Kč 

Příspěvek účastníka 36 000 Kč 36 000 Kč 36 000 Kč 

Zhodnocení 1459 Kč 871 Kč 144 Kč 

Příspěvek zaměstnavatele 18 000 Kč 18 000 Kč 18 000 Kč 

Zhodnocení 730 Kč 435 Kč 72 Kč 

Státní příspěvek 5 400 Kč 5 400 Kč 5 400 Kč 
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Zhodnocení 219 Kč 131 Kč 22 Kč 

Odbytné po odečtení státního příspěvku 56 189 Kč 55 002 Kč 54 216 Kč 

Daň 15 % 3 028 Kč 2 850 Kč 2 732 Kč 

Odbytné 53 161 Kč 52 152 Kč 51 484 Kč 

 Zdroj: Vlastní výpočty. 

 

 Při výplatě odbytného obdrţí klient částku po zdanění sráţkovou daní ve výši      

15 %. Základem daně jsou celkové naspořené prostředky bez státních příspěvků a výnosu 

z nich, které se následně sníţí o zaplacené příspěvky na penzijní připojištění poplatníkem, ale 

nikoli o příspěvky zaplacené penzijnímu fondu zaměstnavatelem za zaměstnance. Konečné 

odbytné vyplacené po 3 letech trvání smlouvy přesáhne u kaţdého z fondů částku 50 000 Kč. 

Výše vyplacených prostředků se u jednotlivých fondů liší o cca 1 000 Kč, přičemţ nejvíce 

obdrţí klient penzijního fondu AXA a nejméně klient KB. 
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4 Závěry a doporučení výběru penzijního fondu 

 

4.1 Shrnutí výsledků 

 

 Výpočty modelových příkladů vycházejí z průměrné střední délky ţivota muţů     

a ţen vypočtené podle úmrtnostních tabulek ČSÚ. Je to především proto, ţe vzorce uvedené 

v penzijních plánech jednotlivých společností vycházejí z úmrtnostních tabulek, které si 

penzijní fondy upravují s ohledem na vlastní kmen účastníků a nedávají je k dispozici pro 

veřejnost a také proto, ţe obsahují výpočetní konstanty, které běţný klient penzijního 

připojištění nezná, jelikoţ jsou zasílány pouze na Ministerstvo financí. Dále je vycházeno ze 

zhodnocení, které si penzijní fondy připsaly v roce 2009 a z tohoto důvodu jsou výsledky 

nepřesné, tj. pouze orientační, jelikoţ se procento výnosů z penzijního připojištění kaţdoročně 

mění. 

 

 Obecným pravidlem pro to, aby si člověk v důchodovém věku udrţel nebo se 

alespoň přiblíţil ţivotní úrovni, na kterou byl po celý svůj ţivot zvyklý, je začít si spořit co 

moţná nejdříve. Nemusí přitom jít o horentní sumy, které účastník měsíčně platí. Bylo by 

ovšem výhodné, aby výše měsíčního příspěvku činila alespoň 500 Kč, aby bylo dosaţeno 

maximální státní podpory ve výši 150 Kč a aby účastník vydrţel spořit minimálně do 60 let 

věku. Při předčasném ukončení smlouvy o penzijním připojištění by přišel o příspěvky státu   

i jejich zhodnocení a bylo by mu vyplaceno pouze tzv. odbytné.  

 

 Z výsledků modelových příkladů A), B) a C) jednoznačně vyplývá, ţe se díky 

dávkám z penzijního připojištění budou mít v důchodovém věku nejlépe lidé, kteří si začnou 

spořit uţ ve svých 20 letech. Velká většina lidí v tomto věku však na důchod nepomýšlí, natoţ 

aby si na něj spořila. Na základě zjištěných údajů je výhodné uzavřít si penzijní připojištění 

do 30 let věku, protoţe pouze v takovém případě je moţné naspořit částku, díky které si 

člověk bude moci udrţet určitý standard v důchodovém ţivotě. 
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 U všech typů příkladů jsou vyplácené měsíční anuity výrazně vyšší u muţů, a to 

z toho důvodu, ţe se podle úmrtnostních tabulek ČSÚ doţívají niţšího věku. Celá suma je 

tedy rozpočítána na kratší období, proto vychází vyšší neţ u ţen. 

 

 Výhodnější formou výběru naspořených prostředků je určitě jednorázové 

vyrovnání a to z toho důvodu, ţe nikdo nemůţe vědět kolika let se skutečně doţije. Způsob 

výplaty formou jednorázového vyrovnání můţe být výhodnější i pro jednotlivé penzijní 

fondy. Pokud by totiţ došlo k tomu, ţe se naspořené prostředky budou vyplácet formou 

měsíčních doţivotních dávek a účastník se doţije vyššího věku neţ udávají úmrtnostní 

tabulky, pak by penzijní fondy musely klientům tyto anuity platit ke své tíţi. 

 

 

4.2 Doporučení výběru penzijního fondu 

 

 Výsledky u jednotlivých příkladů A), B) i C) jsou pouze orientační a nelze 

jednoznačně říci, který penzijní fond je nejlepší a který nejhorší, jelikoţ byly k výpočtům 

pouţity údaje o zhodnocení za rok 2009, podle kterých si oproti ostatním fondům připsal 

Penzijní fond AXA výrazně vyšší zhodnocení. Nejlépe tedy ze srovnání týkajícího se 

konečného stavu účtů a následných výplat dávek vychází AXA Penzijní fond, a. s., na druhém 

místě je Penzijní fond České pojišťovny, a. s. a nejhůře vyšel Penzijní fond Komerční banky, 

a. s. Pokud se však podíváme na průměrné zhodnocení těchto fondů za posledních 10 let (viz. 

Graf č.: 4.1.), je výsledek opačný a nejvyšší výnosy nabízí právě Penzijní fond Komerční 

banky, a. s. 

 

 Při rozhodování o výběru penzijního fondu by měl zájemce zváţit několik faktorů, 

mezi které patří investiční strategie, tj. sloţení portfolia penzijního fondu, od kterého se odvíjí 

celkové zhodnocení, dobu spoření a výši měsíčního příspěvku, na kterém závisí státní 

podpora, doplňkové sluţby, tzv. bonusy, které jednotlivé fondy poskytují k penzijnímu 

připojištění (viz. Kapitola 4.2) a také velikost fondu na českém trhu. 
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 Všechny penzijní fondy mají omezené moţnosti investování. Ze zákona musí 

většinu jejich portfolia tvořit dluhopisy, především státní, jejichţ výnosnost je nepřímo 

úměrně závislá na úrokových sazbách potaţmo inflaci. Tuto velmi konzervativní část 

portfolia doplňují termínované vklady a v malém mnoţství dále ještě akcie, podílové listy      

a u Penzijního fondu AXA také nemovitosti. I přes striktně vymezená pravidla investování 

mohou jednotlivé fondy své portfolio doplnit o rizikovější investice a nabídnout tak 

účastníkům potenciálně vyšší zhodnocení. Pak záleţí na klientovi, jaké riziko je ochoten 

akceptovat. Nejkonzervativnější penzijní fond má Komerční banka, protoţe v jejím portfoliu 

od roku 2008 nenajdeme ţádné akcie natoţ nemovitosti, naopak „nejdynamičtější“ má AXA. 

Mladí účastníci penzijního připojištění by s ohledem na délku spoření mohli volit fondy, 

jejichţ portfolio obsahuje i rizikovější investice, jako jsou akcie, podílové listy, apod. Pro 

klienty penzijních fondů, kteří mají nad 55 let by skladba portfolia nemusela hrát významnou 

roli, jelikoţ výsledné zhodnocení se vlivem krátké doby spoření příliš neliší, mohli by se spíš 

zaměřit na bonusy poskytované jednotlivými penzijními fondy. 
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5 Závěr 

 

 Ve své práci jsem se snaţila popsat principy a zásady, na kterých je zaloţeno 

fungování penzijního připojištění v ČR a jenţ je upraveno zákonem č. 42/1994 Sb.,                

o penzijním připojištění se státním příspěvkem v platném znění. Vznik penzijních fondů 

zasahuje do roku 1994, od kterého se jejich počet stále sniţoval, z původních 47 na 

současných 10 fondů. Nedílnou součástí je i zmínka týkající se velmi diskutovaného 

problému současnosti, kterým je připravovaná reforma důchodového systému, jejíţ konečná 

podoba zatím není úplně stoprocentní. Z dosud zveřejněných údajů však dobrovolné penzijní 

připojištění čeká poměrně velká revoluce, díky které budou muset fondy projít 

přelicencováním a nabídnout zájemcům i investiční profily bez státní garance, změní se také 

systém placení příspěvků a způsob vyplácení penzí. Důsledkem těchto změn bude sjednocení 

sazeb daně z přidané hodnoty na 17,5 %. 

 

Penzijní fondy, jak je známe dnes se vyznačují konzervativní investiční strategií, která je dána 

zákonem, tzn. ţe mají ve svém portfoliu především dluhopisy, státní pokladniční poukázky     

a také investují do termínovaných vkladů či běţných účtů. Podíl rizikovějších investičních 

nástrojů, kterými jsou např. akcie, je malý a některé fondy se jich vlivem krize z roku 2008 

zbavily úplně a nemohou tak těţit z růstu trhů. Penzijní připojištění vzniká na základě 

smlouvy mezi penzijním fondem a fyzickou osobou a je zaloţeno na pravidelných úloţkách 

účastníka, ke kterým je v závislosti na jejich výši připočítáván státní příspěvek. Na pojištění 

můţe přispívat i zaměstnavatel, popř. třetí osoby. Veškeré příspěvky včetně státního jsou 

kaţdoročně zhodnocovány a po uplynutí zákonné lhůty můţe klient své naspořené prostředky 

vybrat formou jednorázového vyrovnání anebo si je nechat vyplácet prostřednictvím anuit. 

V případě předčasného ukončení smlouvy a při splnění podmínek, které dále stanovuje zákon 

nemá účastník nárok na státní příspěvek ani jeho zhodnocení a je mu vyplaceno pouze tzv. 

odbytné. 

 

 Na teoretické informace navazuje analýza (charakteristika) AXA Penzijního 

fondu, a. s. a jeho následná komparace s Penzijním fondem České pojišťovny, a. s.                 

a Penzijním fondem Komerční banky, a. s. Kromě srovnání investičních portfolií potaţmo 
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výkonností a doplňkových sluţeb, které penzijní fondy nabízejí svým klientům v rámci 

penzijního připojištění, byla hlavním předmětem porovnání výše vyplácených dávek.  Pro 

výpočty byly vytvořeny 3 modelové příklady účastníků, na základě kterých byla za pouţití 

údajů z úmrtnostních tabulek ČSÚ a informací o připsaném zhodnocení penzijních fondů 

vypočítána výše doţivotní penze, jednorázové vyrovnání a také odbytné. Výsledkem těchto 

výpočtů je jednoznačné prvenství AXA Penzijního fondu, a. s., na druhém místě je Penzijní 

fond České pojišťovny, a. s. a poslední je Penzijní fond Komerční banky, a. s. 

 

 Při volbě penzijního připojištění by se měl potenciální účastník rozhodnout na 

základě zhodnocení, která si jednotlivé fondy připsaly v uplynulých letech. Z tohoto hlediska 

je tedy nejvýnosnější Penzijní fond Komerční banky, a. s. Avšak i přesto, ţe je výběr 

penzijního fondu volbou na mnoho let dopředu, není problém po určité době trvání smlouvy 

převést naspořené prostředky k jinému, výnosnějšímu fondu. 
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