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Anotace 

 

Cílem diplomové práce bylo, najít optimální míru vyuţití v případě komerčního 

pilíře zabezpečení důchodu, které je na současném českém trhu k dispozici. V úvodu jsou 

definovány produkty, kterých se analýza týká a specifikován současný důchodový systém. 

Ve druhé kapitole této práce byla provedena analýza důchodového pojištění, které je 

součástí komerčního pojištění. Třetí kapitola zahrnuje analýzu penzijního připojištění. 

Čtvrtá kapitola se věnuje optimálnímu vyuţití obou produktů, modelacím a výběru 

konkrétního řešení. Závěr zhodnocuje výsledky analýz. 

 

 

Klíčová slova: důchodové pojištění, penzijní připojištění, nákladovost pojištění 

 

Summary  

  In the present thesis was to find the optimal utilization rate for commercial pillar 

pension provision, which is currently on the Czech market is available. The introduction 

defines the products, which covers the analysis and specifies the current pension system. In 

the second chapter of this thesis was an analysis of pension insurance, which is part of 

commercial insurance. The third chapter includes an analysis of pension insurance. The 

fourth chapter deals with the optimal use of both products modelacím and selection of a 

specific solution Conclusion evaluates the results of the analysis. 
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1. ÚVOD  

 

 

Obsahem diplomové práce je srovnání penzijního připojištění a důchodového pojištění, 

které instituce nabízí jako jeden z produktů v rámci komerčního ţivotního pojištění. 

Nejedná se zde o základní důchodové pojištění, které tvoří spolu s nemocenským 

pojištěním součást sociálního zabezpečení v uţším slova smyslu. 

Česká republika nemá a to zejména kvůli stárnutí populace, dost peněz na financování 

dosavadního průběţného systému. Pokud by se nic nezměnilo, výrazně by se za pár let 

sníţil poměr výše důchodů k předchozí mzdě. Reforma má nejen ulevit státu, ale také 

zvýšit vazbu mezi povinně odváděným pojistným a následnou výší důchodů. Lidé si 

začnou část peněz spořit na svůj účet a zmírní se závislost na početní i ekonomické síle 

dalších generací. 

Od roku 2013 by lidé měli část povinných odvodů na důchodové pojištění nově 

směřovat do soukromých penzijních fondů na svůj vlastní důchodový účet. Dosud jsou 

důchody financovány průběţným systémem, peníze však nejdou na jejich účet (jejich 

budoucí důchod),  ale  rovnou  současným důchodcům.  Takzvaný státní pilíř sice i nadále 

zůstane dominantní, jeho role však postupně klesne. 

Český důchodový systém tvoří v současné době v podstatě dva pilíře. Základní 

povinný dávkově definovaný, průběţně financovaný pilíř a doplňkový dobrovolný, 

příspěvkově definovaný a kapitálově financovaný pilíř penzijního připojištění se státním 

příspěvkem. Součástí doplňkového dobrovolného pilíře je také soukromé ţivotní pojištění.  

Z prvního pilíře jsou poskytovány důchody starobní, invalidní a pozůstalostní 

(vdovské, vdovecké a sirotčí). Vedle toho existuje dobrovolné doplňkové, příspěvkově 

definované (DC), kapitálově financované penzijní připojištění se státním příspěvkem. 

Penzijní připojištění se státním příspěvkem je moţno podle terminologie EU povaţovat za 

třetí pilíř důchodového systému. 

Další sloţkou jsou produkty komerčních pojišťoven - zejména ţivotního pojištění. V 

členských státech EU obvyklý druhý pilíř (zaměstnavatelské penzijní systémy) v českém 

důchodovém systému neexistuje.  

Cílem diplomové práce je najít optimální míru vyuţití v případě komerčního pilíře 

zabezpečení důchodu. 
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2. ANALÝZA DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ 

 

2.1. Důchodové pojištění 

Důchodové pojištění je forma kapitálového pojištění, které je dnes nabízeno jako 

produkt komerčních institucí. Kapitálové ţivotní pojištění v sobě zahrnuje pojištění pro 

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

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

doţití. Navíc nabízí garantované zhodnocení finančních prostředků, kdyţ maximální výše 

technické úrokové míry činila v roce 2010 2,4% a v roce 2011 činí 1,9 % (vyhláška č. 

458/2006 Sb.).  

Jak pojištění funguje? Ze zaplaceného pojistného jsou odečteny náklady na krytí 

pojistné ochrany a poplatky. Zbývající část pojistného slouţí k tvorbě rezervy pojištění.     

V případě úmrtí klienta pojišťovna vyplatí obmyšlené osobě sjednanou pojistnou částku.  

V případě doţití bude pojištěnému vyplacena sjednaná pojistná částka včetně podílů na 

výnosech. Důchodové kapitálové pojištění se také sjednává pro riziko smrti a invalidity, 

jedná se o jeden typ ţivotního kapitálového pojištění a základním cílem je zajištění 

standardní ţivotní úrovně v seniorském věku. Stejně jako u klasického ţivotního pojištění 

je tady moţnost sníţení základu daně. Kapitálové pojištění můţeme povaţovat za 

dlouhodobý produkt, pro maximalizaci zhodnocení se doporučená doba trvání pojištění 

pohybuje od 10 let výše [1]. 

Základem důchodového pojištění je vţdy sjednání výplaty tzv. základního důchodu. 

Vedle toho je moţné sjednat tzv. pozůstalostní důchod, který je splatný v případě úmrtí 

pojištěného obmyšlené osobě. Dále je moţné sjednat tzv. dočasný důchod, který se 

vyplácí pojištěnému v případě jeho plné invalidity, pokud k ní dojde po určité době od 

uzavření pojistné smlouvy a před splatností základního důchodu. 

Kaţdá komerční pojišťovna, která má tento produkt ve své nabídce a umoţňuje 

klientovi zvolit takové parametry pojištění, které mu budou vyhovovat. Délka trvání 

pojištění a výše pojistné částky záleţí na přání klienta, přičemţ konec pojištění bývá 

stanoven zpravidla dosaţením věkové hranice 50-70 let.  
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2.2. Kalkulace pojistného 

Při kalkulaci pojistného, neboli stanovení výše pojistného, se stanoví cena za jednotku 

výkonu pojišťovny, pro jednotlivý pojistný produkt: 

 jednotka výkonu pojišťovny = pojistný produkt                                                     (1) 

Při kalkulaci je tedy třeba znát:         

 která rizika jsou daným druhem pojištění kryta 

 jaká je pravděpodobnost realizace příslušných rizik 

 jakých forem pojištění je v konstrukci pojištění vyuţito 

 technické podklady pro výpočet pojistného (výše plnění, technická úroková 

míra, vztah k tvorbě rezerv pojišťovny, škodní tabulky, správní poplatky 

pojišťovny, velikost kalkulovaného zisku, apod.) 

Sloţitost kalkulace závisí na rozsahu pojistné ochrany, tzn., čím více se přihlíţí 

k individuálním podmínkám pojistníků a rizikovosti, tím je kalkulace sloţitější. Rovněţ  

souvisí  s vynaloţením vyšších správních nákladů. 

Tarif pojistného (tzv. brutto pojistné BP) je součet tří základních sloţek: 

 BP = NP + KSN + KZ                                                                                             (1) 

kde: 

NP: netto pojistné  

KSN: kalkulované správní náklady 

KZ: kalkulovaný zisk          

Netto pojistné NP  představuje část tarifu pojistného, která je určena k pokrytí výdajů 

pojišťovny na pojistná plnění včetně tvorby rezerv. Odráţí velikost rizika a je klíčovou 

sloţkou tarifu pojistného. Při jeho stanovování vychází pojišťovny ze statistických údajů o 

škodném průběhu (pravděpodobnost výskytu daného rizika, velikost škod v důsledku 

realizace daného rizika, počet pojistných událostí, velikosti škod zjištěných za minulá 

období). Statistické údaje o počtu a velikosti pojistných plnění se pouţívají k vytváření tzv. 

škodních tabulek (fiktivní soubory udávající rozsah škod v závislosti na určitých 
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příčinách). V modelovém případě se má netto pojistné rovnat výši očekávaného pojistného 

plnění připadajícího na jednu pojistku. Obecně by tady mělo platit:  

počet pojistek * netto pojistné = poč.škodních případů * prům. výše pojis.plnění     (1)  

↓↓↓ 

netto pojistné =(poč. škodních případů / poč. pojistek) * prům. výše pojist. plnění   (1) 

Stanovení výše netto pojistného závisí na míře individualizace. Lze vycházet z pojetí:  

 jednotného netto pojistného 

 diferencovaného netto pojistného 

 individualizovaného netto pojistného        

 

2.2.1. Jednotné pojistné 

V praxi se uplatňuje spíše okrajově u jednodušších pojistných produktů. Je určeno 

na základě vztahu:  

netto pojistné = celkové očekávané pojistné plnění / počet pojistek                             (1) 

            

2.2.2. Diferencované pojistné 

Jedná se o určení pojistného podle určitých faktorů, tzv. tarifních proměnných, které 

jsou důleţité z hlediska daného druhu pojištění. Podle nich se vytvářejí tarifní třídy 

(homogenní skupiny pojistných smluv, pro něţ je pojištěné riziko přibliţně stejné). 

Tarifními proměnnými mohou být např. stáří, povolání pojištěného, velikost a kvalita 

pojištěného majetku, apod. 

Například pojištění pro případ odcizení je diferencováno podle následujících faktorů:  

 umístění objektu 

 druh majetku umístěného v objektu 

 pouţití bezpečnostních zámků a jiný způsob mechanického zabezpečení objektu 
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2.2.3. Individualizované pojistné 

Stanovuje ryzí pojistné s ohledem na riziko u jednotlivého pojištěného. Znamená to 

provádění sloţitých propočtů netto pojistného pro kaţdého jednotlivého pojištěného. Je 

spojeno s vyššími správními náklady. Mezi kalkulací netto pojistného v ţivotním a 

neţivotním pojištění existují rozdíly vyplývající z jejich charakteru. Tyto rozdíly se 

vyskytují zejména v souvislosti s následujícími skutečnostmi: 

 v ţivotním pojištění je při pojistné události vyplacena pevně sjednaná částka 

pojistného plnění, tzv. obnosová. U neţivotního pojištění se velikost plnění musí 

vypočítat, neboť sjednaná pojistná částka zde představuje horní hranici pojistného 

plnění tzv. škodová 

 ţivotní pojištění se obvykle sjednává na delší a pevně stanovenou dobu oproti 

neţivotnímu pojištění, které se obvykle sjednává na dobu neurčitou 

 v ţivotním pojištění dochází k jedné ze dvou variant moţných rizik, kdeţ to u 

neţivotních pojištění je kryta široká škála rizik, počet a velikost jimi způsobených 

škod není jistá [1],[9].         

 

2.2.4. Správní náklady 

Představují náklady pojišťovny, které jsou spojeny se správou jednotlivých pojistných 

smluv a s provozem pojišťovny, tzv. mzdové náklady. Nejvýznamnější část těchto nákladů 

je spojena s provizemi za sjednání pojistné smlouvy. Členění správních nákladů:  

 závislé na výši pojistné částky nebo pojistného 

 nezávislé na výši pojistné částky nebo pojistného 

Podle určení lze správní náklady dále členit na:  

 pořizovací náklady – provize za sjednání pojistných smluv 

 správní náklady spojené se správou pojistných smluv 

 správní reţie – provoz pojišťovny, nájemné, energie, mzdové náklady 

 inkasní náklady – spojené s výběrem pojistného 

 stornovací náklady 
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 likvidační náklady - v souvislosti s likvidací pojistných událostí a výplatou 

pojistných plnění 

 finanční náklady 

 ostatní náklady 

Při kalkulaci pojistného se poplatky zahrnují u neţivotního pojištění jednotnou přiráţkou, u 

ţivotního pojištění se přiráţka diferencuje (výše pojistné částky, způsob placení apod.). 

Poplatkům v rámci pojištění je věnována samostatná kapitola [1],[9]. 

 

2.2.5. Kalkulovaný zisk 

Při kalkulaci pojistného se tato poloţka zahrnuje pouze u neţivotního pojištění. Jeho 

velikost závisí na situaci na pojistném trhu, nabídce a poptávce po daném pojistném 

produktu. V ţivotním pojištění zisk plyne z: 

 vyšších výnosů z investování – vyšší zhodnocení technických rezerv na finančním 

trhu, neţ odpovídá technické úrokové míře 

 přebytku nad kalkulovaným rizikem, tedy příznivém škodném průběhu 

 úspor ve správních nákladech [1],[9].  

 

2.3. Matematický model ţivotního pojištění 

Výpočet velikosti pojistného v ţivotním pojištění z teoretického hlediska vychází 

z principu ekvivalence, tzn. pojistné by mělo pokrýt budoucí pojistná plnění v rámci 

ţivotního pojištění. Proto zde hraje významnou roli faktor času a je nutné ho do 

propočtu velikosti pojistného zahrnout. Současně je nutné v propočtu zohlednit 

pravděpodobnost realizace příslušného rizika, doţití nebo úmrtí pojištěné osoby, 

vstupní věk, pohlaví, její zdravotní stav a způsob ţivota [1]. 
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2.3.1 Stanovení pojistného v ţivotním pojištění 

Na základě výše uvedených poznatků lze říci, ţe pojistné v ţivotním pojištění má 

následující strukturu:  

  BP = NP (ryzí) + KSN                                                                (1) 

kde: 

NP: netto pojistné – odpovídá velikosti pojistného plnění 

KSN: kalkulované správní náklady      

Netto pojistné v tomto případě ovlivňují faktory: velikost sjednané pojistné částky, 

velikost technické úrokové míry, pravděpodobnost realizace rizika (úmrtí, doţití). 

V případě ryzího netto pojistného je důleţité zahrnout do propočtů faktor času. Konkrétně 

se vyuţívá úrokovacího faktoru (úročitele) a diskontního faktoru (odúročitele).  

 

Úročitel:    ú
n
 = (1+i)

 n    
                                          (1)

 
 

kde: 

ú: úročitel 

i: technická úroková míra 

n: doba úrokování        

 

Odúročitel:   v
n
 = 1/(1+i)

 n    
                             (1) 

kde: 

v: odúročitel         

Pokud se úročí vţdy na konci roku, je počáteční hodnota, která má na konci n-tého 

úrokovacího období hodnotu pojistné částky, rovna:  

  NP =  v
n  

* PČ = [1/(1+i)
 n

]*PČ                                      (1) 
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kde: 

NP: netto pojistné jednorázově zaplacené, neboli počáteční hodnota 

PČ: pojistná částka sjednaná ve smlouvě    

K základnímu matematickému aparátu patří tzv. úmrtnostní tabulky, které se sestavují 

zvlášť pro muţe a ţeny. Z nich se vychází při určování pravděpodobnosti doţití určitého 

věku a pravděpodobnosti úmrtí před dosaţením určitého věku. Úmrtnostní tabulky, které 

se pouţívají při výpočtu penzí, jsou oficiální tabulky vydané ČSÚ. Aktualizují se kaţdý 

rok [1],[14]. 

 

2.3.2.  Obecný matematický model ţivotního pojištění   

Lze jej konstruovat následujícím způsobem:  

V letech j = 0,1,2….n, mohou nastat pojistné události typu i = 1,2,……..m (např. úmrtí, 

doţití se daného věku, pobírání důchodu apod.). 

z ij : dojednaná částka, kterou pojišťovna vyplatí pojištěnému v případě, ţe v roce j nastane 

pojistná událost typu i, 

v : odúročitel, 

p ij : pravděpodobnost toho, ţe v roce  j nastane pojistná událost typu i . 

Matice z ij , p ij, i=1…m, j=0,1…..n určují závazek pojistitele vůči pojištěnému. Výše 

závazku se interpretuje jako netto pojistné, které pojištěný při uzavření pojistné smlouvy 

zaplatí pojistiteli, tj:  

    NP = ∑
n
 v

j
∑

m
 z ij p ij              j=0, i=1                                                             (1) 

Dvě základní situace v ţivotním pojištění: 

a) pojistná událost typu i=1, tzn. x-letý člověk se doţije věku x+j, potom 

p 1j =1   ………..pro j= 0                                                                                    

p 1j = jpx   ………..pro j≥1              
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b) pojistná událost typu i=2, tzn. x-letý člověk umírá věku x+j-1, potom 

p 2j =1   ………..pro j= 0                                                                                   

p 2j = j-1qx  ………..pro j≥1                              

 

Důchodové pojištění jde o pojištění na dobu n let osoby pojištěné ve věku x. Pojistné 

plnění se vyplácí při doţití se v jednotlivých letech pojistné doby.  

z 1j = D  ……….. pro j= 0,1…..n-1                                                                         

z 1j = PČ   ………. pro j= N                                                                                          

z 2j = 0  ………. pro j= 0,1…..n                                                                                

Při tomto pojištění vyplácí pojistitel pojištěnému kaţdoročně po dobu n let, částku 

sjednaného důchodu  D, pokud je pojištěný naţivu.     

 

2.4. Přehled pojišťoven nabízejících důchodové ţivotní pojištění  

Přehled pojišťoven nabízejících důchodové ţivotní pojištění uvedený k 31. 3. 2011. 

Česká pojišťovna je univerzální pojišťovnou. Od znovuzavedení konkurenčního 

prostředí v r. 1991 je největší pojišťovnou na českém pojistném trhu.  

Pojišťovna Victoria Volksbanken a.s., člen koncernu ERGO, nově vstoupila na 

trh České republiky v roce 1994. Zaměřuje se na prodej ţivotního, důchodového a 

investičního pojištění spolu s doplňkovými produkty, širokým spektrem nabídky 

úrazového pojištění, výrazně se profiluje také na trhu s cestovním pojištěním.   

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je druhou největší 

pojišťovnou na tuzemském trhu. Byla zaloţena v roce 1991 jako první komerční 

pojišťovna na území bývalého Československa. Je univerzální pojišťovnou, která nabízí 

plný sortiment sluţeb a všechny standardní druhy pojištění jak pro občany, tak pro klienty 

z řad firem od drobných podnikatelů, aţ po velké korporace.  

 Generali pojišťovna a.s., byla v Praze zaloţena jiţ v roce 1832. V roce 1993 se 

Generali vrátila zpět do České republiky. Jako akciová společnost působí od ledna 1995, 
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kdy došlo ke změně právního statutu. Další klíčovou událostí byl vstup pojišťovny 

Generali do mezinárodního pojišťovacího gigantu Generali PPF holding v roce 2008.  

Česká podnikatelská pojišťovna je třetím největším poskytovatelem povinného 

ručení na pojistném trhu v České republice. Česká podnikatelská pojišťovna je součástí 

jedné z největších pojišťovacích skupin Vienna Insurance Group.  

AEGON Pojišťovna, a.s. svou činnost zahájila na českém trhu v dubnu 2005, 

zaloţením společnosti AEGON Pojišťovna, a.s. jako specialista na prodej investičního 

ţivotního pojištění. V roce 2007 vznikl AEGON Penzijní fond, a.s.  

AXA ţivotní pojišťovna a.s. působí na českém pojistném trh od roku 1995 (do 

března 2007 ještě pod názvem Winterthur ţivotní pojišťovna a.s.). Poskytuje širokou 

paletu sluţeb na standardní evropské úrovni.  

ČSOB Pojišťovna, a. s. ČSOB byla zaloţena v roce 1964. Do roku 1989 se 

soustředila hlavně na financování podniků zahraničního obchodu a na cizoměnné sluţby. 

Dnes je ČSOB univerzální bankou, která nabízí své produkty a sluţby na úrovni 

evropských standardů všem typům klientů.  

Pojišťovna České spořitelny, a.s. na českém trhu působí jiţ od roku 1993. Od 

roku 2008 patří do silné pojišťovací skupiny Vienna Insurance Group. Jejím strategickým 

partnerem je Česká spořitelna. 

Allianz pojišťovna, a.s. je stoprocentní dceřinou společností Allianz New Europe 

Holding GmbH a součástí předního světového pojišťovacího koncernu Allianz SE. Na 

český trh vstoupila v roce 1993 a během svého působení v České republice se vypracovala 

mezi tři největší české pojišťovny. 

Amcico pojišťovna a.s. zahájila svou činnost na českém trhu v říjnu 1992. 

Pojišťovna nabízí širokou škálu pojistných produktů ţivotního, úrazového a skupinového 

pojištění, které jsou schopny uspokojit poţadavky klientů všech věkových kategorií [9]. 
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2.5. Přehled kapitálového zhodnocení vybraných produktů 

Tabulka číslo 1. Roční kapitálové zhodnocení vybraných pojišťoven v letech 2005-2010 

 

Produkty Důchodového pojištění Pojišťovna    p.a.[%] 

AEGON Home  AEGON Pojišťovna, a.s. 2,40 

Allianz PRO ţivot  Allianz pojišťovna, a.s. 2,40 

Renta  Amcico pojišťovna a.s. 2,40 

Kapitálové ţivotní pojištění  AXA ţivotní pojišťovna a.s. 2,40 

Ţivotní pojištění s Filipem KOMFORT  Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. 2,20 

Ţivotní pojištění s Filipem PLUS  Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. 2,40 

Ţivotní pojištění Patriot  Česká pojišťovna a.s. 3,00 

Ţivotní pojištění DYNAMIK Plus  Česká pojišťovna a.s. 2,50 

Ţivotní pojištění Flexi Invest  Česká pojišťovna a.s. 2,00 

Ţivotní pojištění SPEKTRUM  ČSOB Pojišťovna, a. s. 2,40 

Generali Life/Life Plus  Generali Pojišťovna a.s. 2,25 

Pojištění pro případ doţití  Generali Pojišťovna a.s. 2,25 

Kapitálové pojištění  Generali Pojišťovna a.s. 2,40 

Kapitálové ţivotní pojištění HARMONIE  Kooperativa pojišťovna, a.s. 2,40 

Kapitálové ţivotní pojištění RENTA Profit  Kooperativa pojišťovna, a.s. 3,50 

Kapitálové ţivotní pojištění HORIZONT  Kooperativa pojišťovna, a.s. 2,40 

Kapitálové ţivotní pojištění KAPITÁL  Pojišťovna České spořitelny, a.s. 2,20 

Flexibilní ţivotní pojištění JUNIOR  Pojišťovna České spořitelny, a.s. 2,00 

Renta PRO Victoria Volksbanken a.s. 2,40 

[12] 

V tabulce č. 1. jsou přehledně porovnány nejvýkonnější garantovaná ţivotní pojištění 

jednotlivých pojišťoven zaměřená pro tvorbu rezervy na důchod. Jednotlivé pojišťovny 

mohou ke garantovaným produktům ročně připisovat procenta dle své ziskovosti nebo 

svého uváţení nad rámec garantované TÚM.  Některé pojišťovny mají přímo v pojistných 

podmínkách tuto povinnost uvedenou.  

Úroková míra (technická úroková míra TÚM), kterou pojišťovna pouţívá pro kalkulaci 

pojistného v ţivotním pojištění představuje takové zhodnocení rezervy pojistného 

ţivotních pojištění, na které má klient smluvní nárok dle zákona o pojišťovnictví. Nejedná 

se však o zhodnocení všech vloţených prostředků klienta, ale jen o výši pojistné rezervy. 

Tato částka je niţší neţ celkové, klientem zaplacené pojistné (tzn. sníţené o pojistné, 

náklady pojišťovny, správní poplatky atd.). Proto vznikl mezi jednotlivými produkty 
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jednotlivých producentů níţe uvedený rozdíl. Nutno připomenout, ţe na počátku letošního 

roku klesla úroková míra ze 2,4% na 1,9%. 

 

2.6. Daňové zvýhodnění 

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

základní je tzv. 60/60, tj. výplata pojistného plnění je v rámci pojistné smlouvy sjednána aţ 

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

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

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

zaplaceného pojistného musí pojistné smlouvy splňovat ještě i další podmínku, kterou je 

minimální pojistná částka odpovídající jednorázové plnění při doţití [7]. 

 

2.7. Poplatky v rámci důchodového pojištění 

Poplatky v rámci pojištění jsou velmi důleţitou sloţkou, která má vliv na konečné 

zhodnocení finančních prostředků vkládaných do tohoto produktu. Poplatky mohou 

významně sniţovat výkonnost finančních programů, nelze však vybírat jen podle nich.  

Mnozí investiční analytici a poradci důchodové pojištění, jako formu zajištění se na 

stáří, jiţ dávno zavrhli. Zatímco poplatky v investičních společnostech jsou dnes zcela 

samozřejmě zveřejňovány a bankovní poplatky jsou pod přísným dohledem a kritickou 

palbou veřejnosti, u tzv. "ţivotek" jsou především kvůli komplikovaným matematickým 

konstrukcím a sloţité terminologii stále ještě velkou neznámou. 

V současné době díky analytickým výpočtům jsou k dispozici ukazatelé nákladovosti. 

TER (Total Expense Ratio) ukazatel poplatků z objemu investice 

PER (Product Expense Ratio) - vypočítá se jako podíl poplatků produktu a celkového 

zaplaceného pojistného na daném horizontu. Nevýhodou PER je, ţe nepočítá s 

diskontováním a nejsou v něm tedy ani zahrnuty poplatky z objemu investice TER.  

(Některé prameny doporučují uvádět hodnotu PER a TER společně.) 
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TANK - je ukazatel nákladovosti, který dokáţe porovnat pouze investice, takţe u 

důchodového, kapitálového a investičního pojištění, určuje pouze nákladovost jejich 

investiční části. Zahrnuje veškeré placené poplatky včetně TER a manaţerských poplatků 

na straně pojišťovny. Metodologie výpočtu TANK se neustále upřesňuje. Aktuálně 

zobrazované hodnoty vychází z následující, velmi jednoduché metodologie: 

TANK = všechny poplatky / budoucí hodnota ideální investice                                  (15) 

kde: 

všechny poplatky: jsou veškeré běţně placené poplatky na úrovni pojišťovny i fondu. 

(na úrovni fondu nebo portfolia nejsou zahrnuty pouze ty poplatky, které nespadají pod 

syntetické většinou tvoří zanedbatelnou část celkových nákladů). 

budoucí hodnotou investice: budoucí hodnota pravidelné měsíční úloţky 1 000 Kč na 

horizontu, zhodnocované konstantním tempem 6% p.a. 

aTANK (anualizovaný) - udává roční náklady z objemu daného produktu. Pro 

zjednodušení je určován pouze na jednom horizontu. V České republice se pak průměrná 

doba ţivotního pojištění pohybuje pod hranicí 10 let.  

pTANK - počáteční náklady, aneb náklady za zaloţení smlouvy. Jedná se o poplatky, k 

jejichţ zaplacení se klient zaváţe uţ při podpisu smlouvy, přičemţ tyto poplatky musí 

klient doplatit i v tom případě, ţe se rozhodne smlouvu předčasně vypovědět.  

 iTANK - se přesně přizpůsobí potřebám konkrétního klienta. Jeho interpretace je určena 

pro modelovou situaci, kterou si v autorizované kalkulačce zvolí klient. Nevýhodou je, ţe 

pro jeho vlastní výpočet je potřeba rozsáhlých znalostí matematiky, určité finanční 

gramotnosti a dobré znalosti dostupných produktů. 

Tabulka TANK je vlastně ceník finančních produktů. Poplatky mohou významně 

sniţovat výkonnost finančních programů, nelze však vybírat jen podle nich. Pokud ale 

můţete koupit stejnou sluţbu levněji (např. v rámci jedné instituce), je lépe volit tu levnější 

variantu.  

V tabulce číslo 2. této kapitoly jsou hodnoty ukazatelů TANK vyjadřující sníţení 

celkového výnosu na daném horizontu, vyjadřuje aTANK roční sníţení výnosu. TANK 

10,TANK20,TANK30  je nákladovostí při sjednání produktu na 10 let, 20 let a 30 let. 
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Tabulka č. 2. Přehled ukazatele TANK u vybraných produktů v letech 2005-2010 

 

Produkt   aTANK TANK10 TANK20 TANK30 TER 

AEGON Home 6,44% 28,10% 34,60% 41,40% 1,80% 

Allianz PRO ţivot           

Renta           

Kapitálové ţivotní pojištění 5,63% 25,10% 30,30% 35,10% 1,70% 

Ţivotní pojištění s Filipem KOMFORT 5,73% 25,50% 34,80% 44,20% 2,00% 

Ţivotní pojištění s Filipem PLUS 5,42% 24,30% 33,80% 43,30% 2,00% 

Ţivotní pojištění Patriot 2,49% 12,10% 28,40% 43,60% 2,30% 

Ţivotní pojištění DYNAMIK Plus           

Ţivotní pojištění Flexi Invest 4,30% 19,90% 27,70% 33,80% 1,50% 

Ţivotní pojištění SPEKTRUM 5,63% 25,10% 30,40% 38,40% 2,50% 

Generali Life/Life Plus 5,76% 25,60% 31,60% 37,90% 1,60% 

Pojištění pro případ doţití           

Kapitálové pojištění           

Kapitálové ţivotní pojištění HARMONIE           

Kapitálové ţivotní pojištění RENTA Profit 3,43% 16,30% 29,00% 41,00% 1,84% 

Kapitálové ţivotní pojištění HORIZONT 5,23% 23,60% 32,70% 42,00% 2,12% 

Kapitálové ţivotní pojištění KAPITÁL           

Flexibilní ţivotní pojištění JUNIOR           

Renta PRO           

Informace platné k 31. 5. 2010                           [15] 

V tabulce číslo 2. jsou hodnoty ukazatelů TANK vyjadřující sníţení celkového výnosu 

na daném horizontu, aTANK vyjadřuje roční sníţení výnosu. TER ukazatel poplatků 

vyjadřuje roční sníţení z objemu investice. 

U některých produktů ţivotního pojištění v tabulce hodnoty TANKu chybí. Je to z 

prostého důvodu, zatímco u investic (např. podílových fondů) zákon důsledně nařizuje 

informovat klienta o všech poplatcích, u pojištění tuto povinnost pojišťovna nebo její 

zprostředkovatel nemá. Vychází-li produkt ţivotního pojištění podle modelu TANK mezi 

nejdraţšími, neznamená to, ţe je nutně špatný.  

V nedávné době TANK prolomil další hranici. Bude přidělován smluvně, kdy se 

pojišťovny zaváţí poskytovat veškeré informace k jeho výpočtu. Poplatky pojištění jsou 

totiţ stále v mnoha případech nedostupné [11],[15]. 
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2.8. Shrnutí 

Na rozdíl od ČR, tedy na západě, jiţ mnozí pojistníci dospěli do stádia čerpání 

penze a byli zklamáni. Sliby prodejců se nenaplnily. Zaprvé proto, ţe byly zaloţeny na 

optimistických scénářích vývoje kapitálového trhu, zčásti ale také proto, ţe ne vţdy 

počítali pojistníci se všemi poplatky. Na vlnu stíţností reagovaly evropské země s různou 

měrou proaktivit. Iniciativy, které mají trh se ţivotním pojištěním zprůhlednit, mají však 

jeden shodný moment a tím jsou ukazatelé celkové nákladovosti. 

Ačkoliv ukazatele syntetické nákladovosti veřejnosti pomáhají vyhnout se 

neseriózním a nevýhodným produktům, nejsou samospasitelným řešením problému 

ţivotního pojištění a jejich mylná interpretace vede často k neserioznímu chování 

zprostředkovatelů produktů, kteří nahrazují draţší produkty levnějšími. Zapomíná se 

přitom na problém počátečních a ukončovacích poplatků. Ty první mohou být na delších 

horizontech bagatelizovány a smývány průběţnou niţší nákladovostí, přesto však můţe 

trvat i déle neţ deset let, neţ se z výnosů v produktu zaplatí. Ty druhé se u pojištění 

většinou aplikují při nedodrţení doby trvání sjednané smlouvy. Zakládat smlouvu na 

krátký horizont se při vysokých počátečních poplatcích nevyplatí, stejně tak se ale díky 

poplatkům ukončovacím nevyplatí zaloţit smlouvu na delší horizont a pak ji předčasně 

zrušit. Je důleţité podotknout, ţe konce pojistné doby se nedoţije 9 z 10i pojistných smluv. 

Ukazatele nákladovosti jsou celoevropským hnutím, které na nevýhodnost 

a netransparentnost těchto produktů reaguje. Samy o sobě však mají na situaci na trhu jen 

omezený dopad. Skutečným řešením problému bude aţ uzákonění pravidel 

transparentnosti, která přimějí pojišťovny zveřejňovat údaje o poplatcích kompletně a 

srozumitelně.  
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3. ANALÝZA PENZIJNÍHO PŘIPOJIŠTĚNÍ   

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

která umoţňuje zajistit si zajímavý objem prostředků pro zabezpečení ve stáří. Penzijní 

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

příspěvkem v platném znění. Samotné penzijní připojištění je zákonem definováno jako 

shromaţďování peněţních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu 

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

penzijního připojištění. Systém je regulován hned celou řadou ustanovení, která vymezují 

poměrně nízké mantinely pro operace na kapitálovém trhu, kdy penzijní fond disponuje 

penězi svých účastníků [2],[14]. 

Po skončení fáze spoření, pokud jsou splněny všechny zákonem stanovené podmínky 

pro uplatnění nároku na výplatu, můţe účastník uplatnit nárok na dávku ve formě: 

 penze – starobní (pravidelně se opakující doţivotní výplata peněz účastníkovi, nebo 

obmyšlené osobě po dobu stanovenou penzijním plánem), invalidní (je-li 

podmínkou nárok na přiznání plného invalidního důchodu), výsluhová (je-li 

podmínkou dosaţení doby penzijního připojištění stanovené penzijním plánem), na 

dobu určitou (kdy se doba stanoví penzijním plánem, tento druh penze mohly fondy 

nabízet před rokem 2000) 

 jednorázového vyrovnání 

 odbytné – výplata příspěvků účastníka, bez státních příspěvků a výnosů z nich 

plynoucí (případ předčasného ukončení smlouvy) 

Myšlenka penzijního připojištění začala být v naší republice aktuální krátce poté, co 

počátkem 90. let i v oblasti sociálního pojištění došlo k opuštění měkké náruče státního 

paternalismu. Současně s přidruţením výkyvů klíčových makroekonomických a 

demografických ukazatelů směrem dolů (např. dynamika tvorby poklesu HDP nebo pokles 

porodnosti), bylo rozhodnuto.  Nový liberální proud ekonomického myšlení a hospodářské 

politiky, začal výrazně prosazovat myšlenku svobody jednotlivce, a to včetně jeho 

odpovědnosti za přítomnost i budoucnost [2],[13]. 

Penzijní připojištění vzniká na základě smlouvy mezi fyzickou osobou a penzijním 

fondem. Penzijní připojištění dnes nabízí bankovní ústavy, pojišťovny dokonce i stavební 
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spořitelny. Penzijní připojištění můţe uzavřít kaţdý občan s trvalým pobytem v České 

republice starší 18 let. Minimální doba spoření je 5 let, maximálně však do věku 65 let 

klienta. V pravidelných intervalech (měsíčních, čtvrtletních, ročních) jsou posílány vklady 

v dohodnuté výši, které jsou vybraným penzijním fondem zhodnocovány v klientův 

prospěch. Výsledná částka závisí nejen na délce spoření, ale i na zhodnocení samotného 

fondu a na výši státního příspěvku.  

3.1. Státní příspěvek a míra zapojení obyvatelstva 

Státní příspěvek vyjadřuje podporu lidem, kteří se dobrovolně rozhodli finančně 

zabezpečit své stáří.  

Minimální výše vkladu účastníka je 100 Kč měsíčně.  Státní přípěvek je v rozmezí od 

50 do 150 Kč podle výše vkladu.  Například spořím-li si 100 Kč, státní příspěvek je ve výši 

50 Kč. Spořím-li si 500 Kč, státní příspěvek činí 150 Kč.  Naspořené peníze začnou fondy 

vyplácet po dosaţení 65 let věku.  

V roce 2009 opět rostla míra zapojení obyvatelstva v penzijním připojištění. Ke dni  

31. 12. 2009 vykázaly penzijní fondy téměř 4,5 miliony účastníků (4 470 178). Je to o   

174 575 více (4 %) neţ k 31. 12. 2008, kdy bylo v sektoru evidováno 4 295 603 

připojištěných. To znamená, ţe měsíčně přibývalo cca 14,5 tisíc účastníků. Během roku 

2009 byl zaznamenán nejvyšší nárůst v druhém čtvrtletí.  Počet účastníků v tomto období 

vzrostl o 58 000 účastníků. Míra zapojení obyvatelstva v penzijním připojištění převyšuje 

70 % ekonomicky aktivních v ČR a to bez zápočtu penzijně připojištěných nad 60 let, kteří 

tvoří cca 24 % z celkového počtu spořících.  

Stejně jako v uplynulých letech představovala i v loňském roce nejvyšší podíl 

připojištěných věková skupina od 50 do 59 let a nad 60 let. Skupina 50 - 59 let je 

zastoupena cca 23 %, coţ je pokles o více neţ jeden procentní bod oproti stavu v roce 2008 

(24,2 %). Ve srovnání s rokem 2008 se zvýšil počet penzijně připojištěných ve věku nad 

60 let, dosahující  podíl  24,23 % (v roce 2008 to bylo 23,4 %). V této skupině je nejsilněji 

zastoupena kategorie občanů ve věku 60 - 64 let. U věkové skupiny 30 - 39 let došlo k 

posílení podílu přesahující jedno procento. Bylo vykázáno 21,11 % (v roce 2008 to bylo 

20,62 %).  Zastoupení ostatních věkových kategorií nedoznalo významných změn oproti 

stavu v roce 2008 [13]. 
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3.2. Přehled některých penzijních fondů 

Přehled některých penzijních fondů uvedený k 31. 3. 2011. 

AEGON penzijní fond se opírá a jednu z největších světových společnosti v oblasti 

ţivotního pojištění a penzijního připojištění. Na český trh vstoupil v roce 2007 a je tedy 

nejmladším fondem v ČR.  

Generali Penzijní fond patří do pojišťovací skupiny Generali Group a je významným 

subjektem na trhu s penzijním připojištěním v ČR. Na trh vstoupil v roce 1995. V roce 

2010 obsadil 3. místo v anketě Zlatý měšec. 

Allianz Penzijní fond je dceřinou společností světového pojišťovacího koncernu 

Allianz SE. Penzijní fond je na českém trhu od roku 1997 a řadí se mezi přední subjekty v 

ČR se širokou sítí poboček po celé ČR. V rámci hlasování Top 100 nejvýznamnějších 

firem se Allianz penzijní fond umístil na 3. místě. 

Penzijní fond KB je dceřinou společností Komerční Banky, která spadá do finanční 

skupiny Societe Generale. Na trh s penzijním připojištěním vstoupil v roce 1996 a řadí se 

spíše ke konzervativním fondů upřednostňující strategii stability fondu.  

Penzijní fond České spořitelny vstoupil na finanční trh v České republice v roce 

1995. Od roku 2000 patří do finanční skupiny Erste Bank a zaujímá velmi silné postavení 

na trhu s finančními produkty. Na konci roku 2009 dosáhl trţní podíl měřený dle počtu 

klientů výše 18,6 %. 

Penzijní fond České pojišťovny nejsilnější penzijní fond v České republice, který je 

na trhu od roku 1994. Penzijní fond České pojišťovny připsal svým klientům za posledních 

pět let v průměru 2,6 % ročně.  

Penzijní fond ČSOB Stabilita na trhu působí od roku 1994, jehoţ původní název byl 

Českomoravský penzijní fond, a.s.  Je určen převáţně klientům upřednostňující kratší dobu 

spoření a stabilní roční výnosy.  

ING Penzijní fond původní název fondu byl Průmyslový penzijní fond a v České 

republice zahájil svou činnost v roce 1995. V letech 2004, 2005 a 2008 byl penzijní fond 

oceněn Zlatou korunou s penzijním připojištěním jako nejlepším produktem. 
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Penzijní fond AXA na trhu s penzijním připojištěním působí od roku 1994 a do roku 

2007 působil ještě pod jménem Winterthur penzijní fond a.s. S 19 % podílem na trhu patří 

k předním hráčům v České republice [13],[14].  

 

3.3. Přehled výnosů penzijních fondů 

Tabulka č. 3. Přehled zhodnocení v jednotlivých fondech (v %). 

 

Název penzijního 

fondu 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

průměr 

AEGON PF 0 0 0 0 0 0 0 4,5 3,50 2,1 1,01 

Allianz PF 3,8 4,36 3,71 3 3 3 3,11 3,0 3,00 3,10 3,31 

AXA penzijní fond 4,1 4,25 3,41 3,36 3,1 3,7 2,5 2,2 0,00 2 2,86 

ČSOB PF Progres 5,62 3,9 4,26 4,3 5,3 5,0 2,3 2,4 0,02 1,00 3,41 

ČSOB PF Stabilita 4,2 3,2 3 2,3 4,3 4,0 2,8 2,4 0,05 1,37 2,76 

Generali PF 3,6 4,6 4,1 3 3,0 3,81 3,74 4,1 2,00 2,4 3,44 

ING penzijní fond 4,4 4,8 4 4 2,5 4,2 3,6 2,5 0,04 0,1 3,01 

PF České pojišťovny 4,5 3,8 3,2 3,1 3,5 3,8 3,3 2,4 0,20 1,2 2,90 

PF České spořitelny 4,2 3,8 3,5 2,64 3,74 4,03 3,04 3,1 0,40 1,28 2,97 

PF Komerční banky 4,89 4,4 4,63 3,4 3,5 4,0 3,0 2,3 0,58 0,24 3,09 

                                                                    [16] 

Tabulka č. 3. uvádí % zhodnocení naspořené částky na konci spoření, po zakalkulování 

předpokládaného průměrného ročního zhodnocení fondu za celou dobu placení. 

Předpokládané zhodnocení je pouze orientační a můţe se pohybovat od 0%. Vyznačené 

průměrné hodnoty jsou pouţity ve výpočtech v následujících kapitolách.                             

S barevně označenými hodnotami počítáme v modelových situacích. 

 

3.4. Poplatková struktura penzijních fondů 

Od 1. srpna roku 2009 mohou penzijní fondy účtovat „výstupní poplatek“ při odchodu 

klienta. A jak fondy s předstihem avizovaly, poplatek zavedly. Poplatek můţe být účtován 

klientům, kteří buď přecházejí k jinému fondu, nebo ţádají o odbytné v době kratší neţ pět 

let od příchodu k penzijnímu fondu. Klienti, kteří jsou u fondu déle neţ pět let, se poplatku 

obávat nemusí a odejít mohou zcela zdarma. Nejvyšší povolená hranice poplatku je 
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stanovena zákonem na 800,- Kč.  Naprostá většina penzijních fondů tuto mez plně vyuţívá. 

Některé penzijní fondy poplatkově zvýhodňují výplatu odbytného, kterou mají buď 

zdarma, nebo s výraznou slevou.  

Poplatky za správu a vedení účtu klienta se řídí Sazebníky jednotlivých fondových 

společností a jejich vnitřními předpisy [8],[16]. 

 

3.5. Daňové zvýhodnění 

Je obdobné jako u ţivotního pojištění. Nárok na daňovou úlevu získává ten, kdo zaplatí 

za zdaňovací období (kalendářní rok) více neţ 6 000 Kč. Měsíčně si tedy musí spořit více 

jak 500 Kč. To co je zaplaceno nad 6 000 Kč je potom moţné odečíst od základu daně. 

Nejvyšší povolený daňový odpočet činí 12 000 Kč. Pokud tedy například zaplatíte na 

penzijní připojištění v daném roce celkem 16 000 Kč, můţete si od daňového základu 

odečíst částku 10 000 Kč. Optimální výše příspěvku, která Vám zajistí v součtu jak 

poţadovanou výši daňového odpočtu, tak připsání maximálního státního příspěvku, je 

platba 1 500 Kč měsíčně (tedy 18 000 Kč ročně) [14]. 

 

3.6. Volba výše příspěvku účastníka 

Volba výše pravidelného měsíčního příspěvku u penzijního připojištění je individuální. 

Můţeme pouţít kritéria, dle kterých se můţete řídit při určování výše měsíčního příspěvku 

do penzijního připojištění: 

 současný příjem – nutnost zohlednění nezbytných výdajů a vymezení disponibilní 

částky 

 očekávaný budoucí příjem – realistický odhad 

 věk účastníka  

 předpokládaný odchod do starobního důchodu 

 příspěvky třetích osob – příspěvky zaměstnavatele a státní příspěvek 
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3.7. Shrnutí 

V případě penzijního připojištění je výhodou státní příspěvek, ale konzervativní 

strategie fondů sniţuje výnosnost kapitálu. Penzijní fondy mají ze zákona velmi limitované 

moţnosti umístění investic. Omezením není ani tak maximální podíl jednotlivých typů 

aktiv, kde kupříkladu díl akcií můţe činit aţ 25 %, ale hlavní překáţkou je povinnost fondů 

dosahovat kladného hospodaření v ročním horizontu. Pokud by se penzijní fond dostal do 

ztráty, museli by jeho akcionáři sáhnout do vlastní kapsy a rozdíl zaplatit. Průměrné 

zhodnocení, jakého penzijní fondy za uplynulý rok dosáhly, činí 2,12 % z objemu 

prostředků evidovaných ve prospěch účastníků penzijního připojištění tzn., ţe penzijní 

fondy musí připsat účastníkům v průměru zhodnocení nejméně 1,8 %. To je o celé 0,3% 

víc, neţ kolik v loňském roce činila inflace. V případě poplatkové struktury tohoto 

produktu je ohlašovací povinnost fondů vůči státu velkou výhodou oproti důchodovému 

pojištění, které je často netransparentní.  

Nutno podotknou, ţe tento produkt je politický a závisí na rozhodnutí vládních 

představitelů. Penzijním fondům nebude zákon po důchodové reformě nařizovat garanci. 

Podle ministerstva financí budou moci klienti riziko eliminovat výběrem konzervativní 

investiční strategie. Je třeba zmínit, ţe dluhopisy mohou ztratit na ceně. Z dlouhodobého 

hlediska je však váţnější hrozba inflace. Pokud v budoucnu přijde delší perioda vysoké 

inflace, úspory budoucích důchodců se nejenţe nezhodnotí, ale naopak část hodnoty ztratí. 

Fond s jedním druhem aktiv nebude moci riziko inflace sníţit rozloţením úspor mezi více 

investičních nástrojů. Výnosy českých dluhopisů sice zvládají bez problému pokrýt 

současný dvouprocentní inflační cíl České národní banky, ale protoţe je jejich roční výnos 

ve většině případů pevně dán jiţ v den vydání, nemá tento investiční nástroj moţnost na 

inflaci efektivně reagovat. [11].  
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4. MODELY OPTIMÁLNÍHO VYUŢITÍ OBOU PRODUKTŮ 

 

Penzijní připojištění nabízí fondy bank, pojišťoven a dnes jiţ také stavební spořitelny. 

Důchodové ţivotní pojištění je záleţitost pouze pojišťoven. Výrazný rozdíl je státní 

příspěvek na penzijní připojištění, v případě důchodového pojištění je moţnost pojištění 

smrti a úrazu.   Naspořené peníze začnou fondy i pojišťovny vyplácet po dosaţení 60 nebo 

65 let věku podle smluvního ujednání. V případě výběru naspořených prostředků před 

uplynutím lhůty spoření je klientovi účtována sankce a není vyplacena státní dotace nebo 

výnos z vloţených prostředků. Klient si můţe peníze nechat vyplatit jednorázově nebo 

formou doţivotní renty. Půjde-li o doţivotní rentu v případě klientovi předčasné smrti je 

renta vyplácena po dobu deseti let jeho rodině. Tak jako v dosavadním státním systému 

tedy „prodělá“ člověk, který se doţije nízkého věku.  

 

4.1. Penzijní fondy 

V následující tabulce jsou přehledně porovnány dva penzijní fondy a to –  

Generali penzijní fond a Penzijní fond České pojišťovny, které patří k nejvyuţívanějším na 

trhu. Je zde uvedeno zhodnocení rezerv dle úrokové míry fondů, které vykazovali fondy za 

posledních 10 let.  

Spoření je modelováno dle následujících kritérií: 

 doba trvání spoření - 20, 30, 40 let 

 výše měsíční úloţky – 300, 500, 1000 Kč 

 výše státního příspěvku – 120 a 150 Kč 

Pro výpočet zhodnocení vkladů účastníka byly pouţity kalkulačky jednotlivých fondů 

(kap.3.3.tab.č.3), protoţe je počítáno s průměrným ročním zhodnocením jednolitých fondů. 

Konečné výsledky uvedené v posledním sloupci jsou převzaté z kalkulaček penzijních 

fondů, které jsou dostupné i na internetu. 
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Tabulka č. 4:  Porovnání zhodnocení příspěvků účastníka ve dvou fondech k 31. 3. 2011. 

 

Penzijní 

fond 

p.a. výše 

měsíčního 

vkladu 

výše 

státního 

příspěvku 

doba 

spoření 

součet 

vlastních 

vkladů za 

dobu spoření 

součet 

státních 

příspěvků za 

dobu spoření 

částka včetně 

zhodnocení a 

státních 

příspěvků  

PF 

Generali 

3,4%       300 Kč    120 Kč  40    144 000 Kč         57 600 Kč        428 097 Kč  

3,4%       300 Kč    120 Kč  30    108 000 Kč         43 200 Kč        262 425 Kč  

3,4%       300 Kč    120 Kč  20      72 000 Kč         28 800 Kč        144 294 Kč  

3,4%       500 Kč    150 Kč  40    240 000 Kč         72 000 Kč        662 531 Kč  

3,4%       500 Kč    150 Kč  30    180 000 Kč         54 000 Kč        406 133 Kč  

3,4%       500 Kč    150 Kč  20    120 000 Kč         36 000 Kč        223 312 Kč  

3,4%    1 000 Kč    150 Kč  40    480 000 Kč         72 000 Kč     1 172 170 Kč  

3,4%    1 000 Kč    150 Kč  30    360 000 Kč         54 000 Kč        718 544 Kč  

3,4%    1 000 Kč    150 Kč  20    240 000 Kč         36 000 Kč        395 090 Kč  

PF ČP 

2,9%       300 Kč    120 Kč  40    144 000 Kč         57 600 Kč        357 356 Kč  

2,9%       300 Kč    120 Kč  30    108 000 Kč         43 200 Kč        239 639 Kč  

2,9%       300 Kč    120 Kč  20      72 000 Kč         28 800 Kč        136 163 Kč  

2,9%       500 Kč    150 Kč  40    240 000 Kč         72 000 Kč        584 006 Kč  

2,9%       500 Kč    150 Kč  30    180 000 Kč         54 000 Kč        380 870 Kč  

2,9%       500 Kč    150 Kč  20    120 000 Kč         36 000 Kč        210 729 Kč  

2,9%    1 000 Kč    150 Kč  40    480 000 Kč         72 000 Kč     1 033 242 Kč  

2,9%    1 000 Kč    150 Kč  30    360 000 Kč         54 000 Kč        656 155 Kč  

2,9%    1 000 Kč    150 Kč  20    240 000 Kč         36 000 Kč        373 828 Kč  

 [16] 

V penzijním připojištění se pohlaví klienta nezohledňuje, jelikoţ tento produkt neplní 

pojistnou funkci. 

V konkrétním vyznačeném případě si klient můţe vybrat ze dvou moţností výplaty: 

a) jednorázovým odbytným ve výši 718 544 Kč 

b) odbytným v podobě renty např. po dobu 10i let   

718 000 / 10 / 12 = 5 893 Kč měsíčně 
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4.2. Důchodové pojištění 

Připsané výnosy pojišťoven mohou být proměnlivé, ovšem rozdíly mezi jednotlivými 

pojišťovnami nejsou nijak závratné. Je to z důvodu, ţe v tomto případě finanční 

prostředky, které pojišťovna schraňuje od svých klientů, následně investuje do různých 

investičních instrumentů, především nástrojů kapitálového trhu. Výše ročního zhodnocení 

ţivotních pojistek resp. připsaných výnosů záleţí na tom, s jakým úspěchem pojišťovna 

prostředky alokovala. Je dobré mít na paměti všeobecně známé investiční pravidlo, ţe 

výnosy minulé nejsou zárukou výnosů budoucích. 

Produkty ţivotního pojištění byly modelovány za následujících podmínek:  

 doba spoření 30 let 

  měsíční platba 1 000 Kč 

  pojištění na nejniţší moţnou pojistnou částku (maximálně do spoření), do věku 60 

let (minimální doba k získání daňových výhod) 

Pro výpočet jsou pouţity jako výchozí hodnoty průměrného ročního zhodnocení dvou 

vybraných produktů (kap.2.5.tab.č.1) a ukazatele nákladovosti aTANK a TER 

(kap.2.7.tab.č.2). S ohledem na ukazatele TANK jsou v konečném výpočtu tyto poplatky 

odečteny. Tyto hodnoty jsou průměrné, proto není ve výpočtech zohledněno pohlaví osob. 

V tabulce 5. a 6. jsou v prvních dvou letech kromě vloţených prostředků uvedeny nuly. Je 

to z důvodu odečtu ukazatele pTANK (kap.2.7.), kdy při sjednávání těchto produktů  je  

tento ukazatel ve výši 24 násobku měsíčního pojistného. Tato cena je dána provizním 

systémem jednotlivých institucí [5],[6]. 
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Tabulka č. 5: Kalkulace pojistného produktu Renta Profit  

 

měsíční vklad       1 000 Kč   Kč      

   p.a 3,50   %      

   

počet 

let  vloţeno  

 vlastní 

prostředky s 

výnosem   zhodnoceno  

 celkem po 

zhodnocení  

 aTank 

3,43%  

 TER 

1,84%  

 celkové 

odkupné   

1     12 000 Kč               - Kč               - Kč               - Kč            - Kč            - Kč              - Kč  

2     24 000 Kč               - Kč               - Kč               - Kč            - Kč            - Kč              - Kč  

3     36 000 Kč       12 000 Kč           420 Kč       12 420 Kč        426 Kč        229 Kč      11 765 Kč  

4     48 000 Kč       24 420 Kč           855 Kč       25 275 Kč        867 Kč        465 Kč      23 943 Kč  

5     60 000 Kč       37 275 Kč        1 305 Kč       38 579 Kč     1 323 Kč        710 Kč      36 546 Kč  

6     72 000 Kč       50 579 Kč        1 770 Kč       52 350 Kč     1 796 Kč        963 Kč      49 591 Kč  

7     84 000 Kč       64 350 Kč        2 252 Kč       66 602 Kč     2 284 Kč     1 225 Kč      63 092 Kč  

8     96 000 Kč       78 602 Kč        2 751 Kč       81 353 Kč     2 790 Kč     1 497 Kč      77 066 Kč  

9   108 000 Kč       93 353 Kč        3 267 Kč       96 620 Kč     3 314 Kč     1 778 Kč      91 528 Kč  

10   120 000 Kč     108 620 Kč        3 802 Kč     112 422 Kč     3 856 Kč     2 069 Kč    106 497 Kč  

11   132 000 Kč     124 422 Kč        4 355 Kč     128 777 Kč     4 417 Kč     2 369 Kč    121 990 Kč  

12   144 000 Kč     140 777 Kč        4 927 Kč     145 704 Kč     4 998 Kč     2 681 Kč    138 025 Kč  

13   156 000 Kč     157 704 Kč        5 520 Kč     163 224 Kč     5 599 Kč     3 003 Kč    154 622 Kč  

14   168 000 Kč     175 224 Kč        6 133 Kč     181 356 Kč     6 221 Kč     3 337 Kč    171 799 Kč  

15   180 000 Kč     193 356 Kč        6 767 Kč     200 124 Kč     6 864 Kč     3 682 Kč    189 577 Kč  

16   192 000 Kč     212 124 Kč        7 424 Kč     219 548 Kč     7 531 Kč     4 040 Kč    207 978 Kč  

17   204 000 Kč     231 548 Kč        8 104 Kč     239 652 Kč     8 220 Kč     4 410 Kč    227 023 Kč  

18   216 000 Kč     251 652 Kč        8 808 Kč     260 460 Kč     8 934 Kč     4 792 Kč    246 734 Kč  

19   228 000 Kč     272 460 Kč        9 536 Kč     281 996 Kč     9 672 Kč     5 189 Kč    267 135 Kč  

20   240 000 Kč     293 996 Kč       10 290 Kč     304 286 Kč   10 437 Kč     5 599 Kč    288 250 Kč  

21   252 000 Kč     316 286 Kč       11 070 Kč     327 356 Kč   11 228 Kč     6 023 Kč    310 105 Kč  

22   264 000 Kč     339 356 Kč       11 877 Kč     351 234 Kč   12 047 Kč     6 463 Kč    332 724 Kč  

23   276 000 Kč     363 234 Kč       12 713 Kč     375 947 Kč   12 895 Kč     6 917 Kč    356 134 Kč  

24   288 000 Kč     387 947 Kč       13 578 Kč     401 525 Kč   13 772 Kč     7 388 Kč    380 365 Kč  

25   300 000 Kč     413 525 Kč       14 473 Kč     427 998 Kč   14 680 Kč     7 875 Kč    405 443 Kč  

26   312 000 Kč     439 998 Kč       15 400 Kč     455 398 Kč   15 620 Kč     8 379 Kč    431 399 Kč  

27   324 000 Kč     467 398 Kč       16 359 Kč     483 757 Kč   16 593 Kč     8 901 Kč    458 263 Kč  

28   336 000 Kč     495 757 Kč       17 352 Kč     513 109 Kč   17 600 Kč     9 441 Kč    486 068 Kč  

29   348 000 Kč     525 109 Kč       18 379 Kč     543 488 Kč   18 642 Kč   10 000 Kč    514 846 Kč  

30   360 000 Kč     555 488 Kč       19 442 Kč     574 930 Kč   19 720 Kč   10 579 Kč    544 631 Kč  

  [12],[15] 



Hilbert Karolína: Důchodové pojištění versus penzijní připojištění 

Strana 26 (celkem 34) 

Tabulka č. 6: Kalkulace pojistného produktu Aegon Home   

 

měsíční vklad       1 000 Kč   Kč      

   p.a 2,40   %      

   

počet 

let  vloţeno  

 vlastní 

prostředky s 

výnosem   zhodnoceno  

 celkem po 

zhodnocení  

 aTank 

6,44%  

 TER 

1,80%  

 celkové 

odkupné  

1     12 000 Kč               - Kč               - Kč               - Kč            - Kč            - Kč              - Kč  

2     24 000 Kč               - Kč               - Kč               - Kč            - Kč            - Kč              - Kč  

3     36 000 Kč       12 000 Kč           288 Kč       12 288 Kč        791 Kč        221 Kč      11 275 Kč  

4     48 000 Kč       24 288 Kč           583 Kč       24 871 Kč     1 602 Kč        448 Kč      22 822 Kč  

5     60 000 Kč       36 871 Kč           885 Kč       37 756 Kč     2 431 Kč        680 Kč      34 645 Kč  

6     72 000 Kč       49 756 Kč        1 194 Kč       50 950 Kč     3 281 Kč        917 Kč      46 752 Kč  

7     84 000 Kč       62 950 Kč        1 511 Kč       64 461 Kč     4 151 Kč     1 160 Kč      59 149 Kč  

8     96 000 Kč       76 461 Kč        1 835 Kč       78 296 Kč     5 042 Kč     1 409 Kč      71 844 Kč  

9   108 000 Kč       90 296 Kč        2 167 Kč       92 463 Kč     5 955 Kč     1 664 Kč      84 844 Kč  

10   120 000 Kč     104 463 Kč        2 507 Kč     106 970 Kč     6 889 Kč     1 925 Kč      98 156 Kč  

11   132 000 Kč     118 970 Kč        2 855 Kč     121 825 Kč     7 846 Kč     2 193 Kč    111 787 Kč  

12   144 000 Kč     133 825 Kč        3 212 Kč     137 037 Kč     8 825 Kč     2 467 Kč    125 745 Kč  

13   156 000 Kč     149 037 Kč        3 577 Kč     152 614 Kč     9 828 Kč     2 747 Kč    140 039 Kč  

14   168 000 Kč     164 614 Kč        3 951 Kč     168 565 Kč   10 856 Kč     3 034 Kč    154 675 Kč  

15   180 000 Kč     180 565 Kč        4 334 Kč     184 898 Kč   11 907 Kč     3 328 Kč    169 663 Kč  

16   192 000 Kč     196 898 Kč        4 726 Kč     201 624 Kč   12 985 Kč     3 629 Kč    185 010 Kč  

17   204 000 Kč     213 624 Kč        5 127 Kč     218 751 Kč   14 088 Kč     3 938 Kč    200 726 Kč  

18   216 000 Kč     230 751 Kč        5 538 Kč     236 289 Kč   15 217 Kč     4 253 Kč    216 819 Kč  

19   228 000 Kč     248 289 Kč        5 959 Kč     254 248 Kč   16 374 Kč     4 576 Kč    233 298 Kč  

20   240 000 Kč     266 248 Kč        6 390 Kč     272 638 Kč   17 558 Kč     4 907 Kč    250 172 Kč  

21   252 000 Kč     284 638 Kč        6 831 Kč     291 469 Kč   18 771 Kč     5 246 Kč    267 452 Kč  

22   264 000 Kč     303 469 Kč        7 283 Kč     310 752 Kč   20 012 Kč     5 594 Kč    285 146 Kč  

23   276 000 Kč     322 752 Kč        7 746 Kč     330 498 Kč   21 284 Kč     5 949 Kč    303 265 Kč  

24   288 000 Kč     342 498 Kč        8 220 Kč     350 718 Kč   22 586 Kč     6 313 Kč    321 819 Kč  

25   300 000 Kč     362 718 Kč        8 705 Kč     371 424 Kč   23 920 Kč     6 686 Kč    340 818 Kč  

26   312 000 Kč     383 424 Kč        9 202 Kč     392 626 Kč   25 285 Kč     7 067 Kč    360 273 Kč  

27   324 000 Kč     404 626 Kč        9 711 Kč     414 337 Kč   26 683 Kč     7 458 Kč    380 195 Kč  

28   336 000 Kč     426 337 Kč       10 232 Kč     436 569 Kč   28 115 Kč     7 858 Kč    400 596 Kč  

29   348 000 Kč     448 569 Kč       10 766 Kč     459 334 Kč   29 581 Kč     8 268 Kč    421 485 Kč  

30   360 000 Kč     471 334 Kč       11 312 Kč     482 646 Kč   31 082 Kč     8 688 Kč    442 876 Kč  

    [12],[15] 
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Po rekapitulaci výsledků z tabulek č. 5. a 6., dostaneme následující údaje:  

produkt Renta Profit po 30i letech vygeneruje zisk 544 631 – 360 000 = 151 631 Kč, 

produkt Aegon Home po 30i letech vygeneruje zisk 442 876 – 360 000  =  82 876 Kč. 

 

V  konkrétním vyznačeném případě v tab.č.5. této kapitoly, si klient můţe vybrat ze 

dvou moţností výplaty: 

a) jednorázovým odbytným ve výši 544 631 Kč, písemnou ţádostí zaslanou 3 měsíce 

před uplynutím pojistné doby 

b) odbytným v podobě renty např. po dobu 10i let   

544 631 / 10 / 12 = 4 538 Kč měsíčně 

 

 

4.3. Efekt sloţeného úroku 

Z tabulek č. 5 a 6. je zřejmé, ţe instituce, které se podílí na investování do fondů se 

nevyhnou sloţenému úrokování. 

Sloţený úrok tzv. Cost Average Efekt znamená, ţe za předpokladu pravidelných 

vkladů dosáhne investor toho, ţe při klesajících kurzech získá více a při rostoucích kurzech 

odpovídajícím způsobem méně podílů ve fondu. Jinak řečeno, ţe investor nakoupí podíly 

za celkově výhodnější průměrnou cenu. Kolísání kurzu patří k podstatě investičních fondů 

a při měsíčním způsobu platby se můţe projevit jako velice uţitečné. Klíčové je zde právě 

vyuţití sloţeného úroku. 

Efekt tzv. sloţeného úroku:  

 sloţený úrok je úrok z úroků, které jiţ byly investorovi připsány ve dřívějším 

období  

 v případě tvorby kapitálu prostřednictvím pravidelných vkladů hraje časová sloţka 

podstatnou roli  

 čím dříve se s vklady začne, tím déle mohou peníze pracovat v podílovém fondu  
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 o to výrazněji se projevuje efekt sloţeného úroku a o to progresivněji roste 

nahromaděný kapitál  

„Efekt  složeného úroku je nejdůležitějším objevem matematiky.“ Albert Einstein, fyzik a 

nositel Nobelovy ceny [19]. 

 

 

4.4. Garance 

Z pohledu garance se tyto produkty liší, je fakt, ţe většina pojišťoven tzv. garantuje 

klientovi výnos a penzijní fondy jsou naopak garantované státem.  

Garance – podle slovníku cizích slov je význam tohoto slova v češtině záruka neboli 

jistota. Jakou jistotu nebo záruku má člověk, který uloţí své peníze a stát mu je tzv. 

garantuje? Dle mého názoru ţádné. Garanční fond ČR je dlouhodobě na nule. Pokud mi 

tedy stát garantuje mé vklady, má je z čeho vyplatit pokud o ně přijdu? Kdyţ si peníze 

uloţím do banky, ta se dostane do potíţí, garantuje mi stát vyplacení peněz ne víc neţ 

100 000 €. V posledních dnech se objevují zprávy o chystaných změnách v rámci 

penzijních fondů.  Rozhodnutí, zda budeme spořit na penzi u soukromých subjektů bude 

dobrovolné, zároveň ale definitivní. Pokud do systému jednou vstoupíme, ztrácíme 

moţnost z něj vystoupit. Stejně tak nám bude vstup do tohoto systému zapovězen, pokud 

budeme s rozhodováním váhat déle neţ do svých 35 let. Po účinnosti návrhu bude také 

běţet přechodná lhůta, během které se budou moci systému spoření na penzi zúčastnit také 

lidé starší 35 let. Nejpozději tak budou moci učinit do konce druhého pololetí příštího roku 

[10]. 
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4.5. Inflace 

 

Obecně inflace znamená všeobecný růst cenové hladiny v čase. Statistické vyjadřování 

inflace vychází z měření čistých cenových změn pomocí indexů spotřebitelských cen. 

Cenové indexy poměřují úroveň cen vybraného koše reprezentativních výrobků a sluţeb 

(cca 710) ve dvou srovnávaných obdobích, přičemţ váha (resp. význam), která je 

jednotlivým cenovým reprezentantům ve spotřebním koši přisouzena, odpovídá podílu 

daného druhu spotřeby, který zastupují na celkové spotřebě domácností. Do spotřebního 

koše je zařazeno potravinářské zboţí (potraviny, nápoje, tabák), nepotravinářské zboţí 

(odívání, nábytek, potřeby pro domácnost, drogistické a drobné zboţí, zboţí pro dopravu a 

volný čas, zboţí pro osobní péči aj.) a sluţby (opravárenské, z oblasti bydlení, provozu 

domácnosti, zdravotnictví, sociální péče, dopravy, volného času, vzdělávání, stravování, 

ubytování, osobní péče a sluţby finanční).  

Informace o dosaţené míře inflace jsou vyuţívány např. pro účely valorizace 

mezd, důchodů a sociálních příjmů. V neposlední řadě jsou tyto informace vyuţívány 

také v souvislosti s nájemními či jinými smlouvami, v nichţ je zakotvena revize původně 

dohodnutého finančního plnění v závislosti na vývoji inflace. 

 Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských 

cen, vyjadřuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za 12 posledních měsíců proti 

průměru 12i předchozích měsíců. Tato míra inflace je vhodná při úpravách nebo 

posuzování průměrných veličin. Bere se v úvahu zejména při propočtech reálných mezd, 

důchodů apod.  Publikace jsou zveřejňovány jak v elektronické formě na internetových 

stránkách ČSÚ, tak i v tištěné podobě [18]. 

 

Tabulka č. 7. Míra inflace v letech 1998-2010 (v %). 

 

Rok 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Míra 

inflace v % 10,7 2,1 3,9 4,7 1,8 0,1 2,8 1,9 2,5 2,8 6,3 1  1,5 

[18] 
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4.6. Model optimálního konkrétního vyuţití obou produktů 

 

Jsem ţena stáří 37 let a do odchodu do penze mi zbývá 27 let. Kolik prostředků mám 

mít naspořeno? Jak toho docílím? Jaký produkt si vybrat? Pro výběr optimálního řešení 

pouţijeme modelaci v následujícím příkladu. 

Počítám s následující variantou: odchod do důchodu v roce 2038, výše starobní 

penze 9% průměrné mzdy, kdy celostátní průměr mzdy k 3Q roku 2010 činí  

23 665 Kč. Tzn., ţe mohu počítat s penzí ve výši cca: 2 400 Kč. 

 Můj současný příjem se pohybuje okolo 30 000 Kč. Výpočtem, při kterém nezahrnuji 

inflaci, dojdu k závěru, ţe budu potřebovat naspořit zhruba:   

30000 – 2400 = 27600 x 12 = 331 200 Kč ročně. 

Jelikoţ průměrná délka doţití ţen je kolem 80 let, budu počítat, ţe pokud se tohoto 

věku doţiji a budu-li si chtít zachovat svůj standard, budu potřebovat částku zhruba ve 

výši: 331 200 x 20 let = 6 624 000 Kč. 

Jelikoţ mám jiţ několik let různé produkty zaloţené, budu počítat s tím, ţe v době 

odchodu do penze jiţ mé současné produkty dosáhnou výše 2 500 000 Kč. Chybí mi tedy 

částka 4 124 000 Kč (bez ohledu na předpokládanou inflaci). 

1.  modelová situace: 

 doba spoření 27 let  

 měsíční úloţka 1 000 Kč cca 3,33% z čistého měsíčního příjmu 

 výběr jednotlivých produktů od různých společností 
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Tabulka č. 8. Modelové zhodnocení všech produktů pro dobu 27 let a částku 1000 Kč 

 

Produkt p.a. doba 

trvání 

 měsíční 

úloţka  

 celková 

suma 

vlastních 

úspor  

 očekávaná 

suma po 

zhodnocení  

Penzijní fond Generali 3,4% 27    1 000 Kč      324 000 Kč         606 126 Kč  

Penzijní fond ČP 2,9% 27    1 000 Kč      324 000 Kč         562 503 Kč  

Renta Profit  3,5% 27    1 000 Kč      324 000 Kč         458 263 Kč  

Aegon Home 2,4% 27    1 000 Kč      324 000 Kč         380 195 Kč  

[12],[15] 

Hodnotím – li průběh a konečnou výši naspořených prostředků zjišťuji, ţe zvolená měsíční 

úloţka je nízká.  

2. Modelová situace 

 doba spoření 27 let  

 měsíční úloţka 2 500 Kč cca 8,33%  z čistého měsíčního příjmu  

 výběr jednotlivých produktů od různých společností 

 

Tabulka č. 9. Modelové zhodnocení všech produktů pro dobu 27 let a částku 2500 Kč 

 

Produkt p.a doba 

trvání 

 měsíční 

úloţka  

 celková 

suma 

vlastních 

úspor  

 očekávaná 

suma po 

zhodnocení  

Penzijní fond Generali 3,4% 27    2 500 Kč      810 000 Kč      1 396 725 Kč  

Penzijní fond ČP 2,9% 27    2 500 Kč      810 000 Kč      1 296 202 Kč  

Renta Profit  3,5% 27    2 500 Kč      810 000 Kč      1 145 658 Kč  

Aegon Home 2,4% 27    2 500 Kč      810 000 Kč         950 488 Kč  

[12],[15] 

Pro výpočty uvedené modelových situací 1. a 2. bylo uţito stejných postupů jako 

v kapitolách 4. 1. a 4.2. Na počátku modelování bylo zmíněno následující: 
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Pro zachování stávajícího standardu budu potřebovat částku zhruba ve výši: 6 624 000 Kč. 

Běţící produkty dosáhnou výše 2 500 000,- Kč. Chybí mi tedy částka 4 124 000,- Kč.   

Při porovnání údajů z tabulek 7. a 8. je zřejmé, ţe odloţit si navíc na stáří částku ve výši 

8,33%  nestačí. Dostačující by v tomto konkrétním případě byla částka okolo 20%. 

 

4.7. Shrnutí 

Konkrétní výše výnosu záleţí na úspěšnosti penzijního fondu nebo hospodaření fondu 

pojišťovny, tedy na zhodnocení investovaných vkladů. Jak jiţ bylo zmíněno v kapitole 

2.2.5., pojišťovny dosahují vyšších výnosů z investování a je pouze na jejich benevolenci, 

jak se s klientem o tyto výnosy podělí. 

Z výsledků výpočtů modelových situací, ke kterým jsem dospěla v kapitole 4.2. 

vyplývá fakt, ţe pojišťovny jsou schopné klientovi vygenerovat určitý výnos. Na opačné 

straně vlivem poplatků klienti na svých úsporách v konečném důsledku ztratí. Nutno 

podotknout, ţe vliv inflace nebyl ve výpočtech zohledněn vůbec. Nesmíme také zapomínat 

na 15% daň z příjmů, kterou zaplatíme z výnosů z investovaných peněz.  

Produkty důchodového pojištění a penzijního připojištění mají výhody v podobě 

státního příspěvku nebo výhodnějšího ţivotního pojištění. Je otázkou, zda se volba vyplatí, 

pokud volíme tyto produkty z důvodu pravidelného investování. Zkoumáme-li nákladovost 

investování do důchodového pojištění ve srovnání s investováním např. do vyváţeného 

portfolia programu Conseq Active Invest zjistíme, ţe při přímé investici do investičního 

programu platíme niţší vstupní náklady a je tedy zřejmé, ţe jsme schopní realizovat vyšší 

zisk. Přičteme- li k nákladovosti ještě očekávanou inflaci vidíme, ţe u mnohých z těchto 

produktů je nepravděpodobné, ţe by zvýšily hodnotu investice [17]. 

Při hledání optimálního řešení jsem dospěla k závěru, ţe v současnosti je pro mne, 

z pohledu výnosnosti a jistoty, lepší výběr  některého z produktů penzijního 

připojištění. Také zohledňuji transparentnost poplatkové struktury fondů a státní 

příspěvek.  
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5. ZÁVĚR 

 

Cílem diplomové práce bylo najít optimální míru vyuţití v případě komerčního 

pilíře zabezpečení důchodu, které je na současném českém trhu k dispozici.  

V úvodu práce byly definovány produkty, kterých se analýza týká a specifikován 

současný důchodový systém. 

Ve druhé kapitole této práce byla provedena analýza důchodového pojištění, které 

je součástí komerčního pojištění. Jsou zde definovány jednotlivé pojmy a klíčové sloţky 

potřebné pro výpočty pojistného. Jsou zde uvedeny kalkulace, správní náklady, 

kalkulovaný zisk a součástí práce je obecný matematický model, který patří ke stanovení 

pojistných částek. V tomto bodě jsou také zmíněny pojišťovny, které mají důchodové 

pojištění v nabídce, je zde uvedena tabulka s přehledem výnosů jednotlivých produktů, 

dále je zmíněno daňové zvýhodnění.  Důleţitou částí je bod, ve kterém jsou analyzovány 

poplatky, které mají vliv na konečné zhodnocení vloţených finančních prostředků a to jak 

jejich výše značně ovlivňuje výkonnost daného produktu. Kapitola obsahuje tabulku 

s procentuálním zatíţením vybraných produktů, které jsou dostupné. Struktura a výše 

poplatků ukazuje na nákladovost tohoto produktu. V poslední části této kapitoly je shrnutí 

poznatků vyplývajících z analýzy tohoto produktu.  

Třetí kapitola zahrnuje analýzu penzijního připojištění a úvod tento produkt 

definuje. Je zde shrnuta míra a zapojení obyvatelstva do tohoto produktu a účast státu ve 

formě státních příspěvků. V kapitole je uveden přehled penzijních fondů na českém trhu a 

tabulka výnosností fondů za posledních deset let. Stejně jako u důchodového pojištění je 

poplatková struktura penzijního připojištění důleţitou součástí. Vzhledem k povinnosti 

fondů poplatky zveřejňovat, je tato část méně obsáhlá. Kapitola zmiňuje také daňové 

zvýhodnění a kritéria pro volbu výše částky spoření.   

Čtvrtá kapitola se věnuje optimálnímu vyuţití obou produktů. V první části jsou 

spočítány modely penzijního připojištění u vybraných penzijních fondů, podle předem 

zadaných kritérií. Druhá část kapitoly modeluje důchodové pojištění. Jsou zde uvedeny 

dva vybrané konkrétní produkty důchodového pojištění a podle zadaných kritérií 

spočítány. Do výpočtů jsou zahrnuty všechny dostupné hodnoty: výše měsíční úloţky, 

doba spoření, zhodnocení dané pojišťovny, nákladovost atd. V modelových tabulkách je 

promítnut efekt sloţeného úroku a tabulka jasně ukazuje, jaký vliv má na konečnou výši 
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naspořených a zhodnocených prostředků nákladovost jednotlivých produktů. V kapitole je 

odstavec věnován garanci a inflaci Dva pojmy, které s tímto typem produktu úzce souvisí. 

V předposlední části je modelován konkrétní příklad, který je spočítán pro uvedené 

modelové situace a na konkrétní osobu. Z výsledků vyplývá, ţe s rostoucím věkem 

poměrně stoupá výše částky nutná k odloţení na stáří. V závěru jsou shrnuty poznatky, ke 

kterým jsme došli v průběhu hledání optimálního řešení.    

 

Budoucnost finančního trhu je z mého pohledu v přímém investování. Investiční 

produkty jsou jedním z nejsloţitějších produktů na trhu z pohledu prodeje. Před samotným 

nákupem aktiva, by měl investor zváţit nejen jeho výnosnost, ale i jeho riziko a likviditu. 

Taková investice, která bude dosahovat maxima ve všech těchto ukazatelích, neexistuje. 

Kaţdý investor má jinou strategii a měl by na základě vlastních očekávání najít optimální 

poměr mezi výnosem, rizikem a likviditou. Investice do kvalitně sestaveného akciového 

portfolia a jeho dlouhodobé drţení přináší v průměru více, neţ investice do bezpečnějších, 

méně rizikových instrumentů. Hlavní motivem pro klienta zřejmě zůstanou zajímavé zisky, 

které si od investice slibuje. Především akcie jsou z dlouhodobého hlediska jedním z vůbec 

nejvýnosnějších aktiv. Zajímavé zisky mohou slouţit také nejen doplňkový příjem ke 

starobnímu důchodu. Výnosy lze pouţít k financování vzdělání či bydlení potomků. 

Podstatný je také fakt, ţe zisky z investování nepodléhají zdanění. Stačí být jen trpělivý a 

investovat déle neţ šest měsíců. Bohuţel, se většina drobných investorů s obtíţemi 

orientuje v široké nabídce investičních produktů. Jsem toho názoru, ţe korektní a klientovi 

přizpůsobené, investiční poradenství bude hrát do budoucna velmi důleţitou roli.  

 

Mnoho lidí si uvědomuje, ţe konec tzv. sociálního státu je nevyhnutelný. Stále však 

doufají, ţe se o ně postará vláda. Vláda však pro naši ochranu nemůţe mnoho udělat. Další 

problémy, jako je rostoucí státní dluh, stoupající ceny komodit, klesající mzdy, krachující 

sociální a zdravotní programy, klesající úroveň úspor obyvatelstva apod., se projevuje jako 

nedostatek finančního vzdělání a vlády mohou řešit tento problém velmi obtíţně. Většina 

vlád nemá finanční zdroje, aby dodrţela své sliby. Dle mého názoru je ekonomičtější a 

realističtější začít u výdajů, protoţe značné mnoţství rodin si musí nejprve vytvořit prostor 

pro úspory a pak teprve můţe rodina přemýšlet, jak s nimi naloţit.  

 



 

 

SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY 

 

1. DUCHÁČKOVÁ, E:  Principy pojištění a pojišťovnictví, Praha: 

EKOPRESS.2003. 178 s. ISBN 80-86119-67X.   

2. ŠULC,J.: Penzijní připojištění, 2.vyd. Praha: Grada, 2004. 196 s. ISBN 80-247-

0772-1 . 

3. Všeobecné obchodní podmínky pro penzijní fondy České spořitelny a.s., [cit. 

2011-04-01]. Dostupné na WWW: 

<http://www.csas.cz/banka/appmanager/portal/banka?_pageLabel=advanced_se

arch_subportal01&_nfpb=true&basicSearchText=v%C5%A1eobecn%C3%A9+

obchodn%C3%AD+podm%C3%ADnky> 

4. Všeobecné obchodní podmínky pro penzijní fondy pojišťovny Generali a.s.,[cit. 

2011-04-01]. Dostupné na WWW: <http://www.generali.cz/stranky/ke-

stazeni/vseobecne-a-zvlastni-pojistne-podminky> 

5. Všeobecné pojistné podmínky pro ţivotní pojištění pojišťovny Aegon a.s., [cit. 

2011-04-01]. Dostupné na WWW: <http://www.aegon.cz/Documents/aegon-

cz/O%20společnosti/AE%20PF%20VZ%202008.pdf> 

6. Všeobecné pojistné podmínky pro ţivotní pojištění pojišťovny Kooperativa 

a.s.,[cit. 2011-04-01]. Dostupné na WWW: 

<http://www.koop.cz/pojisteni/pojisteni-osob/kapitalove-zivotni-

pojisteni/kapitalove-zivotni-pojisteni-harmonie.html> 

7. Webové stánky Ministerstva financí, [cit. 2011-02-05]. Dostupné na WWW: 

<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/gsearch.html?cx=00444119245764

8347899%3Afya79ukzntg&cof=FORID%3A11&ie=UTF-8> 

8. Webové stránky bankovních poplatků, [cit. 2011-02-05]. Dostupné na WWW: 

<http://www.bankovnipoplatky.com/kalkulator.html>                               

9. Webové stránky Finance.cz, [cit. 2011-02-05]. Dostupné na WWW: 

<http://www.finance.cz/pojisteni/informace/zivotni/kapitalove/> 

10.  Webové stránky České národní banky, [cit. 2011-04-14]. Dostupné na WWW: 

<http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/postaveni_dohledu/

uverove_instituce/pojisteni_vkladu.html> 

 

http://www.csas.cz/banka/appmanager/portal/banka?_pageLabel=advanced_search_subportal01&_nfpb=true&basicSearchText=v%C5%A1eobecn%C3%A9+obchodn%C3%AD+podm%C3%ADnky
http://www.csas.cz/banka/appmanager/portal/banka?_pageLabel=advanced_search_subportal01&_nfpb=true&basicSearchText=v%C5%A1eobecn%C3%A9+obchodn%C3%AD+podm%C3%ADnky
http://www.csas.cz/banka/appmanager/portal/banka?_pageLabel=advanced_search_subportal01&_nfpb=true&basicSearchText=v%C5%A1eobecn%C3%A9+obchodn%C3%AD+podm%C3%ADnky
http://www.generali.cz/stranky/ke-stazeni/vseobecne-a-zvlastni-pojistne-podminky
http://www.generali.cz/stranky/ke-stazeni/vseobecne-a-zvlastni-pojistne-podminky
http://www.aegon.cz/Documents/aegon-cz/O%20společnosti/AE%20PF%20VZ%202008.pdf
http://www.aegon.cz/Documents/aegon-cz/O%20společnosti/AE%20PF%20VZ%202008.pdf
http://www.koop.cz/pojisteni/pojisteni-osob/kapitalove-zivotni-pojisteni/kapitalove-zivotni-pojisteni-harmonie.html
http://www.koop.cz/pojisteni/pojisteni-osob/kapitalove-zivotni-pojisteni/kapitalove-zivotni-pojisteni-harmonie.html
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/gsearch.html?cx=004441192457648347899%3Afya79ukzntg&cof=FORID%3A11&ie=UTF-8
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/gsearch.html?cx=004441192457648347899%3Afya79ukzntg&cof=FORID%3A11&ie=UTF-8
http://www.bankovnipoplatky.com/kalkulator.html
http://www.finance.cz/pojisteni/informace/zivotni/kapitalove/
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/postaveni_dohledu/uverove_instituce/pojisteni_vkladu.html
http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/postaveni_dohledu/uverove_instituce/pojisteni_vkladu.html


 

 

11.  Webové stránky Investujeme.cz, [cit. 2011-02-05]. Dostupné na WWW: 

<http://www.investujeme.cz/clanky/tank-prosel-zmenou-jake-investice-jsou-

drahe/> 

12.  Webové stránky Měšec.cz., [cit. 2010-12-12].Dostupné na WWW: 

<http://www.mesec.cz/adresar/kategorie/pojistovny/> 

13.  Webové stránky Opojištění.cz, [cit. 2011-02-05]. Dostupné na WWW: 

<http://www.opojisteni.cz/produkty/penzijni-pripojisteni/?page=2> 

14.  Webové stránky Pojištění.com. Dostupné na WWW:                                         

< http://www.pojisteni.com/penzijni-pripojisteni/> 

15.  Webové stránky TANK.eu.,[cit. 2011-02-05]. Dostupné na WWW: 

<http://www.t-a-n-k.eu/cs/content/snizeni-vynosu-investice-tank> 

16.  Webové stránky Asociace penzijních fondů ČR, [cit. 2011-02-05]. Dostupné na 

WWW: <http://www.apfcr.cz/cs/vybrane-ekonomicke-ukazatele/zhodnoceni-

prostredku-ucastniku-pp-rok-1995-az-2009.html> 

17. Webové stránky Asociace pro kapitálový trh České republiky, [cit.2011-02-05]. 

Dostupné na WWW:< http://www.akatcr.cz/stats/unispodil.do/> 

18. Webové stránky Českého statistického úřadu. Dostupné na WWW:                    

< http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home> 

19. Webové stránky Peníze.cz, [cit. 2011-02-05]. Dostupné na WWW: 

<http://www.penize.cz/duchody/16473-slozeny-urok-reforma-penzi-a-

neznalost-matematiky> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.investujeme.cz/clanky/tank-prosel-zmenou-jake-investice-jsou-drahe/
http://www.investujeme.cz/clanky/tank-prosel-zmenou-jake-investice-jsou-drahe/
http://www.mesec.cz/adresar/kategorie/pojistovny/
http://www.opojisteni.cz/produkty/penzijni-pripojisteni/?page=2
http://www.pojisteni.com/penzijni-pripojisteni/
http://www.t-a-n-k.eu/cs/content/snizeni-vynosu-investice-tank
http://www.apfcr.cz/cs/vybrane-ekonomicke-ukazatele/zhodnoceni-prostredku-ucastniku-pp-rok-1995-az-2009.html
http://www.apfcr.cz/cs/vybrane-ekonomicke-ukazatele/zhodnoceni-prostredku-ucastniku-pp-rok-1995-az-2009.html
http://www.akatcr.cz/stats/unispodil.do/
http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/home
http://www.penize.cz/duchody/16473-slozeny-urok-reforma-penzi-a-neznalost-matematiky
http://www.penize.cz/duchody/16473-slozeny-urok-reforma-penzi-a-neznalost-matematiky


 

 

SEZNAM TABULEK 

 

Tabulka č. 1:  Roční kapitálové zhodnocení vybraných pojišťoven v letech 2005-2010 

Tabulka č. 2:  Přehled ukazatele TANK u vybraných produktů v letech 2005-2010 

Tabulka č. 3:  Přehled zhodnocení v jednotlivých fondech v %. 

Tabulka č. 4:  Porovnání zhodnocení příspěvků účastníka ve dvou fondech k 31. 3. 2011 

Tabulka č. 5: Kalkulace pojistného produktu Renta Profit.  

Tabulka č. 6:  Kalkulace pojistného produktu  Aegon Home. 

Tabulka č. 7:  Míra inflace v letech 1998-201 (v %). 

Tabulka č. 8:  Modelové zhodnocení všech produktů pro dobu 27 let a částku 1000 Kč 

Tabulka č. 9:  Modelové zhodnocení všech produktů pro dobu 27 let a částku 2500 Kč 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


