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Příloha č. 1 Důchodový věk pojištěnců narozených v období let 1936 až 1977 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění  
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Příloha č. 2 Vzor ankety 

 

Dobrý den,  

 

jmenuji se Monika Spáčilová, jsem studentka VŠB – TUO. Tímto bych Vás chtěla poţádat o 

spolupráci na mé bakalářské práci na téma Důchodová reforma v České republice vyplněním 

krátké ankety, která je zcela anonymní. Při vyplňování označte pouze jednu odpověď, pokud 

není uvedeno jinak. 

 

Tímto Vám děkuji za spolupráci. 

 

Pohlaví □ Muţ □ Ţena 

Věk  □ 18 – 35 □ 36 – 50 □ 51 - 65 

 

1. Odkládáte si finanční prostředky na zabezpečení ve stáří? Pokud ano, kolik měsíčně? 

□ Ne □ 1 – 500 Kč □ 501 - 1000 Kč □ více neţ 1000 Kč 

 

2. V případě, ţe se zabezpečujte na stáří, jakým způsobem? Můţete zvolit více odpovědí. 

□ Penzijní připojištění 

□ Stavební spoření 

□ Ţivotní pojištění 

□ Spořící účty 

□ Investice do nemovitostí 

□ Investice do cenných papírů  

□ Jiné 

 

3. Domníváte se, ţe budete ve stáří dostatečně zabezpečeni? 

□ Určitě ne □ Spíše ne □ Spíše ano □ Určitě ano 

 

4. Myslíte si, ţe pro Vás bude dostatečným zabezpečením ve stáří pouze státní starobní 

důchod? 

□ Určitě ne □ Spíše ne □ Spíše ano □ Určitě ano 

 

5. Od 1.1.2013 vstoupí v platnost důchodová reforma, která zavádí moţnost spoření na stáří 

v penzijních fondech. Máte dostatečné informace o moţnosti rozšíření zabezpečení ve 

stáří tímto způsobem? 

□ Určitě ne □ Spíše ne □ Spíše ano □ Určitě ano 
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6. Odkud jste získali informace o této reformě? Můţete zvolit více odpovědí. 

□ Sdělovací prostředky □ Internet □ Odborné články a literatura  

□ Od známých □ Jiné 

 

7. Vstoupili byste do II. pilíře důchodového systému, který představuje vyvázání 3 % 

z vyměřovacího základu z I. pilíře a dalších 2 % z vyměřovacího základu, které vkládá 

účastník z vlastních prostředků? 

□ Určitě ne □ Spíše ne □ Spíše ano □ Určitě ano 

 

8. Máte důvěru v penzijní fondy, které budou spravovat II. pilíř důchodového systému? 

□ Určitě ne □ Spíše ne □ Spíše ano □ Určitě ano 

 

9. Označte jednu z připravovaných penzijních společností, která u Vás vzbuzuje největší 

důvěru. 

□ AEGON Penzijní fond, a.s.  □ Allianz penzijní fond, a.s.   

□ AXA penzijní fond a.s.   □ ČSOB Penzijní fond Stabilita, a. s.   

□ Generali penzijní fond a.s.  □ ING Penzijní fond, a.s.  

□ Penzijní fond České pojišťovny, a.s. □ Penzijní fond České spořitelny, a.s.  

□ Penzijní fond Komerční banky, a.s. □ ţádná 

 

10. Kterou strategii investování finančních prostředků vkládaných do fondu byste zvolili? 

□ Všeobecná strategie – většina prostředků bude investována do státních dluhopisů ČR, 

v menší míře pak do státních dluhopisů zemí EU a OECD splňující určitá kvalitativní 

kritéria.  

□ Konzervativní strategie – prostředky budou investovány do dluhopisů členských států 

EU a srovnatelně bezpečných dluhopisů a také likvidních aktiv, např. nástrojů peněţního 

trhu.  

□ Vyváţená strategie – zde jsou prostředky investovány do dluhopisů a v menší míře do 

akcií, popř. hotovosti i nemovitostí.  

□ Dynamická strategie – prostředky jsou investovány do dluhopisů, které mohou mít 

niţší rating (tzn. nemusí být tak solidní), a do akcií, ve kterých můţe být uloţena většina 

majetku, popř. rovněţ do nemovitostí. 

 

11. Myslíte si, ţe přijatá důchodová reforma je v současné době potřebná? 

□ Určitě ne □ Spíše ne □ Spíše ano □ Určitě ano 

Zdroj: Vlastní zpracování 


