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Úvod 

Základní myšlenkou pro zavedení penzijního připojištění se státním příspěvkem 

v České republice v roce 1994, bylo přesvědčení, ţe do budoucna nebude moţné veškeré 

důchodové nároky, zvyšující se s růstem počtu důchodců a průměrné délky ţivota, 

uspokojovat ze zdrojů státního rozpočtu. Problematika penzijního připojištění je v kontextu 

aktuálního dění na důchodové scéně České republiky tématem velmi zajímavým 

a to především s ohledem na plánovanou důchodovou reformu. Tato práce se snaţí 

o komplexní, a zároveň aktuální, zpracování a analýzu penzijního připojištění.  

První kapitola se zabývá základní charakteristikou penzijního připojištění a jeho 

začleněním do důchodového systému, analyzovány jsou základní principy penzijního 

připojištění.  Dalším tématem zahrnutým v této kapitole je komplexní zpracování veškerých 

změn provedených v právní úpravě. Stěţejní částí první kapitoly je pak komplexní analýza 

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

předpisů, navíc doplněna o souvislosti s daňovou problematikou a dalšími souvisejícími 

předpisy. Cílem první kapitoly je charakteristika penzijního připojištění z právního hlediska. 

Druhá kapitola sestává ze dvou částí, z nichţ první si klade za cíl popis vývojových 

tendencí všech penzijních fondů, a to na základě aktuálně dostupných společných ukazatelů. 

Druhá část této kapitoly se věnuje konkrétnímu zhodnocení a analýze penzijních fondů. 

V rámci této části dochází k výběru rozhodujícího kritéria pro definici nejvýhodnějšího 

penzijního fondu z pohledu účastníka a zároveň také k detailní analýze třech nejvýhodnějších 

fondů určených dle tohoto kritéria.  

Cílem třetí kapitoly je porovnání penzijního připojištění České republiky v kontextu 

důchodových systémů členských zemí Evropské unie. Dílčím cílem této kapitoly a zároveň 

i diplomové práce je nalezení nejbliţšího ekvivalentu k českému penzijnímu připojištění 

v rámci zemí Evropské unie. Pro zpracování třetí části je vyuţito rozdělení jednotlivých zemí 

dle důchodových modelů uplatňovaných v dané zemi. Výsledkem by mělo být přiřazení 

českého penzijního připojištění a jeho začlenění do důchodového systému, k některé ze zemí 

Evropské unie, která se svým penzijním systémem tomu českému nejvíce podobá.  
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Hlavní metodou zpracování v této diplomové práci je metoda analýzy, která 

je vyuţívána především ve druhé a okrajově ve třetí kapitole. Druhou nejvyuţívanější 

metodou je pak metoda komparace pouţitá ve druhé kapitole v případě tabulkového srovnání 

jednotlivých penzijních fondů. 

1. Právní úprava penzijního připojištění 

1.1. Základní charakteristika penzijního připojištění 

Penzijní připojištění plně vychází ze soukromé iniciativy občana a je zaloţeno 

na komerčním principu. Kaţdý občan má tak právo si prostřednictvím penzijního připojištění 

dobrovolně spořit na důchod a díky tomu vyuţívat nejen výhody výhodnějšího zdanění 

v případě příspěvku od zaměstnavatele, ale i pobírat státní příspěvek, jehoţ výše je předem 

dána a zakotvena v zákoně.   

1.2. Začlenění penzijního připojištění do důchodového systému 

S ohledem na způsob financování starobních důchodů rozlišujeme dva základní typy 

pojistných systému a to průběţný a kapitálový (fondový) systém. V čisté podobě není 

pouţíván ani jeden z nich, vţdy se tak jedná o kombinaci obou způsobů, přičemţ můţe nastat 

situace, kdy má jeden z nich zcela dominantní charakter.  

Průběţný systém, označovaný jako „pay as you go“ (dále jen PAYG) je zaloţen na základě 

mezigenerační solidarity, to znamená, ţe ekonomicky aktivní obyvatelé hradí prostřednictvím 

vlastního sociálního pojištění starobní důchody obyvatelům jiţ ekonomicky neaktivním. 

Charakteristické pro kapitálový systém je, ţe si kaţdý občan spoří na svůj důchod sám, tímto 

je apelováno na osobní odpovědnost za vlastní stáří. Výše penze závisí na úsporách 

jednotlivce a jejich zhodnocení. Zkombinováním výše uvedených způsobů financování je 

třípilířový důchodový systém, jenţ je základem důchodového systému ve většině států 

Evropské unie, tato struktura je uplatňována i v rámci České republiky.  

Třípilířový důchodový systém se tedy můţe skládat celkem ze tří pilířů. „Vedle I. pilíře jako 

systému svázaného s výdělkem, bývá v úplných penzijních systémech přítomen i pilíř II. 

(zaměstnanecký), a III. (doplňkový) či pilíře další (obvykle nějak kombinované). Pokud 
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některý z pilířů není plně vyvinut, mluví se třeba o systému 2,5 pilířovém“
1
. Systém 2,5 

pilířový je směrodatný i pro český důchodový systém.  

Český důchodový systém je v současné době zaloţen především na I. pilíři důchodového 

systému, jehoţ základními principy jsou povinná účast, univerzalita, garance důchodů státem 

a solidarita v rámci generace i mezi generacemi. Systém poskytuje náhradu příjmu v případě 

stáří (starobní důchod), invalidity (plný nebo částečný invalidní důchod) a úmrtí ţivitele 

(vdovský, vdovecký a sirotčí důchod), právní úprava je obsaţena v zákoně č. 155/1995 Sb., 

o důchodovém pojištění
2
. Český systém je však tvořen i pilířem označovaným jako pilíř III., 

tedy doplňkový. Ten je v rámci České republiky tvořen penzijním připojištěním a ţivotním 

pojištěním. Vzhledem k tomu, ţe tento III. pilíř má některé podstatné znaky pilíře II. (ne však 

všechny) hovoříme o systému „dvouapůlpilířovém“
3
. Následující tabulka znázorňuje současné 

uspořádání českého důchodového systému. 

Tabulka č. 1.1: Současné uspořádání českého důchodového systému 

 I. pilíř II. pilíř 

(částečně) 

III. pilíř 

Kritérium Důchodové pojištění Penzijní 

připojištění 

Penzijní 

připojištění 

Ţivotní pojištění 

Státní garance Ano Ne 

Osobní rozsah Všichni výdělečně činní Individuální 

Účast osob Povinná Dobrovolná 

Financování Průběţné Kapitálové 

Vztah plateb 

a dávek 

Dávkově definovaný Příspěvkově definovaný Příspěvkově 

i dávkově Výše dávek 

závislá na: 

Délce doby pojištění, výši 

předdůchodových příjmů 

Výši zaplacených příspěvků Výši příspěvků 

a rizikové sloţce Solidarita Mezigenerační a příjmová Částečně ano Převáţně ne 

Daňová 

zvýhodnění 

Ano 

Správa systému Státní Soukromá 

Zdroj: ŠULC, J. Alternativy reformy penzijního systému v České republice. 2005. 

                                                 
1
 ŠULC, J., Alternativy reformy penzijního systému v České republice. Praha, 

Vysoká škola finanční a správní o.p.s. v edici EUPRESS, 2005, str. 31. 

2
 Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění ve znění pozdějších předpisů ze dne 30. června 1995. 

3
 ŠULC, J., Alternativy reformy penzijního systému v České republice. Praha, 

Vysoká škola finanční a správní o.p.s. v edici EUPRESS, 2005, str. 31. 
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1.3. Základní principy penzijního připojištění 

Penzijní připojištění vychází ze soustavy jednotlivých principů, jeţ tvoří soustavu 

vyváţenou a vnitřně provázanou. Jednotlivé principy
4
:  

 princip dobrovolnosti – účastníkem se fyzická osoba stává dobrovolně, svou účast 

na penzijním připojištění pak můţe kdykoli (i předčasně) ukončit. 

 občanský princip – pro vstup a účast na systému není rozhodujícím kritériem výkon 

zaměstnání (účastníkem tak můţe být i důchodce, student, nezaměstnaný občan), 

sytém je tak přístupný i pro příjmově nízké skupiny obyvatel. 

 princip zajištění peněţních zdrojů pro doplnění individuálních příjmů konkrétního 

účastníka v důchodovém věku - dlouhodobou prioritu má doţivotní čerpání finančních 

prostředků ve formě doţivotní starobní penze, pokud to konkrétní penzijní plán 

umoţní, je moţné poskytovat i doţivotní invalidní, doţivotní výsluhovou a dočasnou 

pozústalostní penzi.   

 princip plné ekvivalence, resp. absence principu solidarity – finanční prostředky 

se shromaţďují na individuálních účtech účastníků a za normálních okolností mezi 

nimi nedochází k přerozdělování (výjimka můţe vzniknout pouze v případě 

pozůstalostní a doţivotní penze).   

 princip, ţe na své peníze má účastník vţdy nárok – pokud chce účastník ukončit svou 

účast na penzijním připojištění, má právo to udělat kdykoli, vyplaceno mu pak 

je pouze odbytné a připsaný výnos z investování penzijního fondu.  

 princip, ţe na státní podporu má nárok jen účastník – tento princip je demonstrován 

především v situaci, kdy osoba účastníka zemře. Oprávněná osoba pak dostane 

podstatnou část peněz z účtu, avšak bez částky státní podpory.  

 princip jednoúčelovosti – primárním cílem penzijního připojištění je doplnění 

individuálních příjmů účastníka v důchodovém věku.  

                                                 
4
 ŠULC, J., Alternativy reformy penzijního systému v České republice. Praha, 

Vysoká škola finanční a správní o.p.s. v edici EUPRESS, 2005, str. 50-57. 
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 systém dávek je poskytován na principu příspěvkově definovaného penzijního plánu. 

 princip přenositelnosti nároků účastníka – účastník má moţnost přechodu od jednoho 

penzijního fondu k druhému. 

 princip soukromé správy – správci jsou akciové společnosti (penzijní fondy), zaloţené 

výhradně za účelem provozování penzijního připojištění. 

 princip monopolního postavení penzijních fondů – penzijní fondy mají při výkonu své 

funkce monopolní postavení, to je však současně vyváţeno specifickými poţadavky 

a regulací ze strany Zákona. 

 princip státní podpory – ta je poskytovaná ve formě státní podpory dále pak formou 

daňových úlev a to jak na straně účastníka (zaměstnance), tak na straně 

zaměstnavatele.  

1.4. Důleţité mezníky v právní úpravě penzijního připojištění v České 

republice 

Tato část se zaměřuje na důleţité momenty v oblasti právní úpravy penzijního 

připojištění v průběhu jejího vývoje.   

 21. března 1994 – od tohoto data je účinný zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním 

připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho 

zavedením. Následuje výčet dalších provedených změn.  

 1. 1. 2000 – nabývá účinnosti zákon č. 170/1999 Sb., tím dochází k navýšení 

základního kapitálu penzijních fondů z původních 20 mil. Kč na 50 mil. Kč. Zásadní 

změnou novely se však stává skutečnost, ţe dochází k zavedení daňových úlev 

pro účastníky penzijního připojištění a to z maximální částky 12 tis. Kč příspěvku 

na penzijní připojištění ročně. Příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění 

zaměstnance je daňově uznatelným nákladem (do 3 % vyměřovacího základu 

pro zaměstnavatele, do 5% vyměřovacího základu pro zaměstnance). 

 1. 4. 2004 – k tomuto datu se stává účinným zákon č. 36/2004 Sb., který vzniká 

v souvislosti s plánovaným vstupem České republiky do Evropské unie (dále jen EU). 

Účastníkem penzijního připojištění se můţe stát i občan EU zaměstnaný 
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v České republice. Dochází také k částečné liberalizaci investičních limitů penzijních 

fondů a k úpravě oblasti přestupků a správních deliktů.  

 29. 9. 2005 – účinným je od tohoto data zákon č. 377/2005 Sb., hlavní změnou 

je úprava povinností Ministerstva financí (dále jen MF) v rámci státního dozoru. 

 8. 3. 2006 - účinnosti nabývá zákon č. 56/2006 Sb., ten upravuje uzavírání smluv 

o penzijním připojištění na dálku, dává tak účastníkovi moţnost od takové smlouvy 

do třiceti dnů od jejího uzavření odstoupit.  

 1. 4. 2006 – zákonem č. 57/2006 Sb. se státní dozor nad penzijními fondy soustředí 

pod Českou národní banku (dále jen ČNB).  

 1. 9. 2008 – účinným se stává zákon č. 254/2008 Sb., který ukládá, ţe členové orgánů 

a zaměstnanci penzijního fondu jsou zproštěni mlčenlivosti pro účely občanského 

soudního řízení, exekučního řízení, výkonu bankovního, trestního řízení, správy daní 

a při plnění povinnosti vůči příslušnému orgánu podle zákona o některých opatřeních 

proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona 

o provádění mezinárodních sankcí.  

 1. 8. 2009 – je účinný zákon č. 230/2009 Sb. Účastník má moţnost svobodné volby 

penzijního fondu, zaměstnavatel nemá právo zaměstnance ovlivňovat, změna také 

upravuje etiku zprostředkovatelů penzijního připojištění. Je stanovena výše 

maximálního poplatku 800 Kč za poskytnutí odbytného případně za převod 

prostředků. Tento poplatek je moţné účtovat pouze v případě, ţe je smlouva mladší 

pěti let. 

 24. 7. 2009 – v platnost vstupuje předpis 227/2009 Sb., upravuje osobní údaje, jeţ jsou 

MF poskytovány ze základního registru obyvatel, z agendového informačního systému 

evidence obyvatel o státních občanech České republiky a z informačního systému 

cizinců.  

Následující podkapitola se zabývá problematikou aktuální právní úpravy penzijního 

připojištění. 
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1.5. Zákon č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem 

Právní úprava penzijního připojištění je v současné době obsaţena 

v zákoně č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách 

některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen Zákon).  Zákon byl schválen Parlamentem České republiky dne 16. února 1994, 

účinnosti pak nabyl dne 21. března 1994
5
, od té doby prošel řadou změn, jeţ byly uvedeny 

výše. Zákon definuje penzijní připojištění jako shromaţďování peněţních prostředků 

od účastníků a státu, nakládání s těmito prostředky a vyplácení dávek penzijního připojištění. 

Základní podoba Zákona sestává ze dvou částí, z nichţ Část první je rozdělena do dvanácti 

hlav, v této práci věnujeme kaţdé Hlavě z První části jednu podkapitolu. Část druhá 

je rozdělena do čtyř hlav: Společná ustanovení, Přechodná ustanovení, Změna některých 

zákonů a Účinnost. Jednotlivým částem se tato práce nevěnuje, informace z druhé části jsou 

přehledně a dostatečně zařazeny k výkladu části první.  

V době, kdy Zákon vstoupil v platnost, tedy v únoru roku 1994, vzniklo celkem 44 penzijních 

fondů, v roce 1997 pak další 2 a celkový počet se ustálil na čísle 46. V současné době 

na českém trhu penzijních fondů figuruje pouze 10 z nich.  Převáţná část penzijních fondů 

zanikla fúzí s ostatními penzijními fondy. 

Tato podkapitola diplomové práce se zaměřuje především na aktuální právní úpravu 

penzijního připojištění v České republice, situace, ani varianty, které by se mohly stát 

aktuálními v období po uskutečnění důchodové reformy, nejsou v této práci zahrnuty.  

1.5.1. Základní ustanovení 

V Hlavě první, § 1 je zakotveno, ţe „penzijním připojištěním se pro účely tohoto 

zákona rozumí shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění 

a státu poskytnutých ve prospěch účastníků, nakládání s těmito prostředky a vyplácení dávek 

penzijního připojištění“
6
. Výkon penzijního připojištění je výhradně určen penzijním fondům.  

V první hlavě je dále upravena osoba účastníka penzijního připojištění. Účastníkem můţe být 

osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, která uzavře písemnou 

                                                 
5
 Zákon č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem ze dne 16. února 1994. 

6
 Ibid., § 1. 
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smlouvu s jedním z působících penzijních fondů, účast na penzijním připojištění 

je dobrovolná. Účastníkem můţe být i občan Evropské unie, starší 18 let, účastní-li 

se důchodového pojištění, je poţivatelem důchodu z českého důchodového pojištění 

nebo se účastní veřejného zdravotního pojištění v České republice. Tento občan je rovněţ 

povinen uzavřít smlouvu s penzijním fondem.  

První Hlava také odkazuje na zákaz jakékoli diskriminace účastníků, přičemţ za diskriminaci 

z důvodu pohlaví se nepovaţuje, “jestliže se pro účely výpočtu výše penze použijí údaje 

uvedené v úmrtnostních tabulkách zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy“
7
.  

1.5.2.  Penzijní fond 

Hlava druhá řeší otázku penzijního fondu jako takového, stanovuje, ţe penzijním 

fondem je právnická osoba sídlící na území České republiky provozující penzijní připojištění 

dle Zákona. Penzijní fond je vţdy akciovou společností, jeţ se v případě, ţe v Zákoně není 

uvedeno jinak, řídí Obchodním zákoníkem
8
. Obchodní firma penzijního fondu musí 

obsahovat označení „penzijní fond“. 

Povolení: Ke vzniku a činnosti penzijního fondu je vţdy potřeba povolení, 

o jeho udělení rozhoduje na základě písemné ţádosti zakladatelů ČNB, před jeho vydáním 

si však ČNB ţádá ještě stanovisko Ministerstva práce a sociálních věcí. Ţadatel o povolení 

musí v ţádosti o povolení povinně uvést obchodní firmu a sídlo penzijního fondu, výši 

základního kapitálu (dále jen ZK), věcné a organizační předpoklady pro činnost penzijního 

fondu, odbornou způsobilost a bezúhonnost navrhovaných členů představenstva a dozorčí 

rady penzijního fondu a osobu depozitáře. K ţádosti o povolení je dále potřeba přiloţit listiny 

prokazující zaloţení akciové společnosti, splacení celého ZK a původ tohoto kapitálu. 

Dále pak stanovy penzijního fondu a návrh penzijního plánu
9
. 

ČNB je povinna rozhodnout o udělení povolení do 60 dnů ode dne doručení ţádosti, součástí 

povolení je pak schválený statut a penzijní plán, schválení osob navrhovaných za členy 

                                                 
7
 Ibid., § 2 a. 

8
 Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ze dne 5. listopadu 1991. 

9
 Zákon č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem ze dne 16. února 1994, § 5. 
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představenstva a dozorčí rady a penzijního fondu a schválení depozitáře. Povolení je uděleno 

na dobu neurčitou a je nepřevoditelné na jinou osobu
10

. 

Akcie: Penzijní fond není moţné zaloţit na základě veřejné nabídky akcií, 

akcie penzijního fondu nesmí být vydávány za zvýhodněných podmínek pro zaměstnance, 

případně jako akcie prioritní.  Akcie, jeţ fond vydává, mohou být pouze akcie stejné 

jmenovité hodnoty znějící na jméno, nové akcie mohou být nabídnuty k upsání pouze 

na základě veřejné nabídky k upsání. Akcie penzijních fondů, představující podílovou účast 

akcionářů v penzijním fondu, nemohou být pouţity k zajištění závazků. 

Základní kapitál: Hodnota ZK penzijního fondu musí činit alespoň 50 000 000 Kč, 

tento nesmí být tvořen nepeněţitými vklady (všechny vklady musí být splaceny v plné výši 

před podáním ţádosti ČNB), rovněţ navyšování ZK je moţné pouze prostřednictvím 

peněţitých vkladů.  K převodu akcií penzijního fondu v objemu větším neţ 10 % ZK 

provedenému na jednu nebo více osob jednajících ve shodě, dále pak k nabídce upsání akcií 

v rozsahu větším neţ 10 % ZK vybranému zájemci, je vyţadován předchozí souhlas ČNB. 

Pokud se ČNB do třiceti dnů ode dne doručení ţádosti nevysloví proti upsání či převodu, 

platí, ţe jsou schváleny.    

Depozitář: Banka, ale ani právnická osoba, v níţ má depozitář přímý nebo nepřímý 

podíl na základním kapitálu přesahující 10 % nesmí být nabyvatelem akcií tohoto penzijního 

fondu. Rovněţ zdravotní pojišťovna nesmí být nabyvatelem akcií penzijního fondu. 

Pokud se stane, ţe některá osoba nabude akcie penzijního fondu v rozporu s výše uvedeným, 

nesmí se účastnit a hlasovat na valné hromadě, nesmí ţádat o svolání mimořádné valné 

hromady a nesmí podat soudu návrh na určení neplatnosti usnesení valné hromady
11

.  

Změna depozitáře musí být schválena ČNB, jinak je neplatná. ČNB rovněţ můţe rozhodnout 

o změně depozitáře penzijního fondu, porušuje-li depozitář povinnosti stanovené zákonem 

nebo depozitářskou smlouvou. Zanikne-li depozitářská smlouva, je penzijní fond povinen 

uzavřít depozitářskou smlouvu s jinou bankou nejpozději do jednoho měsíce ode dne zániku.  

                                                 
10

 Ibid., § 6. 

11
 Ibid., § 3. 
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U svého depozitáře je penzijní fond povinen zřídit samostatné účty nebo podúčty k běţnému 

účtu pro přijímání a vracení příspěvků účastníků na penzijní připojištění, poskytování 

a vracení státních příspěvků na penzijní připojištění, financování činnosti penzijního fondu 

a umísťování a ukládání prostředků penzijního fondu. Statutární orgán depozitáře a jeho 

dozorčí rada nesmí být tvořeny z více neţ jedné třetiny zaměstnanci penzijního fondu
12

. 

Představenstvo: Zákon stanovuje, ţe představenstvo penzijního fondu musí mít 

minimálně 3 členy, přičemţ celkový počet členů musí být vţdy dělitelný třemi. 

Členem představenstva a dozorčí rady, případně prokuristou, můţe být pouze fyzická osoba 

způsobilá k právním úkonům, bezúhonná, odborně způsobilá a starší 18 let, jeţ byla předem 

schválena ČNB. Členy orgánu penzijního fondu naopak nesmějí být poslanci a senátoři 

Parlamentu a členové vlády, Nejvyššího kontrolního úřadu, zaměstnanci ČNB, členové 

orgánů jiného penzijního fondu (či pojišťovny), zdravotní pojišťovny, banky, společností 

s povolením k obchodování s cennými papíry, makléři, členové orgánů burzy cenných papírů 

a organizátora mimoburzovního trhu, členové orgánů investičních fondů a investičních 

společností (výjimku mají osoby, s nimiţ penzijní fond tvoří koncern), zaměstnanci jiného 

penzijního fondu, depozitáře, burzy cenných papírů, organizátora mimoburzovního trhu 

a centrálního depozitáře
13

.   

1.5.3. Statut a penzijní plán 

Třetí hlava řeší problematiku statutu a penzijního plánu, jejichţ příjímání musí být 

vţdy upraveno ve stanovách penzijního fondu a jejichţ verze musí být kaţdému přístupná. 

Případné změny statutu i penzijního plánu musí být schváleny ČNB.  

Statut: Měl by obsahovat rozsah činnosti penzijního fondu (jinou činnost neţ penzijní 

připojištění můţe penzijní fond vykonávat, jen pokud tato činnost bezprostředně souvisí 

s penzijním připojištěním), zaměření a cíle investiční politiky penzijního fondu, zásady 

hospodaření fondu, způsob pouţití zisku, obchodní firmu a sídlo depozitáře a způsob 

zveřejňování zpráv o hospodaření s majetkem a změnách statutu.  

                                                 
12

 Ibid., § 8. 

13
 Ibid., § 7. 
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Penzijní plán: Musí stanovit druhy penzí a ostatních dávek penzijního připojištění, 

podmínky nároku na dávky penzijního připojištění a jejich výplatu, způsob výpočtu dávek 

poskytovaných z penzijního připojištění, důvody vypovězení penzijního připojištění, 

výši příspěvků, 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, podmínky převzetí peněţních prostředků z penzijního připojištění u jiného 

penzijního fondu a úpravu nároků na základě tohoto převzetí, zásady, podle kterých 

se účastníci podílejí na výnosech hospodaření penzijního fondu
14

. Je třeba, aby kaţdý penzijní 

plán upravil nároky účastníků na starobní penzi a jednorázové vyrovnání, podmínky mohou 

být v penzijním plánu upraveny výhodněji, neţ je stanoveno v Zákoně (pokud to však zákon 

nevylučuje). Penzijní plán je sestavován jako příspěvkově definovaný penzijní plán, 

v němţ je výše penze závislá na objemu příspěvků, které jsou zaplaceny ve prospěch 

účastníka, dále pak podílu účastníka na výnosech hospodaření penzijního fondu a věku, 

od kterého je poskytována penze. Obsahuje-li penzijní plán výsluhovou penzi, pak příspěvky 

určené na tuto penzi nesmí být vyšší neţ příspěvky určené na penzi starobní. 

1.5.4. Vznik a zánik penzijního připojištění 

Hlava čtvrtá upravuje vznik a zánik penzijního připojištění, dále pak jeho přerušení.  

Ke vzniku penzijního připojištění je třeba smlouvy mezi fyzickou osobou (způsobilou být 

účastníkem) a penzijním fondem, před jejím uzavřením musí být účastník seznámen 

se statutem a penzijním plánem. V zásadě můţe účastník uzavřít s jedním penzijním fondem 

pouze jednu smlouvu, to však neplatí v případě, ţe účastníkovi vznikl nárok na dávky 

penzijního připojištění a on poţádal o jejich výplatu. V tomto případě lze další smlouvu 

uzavřít (i u stejného penzijního fondu) nejdříve k prvnímu dni kalendářního měsíce 

následujícího po doručení písemné ţádosti o výplatu dávky penzijnímu fondu.  O změnách 

penzijního plánu, které se týkají nároků a dávek z penzijního připojištění je penzijní fond 

povinen účastníka písemně informovat. 

K zániku penzijního připojištění můţe dojít výpovědí účastníka, ten ji můţe podat kdykoliv, 

musí však respektovat výpovědní lhůtu stanovenou v penzijním plánu, jeţ nesmí být nikdy 

delší neţ dva měsíce (začíná prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení 

                                                 
14

 Ibid., § 11. 
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výpovědi), penzijní fond má pak povinnost účastníka do 30 dnů ode dne doručení výpovědi 

písemně informovat o jejím přijetí a sdělit datum zániku připojištění. K výpovědi ze strany 

penzijního fondu můţe dojít v případě, ţe účastník po dobu alespoň šesti kalendářních měsíců 

neplatil příspěvky, případně neplnil povinnosti stanovené penzijním plánem, či pokud 

při uzavírání smlouvy uvedl nepravdivé údaje, jeţ měly vliv na uzavření smlouvy 

nebo poskytování státního příspěvku či na dávky penzijního připojištění.  

Penzijní připojištění zaniká dnem ukončení výplaty poslední penze, výplaty jednorázového 

vyrovnání místo poslední penze, výplatou odbytného v případě zániku penzijního fondu 

a nedošlo-li k převzetí povinností penzijního fondu jiným penzijním fondem, dále také 

úmrtím účastníka. Zánik způsobí rovněţ ukončení trvalého pobytu na území České republiky 

(nebo na území členského státu Evropské unie, případně ukončením účasti v důchodovém 

pojištění nebo ve veřejném zdravotním pojištění v České republice). 

K přerušení penzijního připojištění můţe dojít pouze v případě, ţe účastník platil řádné 

příspěvky nejméně po dobu 36 kalendářních měsíců, v případě kaţdého dalšího přerušení 

u téhoţ fondu je pak třeba, aby platil příspěvky po dobu 12 kalendářních měsíců, za dobu 

přerušení vzniká účastníkovi nárok na podíl na výnosech penzijního fondu, 

u kterého připojištění přerušil.  

1.5.5. Nároky z penzijního připojištění 

Pátá hlava upravuje nároky penzijního připojištění, tedy dávky vyplácené účastníkovi. 

Základní dělení dávek je na penze, jednorázové vyrovnání a odbytné. Dávky penzijního 

připojištění jsou vţdy vypláceny na základě ţádosti oprávněného. 

Další dělení viz. Obrázek č. 1. 
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 Penze – tedy doţivotní pravidelná (frekvence je zpravidla měsíční, výplata se však dá 

určit i jako čtvrtletní či roční) výplata finančních prostředků na vrub účtu vedeného 

účastníkovi penzijního připojištění, jedná-li se o penzi pozústalostní, pak je dobou 

výplaty doba stanovená penzijním plánem. Podmínkou nároku na penzi je placení 

příspěvků na penzijní připojištění minimálně po dobu 36 měsíců (v případě penze 

starobní pak minimálně 60 měsíců).  

starobní penze – je primárním produktem penzijního připojištění, pro její dosaţení je třeba, 

aby účastník dosáhl věku stanoveného penzijním plánem (minimálně 60 let), účastník dále 

nesmí být příjemcem invalidní penze, také mu musí být započtena pojištěná doba penzijního 

připojištění v trvání nejméně 60 měsíců. Starobní penze můţe být vyplacena jednorázově 

nebo ve formě měsíční renty.  

invalidní penze – sjednání invalidní penze není na rozdíl od penze starobní povinnou součástí 

smlouvy. Tato penze je poskytována doţivotně, účastníkovi musí být po uzavření smlouvy 

o penzijním připojištění přiznán plný invalidní důchod z důchodového připojištění a musí mu 

být započtena alespoň minimální pojištěná doba penzijního připojištění stanovená penzijním 

plánem, samozřejmostí je, ţe účastník doposud nemá nárok na penzi starobní.  

Dávky z penzijního 

připojištění 

Penze Jednorázové vyrovnání Odbytné 

Starobní penze 

Invalidní penze 

Výsluhová penze 

Pozůstalostní penze 

Obrázek č. 1.1: Dávky z penzijního připojištění 

Zdroj: Vlastní schéma.  
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výsluhová penze – nárok na výsluhovou penzi vzniká nejdříve 15 let od vzniku smlouvy, 

nárok na výsluhovou penzi musí být zakotven ve smlouvě. Pokud moţnosti výběru výsluhové 

penze účastník nevyuţije po patnácti letech, můţe tak učinit kdykoli do doby dosaţení penze 

starobní. V rámci výsluhové penze má účastník moţnost vybrat aţ 50 % naspořené částky 

a to včetně státních příspěvků a výnosů fondu.  

pozůstalostní penze – podmínkou nároku na pozústalostní penzi je úmrtí účastníka, 

ve smlouvě musí být uvedena alespoň jedna oprávněná osoba a účastník nesměl začít pobírat 

starobní nebo výsluhovou penzi. V případě pozústalostní penze není její částka zahrnuta 

do dědictví a vyplacena je včetně státního příspěvku a výnosů.  Pokud účastník neuvede 

oprávněnou osobu, stává se penzijní připojištění účastníka předmětem dědictví. 

 Jednorázové vyrovnání – k jednorázovému vyrovnání zpravidla dochází, 

pokud účastník splnil podmínky pro čerpání penze a platil příspěvky minimálně 

po dobu 3 let (v případě vypořádaní nároku na invalidní a pozůstalostní penzi), 

případně 5 let (starobní penze), toto však musí být zakotveno v penzijním 

plánu. Účastník získává celou částku najednou a to včetně státních příspěvků a výnosů 

fondu. 

 Odbytné – podmínkou pro jeho výplatu je, ţe účastník zaplatil příspěvky minimálně 

za období 12 měsíců a smlouva byla ukončena výpovědí či dohodou. Dále můţe být 

odbytné vyplácené fyzickým osobám, pokud účastník zemřel a nebyla mu vyplácena 

penze, jednorázové vyrovnání a zároveň také nevznikl nárok na pozústalostní penzi.  

Pátá hlava v sobě rovněţ zahrnuje moţnost převedení finančních prostředků k jinému 

penzijnímu fondu, k převodu dochází včetně převodu dosaţených výnosu z hospodaření 

a včetně dosaţených státních příspěvků. Obsaţena je rovněţ informační povinnost penzijního 

fondu, jeţ ukládá povinnou písemnou informovanost ze strany fondu směrem k účastníkovi, 

účastník je tak informován o výši všech přípěvků, které penzijní fond eviduje, včetně údaje 

o výši připsaného procenta zhodnocení vlastních prostředků. 

1.5.6. Příspěvky účastníků 

Minimální výše příspěvku musí vţdy zakládat nárok na státní příspěvek, příspěvek 

nesmí být placen u více penzijních fondů současně. Příspěvek je akceptován pro aktuální 

měsíc v případě, ţe jej depozitář penzijního fondu obdrţí do konce měsíce, 
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pro který je příspěvek určen.  Změna výše příspěvku je moţná pouze do budoucna, nikoli 

zpětně. Hojně vyuţívanou formou platby příspěvku je platba prostřednictvím zaměstnavatele, 

o této skutečnosti je účastník povinen penzijní fond informovat, a to písemnou formou. 

Na příspěvek ze strany zaměstnavatele se nevztahuje státní příspěvek 

(tento je jiţ kompenzován ve formě výhodného zdanění přispívané částky).  

1.5.7. Státní příspěvky 

Výše státního příspěvku na kalendářní měsíc se stanoví podle výše měsíčního 

příspěvku účastníka dle následující tabulky, vláda můţe nařízením příspěvek zvýšit, 

ne však sníţit.  

Tabulka č. 1.2: Výše státního příspěvku 

Výše příspěvku účastníka v Kč Výše příspěvku státu 

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

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

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

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

500 a více 150 Kč 

Zdroj: Zákon č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem ze dne 16. února 1994, §29. 

V § 30 je pak dále upravena ţádost o příspěvky ze strany penzijního fondu směrem k MF 

a jejich případné navrácení v případě nesplnění zákonem stanovených povinností pro jejich 

drţení, jsou zde také stanoveny lhůty k jejich navrácení.  

1.5.8. Hospodaření penzijního fondu  

Penzijní fond musí s majetkem svých klientů (tedy s vloţenými peněţními prostředky) 

hospodařit s odbornou péčí a s cílem zabezpečit spolehlivý výnos. Finanční prostředky musí 

být umístěny tak, aby byla zaručena bezpečnost, kvalita, likvidita a rentabilita skladby 

finančního umístění jako celku, kromě těchto základních poţadavků jsou uzákoněny i další 

konkrétní limity pro investiční činnost do jednotlivých instrumentů finančního trhu. Penzijní 

fond můţe dle Zákona k investicím vyuţít: 
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 dluhopisů - jejich emitentem je členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci 

a rozvoj (dále OECD) nebo centrální banka státu OECD, Evropská investiční banka, 

Evropská banka pro obnovu a rozvoj, Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj 

nebo jiná mezinárodní finanční instituce, jejímţ členem Česká republika je. 

 podílových listů otevřených podílových fondů 

 cenných papírů - s nimiţ se obchoduje na regulovaném trhu země OECD, hodnota 

cenných papírů vydaných jedním emitentem nesmí tvořit více neţ 10 % majetku 

penzijního fondu, pokud vlastní fond 10 % cenných papírů vydaných jedním 

emitentem, pak můţe penzijní fond vlastnit cenné papíry pouze od dvou takových 

emitentů (celkem tedy maximálně 20 %, výjimku tvoří státní dluhopisy). 

 movité věci - představující záruku bezpečného uloţení peněţních prostředků, 

s výjimkou cenných papírů. 

 nemovitosti - slouţící zcela nebo převáţně k podnikání nebo bydlení. Platí, ţe celková 

hodnota movitých a nemovitých věcí nesmí tvořit více neţ 10 % majetku fondu. 

 

Peněţní prostředky nashromáţděné penzijním fondem mohou být uloţeny i na vkladových 

účtech, vkladních kníţkách a na vkladech potvrzených vkladovým certifikátem 

nebo vkladním listem, a to u banky nebo pobočky zahraniční banky na území ČR 

nebo u banky se sídlem na území OECD
15

. Výše těchto prostředků u jedné banky nesmí tvořit 

více neţ 10 % majetku penzijního fondu nebo 20 mil. Kč, popřípadě ekvivalent této částky 

v cizí měně. Nejméně 70 % majetku fondu musí být umístěno do aktiv znějících na měnu, 

ve které jsou vyjádřeny závazky fondu vůči účastníkům. Pokud některé z limitů penzijní fond 

překročí, je povinen o tom neprodleně informovat ČNB. Penzijní fond dále nesmí nakupovat 

akcie jiného penzijního fondu a vydávat dluhopisy. 

Zisk penzijních fondů zaloţený na jejich hospodaření je rozdělen mezi účastníky. I v tomto 

případě však existují pravidla, která je zapotřebí dodrţovat. Zisk je rozdělen tak, ţe nejméně 

5 % připadá do rezervního fondu a nejvíce 10 % se rozděluje podle rozhodnutí valné 

hromady. Zbývající část zisku se pouţije ve prospěch účastníků a osob, jejichţ penzijní 

připojištění zaniklo v roce, za který se zisk rozděluje. Skončí-li hospodaření penzijního fondu 

ztrátou, ke krytí ztráty je pouţit nerozdělený zisk z minulých let, rezervní fond a další fondy 

                                                 
15

 Zákon č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem ze dne 16. února 1994, § 33. 
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tvořené ze zisku. Pokud jsou tyto zdroje nedostačující, musí být ztráta kryta sníţením 

základního jmění. Základní jmění ovšem nikdy nesmí klesnout pod Zákonem stanovenou 

hranici 50 milionů Kč. Nejpozději do 3 měsíců po skončení pololetí a kalendářního roku musí 

penzijní fond zveřejnit zprávy o hospodaření a přehled o umístění prostředků fondu. 

Tyto zprávy musí předloţit i ČNB, MF ČR a depozitáři. 

1.5.9. Ukončení činnosti penzijních fondů a vypořádání nároků z penzijního 

připojištění 

Zrušení a likvidace penzijního fondu se řídí Obchodním zákoníkem
16

, případně dnem 

uvedeným v rozhodnutí ČNB o odnětí povolení. K rozdělení nebo fúzi penzijních fondů 

je zapotřebí povolení ČNB, případného likvidátora rovněţ jmenuje a odvolává ČNB (penzijní 

fond v likvidaci nesmí uzavírat nové smlouvy). Účastník u penzijního fondu, který byl zrušen 

rozdělením nebo splynutím se stává účastníkem u fondu nově vzniklého, pokud účastník 

toto do jednoho měsíce od data, kdy byl o sloučení vyrozuměn, neodmítne. V případě zrušení 

fondu bez právního zástupce se nároky účastníků vypořádají výplatou jednorázového 

vyrovnání nebo odbytného, nedohodne-li se fond s účastníkem o převodu prostředků 

do penzijního připojištění u jiného penzijního fondu. 

1.5.10.  Dohled nad penzijními fondy 

Dohled nad fondem i jeho depozitářem vykonává ČNB, státní dozor vykonává 

ministerstvo. Pověření zaměstnanci ČNB jsou při výkonu dohledu oprávněni účastnit 

se jednání orgánů penzijního fondu a vstupovat do prostorů fondu. Penzijní fond je povinen 

předloţit ČNB kaţdým rokem, nejpozději do 31. ledna, seznam akcionářů s poţadovanými 

údaji, dále má povinnost informovat ČNB o kaţdé změně v seznamu akcionářů do 10 dnů 

po zápisu změny v seznamu akcionářů. Provede-li penzijní fond změnu nebo zánik 

zapisovaných skutečností u rejstříkového soudu, je tuto skutečnost povinen předloţit ČNB 

bez zbytečného odkladu po provedení zápisu do obchodního rejstříku. 

Neplní-li, dle šetření ČNB, penzijní fond povinnosti stanovené Zákonem, porušuje-li statut 

či penzijní plán, je ČNB oprávněna uloţit, aby zjištěné nedostatky byly ve stanovené lhůtě 

odstraněny, případně má také právo nařídit výměnu členů orgánů penzijního fondu. 

                                                 
16

 Zákon č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník ze dne 5. listopadu 1991. 
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ČNB můţe také maximálně na dobu šesti měsíců pozastavit nakládání s majetkem penzijního 

fondu (v tomto případě musí být na tuto dobu ustaven správce majetku penzijního fondu) 

nebo sníţit na vymezenou dobu, maximálně dva roky, část zisku, jeţ je rozdělována 

na základě valné hromady.  

1.5.11. Správní delikty 

Hlava jedenáctá upravuje přestupky a správní delikty, ke kterým v rámci penzijního 

připojištění můţe dojít.  

Přestupku se můţe dopustit člen orgánu penzijního fondu, který od penzijního fondu odkoupí, 

nebo mu naopak odprodá věc, jejíţ hodnota přesahuje částku 5 000 Kč. Přestupku se dopouští 

i člen orgánu nebo zaměstnanec penzijního fondu, který poruší povinnost zachování 

mlčenlivosti nebo poskytne nepravdivé informace institucím vykonávajícím dohled či státní 

dozor nad činností fondu, tedy ČNB nebo ministerstvu. Přestupek můţe být sankcionován 

pokutou aţ do výše 100 tis. Kč. 

Správního deliktu se můţe dopustit právnická osoba, a to buď penzijní fond, nebo depozitář, 

hrozí zde pokuta aţ 5 mil. Kč.  Za provozování penzijního připojištění bez povolení 

je maximální výše pokuty stanovena částkou 20 mil. Kč.  Pokuty za správní delikty jsou 

vymáhány místně příslušným finančním úřadem, příjem z pokut se stává příjmem státního 

rozpočtu. 

1.5.12. Státní dozor nad poskytováním státního příspěvku 

Činnost penzijního fondu a depozitáře dle Zákona podléhá státnímu dozoru MF. 

Ke splnění dané povinnosti je ministerstvo oprávněno poţadovat, aby byl Ministerstvem 

vnitra prověřen informační systém evidence obyvatel. 

1.6.  Další předpisy související se zákonem o penzijním připojištění 

Úvod této podkapitoly je zaměřený na oblast daní v penzijním připojištění se státním 

příspěvkem, právní úprava této oblasti je aktuálně zahrnuta 

v Zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů
17

. V příloze č. 1. 

je pak uveden výčet dalších právních předpisů souvisejících se zákonem o penzijním 

                                                 
17 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů ze dne 20. listopadu 1992. 
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připojištění, na jejichţ konkrétní souvislosti se Zákonem o penzijním připojištění odkazuji 

v této práci.  

1.6.1. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů 

1.6.1.1. Daňové úlevy účastníků penzijního připojištění 

Účastník penzijního připojištění má moţnost odečíst ze základu daně z příjmu součet 

příspěvků zaplacených ve zdaňovacím období na penzijní připojištění, sníţený o 6 tis. Kč. 

Maximálně však lze takto odečíst částku 12 tis. Kč
18

. 

Uplatnění daňového odpočtu příspěvků je moţné buď vlastním daňovým přiznáním, 

nebo prostřednictvím zaměstnavatele v rámci ročního zúčtování záloh na daň. Nárok 

na odpočet je nutné prokázat smlouvou o penzijním připojištění a potvrzením penzijního 

fondu o výši zaplacených příspěvků
19

. 

1.6.1.2. Daňový reţim související s příspěvky zaměstnavatelů na penzijní 

připojištění zaměstnanců 

Novelou z roku 2008, Zákona o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, došlo 

k zavedení společného stropu osvobození od daní z příjmů u plateb zaměstnavatelů 

na penzijní připojištění a ţivotní pojištění, v celkové výši 24 tis. Kč
20

. Na jejím základě 

je stanoveno, ţe platby do tohoto limitu jsou osvobozeny od daní z příjmů zaměstnance 

(účastníka penzijního připojištění) a od odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Platby 

do tohoto limitu mohou zaměstnavatelé dále zahrnout do nákladů, pokud jsou příspěvky 

upraveny v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu
21

. 

1.6.1.3. Danění dávek penzijního připojištění 

V této oblasti je zavedena jednotná sazba daně 15 %. Touto sazbou jsou v případě 

odbytného daněny výnosy z příspěvků a příspěvky zaměstnavatele (účastník neobdrţí státní 

příspěvek a výnos z tohoto příspěvku). V případě jednorázového vyrovnání je touto daní 

                                                 
18

 Ibid., § 15, odst. 5. 

19
 Ibid., § 381, odst. 1 písm. h. 

20
 Ibid., § 6, odst. 9 písm. p. 

21
 Ibid., § 24, odst. 2 písm. j. 
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daněn výnos z příspěvků a příspěvek zaměstnavatele. Nejvýhodnější danění je samozřejmě 

stanoveno pro penzi, kdy je 15 % daní daněn pouze výnos z příspěvků, u příspěvku 

zaměstnavatele je daň nulová. Výčet dalších právních předpisů souvisejících se Zákonem 

viz příloha č. 1. 
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Shrnutí 

Cílem této části je podrobně zmapovat právní úpravu penzijního připojištění. 

Pozornost je věnována základní charakteristice penzijního připojištění, penzijní připojištění 

je pak dále začleněno do důchodového systému a dochází k bliţší specifikaci jeho postavení 

v něm. Rovněţ je provedena charakteristika základních principů penzijního připojištění. 

Uvedeny jsou jednotlivé novelizace Zákona, spolu s vyzdviţením zásadních změny, 

ke kterým od účinnosti Zákona došlo. Stěţejní částí této kapitoly je pak podrobný rozbor 

aktuální právní úpravy penzijního připojištění se zaměřením na jednotlivé hlavy Zákona 

a jejich komentář. Podkapitola odkazující na další právní předpisy související se Zákonem 

se věnuje především daňové problematice, seznam dalších souvisejících předpisů zahrnuje 

Příloha č. 1.  
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2. Analýza penzijního připojištěni u vybraných penzijních 

fondů 

Tato kapitola si klade za cíl zhodnotit aktuální situaci na trhu penzijního připojištění 

v České republice. První část se věnuje zhodnocení vývoje na trhu penzijního připojištění, 

pro analýzu jsou pouţita data za období od 1. 1. 2000 aţ 31. 12. 2010, na toto období 

se zaměřujeme proto, ţe systém fungování penzijních fondů jiţ byl relativně stabilní, zároveň 

mají data získaná za toto období dostatečnou výpovědní hodnotu. Dále si charakterizujeme 

některé základní ukazatele vývoje penzijního připojištění v roce 2010. Druhá část kapitoly 

se věnuje třem konkrétním vybraným penzijním fondům, za kritérium pro jejich výběr 

je stanoven ukazatel kapitálové přiměřenosti. I přes silnou regulaci ze strany státu je zde 

snaha o nalezení odlišností a objektivní posouzení aktuální situace na trhu penzijního 

připojištění.  

2.1. Vývoj působících penzijních fondů 

V současné době působí na trhu 10 penzijních fondů.  Do likvidace nevstoupil 

v minulém roce ţádný z penzijních fondů. „Do konce roku 2001 skončilo v likvidaci celkem 

12 penzijních fondů. Jejich podíl na trhu byl však malý. Snížení počtu operátorů 

z původních 46, které obdržely licenci (dva činnost nikdy nezahájily), byl tedy důsledkem 

proběhlých fúzí“
22

. Přehled aktuálně působících penzijních fondů viz Tabulka č. 2.1. 

 

 

 

                                                 
22

APF ČR: Výroční zpráva Asociace penzijních fondů České republiky – duben 2010. [online], Dostupné na: 

http://publikace.apfcr.cz/cz_verze.html 

 

http://publikace.apfcr.cz/cz_verze.html
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Tabulka č. 2.1: Přehled aktuálně působících penzijních fondů 

Název penzijního fondu Datum vzniku 

ČSOB Penzijní fond Progres, a.s., člen skupiny ČSOB 27. 5. 1994 

Penzijní fond České pojišťovny, a.s 19. 9. 1994 

ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s., člen skupiny ČSOB 26. 10. 1994 

Penzijní fond Komerční banky, a.s 28. 11. 1994 

Penzijní fond České spořitelny, a.s. 23. 12. 1994 

ING Penzijní fond, a.s 10. 2. 1995 

Generali penzijní fond, a.s. 25. 9. 1995 

Allianz penzijní fond, a.s 1. 10. 1997 

AXA penzijní fond a.s. 1. 12. 2004 

AEGON Penzijní fond, a.s. 15. 6. 2007 

Zdroj: Výroční zprávy jednotlivých penzijních fondů. 

Je zřejmé, ţe v současné době mají všechny působící fondy pevnou pozici na trhu 

a pravděpodobnost zániku některé z nich je nízká. 

Následující Tabulka č. 2.2 odráţí akcionářskou strukturu jednotlivých penzijních fondů, 

společností vykonávajících audit a bank vykonávajících funkci depozitáře. Jediným fondem, 

který se o své akcie dělí je AXA Penzijní fond, a.s. Švýcarská a francouzská investiční 

skupina si rozdělují 92,85 % veškerých akcií fondu. Ve funkci depozitáře má zcela výsadní 

postavení UniCredit Bank Czech Republic, a.s. jeţ tuto funkci plní u poloviny působících 

penzijních fondů.  

Kaţdý z penzijních fondů povinně podléhá auditu účetní závěrky, vzhledem k tomu, ţe věhlas 

auditorské firmy můţe pozitivně ovlivnit potencionální účastníky penzijního připojištění, 

setkáváme se v oblasti auditu, napříč penzijními fondy, se třemi společnostmi patřícími 

do „velké čtyřky“
23

. 

 

 

                                                 
23

 Velkou čtyřkou zde rozumíme čtveřici největších poradenských společností, zastřešujících mimo jiné i oblast 

auditu, mezi něţ patří PricewaterhouseCoopers, KPMG, Deloitte a Ernst & Young. 

http://cs.wikipedia.org/wiki/PricewaterhouseCoopers
http://cs.wikipedia.org/wiki/KPMG
http://cs.wikipedia.org/wiki/Deloitte
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ernst_%26_Young
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Tabulka č. 2.2: Akcionářská struktura, auditoři a depozitáři 

Název penzijního 

fondu 

Akcionářská 

struktura PF 

nad 10 % 

Auditor PF 

Banka 

vykonávající 

funkci depozitáře 

AEGON PF, a.s. 

AEGON Tsjechië Holding  

B.V., 

Nizozemské království        

- 100 % 

Ernst & Young Audit 

& Advisory, s.r.o. 
Česká spořitelna, a.s. 

Allianz PF, a.s. 
Allianz pojišťovna, a.s         

- 100 % 

KPMG Česká republika 

Audit, spol. s r.o. 
Komerční banka, a.s. 

AXA PF a.s. 

AXA Life Ltd., Švýcarsko-

37,11 % 

SOCIETE BEAUJON, 

Francie-55,74 % 

Mazars Audit, s.r.o. 
UniCredit Bank Czech 

Republic, a.s. 

ČSOB PF Progres, 

a. s 

Československá obchodní 

banka, a.s. - 100 % 

Ernst & Young Audit & 

Advisory, s.r.o. 

UniCredit Bank Czech 

Republic, a.s. 

ČSOB PF Stabilita, 

a. s. 

Československá obchodní 

banka, a.s. - 100% 

Ernst & Young Audit & 

Advisory, s.r.o. 

UniCredit Bank Czech 

Republic, a.s. 

Generali PF a.s. 
Generali Pojišťovna, a.s., 

ČR - 100% 

PricewaterhouseCoopers 

Audit, s.r.o. 

UniCredit Bank Czech 

Republic, a.s. 

ING PF, a.s. 
ING CONTINENTAL 

EUROPE HOLDINGS 

B. V. – 100% 

Ernst & Young Audit & 

Advisory, s.r.o. 
ING Bank, N. V.  

PF České 

pojišťovny, a.s. 

Česká pojišťovna, a.s.         

- 100% 

PricewaterhouseCoopers 

Česká republika, s.r.o. 

UniCredit Bank Czech 

Republic, a.s. 

PF  České 

spořitelny, a.s. 

Česká spořitelna, a.s.           

- 100% 
Ernst & Young Audit, s.r.o. Komerční banka, a.s. 

PF Komerční 

banky, a.s. 

Komerční banka, a.s. - 

100% 
Ernst & Young Audit, s.r.o. Česká spořitelna, a.s. 

Zdroj: APF ČR: Aktuální údaje o akcionářské struktuře, auditorech, depozitářích a správcích portfolia PF 

k 31. 12. 2010. 
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2.1.1. Penzijní fondy dle počtu aktivních účastníků 

S ohledem na monopolní postavení penzijních fondů je v rámci rozdělení trhu kladen 

vysoký tlak na jednotlivé penzijní fondy v oblasti zisku a udrţení nových klientů. 

K 31. 10. 2010 je penzijním fondem s nejvyšším počtem účastníků Penzijní fond 

České pojišťovny, a.s., následován je Penzijním fondem České spořitelny, a.s. a Penzijním 

fondem Komerční banky, a.s. spolu s AXA Penzijním fondem, a.s. Aktuální mnoţstevní 

rozdělení účastníků do jednotlivých fondů dokládá Obrázek č. 2.1.  

Obrázek č. 2.1: Penzijní fondy dle počtu aktivních účastníků 
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ING PF PF České pojišťovny PF České spořitelny
PF Komerční banky

 

Zdroj: Vlastní zpracování. 

Konkrétní počty účastníků k 31. 12. 2010 dokládá následující Tabulka č. 2.3. Celkem je 

k 31. 12. v České republice evidováno celkem 4 595 342 účastníků penzijního připojištění. 
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Tabulka č. 2.3: Počet účastníků u jednotlivých fondů 

Penzijní fond Počet aktivních účastníků k 31. 12. 2010 

Penzijní fond České pojišťovny, a.s. 1 179 881 

Penzijní fond České spořitelny, a.s. 907 803 

Penzijní fond Komerční banky, a.s. 501 199 

AXA Penzijní fond, a.s. 499 072 

ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s. 431 741 

ING Penzijní fond, a.s. 429 126 

ČSOB Penzijní fond Progres, a.s. 308 873 

Allianz Penzijní fond, a.s. 164 176 

AEGON Penzijní fond, a.s. 116 444 

Generali Penzijní fond, a.s. 57 027 

Celkem 4 595 342 

 

Zdroj: APF ČR: Vybraná ekonomická data za 4. čtvrtletí 2010. 

Zajímavostí je, ţe oblíbenost penzijních fondů není přímo ovlivněna dlouhodobou výší 

výnosů jednotlivých fondů. Porovnáme-li penzijní fondy mající nejvyšší výnos 

(viz následující podkapitola), se zde uvedenou tabulkou reflektující počet účastníků 

u jednotlivých fondů, nutně musíme dojít k závěru, ţe ukazatel, jenţ by se s ohledem 

na silnou zákonnou regulaci připojištění, měl být pro účastníka z krátkodobého hlediska 

stěţejní, stěţejním ukazatelem není. Účastník tak často i přes dlouhodobě niţší míru výnosu 

zůstává klientem svého penzijního fondu, nevyuţívá tedy moţnosti fluktuace k jinému z 

fondů. Významnou roli zde hraje příslušnost účastníka, coby klienta, k finanční instituci, která 

daný fond zastřešuje a často s ním z části sdílí i své jméno.  

2.1.2. Vývoj výnosů vyplacených účastníkům jednotlivých fondů 

V následující tabulce jsou uvedeny aktuálně působící penzijní fondy seřazené dle výše 

výnosů za posledních deset let (v případě roku 2010 je vycházeno z předběţných odhadů), 

v tabulce je uveden, avšak v konečném porovnání nezahrnut, AEGON Penzijní fond, a.s., 

který na trh vstoupil aţ v roce 2007, nedisponujeme tedy dostatečným mnoţstvím dat nutným 

k objektivnímu srovnání.  
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Tabulka č. 2.4: Výnosy jednotlivých penzijních fondů za období 2001 – 2010 

Název 

penzijního 

fondu 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
24

 Průměr Pořadí 

Generali PF, 

a.s. 4,6 4,1 3 3 3,81 3,74 4,1 2 2,4 2,1 3,285 1. 

Allianz PF, 

a.s 4,36 3,71 3 3 3 3,11 3 3 3 3 3,218 2. 

ČSOB PF 

Progres, a.s. 3,9 4,26 4,3 5,3 5 2,3 2,4 0,02 1 1 2,948 3. 

PF Komerční 

banky, a.s 4,4 4,63 3,4 3,5 4 3 2,3 0,58 0,24 2,2 2,825 4. 

ING PF, a.s 4,8 4 4 2,5 4,2 3,6 2,5 0,04 0,1 1,9 2,764 5. 

PF České 

spořitelny, 

a.s. 3,8 3,5 2,64 3,74 4,03 3,04 3,1 0,4 1,28 2 2,753 6. 
PF České 

pojišťovny, 

a.s 3,8 3,2 3,1 3,5 3,8 3,3 2,4 0,2 1,2 2 2,65 7. 

AXA PF, a.s. 4,25 3,41 3,36 3,1 3,7 2,5 2,2 0 2 1,5 2,602 8. 

ČSOB PF 

Stabilita, a.s. 3,2 3 2,3 4,3 4 2,8 2,4 0,05 1,37 1,4 2,482 9. 

AEGON PF, 

a.s. 0 0 0 0 0 0 4,5 3,5 2,1 1,5 2,9 --- 
Zdroj: Internetové stránky jednotlivých penzijních fondů, vlastní výpočet. 

Z tabulky tak vyplývá, ţe dlouhodobě nejvyššímu výnosu se těší Generali Penzijní fond, a.s. 

následován Allianz penzijním fondem, a.s. a ČSOB penzijním fondem Progres a.s. 

Co do počtu účastníků jsou tyto tři fondy v poslední čtyřce penzijních fondů co do velikosti 

podle počtu účastníků. 

2.1.3. Rozloţení průměrné výše měsíčních příspěvků 

Růstový trend v oblasti měsíčních příspěvků byl zaznamenáván aţ do roku 2008, 

kdy se projevila Světová finanční krize (dále jen SFK) a příspěvek se stal klesající veličinou. 

                                                 
24

 Konečné výsledky hospodaření jednotlivých penzijních fondů budou dostupné aţ v průběhu června roku 2011, 

k výpočtu jsou tedy pouţity předpokládané výnosy jednotlivých penzijních fondů.    

Redakce Produktové listy.cz, Odhad výnosu PF za rok 2010. [online] Dostupné na: 

http://www.produktovelisty.cz/penzijni-pripojisteni/clanky/zhodnoceni-pf/341-odhad-vynosu-pf-za-rok-

2010.html 

http://www.produktovelisty.cz/penzijni-pripojisteni/clanky/zhodnoceni-pf/341-odhad-vynosu-pf-za-rok-2010.html
http://www.produktovelisty.cz/penzijni-pripojisteni/clanky/zhodnoceni-pf/341-odhad-vynosu-pf-za-rok-2010.html
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Státní příspěvek tak v období let 2008 a 2009 stagnoval. Konkrétní výše příspěvků 

za jednotlivě posuzované roky odráţí Tabulka č. 2.5.  

Tabulka č. 2.5: Výše průměrného účastnického a státního příspěvku 

Období Účastnický příspěvek Státní příspěvek 

2001 340,27 90,24 

2002 354,02 89,83 

2003 383,69 96,02 

2004 396,84 97,73 

2005 407,90 98,65 

2006 430,75 102,19 

2007 449,67 103,85 

2008 450,53 104,87 

2009 443,91 105,18 

2010 439,55 105,00 

Zdroj:  MF České republiky: Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění v České republice - 31. 12. 2010. 

2.2. Vývoj počtu a struktury účastníků penzijního připojištění 

2.2.1. Vývoj počtu účastníků penzijního připojištění 

Následující Tabulka č. 2.6 reflektuje vývoj počtu aktivních smluv o penzijním 

připojištění v letech 2001 aţ 2010. Je zřejmé, ţe zcela zásadními lety nejen co do počtu nově 

uzavřených smluv, ale i co do počtu nejvyššího procentního nárůstu aktivních smluv, bylo 

období let 2004 aţ 2007.  
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Tabulka č. 2.6: Vývoj počtu účastníků penzijního připojištění 

Období 

Počet aktivních 

smluv 

o penzijním 

připojištění 

Procentní 

přírůstek 

Z toho nová 

penzijní 

připojištění 

Procentní přírůstek 

2001 2 534 436 6,8 407 797 - 31,5 

2002 2 621 881 3,5 347 428 - 14,8 

2003 2 739 556 4,5 372 060 7,1 

2004 2 963 730 8,2 435 705 17,1 

2005 3 279 727 10,7 544 289 24,9 

2006 3 593 645 9,6 558 629 2,6 

2007 3 936 357 9,5 586 310 5,0 

2008 4 207 236 6,9 590 490 0,7 

2009 4 394 236 4,5 524 867 - 11,1 

2010 4 527 774 3,0 495 516 - 5,6 

Zdroj: MF České republiky: Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění v České republice -k 31. 12. 2010. 

Zásadním způsobem se na vývoji počtu nejen aktivních, ale i nových smluv, projevila SFK. 

V roce 2008, kdy SFK vypukla, došlo k procentnímu přírůstku u nově uzavřených penzijních 

připojištění o pouhé 0,7 %. V dalších letech pak tento trend pokračoval a dostal se dokonce 

do záporných hodnot. V současné době, spolu se stále slábnoucími dopady SFK, 

se pak záporná hodnota v případě nově uzavřených smluv začíná sniţovat. Na poli počtu 

aktivních smluv o penzijním připojištění tak situaci zaštiťují jiţ dlouhodobější účastníci, 

kteří nenechají hodnotu procentního přírůstku aktivních smluv klesnout do záporných hodnot.  

2.2.2. Struktura účastníků penzijního připojištění 

V této části se budeme věnovat aktuální situaci v oblasti počtu účastníků s ohledem 

na jejich věk. Tradičně je zaznamenáván nejvyšší nárůst počtu účastníků připojištění 

u skupiny účastníků ve věku 30-39 let, bylo tomu tak i v roce 2009
25

. Nadprůměrných 

relativních přírůstků dosáhly i další kategorie důchodového věku. Pokračuje tak trend 

zvyšování podílu účastníků starších 60 let, tento podíl od roku 2005 vzrostl z 20,1 na 24,2 % 

v roce 2009
26

. Významná část nárůstu účastníku v kategoriích nad 60 let je dána přesunem 

                                                 
25

 V této části pouţíváme data za rok 2009, data za rok 2010 budou dostupná aţ v červnu 2011.  

 MF České republiky: Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2009, str. 27. [online] 

Dostupné na: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Zprava_o_vyvoji_FT_v_roce_2009_pdf.pdf 

26
 Ibid., str. 27. 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Zprava_o_vyvoji_FT_v_roce_2009_pdf.pdf
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účastníků do starší kategorie (jejich stárnutím). Důleţitý je zde i fakt, ţe po dosaţení hranice 

60 let, s ohledem na samotné nastavení produktu, se penzijní připojištění stává bezpečným 

krátkodobým aţ střednědobým spořením, navíc zvýhodněným o státní příspěvek. 

Obrázek č. 2.2: Věková struktura účastníků penzijního připojištění 
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Zdroj:  MF České republiky: Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2009. 

V současné době se dá předpokládat, ţe trend dosavadního vývoje ve struktuře účastníků 

penzijního připojištění bude i nadále pokračovat a to pravděpodobně aţ do konečné realizace 

plánované penzijní reformy. 

2.2.3. Penzijní připojištění s vedenými příspěvky zaměstnavatele 

Příspěvky na penzijní připojištění ze strany zaměstnavatele mají stále vzestupnou 

tendenci a to i přes sníţení tempa růstu, které se projevilo v důsledku SFK. Ta se na počtu 

příspěvků ze strany zaměstnavatele projevila aţ zpětně, významný pokles je zaznamenán 

aţ za rok 2009, kdy došlo u řady firem ke sniţování nákladů a v řadě případů k omezení 

zaměstnaneckých benefitů mezi které příspěvek spadal. Tabulka č. 2.7 dokládá vývoj počtu 

penzijních připojištění, na která zaměstnavatel za analyzované období přispíval, vývoj 

je doloţen i procentní změnou v aktuálním roce oproti roku předchozímu. 
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Tabulka č. 2.7: Příspěvky zaměstnavatele a vývoj jejich četností 

Období 
Počet penzijních připojištění, 

na která přispívá zaměstnavatel 
Procentní přírůstek 

2001 567 745 36,3 

2002 650 209 14,5 

2003 727 992 12,0 

2004 801 627 10,1 

2005 927 930 15,8 

2006 1 028 850 10,9 

2007 1 129 618 9,8 

2008 1 222 639 8,2 

2009 1 261 525 3,2 

2010 1 284 736 1,8 

Zdroj: MF České republiky: Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění v České republice-k 31. 12. 2010. 

Opoţděná reakce na SFK ze strany zaměstnavatelů můţe být z části způsobena i novelou 

Zákona o dani z příjmu, předpisem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů (účinný 

od 15. 5. 2008). Tento předpis stanovil společný strop pro penzijní připojištění a ţivotní 

pojištění, a to na částce 24 tis. Kč ročně. Z této částky je zaměstnanec osvobozen od daní 

z příjmů a od odvodů na sociální a zdravotní pojištění. Platby do tohoto limitu mohli 

zaměstnavatelé dále zahrnout do nákladů. Penzijní připojištění se tak stalo v roce 2008 

pro zaměstnance i zaměstnavatel výhodnějším, coţ se projevilo opoţděnou reakcí na SFK.  

2.3. Analýza jednotlivých penzijních fondů 

V této podkapitole se zaměříme na základní ukazatel, který by nám s výběrem 

správného penzijního fondu měl pomoci, v další části pak zanalyzujeme vybrané fondy.  

V předchozí podkapitole jsme se blíţe věnovali základnímu ukazateli, dle kterého většina 

účastníků vybírá ten nejvýhodnější penzijní fond, u kterého si vlastní penzijní připojištění 

uzavře, tedy účastnickému výnosu. Pro výběr penzijních fondů, které budeme v následující 

části porovnávat, pro nás však bude stěţejní ukazatel kapitálové přiměřenosti, který dle 

názoru odborníků, ve skutečnosti nejlépe odráţí objektivní porovnání fondů mezi sebou 

navzájem.  
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Kapitálová přiměřenost = reálná hodnota aktiv / prostředky účastníků - 1 

 

2.3.1. Kapitálová přiměřenost 

 Kapitálová přiměřenost je přehled volného kapitálu penzijních fondů ve vztahu 

k prostředkům účastníků, tyto jsou očištěny od nákladů příštích období (dále jen NPO). 

NPO představují historicky naakumulované náklady související především s vyplacenými, 

dosud však nerozúčtovanými provizemi za zprostředkování a akvizici nových klientů.  

Vzorec pro výpočet kapitálové přiměřenosti: 

 

V případě kapitálové přiměřenosti platí, ţe čím vyšší procentní hodnoty v této oblasti daný 

fond dosáhne, tím výhodnější je fond pro účastníka. Následující tabulka demonstruje vývoj 

ukazatele kapitálové přiměřenosti pro jednotlivé fondy, a to v porovnání let 2009 a 2010. 

Obrázek č. 2.3: Kapitálová přiměřenost (relativně k prostředkům účastníků)
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Zdroj: Produktové listy
27

. 

Z výše uvedeného grafu tak vyplývá, ţe dle ukazatele kapitálové přiměřenosti je v současné 

době nejvýhodnějším fondem Allianz Penzijní fond a.s. (dále jen Allianz PF), shodou 

                                                 
27

 Redakce Produktové listy.cz, Kapitálová přiměřenost. [online], Dostupné na: 

http://produktovelisty.cz/penzijni-pripojisteni/listy/prehledy.html 

http://produktovelisty.cz/penzijni-pripojisteni/listy/prehledy.html
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okolností je tento fond na první příčce i co do předpokládaného výnosu pro rok 2010, 

kdy je očekáván 3 % výnos. Na druhém místě je za rok 2010 ČSOB Penzijní fond Stabilita, 

a.s. (dále jen ČSOB PF Stabilita), ten na druhé příčce vystřídal Penzijní fond 

České spořitelny, a.s. (dále jen PF České spořitelny), který tuto pozici obsadil za rok minulý. 

Druhé místo získal i přes skutečnost, ţe s výnosem 2,48 % za rok 2010 pravděpodobně 

dosáhne nejniţšího výnosu mezi všemi fondy. Třetí místo zaujímá AXA Penzijní fond, a.s. 

(dále jen AXA PF), tento fond nahradil Generali Penzijní fond, a.s. (dále jen Generali PF). Ve 

výnosnosti však AXA PF zaujímá předposlední příčku.  

Následující podkapitoly se věnují třem z aktuálně působících penzijních fondů. Konkrétně 

se jedná o fondy, které se dle kapitálové přiměřenosti umístily na stupních vítězů, 

tedy o Allianz PF, ČSOB PF Stabilita a AXA PF. Pozornost je zaměřena na tři klíčové 

oblasti, základní finanční ukazatele fondu, investiční portfolium a hospodářské výsledky 

fondu. 

2.3.2. Allianz Penzijní fond, a.s. 

V současné době pravděpodobně nejúspěšnější a nejvýhodnější penzijní fond 

na českém trhu. Dobrých výsledků dosahuje především díky konzervativní a konzistentní 

investiční strategii.  

Tabulka č. 2.8: Základní finanční ukazatele, Allianz PF
28

 

Základní kapitál  60 000 000 Kč 

Vlastní kapitál celkem 1 018 000 000 Kč 

Prostředky účastníků 9 539 000 000 Kč 

Aktiva celkem 10 557 000 000 Kč 

Hospodářský výsledek  310 000 000 Kč 

Počet aktivních účastníků 164 176 

Podíl na trhu 3,3 % 

Akcionářská struktura Allianz pojišťovna, a.s. - 100 %  

Depozitář Komerční banka, a.s. 

Zdroj: Vlastní zdroj: www stránky ČNB, ČSÚ a APF ČR. 

 V porovnání s trhem má Allianz PF  dlouhodobě nízké nákladové procento běţných 

provozních nákladů. V roce 2008 prošel fond rozsáhlou restrukturalizací, zaměřenou 

                                                 
28

 Pokud není uvedeno jinak, vycházíme vţdy z údajů platných k 31. 12. 2010. 
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především na zefektivnění stávajících procesů a optimalizaci hospodaření fondu, 

tato investice se tak ukazuje být velmi přínosnou, protoţe výše nákladů (relativně k objemu 

prostředků účastníků), na rozdíl od konkurenčních penzijních fondů, nepřekročila 

od roku 2008 jednoprocentní hranici
29

.  

Tento fond investuje jen velmi málo finančních prostředků do rizikových aktiv, jako jsou 

akcie či fondy, naopak je fondem, který investuje největší podíl finančních prostředků 

do dluhopisů a pokladničních poukázek. Strategii Allianz PF můţeme povaţovat za středně 

aţ dlouhodobou, to znamená, ţe ani v době probíhající finanční krize tato strategie nepodléhá 

výkyvům na kapitálových trzích. Rozdělení investičního portfolia Allianz PF zahrnuje 

Obrázek č. 2.4.  

Obrázek č. 2.4: Portfolium Allianz PF 
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Zdroj: Vlastní zdroj: www stránky ČNB, ČSÚ a APF ČR.  

V oblasti růstu hospodářských výsledků Allianz PF zaznamenává stabilní tempo růstu, 

za rok 2010 je narůst hospodářského výsledku v porovnání s rokem 2009 téměř dvojnásobný.   

Tabulka č. 2.9: Hospodářské výsledky Allianz PF za období 2001 - 2010 

Období Hospodářský výsledek 

2001 98 156 000 Kč 

2002 113 351 000 Kč 

2003 119 198 000 Kč 

                                                 
29

 Redakce Produktové listy.cz, Nákladovost penzijních fondů. [online] Dostupné na: 

http://produktovelisty.cz/penzijni-pripojisteni/listy/prehledy.html 

http://produktovelisty.cz/penzijni-pripojisteni/listy/prehledy.html
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2004 122 090 000 Kč 

2005 166 000 000 Kč 

2006 181 725 000 Kč 

2007 201 200 000 Kč 

2008 220 181 000 Kč 

2009 251 099 000 Kč 

2010 310 000 000 Kč 

Zdroj: Vlastní zdroj: www stránky ČNB, ČSÚ a APF ČR. 

Stabilitu dokládá i fakt, ţe jako jeden ze dvou penzijních fondů působících v České republice 

nemusel Allianz PF k zachování své stability přistoupit k navýšení základního kapitálu 

v období finanční krize. Paradoxem je, ţe co do počtu účastníků, zaujímá Allianz PF aţ osmé 

místo se 164 tis. účastníky. V roce 2010 se v soutěţi Zlatá koruna Allianz PF umístil 

na prvním místě v kategorii Penzijní připojištění. 

2.3.3. ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s. 

Jedná se o jeden ze dvou penzijních fondů spravovaných Československou obchodní 

bankou, a.s. (dále jen ČSOB). Klienti ČSOB PF Stabilita oceňují zázemí velkého fondu 

a počítají s kratší dobou spoření.  

Tabulka č. 10: Základní finanční ukazatele, ČSOB PF Stabilita 

Základní kapitál  297 167 000 Kč 

Vlastní kapitál celkem 1 582 000 000 Kč 

Prostředky účastníků 17 763 000 000 Kč 

Aktiva celkem 19 345 000 000 Kč 

Hospodářský výsledek  286 000 000 Kč 

Počet aktivních účastníků 431 741 

Podíl na trhu 9,47 % 

Akcionářská struktura Československá obchodní banka, a.s.–100 %  

Depozitář UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

Zdroj: Vlastní zdroj: www stránky ČNB, ČSÚ a APF ČR. 

V současné době je ČSOB jedinou institucí na trhu s penzijním připojištěním nabízející svým 

klientům moţnost volby jedné z odlišných investičních strategií při ukládání prostředků 

z penzijního připojištění. Potencionální účastník si tak můţe zvolit mezi ČSOB PF Stabilita 

a ČSOB PF Progres.  
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Jak je patrné jiţ z názvu, strategie ČSOB PF Stabilita je sestavena především pro klienty starší 

45 let, kteří upřednostňují konzervativní investování přinášející stabilní výnos a nepodléhající 

výkyvům na kapitálových trzích. Rozdělení investičního portfolia ČSOB PF Stabilita dokládá 

Obrázek č. 2.5. 

Obrázek č. 2.5: Portfolium ČSOB PF Stabilita 
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Zdroj: Vlastní zdroj: www stránky ČNB, ČSÚ a APF ČR. 

V oblasti investic se fond zaměřuje především na investice do státních dluhopisů 

a pokladničních poukázek, a to ve větší míře neţ ostatní fondy, výjimku tvoří pouze 

Allianz PF.  

Tabulka č. 2.11: Hospodářské výsledky ČSOB PF Stabilita za období 2001 - 2010 

Období Hospodářský výsledek 

2001 166 549 000 Kč 

2002 205 755 000 Kč 

2003 171 086 000 Kč 

2004 339 318 000 Kč 

2005 405 000 000 Kč 

2006 339 318 000 Kč 

2007 338 713 000 Kč 

2008 91 010 000 Kč 

2009 258 572 000 Kč 

2010 310 000 000 Kč 

Zdroj: Vlastní zdroj: www stránky ČNB, ČSÚ a APF ČR. 
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Fondu aktuálně důvěřuje více neţ 431 tis. klientů, coţ fond řadí na páté místo v počtu 

aktivních účastníků.  

2.3.4. AXA Penzijní fond, a.s. 

Stejně jako ostatní penzijní fondy, i AXA PF si za svůj hlavní cíl klade vyrovnat 

nepříznivý dopad inflace na úspory a zajistit 100% garanci návratnosti uloţených prostředků. 

Na rozdíl od ostatních penzijních fondů však AXA PF investuje jeden z nejniţších objemů 

finančních prostředků do dluhopisů a pokladničních poukázek, konkrétně 80%, 

to je pro porovnání částka o celá 4% niţší neţ je fondový průměr.  

Tabulka č. 2.12: Základní finanční ukazatele, AXA PF 

Základní kapitál  398 501 000 Kč 

Vlastní kapitál celkem 3 030 000 000 Kč 

Prostředky účastníků 33 245 000 000 Kč 

Aktiva celkem 36 275 000 000 Kč 

Hospodářský výsledek  571  000 000 Kč 

Počet aktivních účastníků 499 072 

Podíl na trhu 11,26 % 

Akcionářská struktura AXA Life Ltd., Švýcarsko 37,11 %, 

SOCIETE BEAUJON, Francie 55,74 % 

Depozitář UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

Zdroj: Vlastní zdroj: www stránky ČNB, ČSÚ a APF ČR. 

V roce 2009 došlo k úpravě investiční strategie fondu, fond v rámci vlastní dlouhodobé 

strategie zainvestoval do korporátních dluhopisů předních evropských společností s vysokým 

ratingovým stupněm. V oblasti státních dluhopisů bylo portfolium rozšířeno o státní 

dluhopisy drţené do splatnosti, zvýšil se tak průměrný výnos z důvodu delší celkové durace 

(průměrná doba drţení) dluhopisového portfolia. V rámci dlouhodobé strategie fond 

investoval do Private Equity fondu (fondy soukromého kapitálu), tato investice by v horizontu 

pěti let měla dosáhnout 2 % celkového majetku penzijního fondu. Aktuální investiční 

portfolium Allianz PF dokumentuje Obrázek č. 2.6. 
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Obrázek č. 2.6: Portfolium AXA PF  
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Zdroj: Vlastní zdroj: www stránky ČNB, ČSÚ a APF ČR. 

Rozdíl hospodářského výsledku v letech 2008 a 2009, v době kdy vypukla SFK, byl vyšší 

neţ 700 mil. Kč.  

Tabulka č. 2.13: Hospodářské výsledky AXA PF za období 2001 - 2010 

Období Hospodářský výsledek 

  2001 182 730 000 Kč 

2002 611 203 000 Kč 

2003 613 394 000 Kč 

2004 767 319 000 Kč 

2005 1 068 800 000 Kč 

2006 757 524 000 Kč 

2007 790 438 000 Kč 

2008 9 682 000 Kč 

2009 789 375 000 Kč 

2010 571 000 000 Kč 

Zdroj: Vlastní zdroj: www stránky ČNB, ČSÚ a APF ČR. 

Zklidněním finančních trhů v druhé polovině roku 2009 se opětovně nastartoval vzestupný 

trend v oblasti hospodářského výsledku. 

Na základě porovnání třech výše zmíněných fondů je dokázáno, ţe dobrého umístění v rámci 

ukazatele kapitálové přiměřenosti mohou dosáhnout nejen fondy s opatrnější investiční 

strategií (Allianz PF a PF ČSOM Stabilita) investující převáţně do dluhopisů a pokladničních 
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poukázek, ale i fondy které povolenou výši svých aktiv umístí do podílových listů a akcií, 

do nemovitostí, či na termínované vklady.   

2.4. Vývoj penzijního připojištění v roce 2010 a jeho postavení mezi 

ostatními investičními nástroji 

Stagnující příjmy i chystané restrikce ovlivnily nárůst úspor domácností v roce 2010 

jen mírně negativně. V roce 2009 bylo domácnostmi naspořeno 200 mld. Kč, v roce 2010 pak 

přibliţně o pětinu méně, tedy 160 mld. Kč. Celkový objem finančních aktiv domácností byl 

koncem loňského roku přibliţně 2,6 bilionu Kč. Z toho mají české domácnosti 1,536 bilionu 

korun uloţeno v bankovním sektoru, konkrétně 781 mld. Kč na běţných účtech, 427 mld. Kč 

ve stavebním spoření a 328 mld. Kč na termínovaných vkladech. Úspory domácností uloţené 

v penzijním připojištění dosahují 235 mld. Kč, podílové fondy pak 250 mld. a rezervy 

ţivotních pojistek 260 mld. Kč, coby „slamníkové úspory“ je uváděna přibliţná částka 

230 mld. Kč.
30

 Tato skutečnost dokazuje, ţe penzijní připojištění je nadále silným hráčem 

na trhu úspor českých domácností. 

Obrázek č. 2.7: Podíly různých forem úspor domácností 
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Zdroj:  Autor neznámý, Kolik jsme loni naspořili. FP - Finanční poradce 2 (2011), s. 11.   

Dle údajů, které penzijní fondy sdělily MF, bylo k 31. prosinci 2010 evidováno celkem 

4,53 mil. neukončených penzijních připojištění. Došlo tak oproti loňskému roku k nárůstu 
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 Autor neznámý, Kolik jsme loni naspořili. FP - Finanční poradce 2 (2011), s. 11.   
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o 133 tis., coţ představuje 3 % nárůst. Nejvyšší nárůst pak byl zaznamenán ve čtvrtém 

čtvrtletí roku 2010. Penzijní připojištění se tak i nadále drţí růstového trendu klientů 

i spravovaného majetku, byť je tempo růstu pomalejší neţ v letech předchozích. 

Dokládá to i počet nově uzavřených smluv, který je o 29 tis. smluv niţší neţ v loňském roce, 

a dosahuje tak hodnoty 495 tis. nových smluv. Samozřejmostí je pak i mírný nárůst objemu 

státních příspěvků, poskytovaných ze státního rozpočtu. Za rok 2010 bylo na státních 

příspěvcích vyplaceno celkem 5,51 mld. Kč, v roce 2009 byla tato částka rovna 5,35 mld. Kč. 

Nárůst je také zaznamenán v objemu účastnických příspěvků (bez příspěvků zaměstnavatelů), 

za rok 2010 vzrostl z loňských 22,955 na 23,218 mld. Kč
31

.  

Míra zapojení ekonomicky aktivních obyvatel v penzijním připojištění převyšuje v roce 2010 

70 % ekonomicky aktivních obyvatel České republiky.  

Celkový zisk všech působících fondů byl k 31. 12. 2010 vykázán ve výši 4,47 mld. Kč, 

v porovnání s rokem 2009 je to o 1,97 mld. Kč, tedy o 76 %, více. S ohledem na stávající 

investiční politiku fondů nedošlo v oblasti investic k výrazným změnám.  

Obrázek č. 2.8: Rozloţení aktiv penzijních fondů v roce 2010 
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 MF České republiky: Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění v České republice - k 31. 12. 2010. 

[online] 

Dostupné na: http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ft_ukazatele_penzijniho_pripojisteni_60579.html 
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Penzijní fondy musí respektovat stávající legislativu a i nadále svým účastníkům garantovat 

kladný výnos s ročním horizontem investování, investiční politika jednotlivých fondů je tak 

i nadále konzervativní, a to především z důvodu poměrně vysoké volatility a přetrvávající 

nejistoty na trzích. Významnou roli zde hraje i skutečnost, ţe minimálně 85 % veškerých 

zisků je fond dle Zákona povinen přerozdělit na účty účastníků.  

Nejvíce prostředků účastníku, 84 %, je umístěno v dluhopisech, v roce 2009 to bylo 81 %, 

coţ dokazuje, ţe fondy mají nadále tendenci k nízké rizikovosti vlastních investic. Dalších 

7,6 % investic bylo v roce 2010 umístěno na termínovaných vkladech a účtech. 

Investice do podílových listů představují 3,7 % celkových investic, do pokladničních 

poukázek bylo investováno 0,5 %, do nemovitostí pak 0,8 %. Do akcií naopak směřuje 0,8 % 

prostředků účastníků, coţ je méně neţ polovina hodnoty roku 2009. Ostatní investice 

představují 2,6 %
32

. Diverzifikace rizika je v případě investic penzijních fondů natolik 

sofistikovaná, ţe i v době doznívajících projevů SFK, penzijní fondy dosahují relativně 

stabilních výnosů s minimální mírou rizika pro samotné účastníky. 
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 APF ČR: Vybraná ekonomická data za 4. čtvrtletí 2010. [online] Dostupné na: 

http://www.apfcr.cz/cs/vybrane-ekonomicke-ukazatele/ekonomicke-ukazatele-penzijnich-fondu-apf-cr-za-rok-

2010.html 

http://www.apfcr.cz/cs/vybrane-ekonomicke-ukazatele/ekonomicke-ukazatele-penzijnich-fondu-apf-cr-za-rok-2010.html
http://www.apfcr.cz/cs/vybrane-ekonomicke-ukazatele/ekonomicke-ukazatele-penzijnich-fondu-apf-cr-za-rok-2010.html
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Shrnutí 

Druhá kapitola je rozdělena do dvou částí, které si kladou za cíl zhodnotit vývoj 

jednotlivých penzijních fondů a blíţe se pak zaměřit na konkrétní vybrané fondy.  

První část se věnuje vývoji všech aktuálně působících penzijních fondů se zaměřením 

na konkrétní ukazatele. V současnosti největším fondem co do počtu účastníků 

je bezkonkurenčně Penzijní fond České pojišťovny, a.s. V oblasti průměrných výnosů, 

hodnocených v horizontu let 2001 aţ 2010 dosahuje nejvyšší hodnoty Generalli Penzijní fond, 

a.s, druhé místo pak zaujímá Allianz Penzijní fond, a.s. Maximální průměrné výše příspěvku 

ze strany účastníků bylo dosaţeno v roce 2008, tedy v době, kdy trh ovlivnila Světová 

finanční krize. 

Nejdynamičtější období v nárůstu počtu účastníku bylo zaznamenáno v letech 2004 – 2007, 

k útlumu pak došlo opět v době propuknutí Světové finanční krize. V oblasti struktury 

účastníků zaznamenává dlouhodobě nejvyšší nárůst skupina účastníku v rozmezí 30 – 39 let, 

přičemţ také i nadále pokračuje trend zvyšování podílu účastníků starších 60 let. Tento trend 

je ovlivněn především stárnutím stávajících účastníků a jejich přesunem do vyšší věkové 

skupiny, dále také skutečností ţe po dosaţení hranice 60 let se penzijní připojištění stává 

bezpečným krátkodobým aţ střednědobým spořením, navíc zvýhodněným o státní příspěvek. 

Druhá část je věnována analýze konkrétních penzijních fondů. Dochází k zanesení 

pojmu kapitálové přiměřenosti, coby ukazatele, který je povaţován za nejdůleţitější ukazatel 

při výběru toho nejvhodnějšího fondu. V této části jsou dále blíţe analyzovány základní 

ukazatele, aktuální investiční porfolium a hospodářský výsledek. K analýze jsou vybrány 

Allianz Penzijní fond a.s., ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s. a AXA Penzijní fond, a.s. 

Za dlouhodobě nejvýhodnější fond, s ohledem na dlouhodobé výnosy a ukazatel kapitálové 

přiměřenosti, je určen Allianz Penzijní fond, a.s. Závěr kapitoly je věnován celkovému vývoji 

penzijního připojištění v roce 2010 a jeho postavení mezi ostatními investičními nástroji.  
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3. Zhodnocení penzijního připojištění v ČR a ve srovnání 

s penzijním připojištěním v jiných státech EU 

Cílem této kapitoly je porovnání penzijního připojištění a jeho zařazení do penzijních 

systémů v rámci zemí Evropské unie. Penzijní připojištění je zpravidla spolu s ţivotním 

pojištěním povaţováno za součást třetího pilíře důchodového zabezpečení.  

Vzhledem k tomu, ţe v kontextu Evropské unie neexistuje jednotný důchodový systém, 

rozlišujeme tři různé přístupy, a to z hlediska původních celkových systémů sociálního 

zabezpečení. Bismarckův (kooperativní) model v centrální části, který se vyznačuje tím, 

ţe odvozuje dávky z účasti na trhu práce, je zaloţen na sociálním pojištění a dosaţených 

příjmech a snaţí se o udrţení ţivotní úrovně pojištěných. Důchodová dávka je definována 

jako ekvivalentní náhrada příjmu s moţnostmi eventuelního vloţení solidárních prvků. 

Dle Beveridgeova (reziduálního) modelu by měl stát kaţdému zajistit minimální penzi 

ve formě jednotné dávky. Tento model předpokládá existenci rozvinutých doplňkových 

systémů, tedy především druhého a třetího pilíře důchodového pojištění. Na severu pak 

dominuje model skandinávský (institucionálně redistributivní), tedy sociálně demokratický 

typ, který je zaloţen na vysoké míře solidarity a odpovědnosti státu a naopak sníţené 

odpovědnosti jednotlivce. Dalším faktorem, jeţ má vliv na rozdělení zemí je celková 

transformace, ke třem výše zmíněným modelům pak řadíme ještě skupinu tranzitivních 

zemí
33

.  

Mezi jednotlivými zeměmi EU lze vysledovat odlišnosti plynoucí z historického vývoje 

a zakotvení jednotlivých systémů. „Tradičně liberální země s reziduálním systémem 

sociálního zabezpečení, které pokrývá veškeré obyvatelstvo na minimální úrovni, vydávají 

poměrně malý podíl svého hrubého domácího produktu na důchody“
34

. Poměr důchodu 

ke mzdě se pak pohybuje na poměrně nízké úrovni, pohybující se kolem 40 %  (Švýcarsko). 

V případě kooperativních systémů můţe být mzda nahrazována aţ z 90 % (Rakousko).  

                                                 
33

 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa. 

[online], Praha, 2010. Dostupné na: http://www.vupsv.cz/sites/File/audit-clanky/zmeny_duchod_systemu-12-

2010.pdf 

34
 Ibid., str. 8. 

http://www.vupsv.cz/sites/File/audit-clanky/zmeny_duchod_systemu-12-2010.pdf
http://www.vupsv.cz/sites/File/audit-clanky/zmeny_duchod_systemu-12-2010.pdf
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V této práci byly vybrané země rozděleny dle vlastní příslušnosti k jednotlivým modelům 

následovně: 

 Bismarckův model: Belgie, Lucembursko, Německo, Portugalsko, Rakousko, 

Slovinsko, Španělsko. Dále sem jako zástupce modifikovaného Bismarckovského typu 

řadíme Francii a Řecko. 

 Beveridgeův model: Irsko, Litva, Velká Británie. 

 Kombinovaný model (kombinace dvou předchozích modelů): Švýcarsko. 

 Skandinávský model: Dánsko, Finsko, Nizozemsko, Norsko. 

 Tranzitivní země:  

a) Země s povinným fondovým schématem v rámci prvního pilíře: 

Estonsko, Maďarsko, Slovensko.  

b) Země s Notional Defined Contribution (dále jen NDC) schématem: 

Itálie, Lotyšsko, Polsko a Švédsko. 

V rámci rozdělení do jednotlivých skupin dochází v této práci k zaměření se na všechny 

představitele a stručný popis penzijního systému dané země.   

3.1. Bismarckův model 

Pozice penzijního připojištění v případě Bismarckova modelu není příliš silná, 

populace je zpravidla dostatečně zajištěna prostřednictvím prvního a druhého pilíře.  

 Belgie: Její důchodový systém je sloţen ze třech pilířů. První pilíř je zabezpečený 

státem a zahrnuje v sobě důchodové schéma pracovníků v zaměstnaneckém poměru, 

osob samostatně výdělečně činných (dále jen OSVČ) a osob pracujících ve veřejném 

sektoru. V druhém pilíři se objevuje skupinové pojištění a instituce zabezpečení (dříve 

nazývané penzijní fondy), z tohoto pilíře jsou účastníkům poskytovány doplňkové 

důchody. Třetí pilíř sestává z penzijního spoření a ţivotního pojištění. Minimální 
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důchod je garantován, jeho maximální výše není stanovena. Statutární důchodový věk 

je 65 let, minimální doba pojištění pro nárok na důchod není stanovena
35

.  

 Lucembursko: Vzhledem k tomu, ţe jsou dávky plynoucí z prvního pilíře dostačující, 

dochází jen velmi málo k vyuţití zbývajících dvou pilířů, účasti na prvním pilíři jsou 

povinny se účastnit i OSVČ. Druhý pilíř reprezentuje dobrovolné zaměstnanecké 

a kolektivní připojištění, třetím pilířem jsou daňově zvýhodněné investice 

do finančních instrumentů zabezpečení ve stáří. Vyplácený důchod se skládá ze dvou 

částí, plošné flat rate
36

 dávky (její maximální výše je stanovena na 353 €, závisí 

na době účasti na pojištění) a dávky která je závislá na výši výdělku. Odchod 

do důchodu nastává v momentě dosaţení 65 let věku, přičemţ je minimální doba 

pojištění stanovena na 40 let. Minimální výše důchodu je stanovena na 1353 €, 

maximální výše pak na 6256 €
37

.  

 Německo: Třípilířový systém s dominancí pilíře prvního, přičemţ druhý pilíř je 

reprezentován podnikovým zabezpečením. Hranice odchodu do důchodu je stanovena 

na 65 let, minimální doba pojištění, po které nárok na důchod vzniká, je 5 let. Třetí 

pilíř je starobní zabezpečení zaloţené na soukromé bázi. 

 Portugalsko: V rámci prvního pilíře je uplatňováno schéma povinného pojištění, 

druhý pilíř je vystavěn na dobrovolných doplňkových zaměstnaneckých schématech. 

Třetí pilíř v případě třípilířového důchodového systému Portugalska je tvořen daňově 

zvýhodněným individuálním pojištěním. Věková hranice odchodu do důchodu je 

65 let. Pro nárok na 100 % minimální mzdy stačí 31 let pojištění. 

 Rakousko: Věková hranice odchodu do důchodu je 60 let pro ţeny a 65 let pro muţe.  

První pilíř představuje základní průběţně financovaný penzijní systém, ten je 

zajišťován pojišťovacími subjekty sdruţenými v Hlavním svazu rakouských nositelů 

                                                 
35

 Ibid., str. 11. 

36
 Flat rate dávka je jednotná, paušální sazba, jejíţ výše je zpravidla dána zákonem. 

37
 Evropská Komise, Pension Schemes and Pension Projections in the EU – 27 Member States- 2008 – 2060. 

[online], Brusel, 2009. s. 235 – 245. Dostupné na: http://www.scribd.com/doc/23387957/Pension-schemes-and-

pension-projections-in-the-EU-27-Member-States-%E2%80%94-2008-2060 

http://www.scribd.com/doc/23387957/Pension-schemes-and-pension-projections-in-the-EU-27-Member-States-%E2%80%94-2008-2060
http://www.scribd.com/doc/23387957/Pension-schemes-and-pension-projections-in-the-EU-27-Member-States-%E2%80%94-2008-2060
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sociálního pojištění. Rakousko se snaží podporovat také vlastní penzijní spoření, které 

má rostoucí tendenci. Dlouhodobou tradici zde mají i zaměstnanecké fondy, které jsou 

garantovány kolektivními smlouvami. Příspěvky platí pouze zaměstnavatel a jsou 

daňově uznatelné. Zaměstnanecké fondy jsou vytvářeny ve formě akciových 

společností a jsou vlastněny finančními institucemi, např. bankami a pojišťovnami
38

. 

 Slovinsko: První pilíř zajišťuje PAYG a povinně se jej účastní i OSVČ, druhý pilíř 

pak zajišťují dobrovolná dodatečná schémata zaměstnaneckého pojištění a třetí pilíř 

je zaloţen na bázi daňově zvýhodněného soukromého pojištění. Odchod do důchodu 

je pro ţeny stanoven na 63 let, pro muţe na 65 let. 

 Španělsko: Třípilířový systém, přičemţ druhý pilíř představují dobrovolná 

zaměstnanecká schémata a třetí individuální pojištění. Ţeny i muţi odchází 

do důchodu v 65 letech, podmínkou je, ţe příspěvky musí být placeny minimálně dva 

roky před odchodem do důchodu. Výše minimálního důchodu pro samostatnou osobu 

je 467 €.  

 Francie: První pilíř tvoří základní důchodový systém, druhý doplňkový 

zaměstnanecký systém a třetí pilíř pak dobrovolné schéma (daňově zvýhodněné 

ţivotní pojištění). V základním důchodovém systému je věk odchodu do důchodu 

stanoven na 60 let, v doplňkovém na 65 let. Pokud je prokázán nárok na obdrţení 

důchodu ze základního systému v 60 letech (moţné pouze pokud účastník přispívá 

do systému alespoň 40 let), vzniká tento nárok i na důchod ze systému doplňkového. 

Výše důchodu ze základního systému je závislá na době pojištění a výši ročního 

průměrného příjmu (v úvahu se bere 25 let nejlepších let výdělků). V doplňkovém 

systému závisí důchod na věku a době pojištění, vypočítáván je pomocí 

tzv. důchodových bodů 
39

. 

                                                 
38

 Vaněk, M. a kol., Důchodový systém: klíčový pilíř sociální politiky státu, Ekonomická Revue 13 (2010), s. 

101.  

39
 Evropská Komise, Pension Schemes and Pension Projections in the EU – 27 Member States- 2008 – 2060. 

[online], Brusel, 2009. s. 256 - 160. Dostupné na: http://www.scribd.com/doc/23387957/Pension-schemes-and-

pension-projections-in-the-EU-27-Member-States-%E2%80%94-2008-2060 

http://www.scribd.com/doc/23387957/Pension-schemes-and-pension-projections-in-the-EU-27-Member-States-%E2%80%94-2008-2060
http://www.scribd.com/doc/23387957/Pension-schemes-and-pension-projections-in-the-EU-27-Member-States-%E2%80%94-2008-2060
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 Řecko: Povinný průběţně financovaný systém Řecka je zaloţený na sociálním 

pojištění, příspěvky jsou placeny procentem ze mzdy. Druhý pilíř je zaloţen 

na zaměstnaneckých schématech, které poskytují dodatkový důchod, třetí pilíř 

zahrnuje dobrovolné ţivotní pojištění. Pokud účastník dosáhne 35 let pojištění 

nebo 10 500 pracovních dní, má nárok na maximální důchod, který představuje 80 % 

výše příjmů, z níţ bylo placeno pojistné. Statutární věková hranice pro odchod 

do důchodu je pro obě pohlaví stanovena na 65 let.  

V souvislosti s aktuálně probíhající Řeckou krizí byly v červenci roku 2010 schváleny 

zásadní změny v národním penzijním systému, tyto změny byly klíčové pro dohodu 

mezi EU a Mezinárodním měnovým fondem, o 110 miliardách eur na obnovu 

dlouhodobé finanční stability země. Došlo tak ke sníţení penzijních dávek a omezení 

předčasného odchodu do důchodu. I nadále však řecký důchodový systém zůstává 

sloţitý a roztříštěný, neschopný dlouhodobé udrţitelnosti, nutností jsou tedy reformy 

další
40

.  

3.2. Beveridgeův model 

Účast v prvním pilíři v případě Beveridgeova modelu nezajišťuje dostatečné 

dorovnání příjmů v důchodovém věku, proto je důleţitá účast v některém ze zbývajících dvou 

pilířů. 

 Irsko: V Irsku je uplatňován třípilířový důchodový systém, první pilíř je průběţně 

financovaný povinný systém pojištění, druhý pilíř je tvořen dobrovolnými 

zaměstnaneckými schématy a třetí je sloţen z dobrovolných zaměstnaneckých 

schémat zaloţených na individuálním soukromém pojištění. Doposud není účast 

ve druhém pilíři povinná, i přesto je druhý pilíř vyuţíván více neţ polovinou Irů 

                                                 
40

 Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i., Změny důchodových systémů ve vybraných zemích světa. 

[online], Praha, 2010. s. 81 – 82.  

Dostupné na: http://www.vupsv.cz/sites/File/audit-clanky/zmeny_duchod_systemu-12-2010.pdf. 

http://www.vupsv.cz/sites/File/audit-clanky/zmeny_duchod_systemu-12-2010.pdf
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v produktivním věku
41

. Věková hranice pro odchod do státního důchodu je stanovena 

na 66 let, pro důchod zaměstnanecký na 65 let.  

 Litva: Důchodový systém Litvy je dvoupilířový, první pilíř se skládá ze dvou sloţek, 

druhý pilíř není zastoupen a třetí pilíř je v zákoně zakotven coby kolektivní 

a individuální pojištění. První pilíř se na dvousloţkový změnil v roce 2004, kdy došlo 

k zavedení fondově financovaného schématu (fondy jsou spravovány soukromými 

společnostmi), kterým bylo doplněno původně existující příspěvkově financované 

schéma. Pro splnění nároku na plný důchod je potřeba 30 let pojištění, věková hranice 

pro odchod do důchodu je stanovena na 60 letech pro ţeny a 62,5 letech pro muţe. 

K výplatě dávek z druhého pilíře jsou rozhodující podmínky jednotlivých pojišťoven. 

 Velká Británie: První pilíř je spravován státem, druhý dobrovolný pak zaměstnavateli 

a třetí pilíř je určen především pro ty, kteří se z nějakého důvodu nemohou 

zaměstnaneckých schémat účastnit. Nárok na plný státní důchod vzniká pro ţeny 

po 39 letech pojištění, pro muţe po 44 letech, věková hranice pro odchod do důchodu 

je pro ţeny stanovena na 60 let, pro muţe na 65 let. Maximální plný státní důchod je 

stanoven na 120 € týdně, pro zachování ţivotní úrovně tak musí být nutně doplněn 

zdroji z druhého pilíře
42

. 

Kombinací předchozích dvou modelů je důchodový systém Švýcarska. 

 Švýcarsko: Třípilířový systém, jehoţ první pilíř tvoří povinný, průběţně financovaný 

systém pojištění. Druhý pilíř představují zaměstnanecká schémata, která jsou z části 

povinná, třetí pilíř je dobrovolný. Důleţitost druhého pilíře a povinné odvody do něj 

jsou znakem Beveridgeova modelu. Důchodový věk je 64 let pro ţeny a 65 let 

pro muţe. Na financování důchodového systému se podílí i stát, konkrétně pouţívá 

na důchodové dávky část daně z přidané hodnoty a příjmy z daní uvalených na herny. 

                                                 
41

 MUSILOVÁ, Z., Role lidského kapitálu v důchodovém systému. [online], Brno, 2010. Dostupné na: 

http://kdem.vse.cz/resources/relik10/PDFucastnici/Musilova.pdf 

42
 Evropská Komise, Pension Schemes and Pension Projections in the EU – 27 Member States- 2008 – 2060. 

[online], Brusel, 2009. s. 399 - 401. Dostupné na: http://www.scribd.com/doc/23387957/Pension-schemes-and-

pension-projections-in-the-EU-27-Member-States-%E2%80%94-2008-2060 

http://kdem.vse.cz/resources/relik10/PDFucastnici/Musilova.pdf
http://www.scribd.com/doc/23387957/Pension-schemes-and-pension-projections-in-the-EU-27-Member-States-%E2%80%94-2008-2060
http://www.scribd.com/doc/23387957/Pension-schemes-and-pension-projections-in-the-EU-27-Member-States-%E2%80%94-2008-2060
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3.3.  Skandinávský model 

Skandinávský model je reprezentován jiţ tradičně Dánskem, Finskem a Nizozemím. 

Jediným severským státem, který skandinávského modelu nevyuţívá je Švédsko, to je 

zařazeno mezi země s NDC schématem. 

 Dánsko: První pilíř pokrývá všechny obyvatele jednotnou dávkou, ta závisí pouze 

na délce doby trvalého pobytu. Druhou částí prvního pilíře je doplňkový povinný 

důchodový systém ATP
43

, který je zaloţený na pojištění a financovaný příspěvky 

ze mzdy, toto schéma je spravováno samostatným fondem. Dávky ze systému ATP 

jsou poskytovány v závislosti na délce pojištění a výši příspěvků. Druhý pilíř 

představují zaměstnanecká penzijní schémata, často vytvořená na podnikové úrovni 

nebo prostřednictvím kolektivních smluv. Třetí pilíř tvoří individuální penzijní plány. 

Statutární důchodový věk v základním systému je 65 let, v doplňkovém pak o dva 

roky vyšší. 

 Finsko: První pilíř zajišťuje kombinace fondového a průběţně financovaného 

systému.  Druhý pilíř tvoří zaměstnanecká schémata, ta však v realitě nejsou příliš 

rozšířena (vyuţívá je přibliţně 3 % aktivní populace). Třetí pilíř tvoří individuální 

pojištění. Statutární důchodový věk je ve statutárním systému 65 let pro obě pohlaví, 

v pojistném systému pak v rozmezí 63 – 68 let. 

 Nizozemsko: První pilíř je financovaný z příspěvků placených z výdělků, poskytuje 

flat rate dávky v závislosti na rodinném stavu. Druhý pilíř je reprezentován 

zaměstnaneckými schématy, upravují jej smlouvy mezi sociálními partnery. Třetí pilíř 

v sobě zahrnuje individuální formy zabezpečení ve stáří, zpravidla se jedná o ţivotní 

pojistku zvýhodněnou daňovými úlevami. Statutární věk odchodu do důchodu je 

65 let, výše důchodové dávky je závislá na době pojištění a rodinném stavu. Osoba 

ţijící samostatně můţe dosáhnout maximálního důchodu 933 € měsíčně, manţelé či 
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partneři nad 65 let, ţijící ve společné domácnosti, mají nárok maximálně na 637 € 

měsíčně kaţdý
44

.  

3.4. Tranzitivní země 

Země s povinným fondovým schématem v rámci prvního pilíře: Estonsko, Maďarsko, 

Slovensko. 

Estonsko: Důchodový systém Estonska je vystavěn na prvním a třetím pilíři. První pilíř 

sestává ze státního důchodu a povinného fondového systému. Třetí pilíř je dobrovolný 

fondový (daňově zvýhodněný systém). Základní státní důchodový systém má zajistit 

minimální úroveň důchodu, skládá se ze třech částí, konkrétně se jedná o část základní, část 

odvozenou od délky pojištění a část odvozenou od výše příspěvků. Minimální důchod ze 

základního důchodového schématu je stanoven na 74 € měsíčně. Do fondového pilíře, 

součásti doplňkového systému je celkově odváděno 6 % hrubé mzdy, z toho 2 % jsou povinně 

odváděna do vybraného penzijního fondu
45

.  

Maďarsko: Země, která se vůbec jako první v roce 1998 rozhodla zavést povinný fondový 

systém. První pilíř je vystavěn ze dvou schémat, první schéma představuje státní průběţně 

financovaný systém pojištění, druhým schématem je fondový systém s dozorem státu. 

Třetí pilíř sestává z individuálního spoření podpořeného daňovými úlevami. Dávky z prvního 

pilíře závisí na výši příjmů a na délce pojištění. Výše dávky z druhého pilíře závisí 

na mnoţství nahromaděných prostředků a na míře jejich zhodnocení. Hranice pro odchod 

do důchodu je 62 let
46

. 
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Slovensko: Po reformě v roce 2005 má Slovensko dvoupilířový důchodový systém. První 

pilíř se skládá ze dvou schémat, prvním je povinný, příspěvky průběţně financovaný systém, 

druhým je pak schéma fondové. Třetí pilíř je dobrovolný a je poskytovaný buď 

zaměstnavateli, odborovými organizacemi nebo individuálním daňově zvýhodněným 

investováním do produktů finančních institucí.  

Mezi země s NDC schématem neboli systémem pomyslných účtů, řadíme Itálii, Lotyšsko, 

Polsko a Švédsko. Zajímavý je tento model i s ohledem na fakt, ţe je to jedna z moţných 

variant budoucího důchodového systému České republiky.  

Itálie: První pilíř je kombinací mnoha oddělených a nezávislých penzijních fondů, i přesto 

se však jedná o systém povinný a průběţně financovaný. Doplňkové důchodové systémy 

druhého pilíře jsou tvořeny dvěma typy fondů, z nichţ jeden vytváří banky a zaměstnavatelé 

sdruţující určité odvětví, druhý pak finanční instituce. Třetí pilíř je představován 

individuálním pojištěním, aktuálně je však třetí pilíř vyuţíván spíše jako forma výhodného 

spoření neţ jako součást důchodového strategie jejího účastníka
47

. 

Lotyšsko: Penzijní systém Lotyšska je tvořen třemi pilíři a nultým záchranným pilířem (jedná 

se o systém sociální pomoci). První pilíř je sloţen ze dvou částí, PAYG systému, který má 

definované příspěvky namísto definovaných dávek a jedná se tak tedy o systém NDC, druhou 

částí jsou doplňkové veřejné penzijní fondy, které jsou spravovány i regulovány státem. 

Druhý a třetí pilíř dobrovolných a soukromých penzí pak představují fondové penze. Jsou 

řízeny soukromými institucemi jako otevřené či uzavřené fondy
48

. 

Polsko: Třípilířový důchodový systém nahradil v roce 1999 systém do té doby jednopilířový.  

Dávky z prvního povinného pilíře sestávají z minimální penze placené pod podmínkou, 

ţe pojištěná osoba má odpracovaný počet let, dále pak z dávky odvozené od příjmu 

a doplňkových plně fondových důchodů. Doplňkově plně fondové důchody reprezentuje 

fondová penze pobíraná ze spořících fondů. Zaměstnanci disponují právem vybrat si 

soukromý fond, do kterého investují svoje příspěvky pod státním dohledem. S ohledem 
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na skutečnost, ţe dávky prvního pilíře jsou v dostatečné výši, není doposud druhý a třetí pilíř 

dostatečně vyvinut
49

.  

Švédsko: Země, ve které myšlenka systému NDC vznikla, implementován pak byla v roce 

1999, a to aţ po implementaci v Lotyšsku a Itálii v roce 1996. První pilíř, tedy reformovaná 

a povinná část důchodového pojištění, obsahuje dvě sloţky, NDC a Financialy Defined 

Contribution (dále jen FDC).  NDC je v podstatě zaloţen na principu PAYG, FDC je 

kapitálová část, kdy si lidé spoří na penzi u jednotlivých penzijních fondů (soukromé i státní), 

tyto odvody jsou povinné a jejich přesná výše je stanovena zákonem. Pro NDC systém je 

v případě Švédska minimální věková hranice odchodu do důchodu stanovena na 61 let. Výše 

důchodové dávky v NDC systému je závislá na celoţivotních příjmech, očekávané délce 

ţivota a věku odchodu do důchodu. Důchod z prvního pilíře se skládá ze tří částí. Tvoří jej 

příjmová dávka, dávka prémiová a garantovaný důchod
50

.  

3.5.  Nejbliţší ekvivalent českého penzijního připojištění v rámci zemí EU  

Důchodový systém České republiky je označován za dvouapůlpilířový. První pilíř 

představuje povinný, dávkově definovaný PAYG systém. Penzijní připojištění je součástí jak 

pilíře druhého, tak i pilíře třetího, byť má v rámci terminologie EU jasnou pozici v rámci 

pilíře třetího. Přesná pozice penzijního připojištění v naší zemi je tak často diskutabilní. 

Hlavní výhodou penzijního připojištění v rámci důchodového systému České republiky 

je především poskytovaný státní příspěvek a relativní transparentnost nakládání s finančními 

prostředky díky státní regulaci. Ač se jedná o pilíř dobrovolný, pokrývá penzijní připojištění 

přes 70 % ekonomicky aktivních obyvatel, to je skutečnost, která úspěšnost tohoto produktu 

na českém trhu jasně dokládá. Příspěvky zaměstnanců jsou pak navíc často ještě podpořeny 

dobrovolnými příspěvky zaměstnavatelů.  

Na základě výše uvedené charakteristiky jednotlivých států v oblasti penzijního zabezpečení 

bylo zjištěno, ţe systém penzijního připojištění v České republice je ve své čisté podobě 

celosvětovým unikátem. Nelze jej připodobnit k ţádné ze zemí, jejichţ penzijnímu systému se 

věnuje tato práce. V ţádné jiné z výše zmiňovaných zemí, není penzijní připojištění 
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podporováno státem v podobě státních příspěvků, a tím pádem spadající do druhého i třetího 

pilíře současně. V ostatních zemích, kterými se tato práce zabývá, jsou v rámci třetího pilíře 

daleko běţnější daňové úlevy.  

Dílčím cílem této práce je nalezení nejbliţšího moţného ekvivalentu k českému penzijnímu 

připojištění. Na základě zhodnocení daných skutečností bylo dojito k závěru, ţe v  případě 

České republiky, má penzijní připojištění a jeho zařazení v důchodovém systému nejblíţe 

k zaměstnaneckým penzijním fondům, tedy pilíři druhému v případě zemí jako je 

Velká Británie či Irsko. Zaměstnanecké penzijní fondy fungují na velmi podobném principu 

jako penzijní připojištění v České republice. Z příspěvků účastníků je tvořen rezervní fond, 

v případě nepříznivého období na kapitálových trzích, kam svěřené prostředky vlastních 

účastníků zaměstnanecký penzijní fond investuje, je podnik institucí, která tuto ztrátu kryje, 

a to na úkor vlastního čistého zisku. Nastane-li tato situace, má to zpravidla nepříznivý dopad 

na vývoj ceny akcií daného podniku, coţ nadále prohlubuje jiţ dosaţenou ztrátu. V podstatě 

dochází k suplování role penzijních fondů, kdy v případě ztráty je penzijní fond povinen 

zajistit svým účastníkům kladný výnos, k tomu slouţí fondem povinně tvořený rezervní fond. 

Rozdíl je pak především v regulaci portfolia investic, coţ je povaţováno za největší nevýhodu 

českého penzijního připojištění. Zatímco v zemích jako je například Velká Británie, přesahují 

investice do akcií v rámci zaměstnaneckých penzijních fondů i hranici 50 %, penzijní fondy 

v České republice do akcií v roce 2010 alokovali pouhé 0,8 %. S ohledem na potřebu 

dlouhodobé udrţitelnosti a zhodnocení, které nejen převýší aktuální výši inflace, ale svým 

účastníkům přinese i reálné zhodnocení vlastních investic, je otázkou, zda je silná regulace 

ze strany státu vhodnou strategií. Moţné vyšší výnosy na kapitálových trzích jsou tak 

v podstatě financovány ze státního rozpočtu v podobě státního příspěvku a daňových úlev. 

Paradoxem je, ţe penzijní fondy jsou sice povinné garantovat kladnou výši výnosu, vklady 

účastníků u těchto fondů však stejně nejsou pojištěny. Nutná je tak tedy skutečně silná 

regulace ze strany státu, aby byl stát schopen prostřednictvím penzijního připojištění v rámci 

doplňkového systému účastníka zajistit.  

Pokud je pozornost kladena pouze na oblast penzijního připojištění, bez ohledu na plánovanou 

penzijní reformu, bylo by pravděpodobně vhodným řešením pojištění účastnických vkladů 

a uvolnění investičních restrikcí ze strany státu.  
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Shrnutí 

Cílem třetí kapitoly je porovnání penzijního připojištění České republiky spolu s penzijním 

připojištěním dalších členských zemí EU. Pro potřeby základní charakteristiky jednotlivých 

penzijních systémů je zvoleno rozdělení jednotlivých zemí do třech základních modelů dle 

typu důchodového systému, modelu Bicmarckova, Beveridgeova a modelu Skandinávských 

zemí. Zařazena je také zvláštní kapitola zemí tranzitivních. V případě zemí aplikujících 

Bicmarckův model není pozice penzijního připojištění, coby součásti třetího důchodového 

pilíře, příliš silná Model si vystačí s účastí populace pouze v pilíři prvním, případně druhém. 

Pro Beveridgeův model je typické, ţe první pilíř není v ţádném případě schopen zajistit 

dostatečné příjmy v důchodovém věku bez zapojení obyvatel do soustavy druhého a třetího 

důchodového pilíře. Pro Skandinávský model zakotvený na vysoké míře solidarity 

a odpovědnosti státu, je typická průměrná výše důchodu z prvního pilíře, druhý pilíř 

představuje účast v zaměstnaneckých schématech. Předchozí pilíře jsou pak posíleny pilířem 

třetím, tedy individuálními penzijními plány či individuálním pojištěním. Tranzitivní země 

dělíme do dvou skupin, první jsou země s povinným fondovým schématem v rámci prvního 

pilíře. Druhou skupinu pak reprezentují země s NDC schématem (systémem pomyslných 

účtů). V rámci prvního pilíře jsou příspěvky účastníku redistribuovány do NDC systému 

a do systému doplňkového, jeţ tvoří účast v jednotlivých penzijních fondech.   

Na základě porovnání jednotlivých systému je závěrem této kapitoly výběr nejbliţšího 

ekvivalentu českého penzijního připojištění a to zaměstnanecký penzijní fond. V čisté podobě 

je však systém penzijního připojištění v České republice celoevropským unikátem.  V ţádné 

jiné zemi EU není v rámci penzijního připojištění poskytován státní příspěvek, daleko 

běţnější jsou daňové úlevy.  
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Závěr 

V první části této diplomové práce se podařilo podrobně zmapovat právní úpravu 

penzijního připojištění, a to v kontextu jeho základních principů a postavení penzijního 

připojištění v rámci českého důchodového systému. Došlo ke zpracování souhrnu zásadních 

změn provedených v rámci novelizace Zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění 

se státním příspěvkem a poukázáním na souvislosti s daňovou problematikou a dalšími 

souvisejícími právními předpisy.  

V rámci druhé kapitoly byla provedena analýza jednotlivých ukazatelů penzijního 

připojištění, přičemţ byl kaţdý z ukazatelů vyhodnocen jednotlivě. Jako největší fond 

co do počtu účastníků byl stanoven Penzijní fond České pojišťovny, a.s. V oblasti 

průměrných výnosů za analyzované období dosahuje nejvyšších výnosů Generalli Penzijní 

fond, a.s., druhé místo zaujímá Allianz Penzijní fond, a.s. Dosaţení maximální výše 

měsíčního účastnického příspěvku bylo realizováno v roce 2008, kdy se stejně jako v dalších 

klíčových ukazatelích penzijního připojištění, projevila Světová finanční krize. 

Nejdynamičtějšího nárůstu počtu účastníků bylo dosaţeno v letech 2004 – 2007. V oblasti 

struktury účastníků je dlouhodobě nejrychleji rostoucí skupinou skupina účastníků v rozmezí 

30 – 39 let věku, rostoucí počet účastníků ve skupině nad 60 let je způsoben stárnutím 

a přesunem účastníků do vyšší věkové kategorie, dále také faktem, ţe pro osoby starší 60 let 

se penzijní připojištění stává bezpečným krátkodobým aţ střednědobým spořením, navíc 

zvýhodněným o státní příspěvek.  

Ve druhé části druhé kapitoly byla provedena analýza jednotlivých penzijních fondů, je zde 

zanesen pojem ukazatele kapitálové přiměřenosti, na základě kterého dochází k výběru třech 

nejúspěšnějších penzijních fondů právě s ohledem na dosaţené výsledky v rámci tohoto 

ukazatele. Dochází k analýze základních ukazatelů, investičního portfolia a hospodářského 

výsledků a to u Allianz Penzijního fondu, a.s., ČSOB Penzijního fondu Stabilita, a.s. a 

AXA Penzijního fondu, a.s, coby nejúspěšnějších penzijních fondů s ohledem na ukazatel 

kapitálové přiměřenosti. Závěr druhé kapitoly je věnován celkovému vývoji penzijního 

připojištění v roce 2010 a jeho postavení mezi ostatními investičními nástroji. 

 Cílem třetí kapitoly je porovnání penzijního připojištění České republiky spolu 

s penzijním připojištěním v jiných zemích Evropské unie a to prostřednictvím srovnání 
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jednotlivých důchodových systémů. Pro potřeby komparace jednotlivých penzijních systémů 

členských zemí Evropské unie jsou země rozděleny do třech stěţejních skupin dle aktuálního 

důchodového systému, do rozdělení je pak zapojena ještě čtvrtá skupina zemí tranzitivních. 

Ve skupině zemí aplikujících Bicmarckův důchodový model je pozice třetího pilíře, a do něj 

se řadícího penzijního připojištění, velmi oslabena a to především díky dostatečnosti dávek 

poskytovaných z pilíře prvního, případně druhého. Beveridgeův model naopak není schopen, 

v rámci prvního pilíře zajistit dostatečné příjmy v důchodovém věku bez zapojení obyvatel 

do soustavy druhého a třetího důchodového pilíře. Skandinávský model jakoţto model 

zakotvený na vysoké míře solidarity a odpovědnosti státu, je typický průměrnou výší důchodu 

z prvního pilíře, druhý pilíř představuje účast v zaměstnaneckých schématech a třetí pilíř 

představují individuální penzijní plány či pojištění. Skupinu tranzitivních zemí dělíme do 

dvou skupin, první jsou země s povinným fondovým schématem v rámci prvního pilíře. 

Druhou skupinu pak reprezentují země s NDC schématem (systémem pomyslných účtů). 

V rámci prvního pilíře jsou příspěvky účastníku redistribuovány do NDC systému 

a do systému doplňkového, jeţ tvoří účast v jednotlivých penzijních fondech.  

Dílčím cílem této diplomové práce byla snaha o nalezení ekvivalentu penzijního připojištění 

v rámci zemí EU. Za nejbliţší ekvivalent českého penzijního připojištění byl stanoven 

zaměstnanecký penzijní fond vyskytující se v zemích, jako je Velká Británie či Irsko. V čisté 

podobě je však systém penzijního připojištění v České republice celoevropským unikátem.  

V ţádné jiné zemi EU není v rámci penzijního připojištění poskytován státní příspěvek, 

daleko běţnější jsou daňové úlevy.  

S ohledem na silnou regulaci státu na straně alokace kapitálu v rámci investičních nástrojů 

penzijního fondu, je doporučeno uvolnění této regulace, které by mělo přinést vyšší výnos, 

jenţ by mohl nahradit současnou podporu ze strany státu ve formě státního příspěvku 

a daňových úlev. Za vhodné je téţ povaţováno pojištění aktuálně nepojištěných prostředků 

účastníků u penzijních fondů. 
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