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1 Úvod 

           Zajistit si životní standard i v neproduktivním věku je velmi důležité a je nutné se na 

toto období připravit včas a s dostatečným předstihem tak, aby příprava na důchodový věk 

nebyla zásadně omezující či nakonec naprosto nemožná. 

          Evropská dluhová krize vzbuzuje v lidech obavy, že stát nebude schopný zajistit 

výplatu starobního důchodu. Demografové tyto obavy potvrzují. Současný stav penzijního 

státního zajištění je v tuto chvíli již zastaralý a neadekvátní době a stavu společnosti ve které 

žijeme, protože i společnost je systém, podléhající vývoji. V době, kdy penzijní systém 

vznikal, byl dostatečný pro financování důchodů. Podíl mladých lidí v produktivním věku 

v populaci převyšoval podíl neproduktivních důchodců. V současné době se situace obrací. 

Počet dětí v rodině klesá pod 1,5 a je tedy logické, že průběžný důchodový systém je 

nemožné financovat.  

          Dnes má penzijní připojištění téměř pět milionů obyvatel České republiky. Počet 

účastníků je tedy vysoký. Nedostačující je ovšem průměrná výše měsíčního příspěvku, která 

se pohybuje kolem 450,- Kč. Tato částka je i při zohlednění státního příspěvku a výkonnosti 

penzijního fondu příliš malá na to, aby zajistila účastníkovi kvalitní životní úroveň v důchodu.         

         Cílem práce je popsat a analyzovat systém státního systému penzijního pojištění 

v souvislosti s nabídkou trhu penzijních fondů a připravovanou penzijní reformou, která je 

nevyhnutelná, a která souběžně bude znamenat velký zásah do zaběhnutých stereotypů 

občanů republiky, kterým se zvýší spoluodpovědnost za svoji kvalitu života v penzijním věku 

a odpovědnost za správně zvolený systém.  
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2 Popis principů penzijního připojištění 

 

          Lidé dnes řeší problém financování svých potřeb v důchodovém věku různými 

způsoby. Většina občanů spoléhá na státní starobní důchod. Nabízejí se ovšem další možnosti, 

jak si úroveň života v důchodu zvýšit. Mezi nejčastější prostředky, které si dnes lidé volí ke 

zvýšení kvality svého neproduktivního života  patří bezesporu produkt penzijního připojištění. 

Podle Příba (2010) důchodové připojištění představuje doplňkový a dobrovolný systém, který 

navazuje na důchodové pojištění a bude v zajištění občanů na stáří hrát stále významnější 

úlohu.  

 

2.1 Demografická situace 

 

        V sociálním státě ,jakým je i Česká republika, si lidé zvykli nechávat starost o svůj 

příjem v neproduktivním věku na bedrech státu. Tato potřeba občanů je řešena tzv. 

průběžným důchodovým systémem. Lidé v produktivním věku odvádí část svých prostředků 

ve prospěch lidí v neproduktivním věku. Tento příspěvek se nazývá důchodové pojištění a je 

součástí sociálního pojištění občanů. Mohlo by se zdát, že peníze, které občan odvede stát 

nashromáždí a vyplatí  mu je  v jeho důchodovém věku. Tak to ovšem není. Z těchto 

příspěvků jsou vypláceny starobní důchody. Je zde předpoklad, že v jeho neproduktivním 

věku zajistí přísun peněžních prostředků k vyplacení jeho důchodu další vlna občanů 

v produktivním věku. Je jasné, že podmínkou pro tento předpoklad je, že lidí v produktivním 

věku bude více než lidí ve věku neproduktivním. V době 40. let 20. století, kdy William H. 

Beveridge jako první použil k označení svého modelu minimálního sociálního pojištění pojem 

sociální stát, byl tento předpoklad splněn. Pěti a více členné rodiny nebyly ve společnosti 

žádnou výjimkou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=William_H._Beveridge&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=William_H._Beveridge&action=edit&redlink=1
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Graf 2.1 Demografický vývoj pro rok 1900 

  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: portál demografie.info.cz, dostupné k 1.5.2012: 

http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku=&artclID=717 

 

       Graf 2.1 ukazuje demografický vývoj obyvatelstva v roce 1900. Tzv. strom života měl 

tehdy tvar trojúhelníku. Největší procento populace tvořili nově narození a mladí lidé. Za této 

situace se průběžný důchodový systém jevil jako vhodná varianta k zajištění příjmů pro 

neproduktivní obyvatelstvo. 

       Zlatá éra sociálního státu přichází v 50. a 60. letech 20. století spolu s rozsáhlými 

sociálními reformami po 2.světové válce. Hospodářský růst a plná zaměstnanost západních 

zemí umožňovala rozšiřování sociálních služeb a dávek. V 70. letech se situace obrací. 

Společně s ropnou krizí přichází i krize sociálního státu.  Státníci musí řešit nové problémy 

jako transformaci trhu práce nebo rodinné uspořádání. Objevují se nová témata a fenomény 

jako životní prostředí, globalizace nebo stárnutí populace. Dopady této krize pociťujeme dnes 

také my. Demografický fenomén stárnutí evropské populace se dnes ukazuje jako na tolik 

vážný, že státníci přistupují k reformám průběžných důchodových systémů, které již nemohou 

být funkční. 

 

 

 

http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku=&artclID=717
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Graf 2.2 Demografický vývoj v roce 2010 a 2066 

 

 

Zdroj: portál alfafinance.cz, dostupné k 3.5.2012: http://www.alfafinance.cz/duchody 

           

        Graf 2.2 ukazuje demografické složení obyvatelstva v roce 2010 a dává výhled pro rok 

2066. Je patrné, že trend který je zaznamenán v Grafu 2.1, se otáčí. V roce 2010 již  největší 

procento netvoří mladí lidé, ale generace tzv. Husákových dětí. Tato generace narozených 

v 70. letech 20. století je výsledkem masivní rodinné politiky státu. Byly poskytovány levné 

novomanželské půjčky nebo nové bydlení pro rodiny s dětmi. K populační expanzi také 

přispěla menší možnost seberealizace v období komunistické diktatury. Brzy byly ovšem 

finanční prostředky státu vyčerpány. Od té doby je trend porodnosti sestupný. Výhled pro rok 

2066 je pro průběžný důchodový systém alarmující. Trend obráceného trojúhelníku je patrný. 

Největší podíl na populaci budou mít lidé starší 55 let. Na základě tohoto výhledu je možné 

konstatovat, že průběžný důchodový systém, při daném populačním vývoji není možné 

z příspěvku lidí v produktivním věku financovat. Člověk by se tedy měl zamyslet, zda bude 

za stávajících nejistých podmínek věřit průběžnému důchodovému systému nebo se začne 

zajímat také o jiné doplňkové způsoby zajištění na stáří jakým je systém penzijního 

připojištění. 

        

http://www.alfafinance.cz/duchody
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2.2 Základní charakteristika penzijního připojištění 

  

          Penzijní připojištění se státním příspěvkem je forma spoření, podporovaná státem, která 

umožňuje zajistit si sumu prostředků pro zabezpečení ve stáří. Samotné penzijní připojištění 

je zákonem definováno jako ,,shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního 

připojištění a státu poskytnutých ve prospěch účastníků, nakládání s těmito prostředky a 

vyplácení dávek penzijního připojištění.“
1
. Penzijním připojištěním se rozumí uzavřený 

cyklus, kdy: 

- na účet penzijního fondu přijdou peníze od účastníka penzijního připojištění, 

- na tyto peníze vyžádá penzijní fond státní příspěvek ze státního rozpočtu, 

- na účet mohou přicházet i příspěvky třetích osob, zejména zaměstnavatele, 

- získané peněžní prostředky penzijní fond investuje, 

- výnos z investování je v poměru k výši účtu účastníka připsán na účet účastníka penzijního 

připojištění  

- po určité době penzijní fond vyplatí účastníku penzijního připojištění jeho peníze, státní 

příspěvky, platby třetích osob a výnosy z hospodaření v podobě dávek nebo jednorázového 

plnění. 

 

2.3 Právní úprava 

  

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

státním příspěvkem, ve znění pozdějších předpisu. Zákon byl již mnohokrát novelizován. 

Upravuje podobu samotného penzijního připojištění a zároveň vymezuje státní dozor.  

 

 

 

                                                 
1
 § 1 odst. 2 zákona 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem 
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2.4 Účastník penzijního připojištění 

 

          Účastníkem penzijního připojištění se rozumí: 

-  fyzická osoba starší 18 let, která má trvalý pobyt na území České republiky a která uzavře 

písemnou smlouvu o penzijním připojištění s penzijním fondem nebo  

-  fyzická osoba starší 18 let, která má bydliště na území jiného členského státu Evropské unie 

a která se účastní českého důchodového pojištění, nebo požívá důchod z českého 

důchodového pojištění nebo se účastní českého veřejného zdravotního pojištění.  

         Účastníci penzijního připojištění nesmí být diskriminováni z hlediska pohlaví, věku, 

zdravotního stavu, barvy pleti, rasy, jazyka, náboženství a víry, příslušnosti k národnostní 

nebo etnické menšině, dále z národního nebo sociálního původu, politického nebo jiného  

smýšlení, rodu nebo majetku. 

 

Graf 2.3  Vývoj počtu účastníků penzijního připojištění 

 Zdroj: Internetové stránky www.finance.cz. Dostupné k 20.4.2012: 

http://www.finance.cz/duchody-a-penze/informace/historie/druha-cast/ 

 

          Graf 2.3 popisuje vývoj účastníků penzijního připojištění. Je patrný výrazný růstový 

trend. V roce 2010 již počet účastníků překročil 4,5 milionů. Je pochopitelné, že růst počtu 

http://www.finance.cz/
http://www.finance.cz/duchody-a-penze/informace/historie/druha-cast/
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účastníků penzijního připojištění má svůj strop v podobě počtu ekonomicky aktivních 

obyvatel, naopak s postupem času dojde k ukončení spořící fáze u střadatelů, kteří dovrší 

penzijní věk a vzhledem k nízké porodnosti bude počet nových střadatelů narůstat pomaleji. 

 

 

 

 

2.5 Smlouva o penzijním připojištění 

 

          Penzijní připojištění vzniká na základě písemné smlouvy mezi penzijním fondem a 

fyzickou osobou. Za den vzniku se pokládá den podpisu smlouvy. Smlouva nesmí obsahovat 

žádné klauzule nevýhodné pro klienta. Účastník může uzavřít pouze jednu smlouvu o 

penzijním připojištění. Podpis smlouvy provádí, kromě mateřských obchodních služeb 

penzijních fondů, také tzv. finanční zprostředkovatelé. Můžou to být jak fyzické, tak 

právnické osoby. 

 

2.6 Státní příspěvek 

  

         Na pravidelnou úložku vyptá penzijní fond státní podporu. Ta se mění podle výše 

úložky. Maximální státní příspěvek je 150,- Kč měsíčně a to na úložku 500,- Kč.  

 

Tabulka 2.1 Systém státních příspěvků na penzijní připojištění. 

 

Měsíční platba Státní příspěvek 

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

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

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

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

500 a více 150 Kč 

Zdroj: internetové stránky www.finance.cz. Dostupné k 20.4.2012: http://osobni-

finance.financninoviny.cz/penzijni-pripojisteni/informace/penzijni-pripojisteni-

pruvodce/statni-prispevek/ 

http://www.finance.cz/
http://osobni-finance.financninoviny.cz/penzijni-pripojisteni/informace/penzijni-pripojisteni-pruvodce/statni-prispevek/
http://osobni-finance.financninoviny.cz/penzijni-pripojisteni/informace/penzijni-pripojisteni-pruvodce/statni-prispevek/
http://osobni-finance.financninoviny.cz/penzijni-pripojisteni/informace/penzijni-pripojisteni-pruvodce/statni-prispevek/
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         Tab. 2.1 ukazuje přesný mechanizmus výpočtu státního příspěvku na penzijní 

připojištění v závislosti na výši měsíční úložky účastníka. Jedná se stávající, platný systém, 

který bude nahrazen systémem novým od 1.1.2013 . 

 

 

 

2.7 Daňové zvýhodnění 

 

          Penzijní pojištění je zvýhodněno pro účastníky možností odpočtu ze základu pro 

výpočet daně z příjmu fyzických osob.   

         „Od základu daně ve zdaňovacím období lze odečíst příspěvek zaplacený poplatníkem 

na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem podle smlouvy o penzijním připojištění se 

státním příspěvkem uzavřené mezi poplatníkem a penzijním fondem. Částka, kterou lze takto 

odečíst, se rovná úhrnů příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se 

státním příspěvkem na zdaňovací období sníženému o 6 000 Kč. Maximální částka, kterou lze 

takto odečíst za zdaňovací období, činí 12 000 Kč. Pokud poplatníkovi jeho penzijní 

připojištění zaniklo bez nároku na penzi nebo jednorázové vyrovnání a současně bylo 

poplatníkovi vyplaceno odbytné, pak nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu 

daně zaniká“.
2
  

          Další neméně důležitou věcí je zvýhodnění příspěvku zaměstnavatele. Příspěvek 

24 000,- Kč ročně je totiž osvobozen od platby sociálního a zdravotního pojištění a také od 

daně z příjmu fyzických osob. Nicméně je důležité upozornit, že na příspěvek od 

zaměstnavatele se nevztahuje poskytnutí státního příspěvku.  

 

 

                                                 
2
  Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
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3 Charakteristika penzijních fondů  

 

          Penzijní fond je finanční instituce se sídlem na území ČR, která se specializuje pouze 

na poskytování služeb penzijního připojištění. Penzijní připojištění nesmí poskytovat nikdo 

jiný než penzijní fondy. 

 

3.1 Penzijní fond 

  

          Zákon o penzijním připojištění č. 42/1994 Sb., povoluje činnost penzijního fondu pouze 

v právní formě akciové společnosti, přičemž definuje nad rámec obchodního zákoníku 

specifické podmínky, kterým musí fond jako akciová společnost dále vyhovět: 

- penzijní fond nelze založit na základě veřejné nabídky akcií, 

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

- akcie nesmí nabývat zdravotní pojišťovna, banka vedoucí účty penzijního fondu (nazývaná 

depozitář), ani právnická osoba, na jejímž základním kapitálu má depozitář více než 

desetiprocentní podíl, 

- základní kapitál musí být tvořen jen peněžitými vklady a jeho hodnota musí činit alespoň 50 

mil. Kč, 

- představenstvo penzijního fondu musí mít nejméně 5 členů; dozorčí rada pak nejméně 3 

členy, přičemž počet jejích členů musí být dělitelný třemi. 

- penzijní společnost může do svého majetku a do majetku obhospodařovaných účastnických 

fondů nabýt celkem akcie nebo obdobné cenné papíry představující nejvýše 5% podíl na 

základním kapitálu nebo na hlasovacích právech jejich emitenta. 

          

3.2 Vznik penzijního fondu 

 

         Penzijní fond vzniká zápisem do obchodního rejstříku, kterému předchází dvoufázový 

proces založení fondu. V soukromoprávní fázi je nezbytné vytvořit orgány penzijního fondu, 

vypracovat návrh penzijního plánu a pojistných podmínek a splatit základní jmění. 

http://www.finance.cz/duchody-a-penze/seznamy/penzijni-fondy/
http://www.finance.cz/duchody-a-penze/zakony/penzijni-pripojisteni/
http://www.finance.cz/kapitalovy-trh/informace/akcie/
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Předmětem veřejnoprávní fáze je podání žádosti o povolení činnosti. Toto povolení uděluje 

Česká národní banka po dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí (přezkoumání 

předpokladů penzijního fondu pro vykonávání činnosti na základě fondem předložených 

dokumentů - stanovy, statut a penzijní plán, odborná způsobilost a bezúhonnost navrhovaných 

členů představenstva a dozorčí rady). O žádosti o povolení rozhodne ČNB nejpozději do 60 

dnů od doručení žádosti. Povolení se uděluje na dobu neurčitou a nelze je převést na jinou 

osobu. 

 

3.3 Portfolio penzijních fondů 

 

      Investiční bariéry pro portfolio penzijních  fondů stanovuje zákon o penzijním 

připojištění. Zákon 

“(2) Peněžní prostředky shromážděné penzijním fondem mohou být umístěny zejména  

do:   

-  a) dluhopisů, jejichž emitentem je  členský stát Organizace pro ekonomickou spolupráci a  

rozvoj nebo centrální banka tohoto státu, a dluhopisů, za které převzal záruku  členský stát  

Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj,   

- b) dluhopisů vydaných Evropskou investiční bankou, Evropskou bankou pro obnovu a 

rozvoj nebo Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj nebo jinou mezinárodní finanční 

institucí, jejíž je Česká republika členem,   

-   c) podílových listů otevřených podílových fondů,   

-   d) cenných papírů, přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo  

zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu15) země Organizace pro ekonomickou  

spolupráci a rozvoj, který je povolen příslušným úřadem členského státu,   

-   e) movitých věcí představujících záruku bezpečného uložení peněžních prostředků, kromě 

cenných papírů,   

-   f) nemovitostí poskytujících záruku spolehlivého uložení peněžních prostředků a sloužících  

zcela nebo převážně k podnikání nebo bydlení.   

(4) Nejméně 50 % majetku penzijního fondu musí být umístěno nebo uloženo do aktiv  

znějících na měnu, ve které jsou vyjádřeny závazky penzijního fondu vůči účastníkům.  

Nejvíce 70 % majetku penzijního fondu může být umístěno podle § 33 odst. 2 písm. c) až f).  

http://www.finance.cz/ekonomika/seznamy/ministerstva/
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Nejvíce 5 % majetku penzijního fondu může být umístěno jinak, než je uvedeno v § 33 odst. 2 

písm. a) až f) a § 33 odst. 3.,,
3
 

 

      V souvislosti se skladbou portfolia se vyskytuje problém tzv. kladné nuly. Penzijní fondy 

ze zákona nesmí připisovat ztrátu na účty svých klientů.  To znamená, že v případě ztráty 

musí fond dokrýt rozdíl na účtech svých klientů z vlastních zdrojů. To vede fondy k volbě 

konzervativních instrumentů s malou volatilitou jako jsou např. dluhopisy. Tyto instrumenty 

ovšem dosahují velmi malých výnosů a jsou především u investičních horizontů deset a více 

let s pravidelnou a neměnnou měsíční úložkou nevhodným typem instrumentů. Akcie 

v dlouhodobém investičním horizontu dosahují podle statistik většího zhodnocení než 

dluhopisy. Jejich nevýhodou je ovšem větší volatilita. Riziko volatility lze ovšem 

dlouhodobou (10 a více let) pravidelnou měsíční úložkou minimalizovat a společně se 

zapojením investičního autopilota, kdy poslední roky spoření přesouvá fond prostředky do 

méně kolísavých instrumentů. téměř eliminovat. Tuto strategii si ovšem v současné době 

penzijní fondy nemohou dovolit, protože by se vystavily nebezpečí úpadku. Při vyšší 

volatilitě portfolia by se mohlo stát, že krátkodobá ztráta na účtech klientů by byla tak velká, 

že by ji fond nemohl dokrýt ze svých zdrojů a musel by vyhlásit úpadek.  

 

3.4 Asociace českých penzijních fondů 

 

 Asociace penzijních fondů ČR (APF ČR) je dobrovolné zájmové sdružení právnických 

osob, zejména penzijních fondů, nadané právní subjektivitou. Založena byla dne 25. června 

1996 na ustavující členské schůzi. Jejím hlavním úkolem je: 

- koordinovat a hájit společné zájmy svých členů, 

- propagovat myšlenku penzijního připojištění, 

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

připojištění a jiných zájmů penzijních fondů a iniciovat jejich změny, 

- působit jako poradenské a informační centrum, 

- podporovat a organizovat vzdělávací a vědeckou činnost, 

                                                 
3
  Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem 
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- reprezentovat společné zájmy svých členů vůči zahraničí, navazovat a rozvíjet styky 

s obdobnými institucemi v zahraničí a participovat na procesu přibližování podmínek 

penzijního připojištění ČR standardům Evropské unie, 

- dbát na dodržování etiky vztahů mezi členy APF ČR a účastníky penzijního připojištění, 

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

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

eliminovat případné negativní důsledky pro image penzijního připojištění a jeho účastníky. 

 

3.5 Penzijní plán 

 

         Penzijním plánem se rozumí dokument, který upravuje text smlouvy mezi účastníkem 

penzijního připojištění a penzijním fondem. Penzijní plán může stanovit podmínky, které 

upravují vznik nároků účastníků penzijního připojištění výhodněji, než stanovuje zákon 

(pokud toto zákon nevylučuje). 

        Penzijní plán musí mít každý penzijní fond. Povinné náležitosti penzijního plánu 

stanovuje zákon o penzijním připojištění. Penzijní plán schvaluje Česká národní banka a musí 

být součástí každé smlouvy o penzijním připojištění.Aby změny penzijního plánu byly platné, 

musí být schváleny Českou národní bankou. Česká národní banka má lhůtu 60 dnů ode dne 

doručení návrhu na změnu na jeho schválení. V případě, že v této lhůtě nesdělí, že se změnou 

nesouhlasí, platí za schválenou. Návrh na změnu penzijního plánu Česká národní banka 

neschválí, pokud nesplňuje požadavky dle  zákona o penzijním připojištění. Česká národní 

banka před vydáním rozhodnutí o návrhu na změnu požádá o stanovisko Ministerstvo práce a 

sociálních věcí. Penzijní fond je povinen písemně informovat své účastníky penzijního 

připojištění o změně penzijního plánu. Změna penzijního plánu se stává součástí smlouvy jen 

tehdy, pokud se na této změně penzijní fond a účastník společně dohodli. 

         Penzijní plán upravuje zákon č. 42/1994 Sb. Stanovuje podmínky nejen pro druhy penzí 

a ostatních dávek penzijního připojištění ale i nároku na dávky penzijního připojištění a jejich 

výplatu,  způsob výpočtu dávek poskytovaných z penzijního připojištění, ale i 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 opožděném nebo nesprávném placení příspěvků, podmínky převzetí peněžních prostředků z 

penzijního připojištění u jiného penzijního fondu a úpravu nároků na základě tohoto převzetí,) 
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zásady, podle kterých se účastníci včetně příjemců penzí podílejí na výnosech hospodaření 

penzijního fondu. V každém penzijním plánu musí být upraveny podmínky nároku  účastníků 

na jednorázové vyrovnání a starobní penzi. Penzijní plán můžeme klasifikovat jako 

příspěvkově definovaný nebo dávkově definovaný. 

          U příspěvkově definovaného penzijního plánu výše penze závisí na podílu účastníka na 

výnosech hospodaření penzijního fondu, dále věku, od kterého je penze poskytována a úhrnu 

příspěvků, které jsou zaplaceny ve prospěch účastníka. Přesná výše dávek není předem 

známá. Na výši dávky má také vliv vývoj demografických a ekonomických parametrů včetně 

kapitálové výnosnosti. Pokud se demografické a ekonomické parametry vyvíjejí příznivě z 

hlediska penzijního plánu, tak může dojít ke zlepšení dávek. Pokud je tomu naopak, může 

dojít ke zhoršení dávek. Vývoj těchto parametrů pociťují více lidé při odchodu  do důchodu 

než lidé v aktivním věku (nemusí je vůbec pociťovat). 

        U dávkově definovaného penzijního plánu je předem určitým způsobem definována výše 

dávek, které účastníci penzijního připojištění budou pobírat. Stejně jako  u  příspěvkově 

definovaného penzijního plánu je i u dávkově definovaného penzijního plánu závislost  na  

demografických a ekonomických  parametrech. Vývoj těchto parametrů pociťují ale více lidé 

v aktivním věku než penzisti. V České republice se podle zákona o penzijním připojištění 

používá příspěvkově definovaný penzijní plán, ale existuje výjimka v podobě invalidní penze, 

kdy může být použit dávkově definovaný penzijní plán. V případě, že je v příspěvkovém 

penzijním plánu výsluhová penze, tak výše příspěvků na výsluhovou penzi nesmí být vyšší 

než výše příspěvků na starobní penzi.  

 

3.6 Zánik penzijního připojištění 

          

        Smlouvu o penzijním připojištění může účastník kdykoliv bez udání důvodů vypovědět. 

Každý penzijní fond stanovuje výpovědní lhůtu ve svém penzijním plánu. Lhůta se začíná 

počítat od první dne měsíce následujícího po měsíci ve kterém byla výpověď doručena. Tato 

výpovědní lhůta však nesmí být delší než dva kalendářní měsíce. Penzijní fond má třiceti 

denní lhůtu ode dne doručení výpovědi k písemnému potvrzení o přijetí a ke sdělení data 

zrušení penzijního připojištění. 
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Penzijní fond smí vypovědět smlouvu o penzijním připojištění účastníkovi, který: 

 

-  a) “neplatil příspěvky alespoň po dobu 6 kalendářních měsíců nebo po jinou delší dobu  

stanovenou penzijním plánem nebo nesplnil jinou povinnost vyplývající z penzijního  

plánu, pokud byl účastník  na možnost výpovědi písemně upozorněn, a to nejméně  

jeden měsíc před vypovězením penzijního připojištění;  

-  b) uvedl nepravdivé údaje, které mají vliv na nárok na poskytnutí státního příspěvku  

nebo dávky penzijního připojištění nebo zatajil skutečnosti rozhodné pro uzavření  smlouvy; 

-  c) nesplňuje podmínky být účastníkem podle zákona o penzijním připojištění. 

Penzijní připojištění nelze vypovědět účastníkovi, který splnil podmínku pro vznik  

nároku na penzi nebo by podmínku splnil do konce výpovědní lhůty, která je stanovena  

penzijním plánem. 

 

Penzijní připojištění účastníka zaniká dnem: 

 

-  a) ukončení výplaty poslední penze, 

-  b) výplaty jednorázového vyrovnání místo poslední penze, 

-  c) na kterém se účastník a penzijní fond písemně dohodli, 

-  d) ke kterému bylo penzijní připojištění vypovězeno, 

-  e) výplaty odbytného při zániku penzijního fondu, pokud nedošlo k převzetí povinností  

penzijního fondu jiným penzijním fondem, 

-  f) ukončení trvalého pobytu účastníka na území České republiky,9 

-  g) ztráty bydliště na území členského státu Evropské unie nebo  ukončení účasti  

v důchodovém pojištění nebo ve veřejném zdravotním pojištění v České republice, 

-  h) úmrtí účastníka.,,
4
 

                                                 
4
 Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem 
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4 Analýza českých penzijních fondů 

 

         Při každém rozhodování by člověk neměl zůstat u první možnosti, ale měl by si udělat 

přehled o možnostech, které mu trh nabízí. Obsahem této kapitoly je porovnání současných 

penzijních fondů dle stanovených kriterií s návazností na penzijní reformu.  

 

4.1 Kritéria srovnání 

  

          Při každém srovnání je potřeba nastavit kritéria, dle kterých budou vybrané subjekty 

srovnány. Produkt penzijního připojištění není ve svých možnostech a variacích tak rozmanitý 

jako třeba produkt životního pojištění. Penzijní plány jsou dnes téměř identické. Důležitou 

roli ovšem hrají čtyři aspekty, které budou zároveň sloužit v této práci jako kritéria při 

srovnávání fondů. Jedná se především o strukturu a velikost aktiv, výši výnosů předešlých let, 

počet účastníků daného fondu a výši nákladů příštích období. 

 

 

4.1.1 Aktiva jednotlivých fondů 

 

          Obecně platí, že čím je fond větší (má větší aktiva) tím lépe dokáže diverzifikovat 

riziko. To znamená, že fond je stabilnější a má tak menší pravděpodobnost úpadku. Ovšem 

nejenom množství aktiv, nýbrž také jejich struktura je velmi důležitou informací při výběru 

správného PF. Penzijní fondy jsou velmi konzervativní investoři. Zákon momentálně 

zakazuje, aby byl na účet klienta připsán záporný úrok. Vývoj do budoucna, se vztahem 

k penzijní reformě tento zákaz obsahovat nebude a rizika z toho vyplývající budou popsány 

v kapitolách, řešících penzijní reformu. 

         Stávající stav právní úpravy ovšem znamená, že portfolio tvoří především státní 

dluhopisy. Některé fondy také investují do akcií. Obecně můžeme říct, že se zvětšujícím se 

podílem akcií na portfoliu, roste riziko. Při negativní náladě na finančních trzích bude výnos u 

fondů s větším podílem akcií menší.  

 



 

 19 

 

Tabulka 4.1 Struktura aktiv penzijních fondů 

 

 

Zdroj:Internetové stránky APF Dostupné k 19.4.2012: http://www.apfcr.cz/cs/vybrane-

ekonomicke-ukazatele/ekonomicke-ukazatele-penzijnich-fondu-apf-cr-za-rok-2011.html 

 

         Tab. 4.1 jasně ukazuje velikost a strukturu aktiv jednotlivých penzijních fondů 

působících v České republice. Největší množství aktiv má PF České pojišťovny. 

Nejkonzervativnější fondy jsou PF Aegon, PF ING a PF Komerční banky. Tyto fondy vůbec 

neinvestují do akcií a podílových listů. Naopak fond s největším podílem akcií a podílových 

listů je PF České spořitelny. 

 

 

Název PF 
Aktiva 
celkem 

Finanční 
majetek 
(peníze, 

bank. účty) 

Dluhové 
cenné papíry 

celkem 

Dluhové 
cenné papíry 

vládních 
institucí 

Akcie, 
podílové listy 
a ost. podíly 

AEGON PF  4 804 961  242 956  4 044 496  3 509 916  0  

Allianz PF  11 533 214  336 561  10 817 818  10 656 791  192 754  

AXA PF  36 169 597  2 183 326  28 568 078  17 604 804  2 590 643  

 
ČSOB PF Progres 

10 626 880  243 572  9 765 146  8 495 679  223 868  

ČSOB PF Stabilita 19 683 613  252 643  18 662 116  16 320 333  263 727  

Generali PF 3 165 423  218 090  2 670 409  1 931 203  160 789  

ING Penzijní fond 26 036 859  839 372  24 727 664  22 353 393  0  

PF České pojišťovny 57 856 656  3 756 139  49 606 863  38 671 810  3 540 462  

PF České spořitelny 38 701 658  7 866 330  26 981 717  22 355 489  3 631 889  

PF Komerční banky 31 119 548  2 713 683  27 627 523  24 343 458  0  

CELKEM   239 698  409 18 652 671 203 471 830 166 242 876 10 604 132 

http://www.apfcr.cz/cs/vybrane-ekonomicke-ukazatele/ekonomicke-ukazatele-penzijnich-fondu-apf-cr-za-rok-2011.html
http://www.apfcr.cz/cs/vybrane-ekonomicke-ukazatele/ekonomicke-ukazatele-penzijnich-fondu-apf-cr-za-rok-2011.html
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4.1.2 Výnosy penzijních fondů 

  

         Penzijní fondy dosahují průměrně zhodnocení mezi 0%-3%. Je to logické vyústění 

situace, kdy fondy ze zákona nesmí nominálně znehodnotit prostředky klientů. Ztrátu platí ze 

svých rezervních fondů, které musí ze zákona tvořit. Pokud je zhodnocení nad inflací tak to je 

možné považovat za úspěch.  O hlavní výnosnost penzijního připojištění se stará stát se svými 

příspěvky. 

Tabulka 4.2  Reálné výnosy PF 2001-2010  

Inflace 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 1 1,5 2,4 – 

Penzijní 

fond 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 

ODHAD 

Průměrný 

reálný 

výnos za 

období 

2001 – 

2010 

Generali 

PF 

–0,1 2,3 2,9 0,2 1,91 1,24 1,3 –4 1,4 0,6 -2,1 0,78 

Allianz PF –0,34 1,91 2,9 0,2 1,1 0,61 0,2 –3,3 2 1,5 0,3 0,68 

ČSOB PF 

Progres 

0,8 2,46 4,2 2,5 3,1 –0,2 –0,4 –5,7 0 –0,46  0,63 

PF 

Komerční 

banky 

–0,3 2,83 3,3 0,7 2,1 0,5 –0,5 –5,72 –0,76 0,73 -0,5 0,29 

PF České 

spořitelny 

–0,9 1,7 2,5 0,9 2,13 0,54 0,3 –5,8 0,28 0,84 -0,4 0,25 

ING PF 0,1 2,2 3,9 –0,3 2,3 1,1 –0,3 –6,3 –0,9 0,64 -0,5 0,24 

Aegon PF – – – – – – 1,7 –2,8 1,1 0,61 -1 0,15 

PF České 

pojišťovny 

–0,9 1,4 3 0,7 1,9 0,8 –0,4 –6,1 0,2 0,5 -1 0,11 

Axa PF –0,45 1,61 3,3 0,3 1,8 0 –0,6 –6,3 1 –0,03 -0,9 0,06 

ČSOB PF 

Stabilita 

–1,5 1,2 2,2 1 2,1 0,3 –0,4 –5,9 0,4 0 -0,7 -0,06 

  

Zdroj: Portál www.mesec.cz Dostupné k 20.4.2012:: http://spoctiduchod.mesec.cz/clanky/do-

reckych-dluhopisu-s-penzijnim-pripojistenim-neinvestujete-zhodnoceni-je-s-bidou-nad-

inflaci/ 

          

        Tab. 4.2 popisuje reálné výnosy (výnosy očištěné o inflaci) penzijních fondů za 

posledních deset let. Můžeme vidět, že nejlépe si vede PF Generali. Naopak nejméně se 

podařilo zhodnotit prostředky klientů penzijnímu fondu AXA. 

 

 

 

http://www.mesec.cz/
http://spoctiduchod.mesec.cz/clanky/do-reckych-dluhopisu-s-penzijnim-pripojistenim-neinvestujete-zhodnoceni-je-s-bidou-nad-inflaci/
http://spoctiduchod.mesec.cz/clanky/do-reckych-dluhopisu-s-penzijnim-pripojistenim-neinvestujete-zhodnoceni-je-s-bidou-nad-inflaci/
http://spoctiduchod.mesec.cz/clanky/do-reckych-dluhopisu-s-penzijnim-pripojistenim-neinvestujete-zhodnoceni-je-s-bidou-nad-inflaci/
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4.1.3 Počet účastníků 

  

         Počet účastníků není nejdůležitějším kriteriem pro výběr penzijního fondu, ale poskytne 

nám představu o postavení daného fondu na trhu. 

 

Tabulka 4.3 Počet účastníků penzijního připojištění k 31.1.2011 

 

Zdroj: Internetové stránky APF Dostupné z: http://www.apfcr.cz/cs/vybrane-ekonomicke-

ukazatele/ekonomicke-ukazatele-penzijnich-fondu-apf-cr-za-rok-2010.html 

 

         Tab. 4.3 popisuje počet účastníků penzijního připojištění jednotlivých fondů. Nejsilnější 

postavení na trhu má PF České pojišťovny, který má přes 1,1 mil. účastníků. Vysokého počtu 

také dosahuje PF České spořitelny, který má přes 900 tisíc účastníků. Nejslabším fondem na 

trhu je PF Generali. Tento fakt je možná zarážející v souvislosti s tím, že PF Generali dosáhl 

za posledních 10 let největšího reálného výnosu. 

 

4.1.4 Náklady příštích období 

 

       Produkt penzijního připojištění je na rozdíl od ostatních finančních produktů téměř bez 

poplatků. Penzijní fondy však vyplácí zprostředkovatelům tisícové odměny za sepsání nových 

smluv a zároveň odměňují zaměstnavatele bonusy za příspěvky na penzijní připojištění svých 

zaměstnanců. Z důvodu neodděleného majetku jsou tyto provize a bonusy vypláceny z 

jednoho balíku peněz, které fondy obhospodařují. V účetnictví jsou  vedeny v aktivech na 

Název PF Počet aktivních účastníků 

AEGON PF 116 444 

Allianz PF 164 176 

AXA PF 499 072 

ČSOB PF Progres 308 873 

ČSOB PF Stabilita  431 741 

Generali PF 57 027 

ING PF  429 126 

PF České pojišťovny 1 179 881 

PF České spořitelny 907 803 

PF Komerční banky 501 199 

CELKEM / TOTAL 4 595 342 

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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účtu nákladů příštích období. Tyto náklady se potom umořují za dobu trvání smlouvy. 

Nejčastějším způsobem je lineární rozpuštění nákladů za provizi a ostatní bonusy po dobu 

trvání smlouvy, nejdéle však 15 let.  Celá provize je tedy umořena v době, kdy účastníkovi 

vzniká nárok na čerpání výsluhové penze. 

Tabulka 4.4 Výše nesplacených provizí         

 

Zdroj: portál investujem.cz. Dostupné k 1.5.2012: http://www.investujeme.cz/jak-ovlivni-

naklady-pristich-obdobi-zhodnoceni-penzijnich-fondu/ 

 

      V Tab. 4.4 je znázorněn podíl nesplacených provizí na majetku penzijního fondu. 

Nejmenší hodnoty 0,5% dosahuje Penzijní fond České spořitelny. Nejvyšší hodnoty přes 6% 

penzijní fond Aegon. Tento fond vstoupil na trh později než ostatní fondy. S nástupem na trh 

jsou spojeny nemalé náklady a společně s nadstandardní provizí, kterou tento fond vyplácí se 

hodnota 6% vysvětluje. 

 

4.1.5 Vyhodnocení srovnání 

 

          Penzijní připojištění je jednou z nejbezpečnějších cest, jak si zajistit vyšší příjmy 

v důchodovém věku. Člověk tak není odkázán pouze na státní starobní důchod. Je jasné, že 

spořit si na penzi mohou jen ti, kteří mají dostatečný příjem. Je potřeba pokrýt své základní 

potřeby (jídlo, bydlení, oblečení) a až poté se dívat dál za horizont. Člověk by měl v tuto 

chvíli přemýšlet minimálně o úložce 500,- Kč, aby tak dosáhl maximálního státního 

příspěvku. Pokud to finanční situace dovolí, tak by bylo lépe uvažovat o větší úložce. Při 

úložce 1500,- Kč měsíčně pracuje penzijní připojištění na maximum. Je plně využíván 

http://www.investujeme.cz/jak-ovlivni-naklady-pristich-obdobi-zhodnoceni-penzijnich-fondu/
http://www.investujeme.cz/jak-ovlivni-naklady-pristich-obdobi-zhodnoceni-penzijnich-fondu/
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státního příspěvek a také daňové zvýhodnění. V roce 2013 se situace změní. Maximální státní 

příspěvek se zvedne ze 150,- na 230,- Kč. Zvedne se ovšem také úložka na kterou bude 

vyplacen z 500,-Kč na 1000,-Kč. Aby účastník dosáhl maximální daňové úlevy bude si muset 

místo 1500,-Kč spořit 2000,-Kč. 

         Z provedeného přehledu vyplývá, že největším penzijním fondem v České republice je 

PF České pojišťovny. Má největší počet účastníků a tím pádem také největší množství aktiv. 

Přes 5%  svých aktiv drží v podílových listech a akciích. Bohužel ze srovnání výnosů vyšel 

téměř nejhůř ze všech. Menšího reálného výnosu dosáhl pouze PF AXA. Ze souboje výnosů 

vyšel paradoxně jako vítěz penzijní „trpaslík“ v podobě PF Generali. Tento fond má téměř 18 

- krát menší aktiva než PF České pojišťovny, ovšem jeho výnos je 7 - krát vyšší. Přitom 

poměr podílových listů a akcií na celkových aktivech je stejný jako u PF České pojišťovny a 

to  kolem pěti procent. PF Generali má téměř 21- krát menší počet klientů, než PF České 

pojišťovny. Nejmenší podíl nákladů příštích období na majetku má penzijní fond České 

spořitelny. Největší podíl přes 6% penzijní fond Aegon.  

        Jasný vítěz tedy ze srovnání nevychází. Záleží na tom, zda klient bude preferovat větší 

výnos nebo silného partnera. Kompromisem mezi těmito dvěma pohledy může být PF ČSOB 

Progres. Dosahuje nadprůměrného výnosu. Počet účastníků a množství aktiv se pohybují 

v průměrných hodnotách. Tento fond se však od roku 2012 spojil s PF ČSOB Stabilita. 

Srovnání penzijních fondů uvádí momentální situaci. Vzhledem k plánované penzijní reformě 

se do srovnání dostanou nové aspekty, které mohou stávající výběr zcela změnit. Podle 

zprávy ČNB některé penzijní fondy disponují omezeným kapitálovým polštářem a v případě 

turbulencí na finančních trzích by akcionáři museli dodat nový kapitál.  Toto zjištění je velmi 

důležité. Vklady ve fondech nejsou pojištěné jako vklady v bankách. Fondy nesmí připsat 

ztrátu, avšak v případě, že ztráta bude tak velká, že ji fond nebude schopný pokrýt ze svých 

prostředků, budou muset akcionáři dodat příslušný kapitál. V případě neochoty akcionářů 

však fond zkrachuje a lidé o příspěvky přijdou. Proto jsou posuzována i aktiva penzijních 

fondů. 
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4.2 Penzijní reforma 

 

          Důchodová reforma je v ČR nezbytná pro další vývoj.Vzhledem k faktu, že se mění 

demografické složení obyvatel, populace stárne a rodí se méně dětí je potřeba zajistit 

prostředky tak, aby rostoucí počet důchodců mohl své stáří trávit v důstojných podmínkách. 

Při zachování stávajícího systému by toto možné nebylo. Česká republika se po pádu 

socialismu a transformačních procesech, které byly tímto pádem režimu vyvolány, stala 

srovnatelnou evropskou demokratickou zemí a to včetně srovnatelnosti demografického 

vývoje. 

         Demografický vývoj před rokem 1989 byl pokřivený nedemokratickým vedením 

společnosti, kdy díky propagandě a bránění volného pohybu, zejména cest do tzv. 

„kapitalistických zemí“, nemožnost volného přístupu ke vzdělání a propagace dělnických 

profesí docházelo k reakcím typu vysoké sňatečnosti již v poměrně raném věku, vyšším 

počtům narozených dětí atd. To vše podporované státní politikou tvorby 100% zaměstnanosti 

a státní podpory mladých manželství. V té době byla realizace v rodině téměř jedinou 

možností. 

       Po revoluci v roce 1989 došlo k náhlé změně podmínek. Společenské transformace 

směřující k vytvoření funkční, demokratické společnosti přinesly změny chování. Zajištěním 

volného pohybu, možnosti cestovat, uvolněním přístupu ke vzdělání, nově vzniklé možnosti 

k založení firem a podnikání – to vše s sebou přineslo velkou osobní svobodu. Tím došlo ke 

změně myšlení a chování – mladí lidé chtějí těchto možností využít – cestovat, studovat, 

zajistit si kariéru a ne se v mladém, sotva plnoletém, věku vázat a zakládat rodiny. To vše se 

odráží na snižování sňatečnosti, počtu narozených dětí. Navíc se zdokonaluje lékařská péče a 

lidé žijí mnohem zdravěji. Tento fakt společně s malou natalitou zvyšuje průměrný věk 

obyvatelstva apod. 

         Popisované změny jsou patrné i z tabulky přirozeného pohybu obyvatelstva od roku 

1980, která demonstruje trend stárnutí obyvatelstva a dokonce začátek přirozeného úbytku 

obyvatel v ČR. 
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Tabulka 4.5 Přirozený pohyb obyvatelstva 

 Počet živě narozených, zemřelých a přirozený přírůstek/úbytek na  

1 000 obyvatel 

1980 1985 1990 1995 1997 1998 1999 2000 2001 

Česká 

republika 

N 15 13,1 12,6 9,3 8,8 8,8 8,7 8,8 8,8 

Z 13,2 12,7 12,5 11,4 10,9 10,6 10,7 10,6 10,5 

Př 1,8 0,4 0,1 -2,1 -2,1 -1,8 -2 -1,8 -1,7 
 

 

Zdroj: Data ČSÚ, dostupná 19.4.2012: http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_hu  

 

         Trend snižování porodnosti a stárnutí obyvatel ovšem nelze připisovat pouze sociálním 

změnám, které jsou spjaty s rokem 1989. Z dlouhodobého hlediska se jedná o celkový trend – 

tzv. demografickou revoluci, jehož plné projevy do doby změny režimu v ČR tlumil právě 

komunistický režim, ale v Evropě byl již znatelný dříve. 

        Peníze uložené na důchodových účtech jsou součástí dědictví a v případě smrti 

pojištěného pak záleží na období, kdy ke smrti došlo. Pokud zemřel pojištěný v aktivní fázi 

svého života, budou z těchto peněz financovány pozůstalostní důchody. Při smrti 

v důchodovém věku se dědí zůstatek na důchodovém účtu.  

 

4.2.1 Systém penzijní reformy 

          

        Jak již bylo uvedeno, změny v penzijním systému byly schváleny tak, že v účinnost by 

měly vejít 1.1.2013. Stávající systém je neúnosný především ze dvou důvodů: 

- systém není schopný ze sociálního pojistného pokrýt nároky a mění se demografické složení 

obyvatel, které systém dále zatěžuje. 

- penzijního připojištění se sice účastní velký podíl obyvatel, avšak spoří nízké částky, které 

nejsou schopny zajistit potřeby občanů v důchodovém věku a tento systém přináší i malé 

zhodnocení vložených financí, což rovněž není přínosné pro zhodnocování úspor pro zajištění 

dostatečné kvality života v budoucnosti. 

http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=5580&kodzaz=061&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_cishod.jsp?kodcis=5580&kodzaz=061&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_ukazatel.jsp?kodukaz=3483&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=459888&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23.%23#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=459889&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23.%23#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=459890&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23.%23#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=459891&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23.%23#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=459892&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23.%23#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=459893&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23.%23#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=459894&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23.%23#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=459895&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23.%23#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=459896&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23.%23#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_ukazatel.jsp?kodukaz=3484&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=459897&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23.%23#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=459898&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23.%23#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=459899&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23.%23#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=459900&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23.%23#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=459901&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23.%23#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=459902&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23.%23#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=459903&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23.%23#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=459904&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23.%23#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=459905&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23.%23#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_ukazatel.jsp?kodukaz=3485&kodjaz=203&app=vdb#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=459906&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23.%23#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=459907&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23.%23#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=459908&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23.%23#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=459909&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23.%23#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=459910&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23.%23#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=459911&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23.%23#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=459912&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23.%23#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=459913&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23.%23#_blank
http://vdb.czso.cz/vdbvo/mi/mi_hodnota.jsp?idhod=459914&kodjaz=203&maska=%23%23%23%2C%23%23%23.%23#_blank
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/obyvatelstvo_hu
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         Oproti současnému systému, kdy existuje státní systém a systém penzijních fondů by po 

reformě měl být nový penzijní systém založený na třech pilířích. Dva stávající systémy 

zůstanou zachovány (systém penzijního připojištění bude reformován) a přibude mezi ně pilíř 

druhý, kapitalizační. 

Schéma  4.6 Reformy penzijního pojištění  

Zdroj: portál penzijního fondu komerční banky, dostupné k 20.4.2012: 

http://www.pfkb.cz/duchodova-reforma/ 

 

         Plánované změny tedy budou v několika oblastech. Jednak přibude třetí pilíř penzijní 

reformy, ale rozdílná bude i možnost předčasného ukončení smlouvy, která ve druhém pilíři 

vůbec nebude možná. Vzhledem k tomu, že penzijní spoření je dlouhodobou investicí s jasně 

daným cílem, tedy financovat kvalitu života v neproduktivním věku, lze předpokládat, že 

ukončovat smlouvy o penzijním připojištění by se mělo volit až v krajním případě, ideálně 

k takovému kroku vůbec nepřistupovat. Dalším rozdílem je možnost výplaty jednorázové 

částky místo penze – k takovému kroku lze přistoupit, pokud je člověk zabezpečen jiným 

způsobem, tedy pravděpodobně opět jen výjimečně. V reformě systému opět ve druhém pilíři 

tato forma nebude možná vůbec, stejně jako sjednat výsluhovou penzi u nově uzavíraných 

smluv. 

http://www.pfkb.cz/duchodova-reforma/
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        Důležitou funkcí spoření je naopak možnost dědění v případě úmrtí střadatele. Je 

logické, že střadatel má zájem na tom, aby jeho prostředky mohli získat dědici. Tato možnost 

bude zachována ve druhém pilíři  formě jednorázového odstupného či vyplácení sirotčího 

důchodu po dobu 5 let, v ostatních případech ve formě vyplacení naspořené částky. 

 

 

První pilíř důchodové reformy 

 

         Pokud by stát nepřistoupil k důchodové reformě a zůstal u modelu prvního pilíře měl by 

pouze omezené nástroje k řešení současné situace:  

        1) Prodloužení věku odchodu do důchodu by snížilo náklady na vyplácení starobních 

důchodů. Toto opatření bylo částečně zavedeno. Ovšem už dnes je hranice pro odchod do 

důchodu nebezpečně blízko průměrné délce života. Je tedy jasné, že toto opatření nelze 

uplatňovat do nekonečna. 

       2) Zvýšení odvodů na důchodové pojištění by znamenalo větší objem prostředků pro 

výplatu důchodů. Už dnes však zaměstnanci posílají 28% své mzdy na důchod. Demografická 

situace by donutila vládu nakonec tak zvednout odvody, že by občanům nezbyly prostředky 

na důstojný život v produktivním věku. 

       3) Snižování důchodů je také jedno z krátkodobých řešení. Toto opatření je již také 

zavedeno formou snížené valorizace důchodů. Demografická situace by donutila vládu 

k snížení starobního důchodu natolik, že by nestačil na důstojný život. 

       Všechny tyto opatření nepřinášejí dlouhodobé řešení. Proto je potřeba systém změnit celý 

systém. Samotný první pilíř důchodové reformy zůstává tak, jak ho známe nyní, před 

reformou. Přicházejí do něj platby z povinného sociálního pojistného pro zaměstnance a 

osoby samostatně výdělečně činné. Z tohoto pilíře budou i nadále vypláceny důchody 

poskytované státem. První pilíř je stejný se současným systémem – tedy platby povinného 

sociálního zabezpečení. Každý z povinných odvádí částky, dle svého příjmu. Není to věc 

volby, jedná se o povinný odvod. Za tyto odvody získají plátci státní důchod. Těžko 

odhadnout, v jaké výši, ani to, zda i v budoucnu bude výše důchodu nějak odrážet příjem, 

který plátce měl v době své výdělečné činnosti a ze kterého pojistné odváděl. Spravedlivý 

systém by měl alespoň zachovat jistou míru rozdílu, vyplývající právě z výše platu 

v ekonomicky činném období.  
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         V každém případě však lze konstatovat, že výše důchodů, které budou vypláceny právě 

z prvního pilíře penzijní reformy, budou malé a samy o sobě nezajistí důstojný život ve stáří. 

Právě takto je koncipována reforma – je nutno se na penzi připravovat i dalšími způsoby a 

nespolehnout se jen na první pilíř. Otázkou zůstává, co bude s lidmi, kteří budou odkázáni jen 

na penze z prvního pilíře. Nelze pravděpodobně čekat, že se takoví lidé nebudou vyskytovat. 

Jednak budou takoví lidé z prostředí občanů, pobírajících téměř nepřetržitě sociální dávky a 

z vyloučených lokalit, jednak obecně ekonomicky slabých, eventuelně z řad s nízkým 

vzděláním. Pokud by takovým občanům pak stát nějak dorovnával, prostřednictvím dávek 

sociální péče, finance k životně nezbytnému minimu, nejednalo by se o reformu, která by ve 

výsledku měla smysl. Pokud ovšem do životního minima stát finance dorovnávat nebude, 

odsoudí řadu takových důchodců k naprosto nedůstojnému živoření, k životu na ulici nebo 

k páchání trestných činů. Je to složité dilema, protože takoví lidé se do problémů dostanou na 

základě vlastního rozhodnutí. V takovém případě je logické pomoc neposkytnout. Proti však 

stojí humánní zásady, které nejsou zanedbatelné a naopak radí pomoc poskytnout. V tomto 

případě tedy hlavní roli bude hrát úloha státu v oblasti informovanosti obyvatel a v prevenci. 

 

 

Druhý pilíř důchodové reformy 

  

         Jedná se o nový produkt důchodové reformy. Základem je dobrovolnost. Občan sám se 

může rozhodnout, zda do tohoto pilíře důchodového systému vstoupí. Podmínkou ovšem je, 

že pokud se tak rozhodne, již nebude moci své rozhodnutí změnit. Občan, pokud si zvolí tento 

pilíř, se také bude moci rozhodnout, zda bude chtít dostávat doživotně vyplácený důchod a to 

s možností pozůstalostního důchodu na 3 roky, anebo bude chtít dostávat starobní důchod po 

dobu 20 let. Druhý pilíř důchodového systému nebude podporován státním příspěvkem tak, 

jako to bude v pilíři třetím. 

        Občané si v tomto pilíři budou ukládat finance formou odvodu z příjmu. Tento odvod 

půjde do prvního pilíře, avšak bude nižší, než pokud není zvolen druhý pilíř. Tento rozdíl je 

pak poukazován právě do druhého pilíře. Fakticky tedy občan odvádí stejnou částku, jen její 

určení se rozdělí mezi dva pilíře důchodového systému. Navíc však občan musí do druhého 

pilíře odvést další 2% ze svého vyměřovacího základu. Protože fakticky občan bude do 

prvního pilíře odvádět méně, i ve výsledné výplatě důchodů obdrží z 1. pilíře méně, počítá se 

však, že získá vyšší příjem právě z pilíře druhého. 
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        Druhý pilíř budou spravovat penzijní společnosti a nabízet pravděpodobně různé typy 

fondů. Základem budou povinné 4 druhy fondů (dynamický, vyvážený, konzervativní a 

státních dluhopisů). Tyto druhy fondů se budou lišit formou, jakou penzijní společnost zvolí 

k zhodnocení prostředků. Od těch nejméně rizikových, po více rizikové. Takové rozložení 

možností investic s sebou nese i rozdílné zhodnocení vložených prostředků. Je samozřejmé, 

že pro stabilitu celého penzijního systému není možné investovat do příliš rizikových aktivit a 

penzijní společnosti budou mít svá omezení, včetně stanovení základního kapitálu (min. 500 

mil. Kč). I náklady na reklamu, marketing a podobně by měly jít k tíži samotných penzijních 

společností, nikoli jednotlivých střadatelů. Penzijní společnosti budou vybírat úplatu za 

zhodnocení majetku a za obhospodařování majetku. 

         Jak bylo uvedeno, ve druhém pilíři budou penzijní společnosti povinně nabízet 4 fondy 

(dynamický, vyvážený, konzervativní a státních dluhopisů). Tyto nabízené fondy se budou 

lišit ve způsobu investování spořených prostředků. Pokud provedeme srovnání míry 

investičního rizika, pak fond dynamický bude mít nejširší portfolio investičních možností a 

riziko investic nejvyšší, naopak fond státních dluhopisů je fond relativně jistých investic, 

nicméně výnos z takového fondu odpovídá téměř nulovému riziku investice. 

        Vzhledem k faktu, že investice s sebou nesou své náklady, je nutné specifikovat i 

zatížení náklady při spoření. Provozní a marketingové náklady ponese penzijní společnost 

sama. Střadatel bude hradit fondu úplatu za vedení majetku a odměnu za jeho zhodnocení, 

plus případné poplatky za mimořádné úkony. Takové uspořádání znamená pro společnosti 

vyšší odměny v případě úspěšného investování a zvyšuje jejich zájem na generování zisku. 

        Výše úplaty z objemu majetku je omezena na 0,3-0,6% podle typu fondu (dluhopisový 

fond nese nejnižší odměnu, dynamický nejvyšší). Odměna za zhodnocení majetku je 10% 

z dosaženého zhodnocení (tato odměna nebude povolena u fondu státních dluhopisů). Pokud 

dojde ke kolísání hodnoty majetku, nebude při poklesu a následném růstu odměny vyplácena 

do doby, než fond získá původní výše hodnoty. Jedná se o tzv. „high water mark“ pravidlo. 
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Dluhopisový fond 

 

          Dluhopisový fond je nejkonzervativnější ze všech čtyř typů fondů. Fond nakupuje 

především české státní dluhopisy a pokladniční poukázky. Tyto instrumenty musí tvořit 

minimálně 60 procent a maximálně 90 procent portfolia. Dále může fond nakupovat 

dluhopisy mezinárodních finančních instituci (MFI) a dluhopisy zemí OECD. Podmínkou je, 

že rating subjektu nebude horší než A+ (S&P a Fitch) respektive A1 ( Moody’s). Tyto 

dluhopisy může nakupovat na úkor českých státních dluhopisů a pokladničních poukázek. 

Podíl těchto dluhopisů ovšem nesmí přesáhnout 30%.  Zbylých 10% použije fond k řízení 

měnového a úrokového rizika.  Poměr dluhopisů a pokladničních poukázek je zde 4:1. 

 

Tabulka 4.7 Složení dluhopisového fondu 

Dluhopisový fond 

Dluhopisy ČR 

min. 90 % 

 

min. 60 % 

3,29 % 

Peněžní pokladniční poukázky ČR 1,74 % 

Dluhopisy OECD, MFI (rating A+, A1) max. 30 % 4,00 % 

Řízení likvidity, měnového, úrokového 

rizika 
max. 10 % 0,25 % 

         Zdroj: portál investujeme.cz podle návrhu zákona č. 412: http://www.investujeme.cz/vynos-ze-

sporeni-v-ramci-ii-pilire-bude-mit-kazdy-ve-svych-rukou/ 

           Pro postup výpočtu zhodnocení dluhopisového fondu byly oceněny jednotlivé složky 

možného investování průměrným zhodnocením. Dluhopisy ČR byly oceněny zhodnocením 

3,29 %, kterého bylo dosaženo výpočtem pomocí váženého průměru dluhopisů nabízených 

dle stránek Ministerstva financí při uvažovaném investičním horizontu 5 let. Dluhopisy 

členských států OECD a MFI byly oceněny zhodnocením 4 %, a to dle databáze ratingové 

agentury Fitch. Pro peněžní trh ČR byla zvolena sazba PRIBOR, v současnosti s roční sazbou 

http://www.investujeme.cz/vynos-ze-sporeni-v-ramci-ii-pilire-bude-mit-kazdy-ve-svych-rukou/
http://www.investujeme.cz/vynos-ze-sporeni-v-ramci-ii-pilire-bude-mit-kazdy-ve-svych-rukou/
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1,74 %. V rámci řízení kurzového a úrokového rizika byla zvolena diskontní sazba, 

v současnosti 0,25 %. 

 

 

Konzervativní fond 

 

          Konzervativní fond investuje stejně jako fond dluhopisový a nakupuje převážně 

dluhopisy. Správci fondu mohou však 30% investovat do dluhopisů a pokladničních poukázek 

nečlenských zemí. Rating A1 respektive A+ u dluhopisů a A-1 (S&P a Fitch) respective P-1 

(Moody’s) ovšem musí být zachován. Rozdílný je také poměr mezi dluhopisy a 

pokladničníma poukázkama, který se otáčí ze 4:1 (dluhopisový fond) na 1:4.  Pokladniční 

poukázky jsou obecně považovány za konzervativnější instrument než dluhopisy. To se také 

ovšem projeví ve výnosu fondu.  

 

Tabulka 4.8 Složení konzervativního fondu 

Konzervativní fond 

Dluhopisy ČR 

min. 70 % 

3,29 % 

Peněžní pokladniční poukázky ČR, OECD (rating A-1, P-

1) 
1,74 % 

Dluhopisy OECD, MFI (rating A+, A1) 4,00 % 

Řízení likvidity, měnového, úrokového rizika 0,25 % 

Dluhopisy nečlenských zemí (rating A+, A1) 
 

max. 30% 

4,00 % 

Peněžní pokladniční poukázky nečlenských zemí (rating 

A-1, P-1) 
1,91 % 

 

         Zdroj: portál investujeme.cz podle návrhu zákona č. 412: http://www.investujeme.cz/vynos-ze-

sporeni-v-ramci-ii-pilire-bude-mit-kazdy-ve-svych-rukou/ 

 

http://www.investujeme.cz/vynos-ze-sporeni-v-ramci-ii-pilire-bude-mit-kazdy-ve-svych-rukou/
http://www.investujeme.cz/vynos-ze-sporeni-v-ramci-ii-pilire-bude-mit-kazdy-ve-svych-rukou/
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Vyvážený fond 

 

       Portfolio vyváženého fondu se skládá stejně jako u dvou předešlých fondů z dluhopisů. 

Celkově musí společně se státníma pokladničníma poukázkami tvořit minimálně 60%. Jedná 

se o dluhopisy České Republiky, dluhopisy členských zemí OECD, dluhopisů mezinárodních 

finančních institucí MFI a dluhopisů nečlenských zemí a dále o pokladniční poukázky České 

Republiky, členských zemí OECD a nečlenských zemí. Poměr mezi dluhopisy a 

pokladničníma poukázkami je zde stejně jako u dluhopisového fondu 4:1. Jako první typ 

fondu může vyvážený fond investovat až 40 % svého portfolia do akcií. Akcie jsou obecně 

považovány za rizikovější instrument  než  jsou dluhopisy, ale nabízejí větší výnos. 

 

Tabulka 4.9 Složení vyváženého fondu 

Vyvážený Fond 

Dluhopisy ČR 

 

min. 60 % 

3,29 % 

Dluhopisy OECD, MFI (rating A-, A3) 5,00 % 

Dluhopisy nečlenských zemí (rating A-, A3) 5,00 % 

Peněžní pokladniční poukázky ČR, OECD (rating A-2, P-

2) 
1,74 % 

Peněžní pokladniční poukázky nečlenských zemí (rating 

A-2, P-2) 
1,91 % 

Řízení likvidity, měnového, úrokového rizika 0,25 % 

Akcie max. 40 % 9,87 % 

 

         Zdroj: portál investujeme.cz podle návrhu zákona č. 412: http://www.investujeme.cz/vynos-ze-

sporeni-v-ramci-ii-pilire-bude-mit-kazdy-ve-svych-rukou/ 

 

           Zhodnocení akcií bylo oceněno dle amerického indexu S&P 500, ve kterém průměrný 

výnos akcií dosahuje hodnoty 9,87 %. Dluhopisy členských i nečlenských zemí byly dle 

http://www.investujeme.cz/vynos-ze-sporeni-v-ramci-ii-pilire-bude-mit-kazdy-ve-svych-rukou/
http://www.investujeme.cz/vynos-ze-sporeni-v-ramci-ii-pilire-bude-mit-kazdy-ve-svych-rukou/
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databáze ratingové agentury Fitch oceněny průměrným zhodnocením ve výši 5 %, o jeden 

procentní bod výše než v předchozích případech, neboť maximální akceptovatelný rating 

zemí emitujících dluhopisy se v případě vyváženého portfolia snížil na A- dle hodnocení 

ratingových agentur S&P a Fitch, resp. A3, dle hodnocení ratingové agentury Moody’s. 

Obdobně tomu je u peněžních pokladničních poukázek, kde se akceptovatelný krátkodobý 

rating snížil na A-2 dle hodnocení ratingových agentur S&P a Fitch, resp. P-2, dle hodnocení 

ratingové agentury Moody’s. 

 

Dynamický fond 

        

      Posledním fondem je dynamický fond. Jeho investiční bariéry jsou podobné jako u fondu 

vyváženého. Celkový podíl akcií zde však může být maximálně 80%. Minimálně 20% tvoří 

dluhopisy České republiky, členských zemí OECD, mezinárodních institucí a nečlenských 

zemí. Minimální rating však byl snížen na BBB ( S&P a Fitch) respektive na Baa2 

(Moody’s). Snížil se také minimální rating pro pokladniční poukázky a to na A-3 (S&P a 

Fitch) respektive na P-3 (Moody’s). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.investujeme.cz/investicni-zpravy/fitch-snizila-rating-peti-zemim-eurozony/
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Tabulka 4.10 Složení dynamického fondu 

Zdroj: portál investujeme.cz podle návrhu zákona č. 412: http://www.investujeme.cz/vynos-ze-

sporeni-v-ramci-ii-pilire-bude-mit-kazdy-ve-svych-rukou/ 

 

Zhodnocení a poplatky 

                 

       Penzijním společnostem náleží úplata za obhospodařování penzijních fondů. Poplatky 

jsou dvojího typu.  První poplatek je za správu majetku. Tento poplatek nesmí překročit 0,3% 

z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu fondu u dluhopisového fondu, 0,4% u fondu 

konzervativního, 0,5% u vyváženého fondu a 0,6% u fondu dynamického. Dalším poplatkem 

je poplatek za zhodnocení majetku. Jeho výše nesmí překročit 10% rozdílu mezi průměrnou 

roční hodnotou důchodové jednotky a nejvyšší průměrnou hodnotou důchodové jednotky 

v letech předešlých.  Druhý poplatek se týká pouze fondu konzervativního, vyváženého a 

Dynamický fond 

Dluhopisy ČR 

 

min. 20 % 

3,29 % 

Dluhopisy OECD, MFI (rating BBB, Baa2) 6,00 % 

Dluhopisy nečlenských zemí (rating BBB, Baa2) 6,00 % 

Peněžní pokladniční poukázky ČR, OECD (rating A-3, P-3) 1,74 % 

Peněžní pokladniční poukázky nečlenských zemí (rating A-

3, P-3) 
1,91 % 

Řízení likvidity, měnového, úrokového rizika 0,25 % 

Akcie max. 80 % 9,87 % 

http://www.investujeme.cz/vynos-ze-sporeni-v-ramci-ii-pilire-bude-mit-kazdy-ve-svych-rukou/
http://www.investujeme.cz/vynos-ze-sporeni-v-ramci-ii-pilire-bude-mit-kazdy-ve-svych-rukou/
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dynamického. Po odečtení těchto poplatků můžeme vyčíslit odhadované zhodnocení 

jednotlivých fondů. 

 

Tabulka 4.11 Odhadované zhodnocení fondů v II. pilíři 

 
Výsledné 

zhodnocení 

Poplatek za 

správu 

Poplatek za 

zhodnocení 

Připsané 

zhodnocení 

Dluhopisový 3,007% 0,300% 0,000% 2,707% 

Konzervativní 2,153% 0,400% 0,158% 1,595% 

Vyvážený 5,902% 0,500% 0,486% 4,916% 

Dynamický 8,246% 0,600% 0,688% 6,958% 

 

        Zdroj: portál investujeme.cz podle návrhu zákona č. 412 dostupné k 30.4.2012: 

http://www.investujeme.cz/vynos-ze-sporeni-v-ramci-ii-pilire-bude-mit-kazdy-ve-svych-

rukou/ 

        Nejvyšší připsané zhodnocení dosahuje fond dynamický. Portfolio tohoto fondu je 

ovšem z 80% tvořeno akciemi. Jedná se tedy také o investičně nejrizikovější fond. Obecně by 

dalo říct, že investičním horizontem pro toto portfolio by mělo být 10 a více let. Nejmenšího 

zhodnocení dosahuje fond konzervativní. Je to způsobeno skladbou portfolia a také poměrem 

1:4 který musí dodržovat mezi dluhopisy a pokladničníma poukázkama, které dosahují 

z důvodu kratší doby splatnosti menšího zhodnocení. Fondy budou také nabízet tzv. 

investičního autopilota. To znamená, že se ke konci cyklu budou přesouvat prostředky 

z rizikovějších aktiv do méně rizikových.  Tyto strategie jsou také známé pod pojmem 

strategie životního cyklu a v oblasti podílových fondů nejsou žádnou novinkou. 

 

Třetí pilíř důchodové reformy 

  

         Jedná se o reformovaný stávající systém spoření v penzijních fondech. Lidé, kteří již 

spoří v nějakém penzijním fondu budou automaticky převedení do právě tohoto pilíře 

http://www.investujeme.cz/vynos-ze-sporeni-v-ramci-ii-pilire-bude-mit-kazdy-ve-svych-rukou/
http://www.investujeme.cz/vynos-ze-sporeni-v-ramci-ii-pilire-bude-mit-kazdy-ve-svych-rukou/
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penzijního systému. Zůstanou zachovány pravidla, které měli u svých penzijních fondů. Tedy 

například podmínka garance nezáporného hospodářského výnosu. Tedy tyto smlouvy a takto 

převedené spoření neponese žádné investiční riziko do budoucnosti. Je logické, že s touto 

podmínkou souvisí i nízké procento zhodnocení vložených prostředků. Oproti tomu noví 

zákazníci penzijních společností již mohou očekávat vyšší zhodnocení svých financí, jelikož 

pravidla pro investování jejich uložených prostředků budou volnější. 

                Pokud se budeme věnovat stávající podpoře spoření ve formě státní podpory, ve 

třetím pilíři penzijního systému zůstane zachována a to i pro nově uzavřené smlouvy. Dojde 

pouze ke změně podmínek. Tyto podmínky jsou určeny kvůli již zmíněné momentální nízké, 

nedostatečné, měsíční úložce střadatelů. Minimální částka, ke které bude náležet státní 

příspěvek se zvýší i nynějších 100,- Kč na 300,- Kč. Zvýší se i státní příspěvek a daňová 

podpora se bude týkat střadatelů, kteří budou spořit 1000 – 2000 Kč měsíčně. 

 

Tabulka 4.12 Státní příspěvek ve III. Pilíři důchodového systému. 

 

Měsíční platba Státní příspěvek Státní příspěvek po 1.1.2013 

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

Kč 
0 Kč 

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

Kč 
0 Kč 

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

Kč 

90 Kč + 20 % z částky nad 300 

Kč 

   

1000 Kč 150 Kč 230 Kč 

 

 

Zdroj: portál pfkb.cz dostupné k 20.4.2012:  http://www.pfkb.cz/duchodova-reforma/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.pfkb.cz/duchodova-reforma/


 

 37 

 

Nedostatky penzijní reformy 

       

      Penzijní reforma se dočkala velké kritiky z mnoha důvodů. Probírané téma by nebylo 

celé, pokud bychom je nezmínili. Hlavní výtky jsou směřovány k druhému pilíři a je na místě 

uvést některé z nich. 

       Druhý pilíř bývá kritizován i za nevratnost jeho volby. Stát umožní převést odvod tří 

procenta z prvního pilíře do pilíře druhého, pokud odvod do druhého pilíře bude zvýšen o 

další dvě procenta z vlastní výplaty. Dojde tedy k tomu, že  „si nenávratně (již dříve bylo 

řečeno, že vývod do penzijních fondů bude činem nevratným) snížíte na úkor důchodu čistý 

příjem v produktivním věku. Jasné je také to, o kolik se vám v případě využití druhého pilíře 

sníží penze vyplácená z průběžného systému. Půjde až o 15% propad.“5 

         Jedním z největších nedostatků je ten, že reforma je připravována bez zapojení 

veřejnosti. Lidé si nejsou vědomí skutečností, které vedou stát k reformě a není jim 

vysvětlován ani její mechanismus. Stát také v případě druhého pilíře převádí část státního 

rozpočtu do rukou penzijních společností  a dále předpokládá přijetí zákona, který občanům 

uloží povinnost podílet se na soukromém podnikání penzijních fondů. Rozporuplné je zrušení 

nezáporného zhodnocení. Z řad účastníků je tato změna vnímaná negativně. Řada odborníků 

však tvrdí, že toto opatření konečně vyřeší problém kladné nuly a penzijní fondy tak budou 

moci přesunout své prostředky do akcií.  

 

 

 

4.2.2 Modelový příklad penzijní reformy 

 

          Pro popis penzijní reformy je vhodné uvést ilustrační příklad možností využití. 

Připravovanou penzijní reformu je pravděpodobně vhodné nasimulovat nějakým modelovým 

příkladem tak, aby bylo zřejmé, zda a pro jaké osoby je výhodná a jaký pilíř je v konkrétní 

situaci vhodné zvolit. 

                                                 
5
  http://spoctiduchod.mesec.cz/clanky/vyuzitim-druheho-pilire-si-snizite-duchod-od-statu-o-15-procent/ 

[on-line, 29.4.2012] 

 

http://spoctiduchod.mesec.cz/clanky/vyuzitim-druheho-pilire-si-snizite-duchod-od-statu-o-15-procent/
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          Je nutné mít na vědomí, že se jedná o model. Modelové příklady se snaží skutečnost 

zjednodušit tak, aby byly funkční. Nicméně v realitě je nutné počítat s řadou faktorů, které 

mohou mít vliv, často i zásadní. Tyto skutečnosti budou zmíněny, pokud to bude nutné, právě 

u prezentovaného příkladu. Ve stanovených modelech bude popsána situace,  pro osoby 

s průměrným příjmem a příjmem nadprůměrným, které investují v jednotlivých pilířích 

penzijní reformy.  Modelový příklad tvoří čtyři muži, kteří jsou uvedeni v tab. 4.13. Muž A je 

ročník 1977. Jeho hrubá mzda je 25 000,-Kč. Je mu  35 let a jeho důchodový věk je 67 let. 

Sociální pojištění  bude odvádět ještě 32 let. Muž B je stejný ročník, ale jeho hrubá mzda je 

45 000,- Kč. Muž C je ročník 1962. Důchodový věk muže C je 64 let.  Sociální pojištění bude 

tedy odvádět ještě 14 let. Hrubá mzda muže C je 25 000,- Kč. Poslední muž D je stejný 

ročník, ale má plat 45 000,- Kč. U všech zaměstnanců bude uváženo, že jejich mzda je dána 

jejich schopnostem a je v průběhu života relativně neměnná. Valorizaci mezd  v modelu 

nebude brána v potaz. Je předpoklad, že všichni muži pracovali od svých 18 let za stejnou 

mzdu. Suma zaplaceného sociálního pojištění se tedy bude lišit pouze podle mzdy a podle 

počtu let přispívání. Je  předpoklad, že nejsou žádné vyloučené dny z pojištění. 

 

Model pro první pilíř penzijní reformy 

         V této části budou vyčísleny odvody všech čtyř mužů. Důležitým ukazatelem bude doba  

návratnosti, která bude dokumentovat dobu, za kterou se nám odvedené prostředky vrátí. 

Tabulka 4.13 Model prvního pilíře 

Model 1. Pilíř  - zaměstnanec 

Subjekt Ročník Důchodový 

věk 

Hrubá Mzda SP měsíčně SP celkem Starobní 

Důchod 

Doba 

návratnosti 

Muž A 1977 67 25 000,-  1 625,-  955 500,-  11 293,- 
7let 

Muž B 1977 67 45 000,-  2 925,-  1 719 900,-  14 491,- 
9,9 let 

Muž C 1962 64 25 000,-  1 625,-  897 000,- 10 852,- 
6,9let 

Muž D 1962 64 45 000,-  2 925,-  1 614 600,- 13 894,- 
9,7 let 

Zdroj: Tabulka vlastní. Výpočet důchodu a důchodového věku přejat z 

http://www.penize.cz/kalkulacky/vypocet-duchodu#vypocetduchodu  

http://www.penize.cz/kalkulacky/vypocet-duchodu#vypocetduchodu
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         Tab. 4.13 dokumentuje, že doba návratnosti roste pomaleji  v porovnáním s celkově 

zaplaceným sociálním pojištěním. Je tedy vidět, že se jedná o sociální systém, který 

zvýhodňuje nižší příjmové skupiny.Sociální pojištění 6,5%, které odvádí zaměstnanec na svůj 

důchod není ovšem jediným odvodem na důchod. Zaměstnavatel odvádí dalších 25% z hrubé 

mzdy ve formě sociálního pojištění.  

 

 

Tabulka 4.14 Složení sociálního pojištění 

 

Složení sociálního pojištění vyplývajícího ze zaměstnání Sazba 

Zaměstnanec 6,5% 

Nemocenské pojištění 0% 

Důchodové pojištění 6,5% 

Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0% 

Zaměstnavatel 25% 

Nemocenské pojištění 2,3% 

Důchodové pojištění 21,5% 

Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 1,2% 

 

        Zdroj: Portál finance.cz: http://www.finance.cz/dane-a-mzda/mzda/odvody-socialniho-a-

zdravotniho-pojisteni/zamestanec-socialni-pojisteni/ 

 

          Tab. 4.14 nám ukazuje složení odvodu na sociální pojištění od zaměstnance a 

zaměstnavatele. Pro zaměstnavatele je SP náklad. Počítejme tedy s tím, že nerozlišuje, zda 

posílá 21,5% HM na důchod nebo by nám tu samou částku dal do výplaty. Za tohoto 

předpokladu můžeme ztotožnit odvod na důchodové pojištění zaměstnance a zaměstnavatele. 

Ten tedy nebude pouze 6,5%, ale 21,5% plus 6,5%. Celkem tedy 28%.   

 

 

Tabulka 4.15 Model prvního pilíře – zaměstnanec + zaměstnavatel 
 

http://www.finance.cz/dane-a-mzda/mzda/odvody-socialniho-a-zdravotniho-pojisteni/zamestanec-socialni-pojisteni/
http://www.finance.cz/dane-a-mzda/mzda/odvody-socialniho-a-zdravotniho-pojisteni/zamestanec-socialni-pojisteni/
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Zdroj: Portál peníze.cz: http://www.penize.cz/kalkulacky/vypocet-duchodu#vypocetduchodu, 

vlastní zpracování 

 

         Tab. 4.15 dokazuje, že pokud započítáme příspěvek zaměstnavatele, dramaticky nám to 

ovlivní dobu návratnosti. Starobní důchod se nám nezvětší, protože ten příspěvky 

zaměstnavatele zohledňoval i v předchozí tabulce. Doba návratnosti roste společně s hrubou 

mzdou a dobou, ve které jsme sociální pojištění platili. Při zvýšení platu u muže B o 80% 

doba návratnosti stoupne o 40,1%. Problémem však je, že průměrná délka života muže je 

v České republice kolem 74 let. Muž A by musel žít do 97,4 let a muž B dokonce až do 109,6 

let. Obdobně je to i u muže C a D. Je tedy velmi pravděpodobné, že všichni muži zemřou 

dříve a část prostředků jim tedy vyplacena nebude. Odhadem můžeme říct, že to bude více 

než polovina prostředků. Z toho jasně vyplývá, že první pilíř je velmi neefektivní co se týče 

návratnosti vložených prostředků. 

 

 

Model pro druhý pilíř penzijní reformy 

       

      Druhý pilíř budou tvořit penzijní společnosti. Ty budou nabízet čtyři typy fondů. 

Dluhopisový a konzervativní fond bude nakupovat především dluhopisy a státní pokladniční 

poukázky. Vyvážený a dynamický bude moct přesunout část svých aktiv do akcií. Víme, mezi 

kterými fondy si naši čtyři muži mohou vybírat. Budou vyčísleny změny hrubé mzdy, 

Simulace 1. Pilíř  - zaměstnanec + zaměstnavatel 

Subjekt Ročník Důchodový 

věk 

Hrubá Mzda SP měsíčně 

zaměstnanec 

+ 

zaměstnavatel 

SP celkem 

zaměstnanec 

+ 

zaměstnavatel 

Starobní 

Důchod 

Doba 

návratnosti 

Muž A 1977 67 25 000,- 7 000,- 4 116 000,- 11 293,- 30,4 let 

Muž B 1977 67 45 000,- 12 600,- 7 408 800,- 14 491,- 42,6 let 

Muž C 1962 64 25 000,- 7 000,- 3 864 000,- 10 852,- 29,7 let 

Muž D 1962 64 45 000,- 12 600,- 6 955 200,- 13 894,- 41,7 let 

http://www.penize.cz/kalkulacky/vypocet-duchodu#vypocetduchodu
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sociálního pojištění a naspořené částky, které budou spojeny s přestupem do druhého pilíře. 

Následně bude spočítána dvacetiletá anuita s  naspořené částky. Právě 20 let budou fondy 

druhého pilíře vyplácet účastníkům důchod. 

Tabulka 4.16 Pokles důchodu při přestupu do 2. pilíře 

Hrubý 

příjem/ročník 
1951 1956 1962 1966 1971 1977 1981 1986 1991 

20 000 Kč 27 260 487 705 911 1107 1300 1485 1663 

25 000 Kč 28 271 553 736 951 1209 1359 1554 1742 

42 000 Kč 33 320 600 872 1132 1382 1628 1866 2098 

45 000 Kč 34 331 665 903 1172 1481 1687 1936 2178 

 

       Zdroj: portál investujeme.cz dostupné k 20.4.2012: http://www.investujeme.cz/penzijni-

reforma-mensi-duchod-z-i-pilire/#poll 

        Podle výpočtu webu investujeme.cz poklesne starobní důchod muži A o 1 209,- Kč, 

muži B o 1 481- Kč, muži C o 553,- Kč a muži D o 665,-Kč. 

       Přestoupení  do druhého pilíře znamená řadu změn. Odvody se  zvýší o 2% vlastního 

příspěvku. 3%  sociálního pojištění se odkloní do druhého pilíře. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.investujeme.cz/penzijni-reforma-mensi-duchod-z-i-pilire/#poll
http://www.investujeme.cz/penzijni-reforma-mensi-duchod-z-i-pilire/#poll


 

 42 

Tabulka 4.17 Vyčíslení změn při přestupu do 2.pilíře 

Subjekt HM 3% ze SP 2% z HM Měsíční 

úložka 

celkem 

Počet let 

ve 2. pilíři 

Celkem 

převedeno 

do 2. pilíře 

Muž A 25 000 750 500 1 250 32 480 000 

Muž B 45 000 1 350 900 2 250 32 864 000 

Muž C 25 000 750 500 1 250 14 210 000 

Muž D 45 000 1 350 900 2 250 14 378 000 

 

         V tab. 4.17 vidíme kolik si jednotlivý muži budou přispívat do 2. pilíře. Ke konečné 

částce dojdeme vynásobením celkového měsíčního příspěvku 12 a vynásobením této hodnoty 

počtem let setrvání v druhém pilíři. Pochopitelně čím bude mít účastník větší mzdu a čím déle 

bude do pilíře přispívat tím větší bude mít naspořenou částku. 

 

Naspořené částky 

 

         Nejprve je pro výpočet celkové naspořené částky v rámci II. pilíře použit vzorec 

střadatel: 

 

                                                            

                                                                                                         

                                           
i

n
i

a
n
J

1)1(
 


                                                               (4.1)                                                                                 

 

 

kde:      Jn = celková výše naspořené částky 

             a = pravidelná platba (měsíční) 

             i = měsíční úroková míra (očištěná od poplatků) 

             n = počet úročených období (měsíců) 

    

         

http://www.investujeme.cz/navod-kolik-potrebujete-nasporit-do-duchodu/
http://www.investujeme.cz/navod-kolik-potrebujete-nasporit-do-duchodu/
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Tabulka 4.18. Celkově naspořené částky v jednotlivých fondech 

Subjekt Roční 

příspěvek 

Počet let 

v 2. pilíři 

Fond 

dluhopisový 

Fond 

konzervativní 

Fond 

vyvážený 

Fond 

dynamický 

Muž A 15 000 32 748 949 622 364 1 112 638 1 640 114 

Muž B 27 000 32 1 348 659 1 120 256 2 002 748 2 952 207 

Muž C 15 000 14 251 334 233 581 292 332 337 276 

Muž D 27 000 14 452 401 420 445 526 198 607 097 

 

       Tab. 4.18 ukazuje, že nejvíce si naspoří muž B. Spoří si nejdéle s největší úložkou. 

Naspořená částka logicky roste s agresivitou investice, počtem let a velikosti úložky. 

 

Anuitní splátky 

        Následně se z celkové naspořené částky vypočítá použitím vzorce umořovatel 20letá 

anuitní platba. Během čerpání těchto plateb se počítá s úročením zůstatku ve výši technické 

úrokové míry 2,4 % p.a. 

   

 

             
 

  ii

ii
Ja

n

n






1

1
0                                                                                     (4.2)  

 

kde:      a = anuitní platba 

            J0 = naspořená částka 

             i = úročení zůstatku během čerpání anuitních plateb 

             n = počet období čerpání 

 

         Díky procentní výměře částky vkládané do fondů II. pilíře lze očekávat s budoucím 

růstem nominálních mezd také přímo úměrný růst této vkládané částky. Systém je tak sám od 

sebe nastaven, aby co nejvíce potlačil negativní účinky inflace na budoucí hodnotu naspořené 

částky. Následující výpočet abstrahuje od inflace a poukazuje především na poměr hrubé 

http://www.investujeme.cz/navod-kolik-potrebujete-nasporit-do-duchodu/
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mzdy a částky čerpané z fondu II. pilíře během důchodového věku účastníka v současných 

hodnotách. Lze očekávat, že výše částek celého počítaného modelu se bude s časem neustále 

měnit, poměr hrubé mzdy a výplaty během důchodu však zůstane zachován. 

        

Tabulka  4.19. Anuita ve srovnání s poklesem důchodu 

Subjekt Anuita - Fond 

Dluhopisový 

Anuita - Fond 

Konzervativní 

Anuita – fond 

Vyvážený 

Anuita - fond 

Dynamický 

Pokles 

důchodu 

Muž A 1 520 1 263 2 259 5 994 1 209 

Muž B 2 738 2 274 4 066 5 994 1 481 

Muž C 510 474 593 685 553 

Muž D 918 854 1068 1233 665 

 

         V Tab. 4.19 jsou ukázány anuity podle jednotlivých typů fondů. V posledním sloupci je 

vyčíslen pokles důchodu při přestupu z 1. do 2. pilíře. Červeně jsou zvýrazněna ta pole, kde 

rozdíl mezi anuitní platbou a poklesem důchodu je záporný. Zeleně jsou zvýrazněna ta pole, 

kdy je rozdíl kladný. Vidíme, že pro Muže A, B a muže C je přestup výhodný do každého 

typu fondu. Pro muže C je výhodný přestup pouze do dynamického a vyváženého. Je dobré 

připomenout, že jsme v produktivním věku odváděli o 2% z hrubé mzdy více.  Lidé starší 35 

let by se o vstupu do druhého pilíře penzijní reformy měli rozhodnout do 1.7.2013. 
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Graf 4.1  Hranice výhodného přestupu do dluhopisového fondu 

 

         Zdroj: portál investujeme.cz, dostupné k 15.4.2012: http://www.investujeme.cz/duchodova-

reforma-komu-se-vyplati-ii-pilir/          

        Graf 4. ukazuje hranici výhodnosti přestupu do dluhopisového fondu druhého pilíře. Pro 

všechny příjmy rovny a vyšší těmto částkám se přestup vyplatí. Pro ročník 1951 je minimální 

výše hrubé mzdy pro výhodný přestup 22 000,- Kč. S rostoucím počet let v druhém pilíři 

klesá hodnota hrubé mzdy až na hodnotu minimální mzdy 8000,- Kč u ročníku 1986. Všem 

těmto  a mladším se přestup vyplatí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.investujeme.cz/duchodova-reforma-komu-se-vyplati-ii-pilir/
http://www.investujeme.cz/duchodova-reforma-komu-se-vyplati-ii-pilir/
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Graf 4.2  Hranice výhodného přestupu do konzervativního fondu 

 

         Zdroj: portál investujeme.cz, dostupné k 15.4.2012: http://www.investujeme.cz/duchodova-

reforma-komu-se-vyplati-ii-pilir/          

         

       Pro konzervativní fond se předpokládá menší zhodnocení než pro fond dluhopisový a 

proto ani nejmladší ročníky podle grafu 4.2  nedosáhnou minimální mzdy jako hranici pro 

výhodný přestup. Stejně jako u dluhopisového fondu je hranice pro ročník 1951 na úrovni 

22 000,- Kč. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.investujeme.cz/duchodova-reforma-komu-se-vyplati-ii-pilir/
http://www.investujeme.cz/duchodova-reforma-komu-se-vyplati-ii-pilir/


 

 47 

Graf 4.3  Hranice výhodného přestupu do vyváženého fondu 

 

         Zdroj: portál investujeme.cz, dostupné k 15.4.2012: http://www.investujeme.cz/duchodova-

reforma-komu-se-vyplati-ii-pilir/          

 

      Křivka grafu 4.3 vyváženého fondu klesá mnohem strměji než u fondu dluhopisového či 

konzervativního. Je to způsobeno vyšším očekávaným zhodnocením úspor v tomto 

vyváženém fondu. K dosažení částky minimální mzdy jako hraniční částky zde dosahují 

ročníky 1971 a mladší. Jako minimální investiční horizont pro výběr tohoto fondu je 

doporučeno 5 let. Ročníky 1955 a starší by tedy měli volit jiný typ fondu. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.investujeme.cz/duchodova-reforma-komu-se-vyplati-ii-pilir/
http://www.investujeme.cz/duchodova-reforma-komu-se-vyplati-ii-pilir/
http://www.investujeme.cz/vynosy-penzijnich-fondu-2011-inflaci-prekonaji-nejspis-jen-dva/
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Graf 4.4  Hranice výhodného přestupu do dynamického fondu 

 

         Zdroj: portál investujeme.cz, dostupné k 15.4.2012: http://www.investujeme.cz/duchodova-

reforma-komu-se-vyplati-ii-pilir/          

 

       Křivka grafu 4.4 dynamického fondu klesá nejstrměji ve srovnání s ostatnímy fondy. 

Minimální mzdy jako hraniční částky pro výhodný přestup do druhého pilíře zde dosahují 

ročníky 1967 a mladší. V tomto graf není počítáno se strategií investičního autopilota, která 

by posunula hranici minimální mzdy. 

        Vezmeme-li v úvahu, že plánovaná důchodová reforma je určená především 

pro účastníky mladší 35 let, narozené v době přestupu (1. ledna 2013) v roce 1978 a později, 

je po posouzení investičního horizontu pro všechny vhodné investovat v rámci dynamického 

fondu. Hraniční částkou při 100% výkonnosti v tomto fondu pro tyto ročníky je 8 000 Kč, čili 

minimální mzda. Přestup do II. pilíře v rámci penzijního systému ČR je tedy z primárně 

cílených skupin obyvatel vhodný pro všechny. 

       

 

 

 

 

http://www.investujeme.cz/duchodova-reforma-komu-se-vyplati-ii-pilir/
http://www.investujeme.cz/duchodova-reforma-komu-se-vyplati-ii-pilir/
http://www.investujeme.cz/duchodova-reforma-nasporime-si-dostatek/
http://www.investujeme.cz/vynos-ze-sporeni-v-ramci-ii-pilire-bude-mit-kazdy-ve-svych-rukou/
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 Modelový příklad pro třetí pilíř penzijní reformy 

 

        Poslední možností využití penzijní reformy je třetí pilíř důchodového pojištění. Třetí pilíř 

funguje v podstatě stejně, jak je znám již dnes. Jedná se o formu individuálního spoření 

v penzijním fondu, který povedou penzijní společnosti. Účastník si sám zvolí jednak výši 

měsíční úložky a tuto výši může v průběhu spořícího období měnit podle své aktuální finanční 

situace. Je možnost zcela přerušit ukládání prostředků, nicméně takový krok znamená 

nepřipsání státní podpory, což znamená silně nevýhodnou situaci. K vlastnímu spoření je 

účastníkovi připisována státní podpora. Rozdíl, oproti stávajícímu systému je ten, že fondy 

nebudou povinny zachovat minimálně nulovou míru zhodnocení finančních prostředků. Tato 

podmínka však zůstává zachována pro střadatele, kteří si založili penzijní spoření před 

důchodovou reformou a nechtějí systém měnit, například právě kvůli míře rizika. Právě lidé, 

spořící již nyní v penzijních fondech budou i po provedené důchodové reformě ve svých 

spořeních pokračovat právě ve třetím pilíři.  Stávající smlouvy těchto střadatelů zůstanou 

zachovány včetně původních podmínek – tedy především včetně podmínky nulového 

investičního rizika. Nově zakládané smlouvy do nových fondů třetího pilíře již budou mít 

teoretickou možnost vyššího zhodnocení, jelikož společnosti nebudou zatíženy právě 

podmínkou nulového investičního rizika. Penzijní společnosti získají u nově zakládaných 

smluv tedy volnost ve formě investování. Volba třetího pilíře je dobrovolná. Zákonem 

stanovený odvod do prvního pilíře zůstává neměnný a je odváděn v plné výši. Spoření bude 

podporováno připisováním státní podpory. Změna výše státní podpory tak, že výhodnější 

budou vyšší měsíční úložky má stimulovat střadatele k vyšším vkladům, které jsou 

efektivnější pro budoucí výplaty důchodů. 
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Tabulka 4.20 Srovnání státních příspěvků 

 

Zdroj: portál penzijního fondu Generali, generalipf.cz dostupné k 20.4.2012: 

http://www.generalipf.cz/cz/horni-menu/duchodova-reforma-od-roku-2013/c2344 

 

        Pokud konzervativní střadatel zachová stávající penzijní připojištění a i nadále setrvá ve 

fondu, který garantuje nulové investiční riziko, lze předpokládat, že zhodnocení financí bude 

probíhat jen formou připsané státní podpory. Je patrné, že takové spoření negarantuje téměř 

žádné zvýhodnění ke státnímu důchodu, zejména u malých částek spoření. Tato skutečnost 

jen podporuje tvrzení, že stávající průměrná výše měsíční úložky není dostatečná. Rovněž je 

patrné, že i u měsíční úložky v hodnotě 1000 Kč, což je poměrně značná částka 

v konzervativním fondu nelze čekat výnosy, které by byly v důchodovém věku přínosem.  

        Všichni čtyři muži si budou do třetího fondu odkládat 2% z hrubé mzdy. 3% sociálního 

pojištění nám stát nedovolí vyvázat do třetího pilíře, a proto budou odváděna do prvního 

pilíře.  To znamená, že v případě mužů A a C, kteří mají hrubou mzdu 25 000,- Kč bude 

měsíční úložka 500,-Kč plus státní příspěvek ve výši 130,-Kč. Celkem bude úložka 630,-Kč. 

V případě mužů B a D, kteří mají hrubou mzdu 45 000,-Kč bude úložka 900,-Kč plus státní 

příspěvek 210,-Kč. Celkem bude úložka 1 110,-Kč. Efektivní úrokovou míru stanovíme na 

základě minulých vnosů fondů na 3%. Metodika výpočtu bude stejná jako při výpočtu 

v kapitole o druhém pilíři. Pomocí střadatele vypočteme celkovou částku. Potom bude 

spočítána anuita ke které bude přičten důchod za 3% sociálního pojištění odvedeného do 

prvního pilíře. 

http://www.generalipf.cz/cz/horni-menu/duchodova-reforma-od-roku-2013/c2344
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Tabulka 4.21 Srovnání naspořených částek v 2. a 3. pilíři 

Subjekt Naspořená 

částka v 3. 

pilíři 

Naspořená 

částka v 2. 

pilíři – 

dluhopisový 

fond 

Naspořená 

částka v 2. 

pilíři – 

konzervativní 

fond 

Naspořená 

částka v 2. 

pilíři – 

vyvážený 

fond 

Napořená 

částka v 2. 

pilíři – 

dynamický 

fond 

Muž A 396 921 
748 949 622 364 1 112 638 1 640 114 

Muž B 699 337 
1 348 659 1 120 256 2 002 748 2 952 207 

Muž C 129 173 
251 334 233 581 292 332 337 276 

Muž D 227 590 
452 401 420 445 526 198 607 097 

 

         Tab. 4.21 ukazuje porovnání naspořených částek ve fondech druhého pilíře a ve fondu 

třetího pilíře. Částky z fondu třetího pilíře jsou menší z důvodu pokles měsíční úložky z 5% 

hrubé mzdy na 2% hrubé mzdy. Pro porovnání je potřeba spočítat dvacetiletou anuitu, ke 

které přičteme důchod za 3% hrubé mzdy odvedené do prvního pilíře. 
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Tabulka 4.22  Srovnání vyplacených anuit 

 

      Tab. 4.22 srovnává anuity z jednotlivých typů fondů druhého pilíře s celkovou anuitou 

z prvního a třetího pilíře. Červeně jsou zvýrazněna pole, kdy je rozdíl mezi anuitou z prvního 

a třetího pilíře a anuitou z druhého pilíře  záporný. Zeleně je pole vybarveno, když je tento 

rozdíl kladný. To znamená, že je výhodné pro všechny muže vstoupit do dynamického fondu 

druhého pilíře proti variantě setrvání v prvním pilíři a vložení 2% hrubé mzdy do fondu 

třetího pilíře. Pokud by volili ovšem fondy dluhopisové a konzervativní, pak by prodělali. 

Muž D by prodělal I při vstupu do vyváženého fondu. 

       

Jiné možnosti investic  

 

         Penzijní reforma a investice do druhého i třetího pilíře nejsou jediným možným řešením 

přípravy na neproduktivní věk. Nutnost spoření v prvním pilíři je povinná. Druhý a třetí pilíř 

povinný není a je možné řešit problém jiným způsobem. Existuje celá řada možností  

vlastních investic s rozdílnou mírou rizika. Je možné investovat do akcií, dluhopisů, komodit, 

finančních derivátů po vlastní spoření na spořících účtech nebo investice do nemovitostí atd. 

V kontextu penzijní reformy a řešení výhodnosti spoření v jednotlivých pilířích je zajímavé 

Subjekt Anuita 

3. pilíř 

Důchod 

1. pilíř 

Celkem 

1. + 3. 

pilíř 

Anuita 2. 

pilíř 

dluhopisový 

Anuita 2. 

pilíř 

konzervativní 

Anuita 2. 

pilíř - 

vyvážený 

Anuita 2. 

pilíř - 

dynamický 

Muž A 806 1 209 2 015 1 520 

 

1 263 2 259 3 330 

Muž B 1 420  1 481 2 901 2 738 2 274 4 066 5 994 

Muž C 262 553 815 510 474 593 685 

Muž D 462 665 1 127 918 854 1068 1233 
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porovnat tuto formu klasické cesty k zajištění života v neproduktivním věku s možností 

investice do podílových fondů. 

         Dnes jsou rozšířené dva způsoby investování do podílových fondů. Prvním způsobem je 

nakupování podílových jednotek přes investiční životní pojištění. Tato forma je ovšem méně 

výhodná než nakupování podílových jednotek přes investiční společnost. U investičního 

životního pojištění dochází ke zdvojování poplatků, které platí klient. Jednak se platí poplatky 

fondu za správu majetku a potom se platí také samotné pojišťovně za správu a vedení 

smlouvy. Navíc vstupní poplatek je investičního životního pojištění zhruba dvakrát větší než 

u investiční společnosti. Možná nejpodstatnějším rozdílem je však to, že u investičního 

životního pojištění je odbytné zdaněno 15% daní z kapitálového výnosu. Výnos podílových 

listů je po šesti měsících držení osvobozen od této daně. Z těchto důvodů se budeme zabývat 

nákupem podílových listů přes investiční společnost. Pro náš model si vybereme investiční 

společnost Conseq. Tato investiční společnost má tradičně dobré jméno a spolupracuje 

s mnoha státníma organizacemi. Pro náš model zvolíme  produkt Active incest. V produktu 

Active invest si můžeme zvolit, obdobně jako v druhém pilíři, mezi strategií konzervativní, 

vyváženou a dynamickou. Složení portfolia je obdobné jako u fondů 2. pilíře. Portfolio navíc 

aktivně spravováno a prostředky jsou přesouvány dle aktuální situace na finančních trzích. Do 

produktu budou všichni čtyři muži spořit 2% z hrubé mzdy tomu bylo  u třetího pilíře. 

 

Tabulka  4.23 Srovnání naspořených částek druhého pilíře a podílových fondů 

Subjekt Konzervativní 

- 2. pilíř 

Konzervativní   

Active invest 

 Vyvážená 

-  2.pilíř 

Vyvážená 

- Active 

invest 

 Dynamická 

– 2.pilíř 

Dynamická 

Active 

invest 

Muž A 
622 364 

268 228  
1 112 638 

537 144  
1 640 114 1 031 571 

Muž B 
1 120 256 

482 811  
2 002 748 

 966 860  
2 952 207 1 856 828 

Muž C 
233 581 

112 115  
292 332 

127 823  
337 276 163 625 

Muž D 
420 445 

201 807  
526 198 

230 081  
607 097 294 526 

  

        Zdroj: Kalkulačka Conseq, vlastní zpracování 
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        Z tab. 4.23 je jasně patrné, že Active invest  je z důvodu menší úložky (pouze 2% 

z hrubé mzdy) také méně výkonný. Konkrétní složení portfolia jednotlivých strategií 

naleznete v přílohách 4 – 6. Velkou výhodou oproti všem pilířům je mnohem snadnější 

přístup k prostředkům bez jakýkoliv krácení výnosů. Ze zákona je fond povinen do 30 dnů od 

přijetí výpovědi smlouvu zrušit a prostředky vyplatit. To je u ostatních pilířů nemožné. Aby 

bylo srovnání úplné spočítáme nyní dvacetiletou anuitu z naspořených částek v podílových 

fondech ke které přičteme důchod, který nám náleží za 3% hrubé mzdy odvedené do prvního 

pilíře. 

Tabulka 4.24 Srovnání anuit z druhého pilíře s anuitami z podílových fondů 

Subjekt Anuita 

Konzervativní 

-2. pilíř 

Anuita 

Konzervativní   

Active invest 

+ 

1. pilíř 

 Anuita 

Vyvážená 

2.pilíř 

Anuita 

Vyvážená 

Active 

invest + 

1. pilíř 

 Anuita 

Dynamická  

2.pilíř 

Anuita 

Dynamická 

Active 

invest 

Muž A 1 263 1 754  2 259 2 299  3 330 
3 303 

Muž B 2 274 2 461  4 066 3 444  5 994 
5 251 

Muž C 474 780  593 812  685 
885 

Muž D 854 1 074  1068 1 132  1233 
1 263 

 

      Tab. 4.24 srovnává anuity z jednotlivých fondů druhého pilíře se  součtem anuity  

z podílových fondů a důchodu z prvního pilíře, který náleží účastníkovi za 3% jeho hrubé 

mzdy. Anuity, které jsou v jednotlivých srovnáních vyšší jsou uvedeny v zeleném poli. 

Anuity, které vyšly v jednotlivých srovnáních nižší, jsou v červeném poli.  

     Aby bylo srovnání úplné, je potřeba srovnat anuity z třetího pilíře s anuitami z podílových 

fondů. 
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Tabulka 4.25 Srovnání anuity z třetího pilíře s anuitami z podílových fondů 

Subjekt Anuita 3. pilíř Anuita podílový 

fond 

konzervativní 

Anuita Podílový 

fond  vyvážený 

Anuita podílový 

fond dynamický 

Muž A 806 545 1 090 2094 

Muž B 1 420 980 1 963 3 770 

Muž C 262 227 259 332 

Muž D 462 409 467 598 

 

      Tab. 4.25 srovnává výší anuity z fondu třetího pilíře s anuitami z podílových fondů. 

V červeném poli jsou zvýrazněny anuity z podílových fondů, které jsou nižší než anuity 

z fondu třetího pilíře. V zeleném poli jsou naopak zvýrazněné anuity z podílových fondů, 

které jsou vyšší než anuita z fondu třetího pilíře. 

 

4.2.3 Vyhodnocení modelového příkladu 

         

      . Vyhodnocení bude provedeno podle jednotlivých mužů a typů investičních strategií: 

1) Muž A 

A) Dynamická: Pokud bude muž A investovat dynamicky do akcií, pak největší 

dvacetileté anuitní splátky dosáhne, pokud přestoupí do druhého pilíře. 

B) Vyvážená: Při vyvážené investici dosáhne nejvyšší možné anuity, pokud setrvá 

v prvním pilíři a 2% hrubé mzdy investuje do podílových fondů 
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C) Konzervativní: Při konzervativní investici dosáhne nejvyšší anuity muž A, pokud 

setrvá v prvním pilíři a 2% hrubé mzdy bude investovat do fondu třetího pilíře. 

2) Muž B 

A) Dynamická: Pokud bude muž B investovat dynamicky, pak nejvyšší anuity dosáhne 

při přestupu do druhého pilíře. 

B) Vyvážená: Pokud bud muž B investovat vyváženě, pak nejvyšší anuity dosáhne při 

vstupu do druhého pilíře. 

C) Konzervativní: Při konzervativní strategii je nejvyšší anuity dosaženo při setrvání 

v prvním pilíři investici 2% hrubé mzdy do fondu třetího pilíře. 

3) Muž C 

A) Dynamická: Muž C dosáhne nejvyšší anuity při setrvání v prvním pilíři a investici 2% 

hrubé mzdy do podílových fondů 

B) Vyvážená: Při vyvážené strategii dosáhne nejvyšší možné anuity, pokud setrvá 

v prvním pilíři a 2% hrubé mzdy vloží do fondu třetího pilíře. 

C) Konzervativní: Při konzervativní strategii dosáhne nejvyšší možné anuity, pokud 

setrvá v prvním pilíři a 2% hrubé mzdy vloží do fondu třetího pilíře. 

4) Muž D 

A) Dynamická: Muž D dosáhne nejvyšší anuity při setrvání v prvním pilíři a investici 2% 

hrubé mzdy do podílových fondů 

B) Vyvážená: Muž D dosáhne nejvyšší anuity při setrvání v prvním pilíři a investici 2% 

hrubé mzdy do podílových fondů 

C) Konzervativní: Při konzervativní strategii dosáhne nejvyšší možné anuity pokud setrvá 

v prvním pilíři a 2% hrubé mzdy vloží do fondu třetího pilíře. 

 

      Penzijní reforma je primárně cílena na občany mladší 35 let. To se potvrzuje v našem 

modelu. Pro muže C a D přestup výhodný není. Pro mladší muže A a B se již výhoda 

přestupu projevuje. Je možné konstatovat, že se snižujícím se věkem bude stoupat i zisk 

z přestupu. Penzijní reforma má smysl. O její podobě jistě můžeme polemizovat, ale je 

zřejmé, že uskutečněna být musí.                 
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Závěr 

 

         Téma důchodu je v sociálním státě téma nadčasové. Každý se musí zamyslet, z čeho 

bude mít příjmy v neproduktivním věku. Finančních produktů je na trhu bezpočet a tak člověk 

hledá vhodný nástroj pro zabezpečení svého příjmu. Toto téma velmi zvýrazňuje fakt 

nastávající důchodové reformy. 

         V práci byl popsán stávající průběžný systém sociálního zabezpečení pro výplatu 

důchodů, včetně platného systému penzijního připojištění, jako formy odpovědné přípravy na 

zajištění osobního standardu jednotlivce v neproduktivním věku. 

         Zhodnotit připravovaný systém a jeho kvality dopředu před uvedením v praxi je složitá 

záležitost. Systém má své nedostatky. Zejména u druhého pilíře, kdy je do penzijních 

společností navíc odváděna část hrubé mzdy, může v případě nepříznivého vývoje dojít ke 

ztrátě i těchto financí. Naopak, pokud by vývoj byl příznivý, lze ve druhém pilíři získat 

relativně vysoké zhodnocení právě proto, že jsou investovány a zhodnocovány i finance, které 

by v prvním pilíři zhodnocovány nebyly. Je ovšem zřejmé, že tato výhoda je vyvážena 

nemožnosti z druhého pilíře v případě nepříznivých podmínek v osobním životě vystoupit. 

         Předpokládaná nejvýnosnější varianta pro všechny muže z našeho modelu je  soukromá 

investice do podílových fondů. Dnes jsou na trhu již dobré a tradiční značky fondů, které mají 

obdobné složení jako připravované fondy druhého pilíře. Není proto třeba mít z těchto fondů 

přílišné obavy. Navíc trh nabízí kvalitní investiční poradce, kteří umí diverzifikovat riziko a 

s ohledem na klientovo přání a cíle doporučit vhodné portfolio. Velkou výhodou je fakt, že 

v případě osobní finanční krize můžeme prostředky z fondu relativně snadno dostat zpět 

společně se zhodnocením.  

        Samozřejmě se nemusíme rozhodnout pouze pro jednu variantu. Můžeme si spořit 

v druhém pilíři a navíc v podílových fondech nebo fondech třetího pilíře. Důležité ovšem 

zůstává, abychom si stanovili své přání a cíle do důchodového věku, předběžně spočítali 

náklady, které budou s naším životem v důchodu spojeny, a na základě toho zvolili optimální 

řešení.  
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