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1 Úvod 

 

Myšlenka penzijního připojištění začala být v České republice aktuální na počátku 90. 

let, kdy se objevily signály o poklesu porodnosti a nově akcelerovala myšlenka svobody 

jednotlivce, a to včetně jeho vysoké odpovědnosti za přítomnost a budoucnost. Tato idea se 

týkala i ţivotní úrovně a jejího financování, a to nejen ve fázi, kdy člověk pobírá mzdu nebo 

plat, ale i později, po odchodu do starobního důchodu. 

V současné době se dnešní střední a mladší generace musí připravit na to, ţe ze 

základního systému důchodového pojištění nebude budoucí generace důchodců dostávat 

starobní důchod v takové výši, aby si zachovala přiměřenou ţivotní úroveň i v seniorském 

věku a bude muset pracovat mnohem delší dobu k získání nároku na starobní penzi, neţ je 

tomu dnes, kdy se do penze odchází v zásadě krátce po šedesátém roce věku. 

Penzijní připojištění se státním příspěvkem můţe být řešením. Jedná se o zajímavou 

formu spoření podporovanou státem v podobě státních příspěvků a daňových výhod. Tento 

finanční produkt nabízí výhradně penzijní fondy. Jelikoţ spoření si na důchod v podobě 

penzijního připojištění představuje dlouhodobý finanční produkt, tak otázka výběru vhodného 

penzijního fondu můţe být velmi citlivá. Navíc v souvislosti s doznívající ekonomickou krizí 

se stále častěji setkáváme s úvahami, jak uspěl daný penzijní fond v době rozkolísaných 

finančních trhů. 

Cílem bakalářské práce je pomocí metod vícekriteriálního hodnocení porovnat 

produkty penzijního připojištění se státním příspěvkem v České republice a vybrat optimální 

produkt pro konkrétní subjekt. 

Bakalářská práce je rozdělena kromě úvodu a závěru do tří částí. 

V první části jsou popsány nejdůleţitější aspekty českého doplňkového systému 

penzijního připojištění. 

Druhá část je věnována popisu metodiky vícekriteriálního rozhodování a stanovení 

jednotlivých kritérií. 

Ve třetí části jsou aplikovány metody vícekriteriálního rozhodování a je vybrán 

optimální produkt penzijního připojištění pro konkrétní subjekt. 
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2 Charakteristika penzijního připojištění se státním příspěvkem 

Penzijní připojištění představuje finanční produkt zaměřený na krytí rizika doţití a 

vytváření úspor na stáří. Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem 

definuje penzijní připojištění jako „shromažďování peněžních prostředků od účastníků 

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

prostředky a vyplácení dávek penzijního připojištění“. 

 

2.1 Důchodový systém 

Důchodový systém obvykle spočívá na třech pilířích: 

 první pilíř – povinné důchodové pojištění, 

 druhý pilíř – zaměstnanecké fondy, 

 třetí pilíř – penzijní připojištění se státním příspěvkem. 

Prvním pilířem je povinné základní důchodové pojištění. První pilíř bývá financován 

metodou průběţného financování (viz kapitola 2.2). Důleţitou úlohu zde hraje ochota ke 

vzájemné pomoci mezi generacemi, kdy dnes vyplácené penze jsou hrazeny z příspěvků 

dnešních ekonomicky aktivních občanů. 

V současné době se v České republice velmi horlivě projednává reforma penzijního 

systému. Tato reforma spočívá v zavedení druhého pilíře důchodového systému. Druhý pilíř 

znamená pro lidi mladší 35 let moţnost do roku 2013 dobrovolně převést 3 % ze svého 

sociálního pojištění na individuální účty u penzijních společností, ale jen pokud si přidají 2 % 

ze své hrubé mzdy. Prostředky na individuálních penzijních účtech budou spravovat nynější 

penzijní fondy nebo nové společnosti, které budou muset získat licenci od ministerstva 

financí. 

Za třetí pilíř důchodového systému lze podle terminologie EU povaţovat dobrovolně 

doplňkové, příspěvkově definované penzijní připojištění se státním příspěvkem. Součástí 

třetího pilíře jsou i produkty komerčních pojišťoven, zejména ţivotní pojištění. 

 

2.2 Systémy penzijního připojištění 

Uplatňují se dva základní systémy penzijního připojištění, a to systém s definovanou 

dávkou a systém s definovaným příspěvkem. 

Systém s definovanou dávkou představuje takovou konstrukci vztahu příspěvků a 

dávek, kdy se účastník a penzijní fond dohodnou na výsledné velikosti dávky. Od výše dávky 

je potom odvozena výše příspěvku účastníka penzijního připojištění. 
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Systém s definovaným příspěvkem představuje takovou konstrukci vztahu příspěvků 

a dávek, kdy výsledná velikost dávky účastníka závisí na několika parametrech, a to na: 

 celkovém úhrnu příspěvků zaplacených v jeho prospěch, 

 podílu účastníka na výnosech hospodaření penzijního fondu. 

Takto konstruovaný penzijní plán mají všechny penzijní fondy působící v ČR. 

Penzijní systém je financován na základě průběţného financování nebo fondového 

financování. 

Princip průběţného financování spočívá v okamţitém přerozdělení příspěvků 

plynoucích od aktivních účastníků, které se následně vyplatí oprávněným poţivatelům dle 

jejich nároků. Jedná se o pouhé přerozdělení, aniţ by se vytvářel nějaký fond. 

Fondové financování je charakteristické tím, ţe z příspěvků účastníků penzijního 

připojištění je tvořen fond. Finanční prostředky fondu se zhodnocují podle striktních pravidel 

na kapitálovém trhu. 

Systém penzijního připojištění je charakteristický řadou opatření, které přispívají 

k celkové bezpečnosti systému. 

Bezpečnost penzijního připojištění představuje skutečnost, ţe systém penzijního 

připojištění je regulován celou řadou ustanovení a paragrafů, které vymezují poměrně úzké 

mantinely pro jeho podnikatelské aktivity v oblasti operací na kapitálových trzích. 

Managementu a orgánům penzijního fondu zákon také ukládá přísné respektování poţadavku, 

aby penzijní fond s majetkem hospodařil s odbornou péči a s cílem zabezpečit spolehlivý 

výnos. Bezpečnost systému penzijního připojištění je také podpořena tzv. depozitářem 

penzijního fondu. Depozitářem je banka, která vede příslušnému penzijnímu fondu účty, na 

které zasílají účastníci a stát příspěvky na penzijní připojištění. Penzijní fond je tudíţ povinen 

zřídit u svého depozitáře samostatné běţné účty pro přijímání a vracení příspěvků účastníků a 

státních příspěvků, financování činnosti penzijního fondu a umisťování prostředků penzijního 

fondu. 

 

2.3 Vznik a zánik penzijního připojištění 

Penzijní připojištění vzniká na základě smlouvy mezi fyzickou osobou, která je 

způsobilá být účastníkem penzijního připojištění a penzijním fondem dnem stanoveným ve 

smlouvě. 

Zákon o penzijním připojištění vymezuje účastníka penzijního připojištění 

jednoznačně jako fyzickou osobu starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, 
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která uzavře s penzijním fondem písemnou smlouvu o penzijním připojištění. Vedle občanů 

České republiky mohou být účastníkem penzijního připojištění i fyzické osoby (starší 18 let), 

s bydlištěm na území jiného státu Evropské unie za předpokladu, ţe se účastní na 

důchodovém pojištění nebo veřejném zdravotním pojištění v ČR. 

Ještě před uzavřením smlouvy o penzijním připojištění musí být budoucí účastník 

seznámen se statutem a penzijním plánem. 

Smlouva o penzijním připojištění představuje smlouvu o finančních sluţbách, kdy se 

na jedné straně penzijní fond zavazuje poskytovat účastníku dávky penzijního připojištění za 

podmínek stanoveným penzijním plánem a na druhé straně se účastník zavazuje platit 

penzijnímu fondy příspěvky. 

Účastník můţe ze zákona penzijní připojištění přerušit. Přerušuje se dnem uvedeným 

v oznámení o přerušení penzijního připojištění, nejdříve však prvním dnem kalendářního 

měsíce následujícího po doručení písemného oznámení penzijnímu fondu. Takto lze přerušit 

penzijní připojištění jen za podmínky, pokud účastník: 

 platil příspěvky na penzijní připojištění po dobu 36 kalendářních měsíců, nebo 

 platil příspěvky po dobu 12 kalendářních měsíců v případě kaţdého dalšího 

přerušení penzijního připojištění u téhoţ penzijního fondu. 

Doba, po kterou je penzijní připojištění přerušeno, se nezapočítává do doby pojištění 

pro nárok na dávky. Během doby přerušení má účastník nárok na podíl na výnosech u 

penzijního fondu, u kterého penzijní připojištění přerušil. 

Účastník je oprávněn kdykoliv písemně vypovědět penzijní připojištění, a to i bez 

udání důvodu, přičemţ penzijní plán stanoví výpovědní dobu. Výpovědní doba začíná prvním 

dnem kalendářního měsíce po doručení výpovědi a nesmí být delší neţ dva měsíce. Penzijní 

fond můţe penzijní připojištění písemně vypovědět pouze na základě důvodů, které deklaruje 

zákon o penzijním připojištění. Těmito důvody jsou: 

 neplacení příspěvků účastníkem po dobu alespoň šesti kalendářních měsíců, 

popřípadě delší dobu stanovenou penzijním plánem nebo nesplnění jiné 

povinnosti vyplývající z penzijního plánu, s níţ tento plán spojuje moţnost 

výpovědi, byl-li účastník nejméně jeden měsíc před vypovězením penzijního 

připojištění na moţnost výpovědi písemně upozorněn, 

 uvedení nepravdivých údajů při uzavíraní smlouvy o penzijním připojištění 

mající vliv na nárok na poskytování státního příspěvku nebo na dávky 

penzijního připojištění, 
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 nesplnění podmínky být účastníkem penzijního připojištění. 

 

2.4 Příspěvek účastníka a státní příspěvek 

Placení příspěvku účastníkem je první fází penzijního připojištění. Příspěvek účastníka 

můţe být tvořen několika platbami od různých subjektů. Celkový příspěvek účastníka se 

skládá aţ ze dvou sloţek, a to: 

 z příspěvku placeného samotným účastníkem, 

 z příspěvku placeného třetí osobou, kterou můţe být zaměstnavatel účastníka 

nebo jiná třetí osoba (rodiče, příbuzní atd.), přičemţ účastník je povinen tuto 

skutečnost předem písemně oznámit penzijnímu fondu. 

Účastník nemůţe platit příspěvek současně na penzijní připojištění u více penzijních 

fondů. Výši příspěvku si účastník s penzijním fondem smluvně, písemnou formou dohodne. 

Stejným způsobem si stanoví i interval placení (kalendářní měsíc, čtvrtletí nebo rok). Částka 

můţe být neomezeně vysoká, ale ne niţší neţ 100 Kč měsíčně, protoţe to je startovací platba 

účastníka pro nárok na státní příspěvek. Účastník má právo provést změnu výše příspěvku a 

reţimu plateb, ale vţdy smluvně a písemně. Příspěvek se platí do konce kalendářního měsíce, 

na který se platí. Pokud se příspěvky platí dopředu na delší období, tak do konce prvního 

kalendářního měsíce tohoto období. Příspěvek se povaţuje za zaplacený, je-li do konce 

kalendářního měsíce připsán na účet fondu u jeho depozitáře. 

Státní příspěvek je hrazen ze státního rozpočtu a deklaruje podporu vlády těm lidem, 

kteří se dobrovolně rozhodli spolupodílet na finančním zabezpečení svého stáří, právě 

v podobě penzijního připojištění. Výše státního příspěvku na kalendářní měsíc je závislá na 

měsíční výši příspěvku účastníka a je stanovena v tabulce 2.1. 

 
Tab. 2.1 Výše státního příspěvku 

Výše příspěvku účastníka v Kč Výše státního příspěvku v Kč 

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

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

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

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

500 a více 150 Kč 

Zdroj: Zákon č. 42/ 1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem 

 

Pokud účastník platí státní příspěvek za delší období neţ kalendářní měsíc, stanoví se 

výše státního příspěvku podle průměrné měsíční výše připadající na toto období. 
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2.5 Dávky z penzijního připojištění 

Poté, co byla ukončena fáze spoření a jsou splněny všechny podmínky, má účastník 

právo uplatnit nárok na určitou dávku. Těmito dávkami jsou penze, jednorázové vyrovnání a 

odbytné. 

 

2.5.1 Penze 

Penzí se podle zákona rozumí doţivotní pravidelná výplata peněţní částky, a jde-li o 

pozůstalostní penzi, výplata peněţní částky po dobu stanovenou penzijním plánem. 

Z penzijního připojištění lze poskytovat penzi starobní, invalidní, výsluhovou a pozůstalostní. 

Penzí starobní se rozumí dávka, na kterou vzniká nárok po dosaţení určitého věku. 

Podmínkou nároku na starobní penzi u starých smluv je dosaţení věku účastníka 50 let. 

Nejkratší moţná doba placení příspěvků u těchto smluv je 60 kalendářních měsíců, přičemţ 

tuto hranici nelze v penzijním plánu dál zvýšit. U nových smluv starobní penze náleţí 

účastníkovi po dosaţení věku stanoveného penzijním plánem, který nesmí být niţší neţ 60 let 

nebo přiznání starobního důchodu z důchodového pojištění. 

V případě invalidní penze věk účastníka nerozhoduje. Tento druh penze účastníku 

náleţí po přiznání invalidního důchodu z důchodového zabezpečení. Nejkratší moţná doba 

placení příspěvků u invalidní penze činí nejméně 36 kalendářních měsíců a nesmí být delší 

neţ 60 měsíců, přičemţ dobu 36 měsíců nelze v penzijním plánu sníţit. Invalidní penzi je 

třeba ve smlouvě sjednat. 

Výsluhová penze je charakteristická tím, ţe po uplynutí 180 měsíců má účastník 

právo vybrat polovinu naspořených peněz. Dobu 180 měsíců nelze v penzijním plánu sníţit. 

V případě úmrtí účastníka náleţí pozůstalostní penze osobě nebo osobám uvedeným 

ve smlouvě o penzijním připojištění. 

 

2.5.2 Jednorázové vyrovnání 

Jednorázové vyrovnání náleţí účastníku za podmínek stanovených penzijním plánem 

místo penze. Jednorázové vyrovnání obsahuje úhrn příspěvků zaplacených účastníkem, státní 

příspěvek a podíl na výnosech hospodaření penzijního fondu. 

 

2.5.3 Odbytné  

Jestliţe se účastník rozhodne předčasně ukončit penzijní připojištění, náleţí mu 

odbytné. Účastník musí zaplatit příspěvky alespoň na 12 kalendářních měsíců a jeho penzijní 
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připojištění zanikne výpovědí nebo dohodou. Výše dávky závisí pouze na příspěvcích 

účastníka a době jejich placení a na všech připsaných podílech na výnosech hospodaření 

penzijního fondu, ale jiţ bez státních příspěvků a tudíţ i bez případných výnosů z nich 

plynoucích. 

Dávky penzijního připojištění má povinnost penzijní fond vyplácet ve lhůtách a 

způsobem stanoveným penzijním plánem nebo dohodnutým s příjemcem penze a na základě 

ţádosti oprávněného. 

 

2.6 Daňový reţim 

Problematika penzijního připojištění je zakotvena také v zákoně č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů, který upravuje daňové úlevy účastníků penzijního připojištění a daňový 

reţim související s příspěvky zaměstnavatelů na penzijní připojištění zaměstnanců. 

 

2.6.1 Daňové úlevy účastníků penzijního připojištění 

Daňová úleva představuje další nástroj vlády, který by měl motivovat občany 

k vytváření si finanční rezervy na důstojné stáří. Tato problematika je zakotvena v zákoně č. 

568/1992 Sb., o daních z příjmu v platném znění, v § 15 odstavec 5, který zde pro jeho 

důleţitost bude doslova citován, a to po poslední novelizaci: 

„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 úhrnu 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 a příjmem podle § 10 ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo, 

jsou částky, o které byl poplatníkovi v příslušných letech z důvodu zaplacených příspěvků na 

jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem základ daně snížen.“ 
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2.6.2 Příspěvky zaměstnavatelů na penzijní připojištění zaměstnancům 

Jak jiţ bylo uvedeno v kapitole 2.4, na penzijní připojištění můţe přispívat i 

zaměstnavatel. Novela zákona o daních z příjmů zavedla společný strop osvobození od daní 

z příjmů u plateb zaměstnavatelů na penzijní připojištění v celkové výši 24 000 Kč. 

Platby do tohoto limitu jsou osvobozeny od daní z příjmů zaměstnance (účastníka 

penzijního připojištění). Dále Jsou osvobozeny od odvodů na sociální a zdravotní pojištění. 

Zaměstnavatelé si tyto platby mohou zahrnout do nákladů, za podmínky, ţe příspěvky jsou 

upraveny v kolektivní smlouvě nebo vnitřním předpise. 

Platby nad tento limit nejsou osvobozeny od daní z příjmů zaměstnance a také nejsou 

osvobozeny od odvodů na sociální a zdravotní pojištění.  

 

2.7 Penzijní fond 

Penzijní fond představuje finanční instituci zaměřenou na poskytování sluţeb 

penzijního připojištění. Penzijním fondem můţe být jenom právnická osoba se sídlem na 

území České republiky a mít formu akciové společnosti. Obchodní jméno penzijního fondu 

musí obsahovat označení „penzijní fond“. 

Penzijní fond můţe být zaloţen na základě zaměstnaneckého principu nebo 

občanského principu. 

Penzijní fond zaloţen na zaměstnaneckém principu je zřízen a spravován 

zaměstnavatelem. 

Penzijní fond zaloţen na občanském principu funguje nezávisle na zaměstnaneckém 

poměru účastníka. Tento princip zaloţení penzijních fondů se uplatňuje v České republice. 

Penzijní fond musí mít svého depozitáře (viz kapitola 2.2). Aby nedocházelo ke 

střetům zájmů, nesmí depozitář a právnická osoba, v níţ má depozitář větší podíl neţ 10 %, 

nabývat akcie tohoto penzijního fondu. Akcie penzijního fondu nesmí také nabývat zdravotní 

pojišťovny. 

Hodnota základního kapitálu penzijního fondu musí činit alespoň 50 mil. Kč. Tento 

základní kapitál musí být tvořen pouze peněţitými vklady. 

Ke vzniku a činnosti penzijního fondu je třeba mít povolení. Na základě písemné 

ţádosti zakladatelů penzijního fondu rozhoduje o udělení povolení Česká národní banka po 

dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí. V ţádosti o povolení musí ţadatel uvést 

obchodní firmu, sídlo penzijního fondu, depozitáře, výši základního kapitálu penzijního 

fondu, odbornou způsobilost a bezúhonnost navrhovaných členů představenstva a dozorčí 
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rady penzijního fondu. K této ţádosti musí být dále přiloţeny stanovy penzijního fondu, návrh 

statutu a penzijního plánu penzijního fondu. 

Statut penzijního fondu představuje jeden z dokumentů penzijního fondu, který musí 

být kaţdému přístupný. Zákon č. 42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem 

stanoví, ţe statut musí obsahovat: 

 rozsah činnosti penzijního fondu, 

 zaměření a cíle investiční politiky penzijního fondu, 

 zásady hospodaření penzijního fondu, 

 způsob pouţití zisku, 

 obchodní firmu a sídlo depozitáře, 

 způsob zveřejňování zpráv o hospodaření s majetkem penzijního fondu. 

Penzijní plán reprezentuje dokument, od kterého se odvíjí text smlouvy mezi 

účastníkem a penzijním fondem. Tento dokument musí být kaţdému přístupný a připojen ke 

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

penzijním připojištění se státním příspěvkem dále stanoví, ţe penzijní plán musí obsahovat: 

 druhy penzí a ostatních dávek penzijního připojištění, 

 podmínky nároku na dávky penzijního připojištění a jejich výplatu, 

 způsob výpočtu dávek poskytovaných z penzijního připojištění, 

 důvody vypovězení penzijního připojištění, 

 výši příspěvků, 

 podmínky odkladu nebo přerušení placení příspěvků a změny výše příspěvků, 

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

nesprávném placení příspěvků, 

 podmínky převzetí peněţních prostředků z penzijního připojištění u jiného 

penzijního fondu a úpravu nároků na základě tohoto převzetí, 

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

hospodaření penzijního fondu. 

 

2.8 Hospodaření penzijního fondu 

Penzijní fond je finanční instituce, která s penězi od účastníků můţe a v omezeném 

rozsahu musí podnikat na finančním trhu. Pro penzijní fondy platí přísná pravidla investování 

na kapitálových trzích, se snahou sníţit riziko ztráty z chybného investičního rozhodnutí. 
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Peněţní prostředky shromáţděné penzijním fondem musí být umísťovány s odbornou 

péči tak, aby byla zaručena bezpečnost, kvalita, likvidita a rentabilita finančních prostředků. 

Peněţní prostředky shromáţděné penzijním fondem mohou, podle zákona č. 42/1994 Sb. o 

penzijním připojištění se státním příspěvkem, být umístěny do: 

 dluhopisů, jejichţ emitentem je členský stát OECD nebo centrální banka 

tohoto státu a do dluhopisů, za které převzal záruku členský stát OECD, 

 dluhopisů vydaných Evropskou investiční bankou, Evropskou bankou pro 

obnovu a rozvoj nebo Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj, 

 podílových listů otevřených podílových fondů, 

 cenných papírů obchodovatelných na regulovaném trhu země OECD, který je 

povolen příslušným úřadem členského státu, 

 movitých věcí představujících záruku bezpečného uloţení peněţních 

prostředků, kromě cenných papírů, 

 nemovitostí poskytujících záruku spolehlivého uloţení peněţních prostředků a 

slouţících zcela nebo převáţně k podnikání nebo bydlení. 

Dále je moţné, aby byly peníze účastníků uloţeny i na vkladových účtech, vkladních 

kníţkách a na vkladech potvrzeným vkladovým certifikátem nebo vkladním listem. 

Omezení jsou stanovena i pro další operace a penzijní fondy jsou povinny se jimi při 

svých investičních aktivitách řídit. Platí, ţe: 

 hodnota cenných papírů vydaných jedním emitentem nesmí tvořit více neţ  

10 % majetku penzijního fondu. Jedná se o bezpečnostní pojistku pro případ, 

ţe by právě tento titul potkal prudký pád kurzu; 

 v majetku penzijního fondu nesmí být více neţ 20 % z celkové jmenovité 

hodnoty cenných papírů vydaných jedním emitentem. Tento limit představuje 

zábranu, aby se penzijní fond nemohl dostat do pozice významného akcionáře 

určitého emitenta; 

 celková hodnota movitých a nemovitých věcí nesmí tvořit více neţ 10 % 

majetku penzijního fondu. 

Zákon výslovně zakazuje, aby penzijní fondy mohly nakupovat akcie jiného 

penzijního fondu, či vydávat dluhopisy. 

Zisk penzijního fondu se rozděluje tak, ţe nejméně 5 % připadá do rezervního fondu a 

nejvíce 10 % se rozděluje podle rozhodnutí valné hromady. Zbytek se připíše účastníkům a 

osobám, jejichţ penzijní připojištění zaniklo v roce, za který se zisk rozděluje. Pokud 
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hospodaření penzijního fondu vykazuje ztrátu, pouţije se ke krytí ztráty nerozdělený zisk 

z minulých let, rezervní fond a další fondy tvořené ze zisku. V extrémnějších případech musí 

být ztráta kryta sníţením základního kapitálu, přičemţ hodnota základního kapitálu nesmí 

klesnout pod 50 mil. Kč. 

 

2.9 Asociace penzijní fondů 

Asociace penzijních fondů ČR (dále jen APF ČR) je dobrovolné zájmové sdruţení 

právnických osob, zejména penzijních fondů, s právní subjektivitou. Sdruţení bylo zaloţeno 

dne 25. června 1996 na ustavující členské schůzi. 

Náplní práce APF ČR je: 

 uvádět ve známost myšlenku penzijního připojištění, 

 koordinovat, zastupovat, hájit a prosazovat společné zájmy svých členů, 

 připomínkovat legislativní návrhy a jiná opatření, která se týkají oblasti 

penzijního připojištění a jiných zájmů penzijních fondů, 

 vystupovat jako poradenské a informační centrum, 

 podporovat a organizovat vzdělávací a vědeckou činnost, 

 reprezentovat společné zájmy svých členů vůči zahraničí a podílet se na 

procesu přibliţování podmínek penzijního připojištění ČR standardům 

Evropské unie, 

 dbát na dodrţování etiky vztahů mezi členy APF ČR a účastníky penzijního 

připojištění, 

 eliminovat rozpory 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. 

Za účelem výše uvedených bodů zřídila APF ČR odborné komise, a to pro oblast 

informatiky, provozování správy fondů, legislativy, ekonomiky, etiky a pojistné matematiky. 

Členství v APF ČR je zaloţeno na bázi dobrovolnosti ve dvou formách, a to v podobě 

řádného členství a členství přidruţeného. 

První formu reprezentuje řádné členství, které je určeno penzijním fondům vzniklým 

na základě zákona č.42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem. 

Jednostranným přistoupením penzijního fondu vzniká řádné členství. 
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Druhou formu členství představuje členství přidruţené, které je otevřeno pro 

právnické osoby, působící v oblastech navazujících na penzijní připojištění. Přidruţené 

členství vzniká na základě ţádosti o členství, po jejím schválení prezídiem APF ČR. 

K 10. březnu 2011 sdruţuje Asociace penzijních fondů ČR 10 členů, reprezentujících 

všechny penzijní fondy, které působí na území České republiky.  

 
Tab. 2.2 Seznam členů APF ČR  

P.Č. Název fondu Adresa WWW 

1. AEGON penzijní fond, a.s. Na Pankráci 26/322, 140 00, Praha 4 www.aegon.cz  

2. Allianz penzijní fond, a.s. Ke Štvanici 656/3, 186 00, Praha 8 www.allianz.cz/penzijní fond 

3. AXA penzijní fond a.s. Úzká č.p. 8/488, 602 00, Brno-město www.axa.cz 

4. ČSOB PF Progres, a.s. Radlická 333/150, 150 57, Praha 5 www.csobpf.cz 

5. ČSOB PF Stabilita, a.s. Radlická 333/150, 150 57, Praha 5 www.csobpf.cz 

6. Generali penzijní fond, a.s. Bělehradská 132, 120 84, Praha 2 www.generalipf.cz 

7. ING penzijní fond, a.s. Nádraţní 25, 150 00, Praha 5 www.ing.cz 

8. PF České pojišťovny, a.s. Truhlářská 1106/9, 110 00, Praha 1 www.pfcp.cz 

9. PF České spořitelny, a.s. Poláčkova 1976, 140 21, Praha 4 www.pfcs.cz 

10. PF Komerční banky, a.s. Lucemburská 7/1170, 130 00, Praha 3 www.pfkb.cz 

Zdroj: Asociace penzijní fondů [online 10.3.2011] 

 

Mimo těchto řádných členů působí v APF ČR tři přidruţení členové. 

 
Tab. 2.3 Seznam přidruţených členů APF ČR  

P.Č. Název přidruţeného člena Adresa WWW 

1. Deloitte Advisory s.r.o. Nile House, Karolínská 654/2, 186 00, Praha 8 www.deloitte.cz 

2. KPMG Česká republika, s.r.o. Pobřeţní 648/1, 186 00, Praha 8 www.kpmg.cz 

3. Ernst & Young, s.r.o. Karlovo nám. 10, 120 00 Praha 2 www.ey.com.cz 

Zdroj: Asociace penzijní fondů [online 10.3.2011] 
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3 Komparace produktů penzijního připojištění se státním příspěvkem 

 

 

Penzijní připojištění je dlouhodobý způsob zhodnocení finančních prostředků určený 

všem, kdo hledají bezpečnou investiční strategii s nízkým rizikem, obohacenou o státní 

příspěvky a lidem, kteří se nechtějí spoléhat jen na státem garantovanou penzi, ale chtějí se 

zabezpečit sami. V tab. 3.1 je uveden aktuální přehled penzijních fondů povolených orgánem 

státního dozoru (ČNB) v podmínkách České republiky. 

 

Tab. 3.1: Přehled penzijních fondů 

 Název penzijního fondu Datum vzniku fondu 

1. Allianz penzijní fond, a.s. 30.09.1997 

2. ČSOB Penzijní fond Progres, a.s., člen skupiny ČSOB 14.02.1995 

3. ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s., člen skupiny ČSOB 26.10.1994 

4. Generali penzijní fond, a.s. 25.09.1995 

5. ING Penzijní fond, a.s. 10.02.1995 

6. Penzijní fond České pojišťovny, a.s. 19.09.1994 

7. Penzijní fond České spořitelny, a.s. 23.12.1994 

8. Penzijní fond Komerční banky, a.s. 28.11.1994 

9. AXA penzijní fond, a.s. 01.12.1994 

10. AEGON Penzijní fond, a.s. 15.06.2007 

Zdroj: Česká národní banka 

 

Rozhodovací proces patří mezi jedny z nevýznamnějších činností v rámci 

managementu. Rozhodnutím rozumíme výběr jedné varianty ze souboru potenciálně 

realizovatelných variant. Obecně se v souvislosti s rozhodováním jednotlivých variant 

poţaduje, aby proces rozhodnutí vedl k volbě optimální varianty. 

V této části textu bude poloţen teoretický základ vícekriteriálnímu rozhodování a 

hlavním tématem budou metody směřující k jejich klasifikaci. 

 

3.1 Úvod do vícekriteriálního rozhodování 

Jak uţ bylo zmíněno výše, rozhodovací proces lze chápat jako proces řešení 

rozhodovacího problému, tj. problému s více variantami řešení. Základní vlastností 

rozhodování je proces volby mezi jednotlivými variantami a výběr varianty optimální. 

Prvky rozhodovacího procesu bude tvořit cíl rozhodování, kritéria hodnocení, subjekt 

rozhodování a varianty rozhodování. 
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Cíl rozhodování budeme chápat jako určitý stav, kterého se má řešením 

rozhodovacího problému dosáhnout. V rámci této práce bude cílem rozhodování výběr 

optimálního produktu penzijního připojištění. 

Kritéria hodnocení představují prostředek slouţící k posouzení výhodnosti 

jednotlivých variant rozhodování z hlediska dosaţení cíle rozhodovacího problému. 

Rozhodování je proces, který si vyţaduje chápat určité odlišnosti kritérií. Je třeba rozlišovat 

kritéria kvantitativní a kvalitativní. 

Kvantitativní kritéria jsou kritéria, jejichţ důsledky variant vzhledem k těmto kritériím 

jsou vyjádřeny číselně. 

Kvalitativní kritéria jsou kritéria, jejichţ důsledky variant vzhledem k těmto kritériím 

nelze kvantifikovat, ale lze je vyjádřit pouze slovním popisem. Tato kritéria mají obvykle širší 

charakter. K měření těchto kritérií se aplikují stupnice (škály) měření. 

Subjekt rozhodování je osoba, která rozhoduje. To znamená, ţe volí variantu určenou 

k realizaci. Subjektem rozhodování můţe být jednotlivec nebo skupina lidí. V tomto textu 

subjektem rozhodování bude jednotlivec, označován jako individuální subjekt rozhodování. 

Volba varianty rozhodování určené k realizaci nebude tedy výsledkem kolektivního 

rozhodnutí, ale výsledkem individuálního rozhodnutí. 

Varianty rozhodování představují alternativy, které mají vést ke splnění cíle 

rozhodování. Jelikoţ se bude vycházet z aktuální situace na trhu penzijních fondů, tak 

variantami rozhodování pro výběr optimálního produktu penzijního připojištění budou 

jednotlivé penzijní fondy s povolením České národní banky provozovat tento druh finanční 

sluţby. 

Mezi základní specifika rozhodování patří vícekriteriální chararakter rozhodovacích 

problémů. Řešení těchto problémů je posuzováno z hlediska většího počtu kritérií, pro která 

bývá typická jejich nesourodost. Tato nesourodost souboru kritérií se projevuje v jejich 

neaditivnosti, tj. kritéria vyjádřená v různých měrných jednotkách. Základním hlediskem při 

hodnocení variant je počet kritérií hodnocení. Čím je počet kritérií (ale i variant) vyšší, tím je 

toto hodnocení obtíţnější. 

Konečným výsledkem fáze rozhodovacího procesu bude stanovení takové varianty 

řešení rozhodovacího problému, která nejlépe splňuje cíle řešení tohoto problému, tzn. 

celkově nejvýhodnější (optimální) varianty. V praxi se také aplikuje určení preferenčního 

uspořádání variant jako výsledek fáze rozhodovacího procesu. To znamená jejich seřazení 

podle výhodnosti. 
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Velmi často jsou subjekty rozhodování vedeny snahou o zjednodušení celého procesu 

hodnocení variant, a to většinou redukcí počtu kritérií hodnocení. Někdy můţe být takové 

zjednodušení přijatelné, především u méně významných problémů, ale na druhou stranu 

v mnoha případech můţe vést k jednorozměrnému vidění a neposouzení problémů z více 

moţných hledisek. V tomto případě hodnotitelé při výběru variant pouţívají jednoduché a 

srozumitelné přístupy (heuristiky), které sice rychle vedou k volbě jedné varianty, avšak 

v mnoha případech s sebou nesou příliš veliké zjednodušení. Pro zajímavost zde budou 

zmíněny některé vyuţívané přístupy slouţící k vyrovnání se sloţitostí problémů. Těmito 

přístupy jsou například strategie známosti, minimalistická strategie, strategie zaloţená na 

důvěře v minulá rozhodnutí, strategie vyřazování apod. 

Přístup aplikovaný v této práci se snaţí vyrovnat se sloţitostí vícekriteriálního 

hodnocení, a cílem tohoto přístupu bude převést všechna kritéria na společnou jednotku, 

kterou bude bezrozměrná veličina. Převod hodnot kritérií jednotlivých variant na 

bezrozměrnou jednotku je náplní řady metod vícekriteriálního hodnocení variant. Všechny 

tyto metody si ţádají znalost vah kritérií hodnocení. Váhy kritérií hodnocení budou určeny 

pomocí metod zaloţených na párovém srovnání, a to metodou párového srovnání a Saatyho 

metodou. 

 

3.2 Metody vícekriteriálního hodnocení 

Jak jiţ bylo zmíněno výše, bezespornou výhodou metod vícekriteiálního hodnocení 

variant je, ţe: 

 umoţňují subjektu rozhodování posuzovat varianty vzhledem k rozsáhlému 

souboru kritérií, 

 nutí subjekt rozhodování, aby jasně a zřetelně vyjádřil svoje chápání důleţitosti 

jednotlivých kritérií hodnocení, nikoliv pouze intuitivně, 

 celý proces hodnocení variant činí zřejmým a jasným i pro jiné subjekty, 

kterých se volba varianty více či méně dotýká. 

Většina metod vícekriteriálního hodnocení variant vyţaduje nejprve stanovit váhy 

jednotlivých kritérií hodnocení. 
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3.3 Metody stanovení vah kritérií 

Váhy kritérií jsou číselně kvantifikovaným odrazem jejich významnosti, nebo také 

důleţitosti sledovaných cílů subjektu rozhodování, které jsou převáděny do jednotlivých 

kritérií. Čím dané kritérium rozhodovatel povaţuje za významnější, tím je jeho váha vyšší. A 

naopak, méně významným kritériím je přisouzena váha niţší. 

Pro dosaţení srovnatelnosti vah souboru kritérií, které mohou být stanoveny různými 

metodami, se tyto váhy zpravidla normují tak, aby jejich součet byl roven jedné. Normované 

váhy kaţdého kritéria stanovíme jako podíl jeho váhy a součtu vah všech kritérií 

Dále v textu budou charakterizovány metody pro stanovení vah kritérií aplikované 

v této práci. Bude se jednat o metody zaloţených na párovém srovnání. 

 

3.3.1 Metody stanovení vah kritérií zaloţené na párovém srovnání 

Pro metody stanovení vah kritérií zaloţených na párovém srovnání je typické 

zjišťování preferenčních vztahů dvojic kritérií. Při tomto modelování preferencí uţivatele je 

důleţité stanovit poţadovaný typ informace, přičemţ rozeznáváme ordinální informace a 

informace kardinální. 

Ordinální informace o kritériích předpokládají, ţe je řešitel schopen důleţitost 

jednotlivých kritérií vyjádřit tak, ţe všem kritériím přiřadí jejich pořadová čísla. 

Zjednodušeně řečeno ordinální informací o kritériích rozumíme jejich uspořádání od nejvíce 

důleţitého po nejméně důleţité. 

Kardinální informace o kritériích předpokládají, ţe je uţivatel schopen a ochoten určit 

nejen pořadí důleţitostí kritérií, ale také poměr důleţitosti mezi všemi dvojicemi kritérií. 

V následujícím textu budou popsány dvě metody, a to metoda párového srovnání a 

Saatyho metoda stanovení vah kritérií. 

 

3.3.1.1 Metoda párového srovnání 

V metodě párového srovnání se pro kaţdé kritérium zjišťuje počet jeho preferencí 

vzhledem ke všem ostatním kritériím souboru. Metoda párového srovnání je metodou 

pracující s ordinální informací o kritériích. V odborné literatuře bývá tato metoda někdy 

nazývána téţ Fullerův trojúhelník. Výše uvedené určování preferencí bude stanoveno podle 

schématu zobrazovaného v tab. 3.2. V pravé horní trojúhelníkové matici subjekt rozhodování 

rozhoduje, jestli dává přednost kritériu uvedenému v řádku před kritériem uvedeným ve 

sloupci. Jestliţe ano, tak do příslušné buňky je zapsána jednička, v opačném případě je 

zapsána nula. 
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Pro kaţdé kritérium je nyní důleţité stanovit počet jeho preferencí fi, který je roven 

součtu jedniček v řádku daného kritéria a součtu nul ve sloupci tohoto kritéria. Následně 

budou vypočítány normované váhy podle vztahu 

,

fn

1f
v

n

1i

i

i

i







  

přičemţ počet uskutečněných srovnání je dán výrazem 

 
,

2

1nn
f

n

1i

i






 

kde vi je normovaná váha i-tého kritéria, fi představuje počet preferencí i-tého kritéria a 

n charakterizuje počet kritérií. 

 

Tab. 3.2: Preference kritérií dle Fullera 

Kritérium K1 K2 K3 … Kn Počet preferencí 

K1  1 0 … 1  

K2   0 … 0  

K3     0  

Kn-1     1  

Kn       

 

3.3.1.2 Saatyho metoda stanovení vah kritérií 

Saatyho metodu lze rozdělit do dvou kroků. První krok spočívá ve zjištění 

preferenčních vztahů pro kaţdou dvojici kritérií a ve druhé kroku budou stanoveny váhy 

kritérií. 

První krok je analogický metodě párového srovnání, kdy se opět zjišťují preferenční 

vztahy dvojic kritérií.  Kritéria jsou uspořádána v tabulce, v jejichţ řádcích a sloupcích jsou 

zapsána kritéria ve stejném pořadí. 

Na rozdíl od metody párového srovnání se však kromě směru preference dvojic kritérií 

určuje také velikost této preference. Ta se vyjadřuje určitým počtem bodů ze zvolené bodové 

stupnice. 

Saaty doporučuje vyuţít pro vyjádření velikosti preferencí bodové stupnice opatřené 

deskriptory uvedené v tab. 3.3. 

Tab. 3.3: Saatym doporučená bodová stupnice s deskriptory 

Počet bodů Deskriptor 

1 Kritéria jsou stejně významná. 

3 První kritérium je slabě významnější neţ druhé. 

5 První kritérium je dosti významnější neţ druhé. 

7 První kritérium je prokazatelně významnější neţ druhé. 

9 První kritérium je absolutně významnější neţ druhé. 

(3.1) 

           (3.2) 
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V některých případech můţe být Saatym doporučená bodová stupnice zavádějící, 

zejména význam jednotlivých deskriptorů. Pro účely této práce bude aplikován následující 

postup: 

 kritéria budou uspořádaná dle významu od nejvíce preferovaného po nejméně důleţité, 

 bude stanoveno rozpětí stupnice (kolikrát je nejdůleţitější kritérium významnější neţ 

nejméně důleţité kritérium). 

Výsledkem tohoto kroku je získání pravé části matice velikosti preferencí. Tato matice 

bývá zpravidla označována jako Saatyho matice nebo matice relativních důleţitostí. Jestliţe 

tuto matici označíme S, pak její další prvky budou získány podle vztahů: 

prvky na diagonále:     i, všechna pro 1 sii     

prvky v levé dolní trojúhelníkové části:  j. a i všechna pro 
s

1
s

ij

ji   

Prvky sij Saatyho matice jsou odhadem podílů (hledaných neznámých) vah kritérií vi a 

vj, takţe platí .
j

i
ij

v

v
s   

Váhy kritérií budou stanoveny s vyuţitím znalosti Saatyho matice přibliţnými 

způsoby. Dobré odhady vah kritérií získáme z geometrických průměrů řádků Saatyho matice. 

To znamená, ţe pronásobíme všechny prvky pro kaţdý řádek a určíme n-tou odmocninu 

z tohoto součinu, kdy n je počet prvků. Výsledné geometrické průměry jednotlivých řádků 

Saatyho matice poté znormujeme, vydělíme součtem všech geometrických průměrů. 

V praxi bývají aplikovány také přesnější způsoby stanovení vah kritérií Saatyho 

metodou. Tyto přístupy jsou zaloţeny na výpočtu vlastního vektoru matice relativních 

důleţitostí nebo metodou nejmenších čtverců. Oba tyto přístupy jsou však početně náročnější 

a zpravidla si ţádají softwarovou podporu. 

 

3.4 Metody vícekriteriálního hodnocení variant 

Náplní metod vícekriteriálního hodnocení variant je převod hodnot kritérií 

jednotlivých variant na bezrozměrnou jednotku, kterou budeme dále označovat jako 

ohodnocení variant. V této práci budou aplikovány jednoduché metody stanovení hodnoty 

variant především kvůli jejich srozumitelnosti a relativně malé náročnosti na uţivatele. 

V praxi patří tyto metody k nejrozšířenějším a jsou vhodné pro hodnocení variant vzhledem 

(3.3) 

(3.4) 
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k souboru kvantitativních kritérií. Pro porovnání budou také aplikovány metody zaloţené na 

párovém srovnání variant. 

Představitelem jednoduchých metod stanovení hodnoty variant bude metoda bazické 

varianty. Reprezentantem metod zaloţených na párovém srovnání variant bude Saatyho 

metoda. 

 

3.4.1 Jednoduché metody stanovení hodnoty variant 

Pomocí jednoduché metody stanovení hodnoty variant se stanovují celková 

ohodnocení variant, a to jako váţený součet dílčích ohodnocení variant vzhledem 

k jednotlivým kritériím ve tvaru: 

m, ..., 1,2, j  pro hvH j

i

n

1i

i

j 


 

kde H
j
  je celkové ohodnocení (hodnota) j-té varianty, vi je váha i-tého kritéria, j

ih  je 

dílčí ohodnocení j-té varianty vzhledem k i-tému kritériu, n je počet kritérií a m počet variant. 

Na základě celkového ohodnocení variant je pak moţné stanovit jejich preferenční 

uspořádání. Varianty jsou uspořádány podle klesajících hodnot celkového ohodnocení, 

přičemţ nejvýše ohodnocená varianta, první v preferenčním uspořádání, je variantou 

optimální. 

 

3.4.1.1 Metoda bazické varianty 

Metoda bazické varianty je zaloţena na stanovení dílčích ohodnocení variant 

vzhledem k jednotlivým kritériím pomocí porovnání hodnot důsledků variant vţdy 

s hodnotami tzv. bazické varianty. 

Bazickou variantou bude ta varianta, která dosahuje nejlepších hodnot kritérií 

z daného souboru variant. 

Dílčí ohodnocení variant vzhledem ke kritériím výnosového typu stanovíme podle 

vztahu 

,
b

i

j

ij

i
x

x
h   

a dílčí ohodnocení variant vzhledem ke kritériím nákladového typu podle vztahu 

,
j

i

b

ij

i
x

x
h   

(3.5) 

(3.6) 

(3.7) 
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kde j

ih  je dílčí ohodnocení j-té varianty vzhledem k i-tému kritériu, b

ix  je nejlepší 

hodnota kritérií v daném souboru variant, j

ix  je hodnota i-tého kritéria vzhledem j-té variantě. 

Metoda bazické varianty je vyuţitelná především pro hodnocení variant vzhledem 

k souboru kvantitativních kritérií. 

 

3.4.2 Metody zaloţené na párovém srovnání variant 

Hlavním rysem metod zaloţených na párovém srovnání variant je, ţe základní 

informace pro stanovení preferenčního uspořádání variant tvoří výsledky párového srovnání 

těchto variant vzhledem k jednotlivým kritériím hodnocení. 

 

3.4.2.1 Saatyho metoda 

Zvláštnost Saatyho metody spočívá ve způsobu stanovení vah kritérií a dílčích 

ohodnocení variant vzhledem k jednotlivým kritériím. 

Určení vah kritérií Saatyho metodou je uvedeno v subkapitole 3.3.1.2. Stanovení 

dílčích ohodnocení variant vzhledem k jednotlivým kritériím je v Saatyho metodě analogické 

známému postupu stanovení vah kritérií. Jediným rozdílem je, ţe srovnávanými objekty 

nejsou kritéria, ale varianty rozhodování. Pro kaţdé kritérium se vytváří Saatyho matice na 

základě párového srovnání variant. Při něm se postupně určuje velikost preference všech 

dvojic variant z hlediska daného kritéria, a to přiřazením bodů ze stupnice v tab. 3.3. 

Varianty budou opět seřazeny podle jejich výhodnosti z hlediska zvoleného kritéria 

hodnocení a bude stanoveno rozpětí stupnice, tedy kolikrát je nejvíce preferovaná varianta 

výhodnější neţ varianta nejméně preferována z hlediska daného kritéria. 

Prvky ijs  pro kaţdou tuto matici pak představují odhady poměrů dílčích ohodnocení i-

té a j-té varianty vzhledem k danému kritériu hodnocení. Postupem popsaným v subkapitole 

3.3.1.2 se nyní určí pomocí Saatyho matic pro jednotlivá kritéria dílčí ohodnocení variant 

vzhledem k těmto kritériím. 

Na základě Saatyho matice vzhledem k prvnímu kritériu určíme dílčí ohodnocení 

variant k tomuto kritériu, Saatyho matice pro druhé kritérium poskytne dílčí ohodnocení podle 

tohoto kritéria atd. 

Celkové ohodnocení variant rozhodování jH pak stanovíme podle vztahu 3.5. 

Hlavní předností Saatyho metody je jednoduchost a srozumitelnost pro uţivatele. 
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3.5 Stanovení kritérií 

V souvislosti s doznívající ekonomickou krizí se stále častěji dozvídáme, jak uspěl 

daný penzijní fond v době rozkolísaných finančních trhů. Při hodnocení penzijních fondů je 

důleţité neopomenout dlouhodobý charakter penzijního připojištění, který je třeba 

zakalkulovat do procesu rozhodování a nespokojit se tak pouze s jednoduchým srovnáním 

připsaného zhodnocení za poslední období. 

V tomto bodě textu budou definována jednotlivá kritéria, která v procesu komparace 

povedou k výběru optimální varianty penzijního připojištění. Kritéria hodnocení budou 

kapitálová přiměřenost PF, trţní podíl PF dle účastníků, hodnota celkových aktiv, investiční 

strategie, zhodnocení příspěvků, nákladovost a druhy poskytovaných penzí a výplatních 

schémat. 

 

3.5.1 Kapitálová přiměřenost 

Kapitálovou přiměřeností penzijních fondů se rozumí přehled volného kapitálu ve 

vztahu k prostředkům účastníků, které jsou očištěny od nákladů příštích období (viz kapitola 

3.5.6). Tento ukazatel především vypovídá o určité solventnosti daného penzijního fondu. 

V tab. 3. 4 je zobrazen přehled kapitálové přiměřenosti penzijních fondů za posledních 5 let. 

Pro objektivnější posouzení je vypočítán průměr za sledované období. 

 
Tab. 3.4: Kapitálová přiměřenost v % 

Název PF 2005 2006 2007 2008 2009 Ø hodnota 

Allianz PF 9,3 8,9 3,8 7,1 9,7 7,8 

ČSOB PF Progres 4,8 3,1 -0,1 -1,0 6,6 2,7 

ČSOB PF Stabilita 6,8 4,7 0,4 0,1 7,0 3,8 

Generali PF 23,7 17,6 11,3 5,1 7,4 13,0 

ING PF 11,4 7,8 0,5 1,2 3,0 4,8 

PF České pojišťovny 6,1 5,0 0,6 -0,4 6,0 3,5 

PF České spořitelny 9,0 5,6 3,4 2,9 9,2 6,0 

PF Komerční banky 8,6 4,1 -0,5 -0,2 3,1 3,0 

AXA PF 4,5 3,0 0,3 0,7 4,8 2,7 

AEGON PF - - 229,1 -9,3 6,6 75,5 

Zdroj: Produktové listy.cz 

 

Z tabulky je patrné, ţe největší procento kapitálové přiměřenosti náleţí právě 

penzijnímu fondu AEGON. Vzhledem k tomu, ţe tento penzijní fond působí na českém trhu 

teprve od roku 2007, tak právě v tomto roce neměl penzijní fond tak vysoké závazky vůči 

svým klientům oproti penzijním fondům, které na českém trhu působí uţ několik let. Z tohoto 

důvodu hodnota 229,1 % můţe být v procesu rozhodování zkreslena, a tudíţ k této 

skutečnosti bude v závěru práce přihlédnuto. Z hlediska ukazatele kapitálové přiměřenosti za 
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posledních 5 let dále vychází nejlépe Generali penzijní fond s hodnotou 13 % a Allianz 

penzijní fond, jehoţ hodnota je 7,8 %. 

 

3.5.2 Trţní podíl PF dle účastníků 

Tento ukazatel souvisí s velikostí jednotlivých fondů, co do počtu klientů. Tabulka 3.5 

zobrazuje skutečnost, ţe lidé si v dnešní době uvědomují, ţe jim důchod od státu v budoucnu 

stačit nebude, a tak počet klientů penzijních fondů roste. S výjimkou AXA penzijního fondu, 

jehoţ počet účastníků penzijního připojištění od roku 2005 klesá. 

 
Tab. 3.5: Počet účastníků penzijního připojištění 

Název penzijního fondu 2005 2006 2007 2008 2009 Ø hodnota 

Allianz PF 112 679 113 002 115 790 123 075 143 275 121 564 

ČSOB PF Progres 81 042 159 558 224 674 267 012 296 921 205 841 

ČSOB PF Stabilita 330 549 358 962 385 477 408 503 424 933 381 685 

Generali PF 25 384 26 277 29 168 37 341 46 168 32 868 

ING PF 388 567 404 863 434 998 452 103 442 259 424 558 

PF České pojišťovny 867 593 974 115 1 079 410 1 160 860 1 160 915 1 048 579 

PF České spořitelny 479 757 549 733 634 162 750 212 833 512 649 475 

PF Komerční banky 360 873 416 757 471 315 491 218 498 168 447 666 

AXA PF 604 401 593 728 577 082 560 449 526 744 572 481 

AEGON PF - - 11 022 44 830 97 283 51 045 

CELKEM 3 250 845 3 596 995 3 963 098 4 295 603 4 470 178 
 

Zdroj: Asociace penzijních fondů [online 16.11.2010], výpočet autora 

 

Objektivněji velikost penzijních fondů bude posouzena na základě ukazatele trţního 

podílu podle počtu účastníků. Tento ukazatel je zobrazen v tab. 3.6, kde jsou uvedeny 

hodnoty za rok 2009. 

 
Tab. 3.6: Trţní podíl PF podle počtu účastníků za rok 2009 

Název penzijního fondu Počet účastníků PP 
Trţní podíl podle počtu 

účastníků 

Allianz PF 143 275 3,21% 

ČSOB PF Progres 296 921 6,64% 

ČSOB PF Stabilita 424 933 9,51% 

Generali PF 46 168 1,03% 

ING PF 442 259 9,89% 

PF České pojišťovny 1 160 915 25,97% 

PF České spořitelny 833 512 18,65% 

PF Komerční banky 498 168 11,14% 

AXA PF 526 744 11,78% 

AEGON PF 97 283 2,18% 

CELKEM 4 470 178 100,00% 

Zdroj: Asociace penzijních fondů [online 16.11.2010], výpočet autora 
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Z celkového počtu 4 470 178 účastníků penzijního připojištění v roce 2009 zaujímá 

nejvyšší trţní podíl penzijní fond České pojišťovny, coţ znamená 25,97 %. Druhé místo patří 

penzijnímu fondu České spořitelny, jejíţ podíl na trhu činí 18,65 %. Třetí penzijní fond, který 

dominuje na českém trhu, co do trţního podílu, je AXA PF s 11,78 %.  

 

3.5.3 Hodnota celkových aktiv 

Z čistě ekonomické pohledu, vzhledem k vysoké sumě aktiv ve správě má penzijní 

fond moţnost realizovat znatelné úspory z rozsahu. Pro klienta to znamená, ţe v porovnání 

s malým fondem připadá u velkého penzijního fondu na kaţdou korunu aktiv ve správě 

významně méně nákladů. A to by se mělo pozitivně odrazit nejen v hospodářských výsledcích 

penzijního fondu, ale i v připsaném zhodnocení. Je ţádoucí, aby celková aktiva, jejichţ 

strukturu nalezneme v rozvaze jednotlivých penzijních fondů, nabývala v čase vyšších 

hodnot. V tabulce 3.7, která podává přehled o celkových aktivech penzijních fondů od roku 

2005 do roku 2009, je patrný právě rostoucí trend. Tabulka je dále doplněna o průměrnou 

hodnotu vypočtenou za 5 let. Nárůst spravovaného majetku potvrzuje stabilitu systému a 

zájem občanů o sluţby penzijních fondů. 

 
Tab. 3.7: Celková aktiva v (tis. Kč) 

Penzijní fond 2005 2006 2007 2008 2009 Ø hodnota 

Allianz PF 5 297 689 5 920 592 6 364 413 7 233 285 8 853 746 6 733 945 

ČSOB PF 

Progres 
1 202 901 3 655 313 5 704 630 7 184 613 8 999 173 5 349 326 

ČSOB PF 

Stabilita 
11 210 080 13 080 599 14 569 528 16 123 415 18 225 226 14 641 770 

Generali PF 1 122 830 1 285 807 1 441 733 1 768 944 2 335 347 1 590 932 

ING PF 15 223 586 17 601 587 19 309 832 22 223 051 23 857 681 19 643 147 

PF České 

pojišťovny 
26 465 601 32 472 450 38 291 304 44 811 073 51 366 237 38 681 333 

PF České 

spořitelny 
16 448 434 20 298 735 25 234 305 30 565 314 35 487 404 25 606 838 

PF Komerční 

banky 
16 590 659 19 907 830 23 083 497 26 276 533 28 610 680 22 893 840 

AXA PF 28 088 634 31 046 342 33 076 450 34 856 460 35 484 276 32 510 432 

AEGON PF - - 121 296 679 485 2 651 869 1 150 883 

CELKEM 121 650 414 145 269 255 167 196 988 191 722 173 215 871 639 
 

Zdroj: Asociace penzijních fondů [online 16.11.2010], výpočet autora 

 

Lepší vypovídací schopnost má ukazatel aktiv na jednoho účastníka penzijního 

připojištění. Výpočet tohoto ukazatele je proveden v tabulce č. 3.8. 
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Tab. 3.8: Průměrná aktiva na účastníka v (Kč) 

Název penzijního fondu Průměrná aktiva v (tis.) 
Průměrný počet 

účastníků 
Aktiva na 1 účastníka 

Allianz PF 6 733 945 121 564 55 394 

ČSOB PF Progres 5 349 326 205 841 25 988 

ČSOB PF Stabilita 14 641 770 381 685 38 361 

Generali PF 1 590 932 32 868 48 404 

ING PF 19 643 147 424 558 46 267 

PF České pojišťovny 38 681 333 1 048 579 36 889 

PF České spořitelny 25 606 838 649 475 39 427 

PF Komerční banky 22 893 840 447 666 51 140 

AXA PF 32 510 432 572 481 56 789 

AEGON PF 1 150 883 51 045 22 546 

Zdroj: Asociace penzijních fondů [online 16.11.2010], výpočet autora 

 

Z výše provedeného výpočtu je patrné, ţe první místo s aktivy na jednoho účastníka 

penzijního připojištění patří penzijnímu fondu společnosti AXA, jehoţ průměrná aktiva na 

účastníka dosáhla hodnoty 56 789 Kč. V těsném závěsu, a tedy druhé místo zaujímá Allianz 

PF, jehoţ hodnota aktiv na jednoho účastníka činí 55 394 Kč. Třetím nejlepším penzijním 

fondem v rámci tohoto ukazatele je penzijní fond Komerční banky s hodnotou 51 140 Kč 

aktiv na jednoho účastníka. 

 

3.5.4 Investiční strategie – státní dluhopisy 

Další významný faktor při výběru penzijního připojištění představuje investiční 

strategie. Pro investiční činnost penzijních fondů platí striktní, zákonem daná pravidla, ale i 

zde existují podstatné rozdíly v přístupu jednotlivých fondů a potenciální klient by měl 

vybírat podle svého vztahu k riziku. Za nejrizikovější aktiva v portfoliu, rozumějme 

instrumenty, do kterých penzijní fond úspory klientů na stáří investuje, se povaţují akcie.  Na 

druhou stranu za nejméně rizikové se povaţují investice do státních dluhopisů a 

pokladničních poukázek. 

Struktura investic jednotlivých penzijních fondů za rok 2009 je zobrazena v tabulce 

3.9. Umístění finančních prostředků je označeno zkratkami, SD znamená státní dluhopisy 

včetně pokladničních poukázek, BD vyjadřuje bankovní dluhopisy, zkratkou PD jsou 

označeny podnikové dluhopisy, akcie jsou označeny písmenem A, označení PL náleţí 

slovnímu spojení podílové listy, TV znamená termínované vklady včetně zůstatků běţných 

účtů a označení OI znamená ostatní investice, kupříkladu nemovitosti. 

Vzhledem k averzi k riziku rozhodovatele bude pro toto kritérium rozhodující, aby 

v investiční strategii převládal podíl nejméně rizikových cenných papírů, tedy státních 

dluhopisů. 
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Tab. 3.9: Struktura investic v roce 2009 v (%) 

Název PF SD BD PD A PL TV OI 

Allianz PF 95,31 1,11 2,07 0 0 1,51 0 

ČSOB PF Progres 79,46 8,80 2,95 2,82 0,56 5,16 0,25 

ČSOB PF Stabilita 80,96 8,17 2,22 1,55 2,13 4,81 0,16 

Generali PF 65,25 12,91 13,58 1,70 3,18 3,05 0,33 

ING PF 91,50 0 0 0 0 8,50 0 

PF České pojišťovny 69,60 4,10 14,80 1,50 4,90 2,90 2,20 

PF České spořitelny 44,90 7,00 4,00 2,30 6,30 35,50 0,10 

PF Komerční banky 81,28 7,46 4,31 0 0 6,95 0 

AXA PF 46,15 9,73 18,71 2,88 3,19 13,81 5,53 

AEGON PF 7,50 71,11 0 0 0 21,40 0 

Zdroj: Asociace penzijních fondů [online 16.11.2010] 

 

Do státních dluhopisů, tedy nejméně rizikových aktiv nejvíce investuje Allianz PF. 

Druhé místo patří ING PF. Penzijní fond Komerční banky je v pořadí třetím fondem, který 

prostředky účastníků investuje z větší míry do státních dluhopisů. 

 

3.5.5 Zhodnocení příspěvků 

Do procesu rozhodování o volbě penzijního fondu samozřejmě vstupují i výnosy 

penzijního fondu. Výkonnost fondu nelze hodnotit jen na základě připsaného zhodnocení 

v posledním roce či dvou. Vzhledem k dlouhodobému charakteru produktu je vhodnější 

porovnávat dlouhodobý průměr zhodnocení s průměrným zhodnocením připsaným všemi 

fondy na trhu. Pro účely této práce se bude pracovat s časovým horizontem 5 let. V tabulce 

3.10 jsou zobrazena procenta, která penzijní fondy připsaly na účet svých klientů za 

posledních pět let. Tabulka je dále doplněna o průměrné zhodnocení příspěvků. 

 

Tab. 3.10: Zhodnocení příspěvků v (%) 

Název penzijního fondu 2005 2006 2007 2008 2009 Ø hodnota 

Allianz PF 3,00 3,11 3,00 3,00 3,00 3,02 

ČSOB PF Progres 5,00 2,30 2,40 0,02 1,00 2,14 

ČSOB PF Stabilita 4,00 2,80 2,40 0,05 1,40 2,13 

Generali PF 3,81 3,74 4,10 2,00 2,40 3,21 

ING PF 4,20 3,60 2,50 0,04 0,10 2,09 

PF České pojišťovny 3,81 3,30 2,40 0,20 1,20 2,18 

PF České spořitelny 4,03 3,04 3,10 0,40 1,28 2,37 

PF Komerční banky 4,00 3,00 2,33 0,58 0,24 2,03 

AXA PF 3,70 2,50 2,20 0,00 2,00 2,08 

AEGON PF - - 4,50 3,50 2,10 3,37 

Zdroj: Asociace penzijních fondů [online 16.11.2010], výpočet autora 

 

AEGON penzijní fond působí na trhu od roku 2007, takţe průměrná hodnota bude 

vypočtena za 3 roky. Nejvyššího průměrného zhodnocení dosáhl právě benjamínek na trhu 
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penzijních fondů, a to AEGON PF. Vzhledem k tomu, ţe v celém procesu rozhodování budou 

upřednostněny penzijní fondy s letitou tradicí, tak penzijní fond AEGON nebude 

pravděpodobně vybrán. Nejlepšími fondy v dlouhodobých průměrech jsou Generali PF, jehoţ 

klientů bylo připsáno zhodnocení ve výši 3,21 % a Allianz PF, který svým účastníkům připsal 

3,02 %. 

Pozitivním znamením o výběru penzijního fondu je pak samozřejmě fakt, ţe se  

průměrné zhodnocení vybraného fondu pohybuje nad dlouhodobým průměrem celého 

sektoru. Toto porovnání je uvedeno v grafu 3.1, který zobrazuje průměrné zhodnocení 

jednotlivých penzijních fondů za pět let a doplněný o průměrné zhodnocení celého sektoru. 

 
Graf 3.1: Průměrné zhodnocení příspěvků za pět let v (%) 

Zdroj: Asociace penzijních fondů [online 16.11.2010], výpočet autora 

 

Za posledních pět let dosáhlo průměrné zhodnocení celého sektoru 2,46 %. Z grafu je 

patrné, ţe nad dlouhodobým průměrem celého sektoru se pohybují právě penzijní fondy, které 

dosáhly nejvyššího výnosu. 

 

3.5.6 Nákladovost 

Při rozhodování, jakému penzijnímu fondu svěříme své finanční prostředky, je 

potřebné také přihlédnout k faktorům, které budou bezpodmínečně ovlivňovat výnosnost 

jednotlivých penzijních fondů v dalších letech. Tím nejvýznamnějším faktorem je 

nákladovost penzijních fondů. V této práci bude nákladovost penzijních fondů posuzována 

z hlediska nákladů příštích období (NPO), které představují naakumulované náklady 
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související především s vyplacenými, ale dosud nerozúčtovanými provizemi za 

zprostředkování a získání nových klientů. Tyto náklady jsou rovněţ největšími náklady 

penzijních fondů. Čím jsou tyto náklady niţší, stejně jako další administrativní náklady, tím 

větší lze očekávat výnos pro klienta. Náklady příštích období jednotlivých penzijních fondů 

jsou uvedeny v tabulce 3.11, která je doplněná o průměrné NPO za sledované období. 

 
Tab 3.11: Náklady příštích období v (tis. Kč) 

Název PF 2005 2006 2007 2008 2009 Ø hodnota 

Allianz PF 44 726 56 177 66 712 83 086 125 227 75 186 

ČSOB PF Progres 81 520 167 178 244 448 305 228 334 048 226 484 

ČSOB PF Stabilita 220 629 258 966 300 339 338 888 357 323 295 229 

Generali PF 9 975 12 575 12 799 33 673 59 091 25 623 

ING PF 371 705 382 994 412 933 457 250 439 919 412 960 

PF České pojišťovny 570 975 782 417 970 056 1 123 796 696 609 828 771 

PF České spořitelny 32 244 67 098 94 348 135 664 146 147 95 100 

PF Komerční banky 304 145 467 085 603 596 642 723 619 999 527 510 

AXA PF 631 307 685 503 740 639 793 068 755 776 721 259 

AEGON PF - - 29 138 152 606 361 688 181 144 

Zdroj: Výroční zprávy jednotlivých PF, výpočet autora 

 

Tak jak roste atraktivita penzijního připojištění, tak rostou také náklady jednotlivých 

penzijních fondů na konkurenční boj na získání nových klientů. Tuto skutečnost je moţné 

vypozorovat právě z tabulky 3.11. 

Pro objektivnější posouzení bude sestavena tabulka 3.12, ve které stojí za pozornost 

zejména zatíţení nákladů příštích období na průměrný počet účastníků penzijního připojištění, 

který je nám jiţ znám z tabulky 3.5. 

 
Tab 3.12: Náklady příštích období na účastníka 

Název penzijního fondu 
Průměrný počet 

účastníků 

Průměrné NPO 

v (tis. Kč) 

NPO na účastníka 

v (tis. Kč) 

Allianz PF 121 564 75 186 618,49 

ČSOB PF Progres 205 841 226 484 1 100,29 

ČSOB PF Stabilita 381 685 295 229 773,49 

Generali PF 32 868 25 623 779,57 

ING PF 424 558 412 960 972,68 

PF České pojišťovny 1 048 579 828 771 790,38 

PF České spořitelny 649 475 95 100 146,43 

PF Komerční banky 447 666 527 510 1 178,36 

AXA PF 572 481 721 259 1 259,88 

AEGON PF 51 045 181 144 3 548,71 

Zdroj: Asociace penzijních fondů [online 16.11.2010], výpočet autora 

 

Nejniţší náklady příštích období na účastníka penzijního fondu vykazují PF České 

spořitelny, Allianz PF a ČSOB PF Stabilita. Stávající a potenciální klienti těchto penzijních 
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fondů, za jinak neměnných okolností, mohou mít optimistický výhled do budoucnosti 

v připisování výnosů na jejich účet. 

 

3.5.7 Druhy poskytovaných penzí a výplatní schémata 

Další faktor, který do procesu rozhodování bude mít co říct, jsou druhy poskytovaných 

penzí. Mějme tím na mysli skutečnost, co mi fond nabídne poté, kdyţ mi vznikne nárok na 

penzi (viz kapitola 2.5.1) a budu chtít čerpat uspořené prostředky. Nabídka penzí by měla být 

dostatečně široká na pokrytí různých ţivotních situací. Zákon definuje penzi starobní, 

výsluhovou, pozůstalostní a penzi invalidní. V tab. 3.14 je uvedena nabídka výplatních 

schémat doţivotních penzí u jednotlivých penzijních fondů. 

 
Tab. 3.13: Výplatní schéma doţivotních penzí 

Název PF Výplatní schéma Počet 

Allianz PF 

doţivotní; doţivotní s pozůstalostní penzí; doţivotní se zaručenou dobou výplaty; 

doţivotní se sjednanou částkou pro případ smrti; doţivotní s lineárně rostoucí 

výši 

5 

ČSOB PF 

Progres 

doţivotní pravidelná výplata peněţní částky; výplata peněţní částky po dobu 

stanovenou penzijním plánem 
2 

ČSOB PF 

Stabilita 

doţivotní pravidelná výplata peněţní částky; výplata peněţní částky po dobu 

stanovenou penzijním plánem 
2 

Generali PF doţivotní starobní penze; zaručená doba výplaty 2 

ING PF 

penze pro účastníka; s garantovanou dobou výplaty; pro účastníka a oprávněnou 

osobu +garantovaná doba výplaty; variabilní penze pro účastníka a oprávněnou 

osobu + garantovaná doba výplaty; penze s garantovanou dobou výplaty pro 

oprávněné osoby 

7 

PF České 

pojišťovny 

doţivotní starobní penze; se zaručenou výplatou po stanovenou dobu; 

s prodlouţenou dobou výplaty 
3 

PF České 

spořitelny 

doţivotní penze bez sjednané pozůstalostní penze; doţivotní se sjednanou 

pozůstalostní penzí na dobu určitou; doţivotní s garantovanou dobou výplaty; 

doţivotní pro účastníka s doţivotní pozůstalostní penzí pro oprávněnou osobu 

4 

PF Komerční 

banky 

doţivotní penze; doţivotní penze se zaručenou dobou výplaty; doţivotní penze 

spojená s nárokem na výplatu penze pozůstalostní 
3 

AXA PF doţivotní penze 1 

AEGON PF 
starobní penze doţivotní, se zaručenou dobou výplaty, s prodlouţenou dobou 

výplaty 
3 

Zdroj: Penzijní plány jednotlivých penzijních fondů 

 

ING penzijní fond v současné době nabízí penzijní připojištění s unikátními 7 

schématy doţivotní penze a na českém trhu zaujímá první místo. Druhé místo patří 

penzijnímu fondu Allianz, jehoţ penzijní plán deklaruje 5 druhů výplatních schémat doţivotní 

penze. PF České spořitelny patří místo třetí. 
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4 Výběr optimálního produktu penzijního připojištění pro 

konkrétní subjekt 

 

Subjektem rozhodování, pro kterého bude aplikována metoda vícekriteriálního 

hodnocení variant s následným výběrem optimálního produktu penzijního připojištění, bude 

student ekonomické fakulty Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. 

Student se narodil dne 15.11.1988 v Orlové a je mu 22 let. Jak jiţ bylo zmíněno výše, 

v současné době studuje na adrese Sokolská 33, tedy Vysokou školu báňskou – Technickou 

univerzitu Ostrava, Ekonomickou fakultu se zaměřením na finance. Příjem studenta se 

pohybuje kolem 6 000 Kč měsíčně. Podstatnou část této sumy tvoří peněţní příjem z brigád a 

kapesné od rodičů. 

Student si je vědom skutečnosti, ţe za čtyřicet let bude Česko jednou z nejstarších 

zemí Evropy. Česká společnost rychle stárne a běţní smrtelníci nemohou počítat se státním 

důchodem, který by zabezpečil potřebný ţivotní standard v důchodovém věku. Student dále 

usoudil, ţe spoléhat se na státní důchod by byl velký morální hazard, a tak bude vhodné 

vyuţít zajímavou formu připojištění na doţití se důchodového věku. Touto formou se má na 

mysli penzijní připojištění se státním příspěvkem. 

Vzhledem k platební kapacitě a finančním moţnostem studenta bude únosné přispívat 

si na penzijní připojištění minimální částkou (nyní 100 Kč měsíčně) a tím čerpat státní 

příspěvek ve výši 50 Kč měsíčně. Podle aktuálního penzijního plánu č. 4 si bude spořit do 60 

let. Příspěvek zaměstnavatele v současné době není aktuální. 

Subjekt rozhodování má velmi vysokou averzi k riziku, coţ znamená, ţe důleţitým 

faktorem při volbě jednotlivých penzijních fondů bude skutečnost, jak daný penzijní fond 

investuje finanční prostředky účastníků. Mělo by se jednat o konzervativní způsob 

investování, tedy investice do dluhopisů. Dále dostane přednost takový penzijní fond, který 

v průměru za posledních pět let připsal nejvyšší procento výnosů na účet svých klientů. 

Důvěru dostanou penzijní fondy s větším počtem účastníků, větší hodnotou aktiv ve správě a 

nízkým podílem nákladů. V neposlední řadě bude studenta zajímat, jaké druhy penzí jsou 

nabízeny.  
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4.1 Stanovení variant a poţadavků kritérií 

Jelikoţ se bude vycházet z aktuální situace na trhu penzijních fondů, tak variantami 

vícekriteriálního rozhodování pro výběr optimálního produktu penzijního připojištění budou 

jednotlivé penzijní fondy s povolením České národní banky v podmínkách České republiky 

provozovat tento druh finanční sluţby. Variantami jsou: 

 V 1 – penzijní připojištění penzijního fondu Allianz, 

 V 2 – penzijní připojištění penzijního fondu ČSOB Progres, 

 V 3 – penzijní připojištění penzijního fondu ČSOB Stabilita, 

 V 4 – penzijní připojištění penzijního fondu Generali, 

 V 5 – penzijní připojištění penzijního fondu ING, 

 V 6 – penzijní připojištění penzijního fondu České pojišťovny, 

 V 7 – penzijní připojištění penzijního fondu České spořitelny, 

 V 8 – penzijní připojištění penzijního fondu Komerční banky, 

 V 9 – penzijní připojištění penzijního fondu AXA, 

 V 10 – penzijní připojištění penzijního fondu AEGON. 

 

Po diskuzi s odborníky z finančního sektoru a určité době zvaţování bylo rozhodnuto, 

ţe výběr optimálního produktu penzijního připojištění bude posuzován podle kritérií a 

poţadavků uvedených v tabulce 4.1. 

 
Tab. 4.1: Kritéria pro hodnocení volby variant 

Kritérium Jednotka Poţadavek 

K1 Trţní podíl penzijního fondu dle počtu účastníků % Maximální 

K2 Hodnota celkových aktiv Kč Maximální 

K3 Zhodnocení příspěvků % Maximální 

K4 Nákladovost Kč Minimální 

K5 Kapitálová přiměřenost % Maximální 

K6 Investiční strategie – dluhopisy % Maximální 

K7 Druhy poskytovaných penzí a výplatní schémata počet Maximální 

 

Trţní podíl penzijního fondu dle počtu účastníků je kritériem maximalizačním, to 

znamená čím vyšší hodnota, tím lépe. Výpočet je realizován podle počtu účastníků za rok 

2009. 

Celková aktiva ve správě představují průměrnou hodnotu aktiv na účastníka 

v korunách, vypočtenou za období 2005 – 2009. Jak jiţ bylo zmíněno v kapitole 3.5.3, je 

ţádoucí, aby hodnota celkových aktiv byla co moţná největší, proto je toto kritérium 

maximálním. 
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Zhodnocení příspěvků charakterizuje výkonnost penzijních fondů, a zde je doporučeno 

hodnotit tuto výkonnost na základě delší časové řady. Z tohoto důvodu bylo vypočítáno 

průměrné zhodnocení jednotlivých penzijních fondů v letech 2005 aţ 2009. Poţadavek 

vztahující se k tomuto kritériu představuje maximální zhodnocení příspěvků. 

Pro objektivní posouzení penzijních fondů z hlediska nákladovosti byl realizován 

výpočet nákladů příštích období na účastníka penzijního připojištění. U tohoto kritéria je 

ţádoucí, aby hodnota byla nízká. Z toho důvodu se jedná o kritérium minimalizační. 

Kapitálová přiměřenost vypovídá o solventnosti jednotlivých penzijních fondů. 

Subjekt poţaduje, aby solventnost byla co nejvyšší, tedy maximální. Pro lepší zobrazení 

skutečnosti je vypočítaná průměrná hodnota za posledních pět let. 

Vzhledem k výše zmíněné averzi k riziku, rozhodovatel upřednostňuje ty penzijní 

fondy, v jejichţ investiční strategii převládá podíl nejméně rizikových oblastí, tedy státních 

dluhopisů. 

Penzijní fond s větší variabilitou druhů penzí, které bude vyplácet po uplynutí doby 

spoření, bude pro rozhodovatele sympatičtější, neţ penzijní fond s variabilitou menší. 

Jednotlivé nabízené penze jsou zjištěny za rok 2009. 

Vedle těchto stěţejních kritérií bude v procesu rozhodování přihlédnuto také k tradici 

jednotlivých penzijních fondů. Tradicí se má na mysli doba působení na českém trhu. 

Přednost dostanou ty penzijní fondy, které na českém trhu působí alespoň deset let. 

Východisko pro hodnocení variant a výběr optimálního produktu penzijního 

připojištění poskytuje matice hodnot (viz tab. 4.2), která shrnuje hodnoty kritérií pro 

jednotlivé varianty umístění. 

 
Tab. 4.2: Charakteristika souboru variant výběru penzijního fondu 

KRITÉRIUM VARIANTA 

Č.k Jednotka V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 

K1 % 3,21 6,24 9,51 1,03 9,89 25,97 18,65 11,14 11,78 2,18 

K2 Kč 55394 25988 38361 48404 46267 36889 39427 51140 56789 22546 

K3 % 3,02 2,14 2,13 3,21 2,09 2,18 2,37 2,03 2,08 3,37 

K4 Kč 618,49 1100,29 773,49 779,57 972,68 790,38 146,43 1178,36 1259,88 3548,71 

K5 % 7,8 2,7 3,8 13,0 4,8 3,5 6,0 3,0 2,7 75,5 

K6 % 95,31 79,46 80,96 65,25 91,5 69,6 44,9 81,28 46,15 7,5 

K7 počet 5 2 2 2 7 3 4 3 1 3 

 

4.2 Stanovení vah kritérií 

Stanovení vah kritérií představuje modelování preferencí mezi kritérii. To znamená 

vyjádření, jakou mají jednotlivá kritéria důleţitost pro uţivatele. Většina metod 

vícekriteriálního rozhodování vyţaduje informaci o důleţitosti jednotlivých kritérií, kterou 
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budeme vyjadřovat pomocí vektoru vah kritérií. Čím je důleţitost kritéria větší, tím je větší i 

jeho váha. Vzhledem k tomu, ţe získat hodnoty vah přímo od uţivatele je velmi náročné, tak 

v rámci této práce budou aplikovány takové metody, které na základě jednodušších 

subjektivních informací od uţivatele konstruují odhady vah. 

Váhy jednotlivých kritérií budou stanoveny pomocí metody párového srovnání a 

Saatyho metody. 

 

4.2.1 Metoda párového srovnání 

Uplatnění metody párového srovnání je zobrazeno v tab. 4.3, v jejichţ řádcích a 

sloupcích jsou zapsána jednotlivá kritéria hodnocení ve stejném pořadí. Hodnotitel postupně 

rozhoduje o významu kritérií vzhledem k ostatním kritériím tak, ţe je-li kritérium v řádku 

významnější neţ kritérium ve sloupci, tak do příslušné buňky tabulky preferencí bude zapsána 

hodnota 1. V opačném případě, hodnota 0 v příslušném řádku a sloupci podává informaci, ţe 

kritérium v řádku není významnější neţ kritérium ve sloupci. 

 
Tab. 4.3: Zjištěné preference dle metody párového srovnání 

Kritérium K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 
Počet 

preferencí 

Výsledné 

váhy 

K1  1 1 1 0 1 1 5 0,21 

K2   1 1 0 0 1 3 0,14 

K3    0 0 0 1 1 0,07 

K4     0 0 1 2 0,11 

K5      1 1 6 0,25 

K6       1 4 0,18 

K7        0 0,04 

Celkem x 1 

 

Počet preferencí se pro dané kritérium zjistí jako součet jedniček v odpovídajícím 

řádku a nul v příslušném sloupci, např. kritérium K6 má jednu jedničku v řádku a tři nuly ve 

sloupci, počet jeho preferencí je 4. 

Celkový počet uskutečnění vypočteme podle vztahu (3.2), tj. 

  č        á í   
       

 
     

Výsledné váhy zjistíme podle vztahu (3.1) – viz poslední sloupec v tab. 4.3, například 

normovaná váha kritéria K2 bude (3 + 1)/(7 + 21) = 0,14. 

 

 

 



 

34 

 

4.2.2 Saatyho metoda 

Uplatnění Saatyho metody pro stanovení vah je zobrazeno v tab. 4.4. Subjekt 

rozhodování stanovuje postupně velikost preferencí jednotlivých dvojic kritérií uspořádaných 

v tabulce, kde v řádcích a sloupcích jsou zapsána jednotlivá kritéria hodnocení. Velikost 

preference bude vyjádřena vţdy přiřazením určitého počtu bodů z bodové stupnice opatřené 

deskriptory uvedené v tab. 3.3. 

Další krok bude spočívat ve stanovení maximálního rozpětí (1 aţ 9 bodů), které 

odpovídá tomu, ţe nejvýznamnější kritérium K5 je maximálně sedmkrát významnější neţ 

nejméně významné kritérium K7. Nejvýznamnější a nejméně významné kritérium je 

stanoveno na základě metody párového srovnání. 

 
Tab. 4.4: Preference dvojic kritérií v Saatyho metodě 

Kritérium K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 

K1  3 4 3 1/2 2 6 

K2   3 1 1/3 1/2 5 

K3    1/2 1/5 1/4 4 

K4     1/5 1/3 4 

K5      3 7 

K6       5 

K7        

 

Je-li kritérium uvedené v řádku významnější neţ kritérium uvedené ve sloupci, do 

příslušné buňky se zapíše počet bodů, kterým hodnotitel vyjadřuje velikost preference kritéria 

v řádku vzhledem ke kritériu ve sloupci. Na druhou stranu, pokud je kritérium ve sloupci 

významnější, tak do příslušného řádku se zapíše převrácená hodnota zvoleného počtu bodů. 

Pro názornost, subjekt rozhodování povaţuje: 

 kritérium K5 za sedmkrát významnější neţ kritérium K7, do příslušného políčka se 

zapíše hodnota 7, 

 kritérium K2 za stejně významné jako kritérium K4, v příslušném políčku je hodnota 1 

 kritérium K2 za slabě významnější neţ kritérium K5, v příslušném políčku je 1/3. 

 

Tímto způsobem budeme pokračovat tak dlouho, dokud nestanovíme všechny prvky 

pravé horní trojúhelníkové části. Prvky na diagonále budou stanoveny na základě vztahu 3.3 a 

prvky levé dolní trojúhelníkové části dle vztahu 3.4. 

Váhy jednotlivých kritérií stanovíme pomocí geometrických průměrů řádků Saatyho 

matice. Tyto průměry jsou zobrazeny v předposledním sloupci tab. 4.5, kde například pro 

kritérium K1 platí 2,16.620,534317   
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Nyní tyto řádkové geometrické průměry znormujeme a získáme normované váhy 

našeho souboru kritérií – viz poslední sloupec tab. 4.5. 

 
Tab. 4.5: Saatyho matice a dopočtené váhy kritérií 

Kritérium K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 
Geometrický 

průměr 

Výsledné 

váhy 

K1 1 3 4 3 1/2 2 6 2,16 0,23 

K2 1/3 1 3 1 1/3 1/2 5 0,97 0,10 

K3 1/4 1/3 1 1/2 1/5 1/4 4 0,50 0,05 

K4 1/3 1 2 1 1/5 1/3 4 0,78 0,08 

K5 2 3 5 5 1 3 7 3,16 0,34 

K6 1/2 2 4 3 1/3 1 5 1,53 0,16 

K7 1/6 1/5 1/4 1/4 1/7 1/5 1 0,24 0,03 

Celkem 9,34 1 

 

4.3 Vyhodnocení metod stanovení vah kritérií 

Pro stanovení vah kritérií byla v první řadě aplikována metoda párového srovnání, 

prostřednictvím které jsme zjistili pořadí kritérií podle jejich významnosti. Postupnými kroky 

jsme se dopracovali ke stanovení nejdůleţitějšího a nejméně preferovaného kritéria. 

Nejdůleţitějším kritériem je kritérium K5 (kapitálová přiměřenost) a nejméně důleţitým 

kritériem je K7 (druhy poskytovaných penzí). Metoda párového stanovení vah kritérií 

poskytuje pouze informaci, zda kritérium je či není významnější. To má za následek, ţe nelze 

stanovit, kolikrát je dané kritérium významnější neţ kritérium jiné. Vzhledem k tomuto 

omezení bude pouţita Saatyho metoda pro stanovení vah kritérií, která výše uvedené omezení 

metody párového srovnání odstraňuje. Saatyho metoda na rozdíl od metody párového 

srovnání umoţňuje stanovit velikost preference jednotlivých kritérií. Porovnání vah 

jednotlivých kritérií je zobrazeno v tabulce 4.6. 

 
Tab. 4.6: Výsledné váhy dle aplikovaných metod 

Kritérium 
Metoda 

Ø hodnota 
Párové srovnání Saatyho metoda 

K1 0,21 0,23 0,22 

K2 0,14 0,10 0,12 

K3 0,07 0,05 0,06 

K4 0,11 0,08 0,10 

K5 0,25 0,34 0,30 

K6 0,18 0,16 0,17 

K7 0,04 0,03 0,03 

Celkem 1 1 1 

 

Z tabulky je patrné, ţe výsledky jednotlivých metod pro stanovení vah souboru kritérií 

jsou rozdílné. 
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Při uplatnění Saatyho metody dochází k rozdílnosti vah kritérií neţ u metody párového 

srovnání. Především váhy významnějších kritérií jsou vyšší a na druhou stranu váhy méně 

důleţitých kritérií jsou niţší neţ váhy stejných kritérií stanovených metodou párového 

srovnání. V odborné literatuře stojí, ţe „příčina spočívá zpravidla v tom, ţe hodnotitelé 

nesprávně interpretují bodovou stupnici navrţenou Saatym při posuzování relací jednotlivých 

dvojic kritérií“. Pro objektivnější posouzení je vypočítaná průměrná hodnota výsledných vah. 

V rámci zaokrouhlení průměrné hodnoty jednotlivých kritérií na dvě desetinná místa, by 

celková hodnot vyšla 1,01. Proto u nejméně významného kritéria K7 bude provedena drobná 

korekce, která spočívá ve sníţení průměrné hodnoty z hodnoty 0,04 na 0,03. V další části 

textu bude aplikována právě tato průměrná hodnota vah jednotlivých kritérií. 

 

4.4 Vícekriteriální hodnocení variant 

Tato část textu bude věnována výběru optimální varianty, rozumějme výběru 

optimálního produktu penzijního připojištění se státním příspěvkem pro rozhodovatele. 

K tomuto účelu budou aplikovány jednoduché metody stanovení uţitku jednotlivých variant a 

metody zaloţené na párovém srovnání variant. Reprezentantem jednoduchých metod 

stanovení hodnoty variant bude metoda bazické varianty. Saatyho metoda, vzhledem ke své 

povaze bude představitelem metody zaloţené na párovém srovnání variant. Pouţity budou 

váhy jednotlivých kritérií, které byly kvantifikovány v předchozí kapitole metodou párového 

srovnání a Saatyho metodou a jejich výsledné průměrné hodnoty. 

 

4.4.1 Metoda bazické varianty 

Výsledky aplikace metody bazické varianty jsou shrnuty v tabulce 4.7. Bazická 

varianta je stanovena pomocí nejlepších hodnot (  
 ) kritérií v daném souboru variant. Dílčí 

ohodnocení variant: 

 pro kritéria K1, K2, K3, K5, K6 a K7, která jsou výnosového typu, je stanoveno pomocí 

vztahu 3.6, 

 pro kritérium K4, které je nákladového typu, je stanoveno pomocí vztahu 3.7. 

 

Celkové ohodnocení kaţdé varianty bude realizováno dle vztahu 3.5. 
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Tab. 4.7: Výsledky metody bazické varianty 

Kritérium Dílčí hodnocení variant 

Č.k. Váhy   
  V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 

K1 0,22 25,97 0,12 0,24 0,37 0,04 0,38 1,00 0,72 0,43 0,45 0,08 

K2 0,12 56789 0,98 0,46 0,68 0,85 0,81 0,65 0,69 0,90 1,00 0,40 

K3 0,06 3,37 0,90 0,64 0,63 0,95 0,62 0,65 0,70 0,60 0,62 1,00 

K4 0,10 146,43 0,24 0,13 0,19 0,19 0,15 0,19 1,00 0,12 0,12 0,04 

K5 0,30 75,50 0,10 0,04 0,05 0,17 0,06 0,05 0,08 0,04 0,04 1,00 

K6 0,17 95,31 1,00 0,83 0,85 0,68 0,96 0,73 0,47 0,85 0,48 0,08 

K7 0,03 7,00 0,71 0,29 0,29 0,29 1,00 0,43 0,57 0,43 0,14 0,43 

 
Celkové hodnocení 0,443 0,321 0,388 0,362 0,444 0,508 0,504 0,420 0,366 0,456 

Pořadí  5 10 7 9 4 1 2 6 8 3 

 

Z výsledků tab. 4.7 plyne, ţe výsledné preferenční uspořádání variant metodou 

bazické varianty je v případě vah stanovených jako průměrná hodnota metody párového 

srovnání a Saatyho metody V6 > V7 > V10> V5> V1 > V8 > V3 > V9 > V4 > V2 . Penzijní fond 

České pojišťovny je nejvýše ohodnocenou variantou, a tudíţ dle metody bazické varianty je 

variantou optimální. 

 

4.4.2 Saatyho metoda 

Stanovení dílčího ohodnocení variant (DO) vzhledem k jednotlivým kritériím je 

analogické jiţ známému postupu stanovení vah kritérií v kapitole 3.3.1.2. Rozdíl je v tom, ţe 

srovnávanými objekty nejsou kritéria, ale varianty rozhodování. Pro kaţdé kritérium budou 

postupně vytvářeny Saatyho matice na základě párového srovnání variant. 

V tabulce 4.8 jsou porovnávány varianty z hlediska kritéria trţního podílu penzijního 

fondu dle počtu účastníků. Do Saatyho matice zapisujeme významnost rozdílů mezi 

hodnotami trţního podílu penzijních fondů. Například trţní podíl varianty V6 (penzijní 

připojištění PF České pojišťovny je absolutně významnější neţ trţní podíl varianty V4 

(penzijní připojištění PF Generali). V příslušném políčku je hodnota 9. Stejným způsobem 

vyplníme všechna pole matice. 
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Tab. 4.8: Saatyho matice pro stanovení dílčího ohodnocení variant vzhledem 

ke kritériu K1 

 

Nejvíce preferovanou variantou z hlediska trţního podílu je varianta V6 (PF České 

pojišťovny). Z tabulky je patrné, ţe hodnota dílčího ohodnocení této varianty je 32 %. 

 
Tab. 4.9: Saatyho matice pro stanovení dílčího ohodnocení variant vzhledem 

ke kritériu K2 

Varianta V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 GP DO 

V1 1 8 7 4 4 7 7 3 1 8 4 0,25 

V2 1/8 1 1/3 1/5 1/5 1/3 1/4 1/5 1/8 2 0,24 0,01 

V3 7 3 1 1/4 1/4 2 1/2 1/6 1/7 4 0,81 0,05 

V4 4 5 4 1 2 4 4 1/3 1/5 6 2 0,12 

V5 1/4 5 4 1/2 1 4 3 1/3 1/5 6 1,28 0,08 

V6 1/7 3 1/2 1/4 1/4 1 1/3 1/5 1/7 4 0,47 0,03 

V7 1/7 4 2 1/4 1/3 3 1 1/4 1/7 4 0,73 0,04 

V8 1/3 5 6 3 3 5 4 1 1/4 5 2,16 0,13 

V9 1 8 7 5 5 7 7 4 1 9 4,36 0,27 

V10 1/8 1/2 1/4 1/6 1/6 1/4 1/4 1/5 1/9 1 0,24 0,01 

 

V tabulce 4.9 jsme určovali velikost preference všech dvojic penzijních fondů 

z hlediska kritéria K2 (celková aktiva). Penzijní fond AXA s dílčím ohodnocením 27 % 

reprezentuje nejvíce upřednostňovanou variantu v souboru variant. 

 
Tab. 4.10: Saatyho matice pro stanovení dílčího ohodnocení variant vzhledem 

ke kritériu K3 

Varianta V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 GP DO 

V1 1 5 5 1/2 5 5 4 7 7 1/3 2,70 0,18 

V2 1/5 1 1 1/5 3 1/2 1/3 3 3 1/5 0,72 0,05 

V3 1/5 1 1 1/5 2 1/2 1/4 3 3 1/5 0,67 0,04 

V4 2 5 5 1 6 5 4 8 8 1/3 3,24 0,21 

V5 1/5 1/3 1/2 1/6 1 1/3 1/4 2 1 1/7 0,41 0,03 

V6 1/5 2 2 1/5 3 1 1/2 3 3 1/7 0,89 0,06 

V7 1/4 3 4 1/4 4 2 1 4 4 1/7 1,30 0,08 

V8 1/7 1/3 1/3 1/8 1/2 1/3 1/4 1 2 1/9 0,34 0,02 

V9 1/7 1/3 1/3 1/8 1 1/3 1/4 1/2 1 1/8 0,32 0,02 

V10 3 5 5 3 7 7 7 9 8 1 4,73 0,31 

 

Varianta V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 GP DO 

V1 1 1/4 1/5 4 1/5 1/8 1/7 1/6 1/6 3 0,38 0,02 

V2 4 1 1/4 5 1/4 1/8 1/7 1/6 1/5 4 0,56 0,03 

V3 5 4 1 6 1 1/7 1/6 1/3 1/3 5 1,05 0,06 

V4 1/4 1/5 1/6 1 1/6 1/9 1/8 1/7 1/7 1/2 0,21 0,01 

V5 5 4 1 6 1 1/7 1/6 1/3 1/3 5 1,05 0,06 

V6 8 8 7 9 7 1 3 5 5 8 5,28 0,32 

V7 7 7 6 8 6 1/3 1 3 3 7 3,52 0,22 

V8 6 6 3 7 3 1/5 1/3 1 1 6 1,97 0,12 

V9 6 5 3 7 3 1/5 1/3 1 1 6 1,94 0,12 

V10 1/3 1/4 1/5 2 1/5 1/8 1/7 1/6 1/6 1 0,31 0,02 
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Subjekt rozhodování určil, ţe bude dávat přednost penzijnímu fondu AEGON před 

všemi ostatním fondy na základě kritéria K3 (zhodnocení příspěvků). Z tabulky 4.10 je patrné, 

ţe dílčí ohodnocení této varianty je 31 %. 

 
Tab. 4.11: Saatyho matice pro stanovení dílčího ohodnocení variant vzhledem 

ke kritériu K4 

Varianta V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 GP DO 

V1 1 7 3 2 4 4 1/4 6 6 8 2,94 0,19 

V2 1/7 1 1/5 1/5 1/5 1/5 1/8 1/4 1/4 5 0,31 0,02 

V3 1/3 5 1 1/3 3 3 1/7 4 4 7 1,55 0,10 

V4 1/2 5 3 1 3 3 1/4 4 4 7 2,13 0,14 

V5 1/4 5 1/3 1/3 1 1 1/5 3 3 7 1,06 0,07 

V6 1/4 5 1/3 1/3 1 1 1/5 3 3 7 1,06 0,07 

V7 4 8 7 4 5 5 1 7 7 9 5,01 0,33 

V8 1/6 4 1/4 1/4 1/3 1/3 1/7 1 1/2 7 0,55 0,04 

V9 1/6 4 1/4 1/4 1/3 1/3 1/7 2 1 7 0,63 0,04 

V10 1/8 1/5 1/7 1/7 1/7 1/7 1/9 1/7 1/7 1 0,17 0,01 

 

Kritérium K4 (nákladovost) je jediným nákladovým kritériem v souboru variant. Čím 

jsou náklady jednotlivých fondů niţší, tím lepší lze očekávat výnos pro klienta. Nejvíce 

preferovanou variantou, na základě tohoto kritéria je varianta V7 (PF České spořitelny). 

 
Tab. 4.12: Saatyho matice pro stanovení dílčího ohodnocení variant vzhledem 

ke kritériu K5 

Varianta V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 GP DO 

V1 1 7 5 1/5 4 5 3 5 7 1/5 2,22 0,14 

V2 1/7 1 1/4 1/8 1/5 ¼ 1/6 1/2 1 1/9 0,27 0,02 

V3 1/5 4 1 1/6 1/3 1 1/2 3 4 1/7 0,71 0,04 

V4 5 8 6 1 4 6 5 6 8 1/4 3,58 0,22 

V5 1/4 5 3 1/4 1 3 1/3 4 5 1/6 1,12 0,07 

V6 1/5 4 1 1/6 1/3 1 1/5 2 4 1/7 0,63 0,04 

V7 1/3 6 2 1/5 3 5 1 5 6 1/6 1,65 0,10 

V8 1/5 2 1/3 1/6 1/4 ½ 1/5 1 2 1/7 0,42 0,03 

V9 1/7 1 1/4 1/8 1/5 ¼ 1/5 1/2 1 1/9 0,27 0,02 

V10 5 9 7 4 6 7 6 7 9 1 5,37 0,33 

 

Z tabulky 4.12 je patrné, ţe největší dílčí ohodnocení připadá variantě V10 (AEGON 

PF). Vzhledem k tomu, ţe AEGON penzijní fond působí na českém trhu pouze 3 roky, tak 

tyto hodnoty mohou být zkresleny. Z toho důvodu ve finálním hodnocení bude k této 

skutečnosti přihlédnuto. Stabilní kapitálovou přiměřenost si udrţuje Generali PF a tomu 

odpovídá i druhá nejvyšší hodnota dílčího ohodnocení této varianty ve výši 22 %. 
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Tab. 4.13: Saatyho matice pro stanovení dílčího ohodnocení variant vzhledem 

ke kritériu K6 

Varianta V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 GP DO 

V1 1 5 5 6 3 6 8 5 7 9 4,82 0,31 

V2 1/5 1 1 4 1/4 4 6 1/2 6 7 1,59 0,10 

V3 1/5 1 1 4 1/4 4 6 1 6 7 1,70 0,11 

V4 1/6 1/4 1/4 1 1/5 1 4 1/4 4 7 0,70 0,04 

V5 1/3 4 4 5 1 5 7 4 7 8 3,40 0,22 

V6 1/6 1/4 1/4 1 1/5 1 4 1/4 4 7 0,75 0,05 

V7 1/8 1/6 1/6 1/4 1/7 ¼ 1 1/6 1 4 0,34 0,02 

V8 1/5 2 1 4 1/4 4 6 1 6 7 1,82 0,12 

V9 1/7 1/6 1/6 1/4 1/7 ¼ 1 1/6 1 4 0,34 0,02 

V10 1/9 1/7 1/7 1/7 1/8 1/7 1/4 1/7 1/4 1 0,19 0,01 

 

V Tabulce 4.13 jsou porovnávány varianty z hlediska kritéria investiční strategie. 

Největší dílčí ohodnocení náleţí variantě V1, kterou reprezentuje Allianz PF. Velikost 

preference tohoto penzijního fondu je 31 % vzhledem k ostatním penzijním fondům na 

českém trhu. 

 
Tab. 4.14: Saatyho matice pro stanovení dílčího ohodnocení variant vzhledem 

ke kritériu K7 

Varianta V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 GP DO 

V1 1 5 5 5 1/3 4 2 4 6 4 2,82 0,19 

V2 1/5 1 1 1 1/8 ½ 1/3 1/2 2 1/2 0,54 0,04 

V3 1/5 1 1 1 1/8 ½ 1/3 1/2 2 1/2 0,54 0,04 

V4 1/5 1 1 1 1/8 ½ 1/3 1/2 2 1/2 0,54 0,04 

V5 3 8 8 8 1 7 4 7 9 7 5,34 0,37 

V6 1/4 2 2 2 1/7 1 1/2 1 3 1 0,92 0,06 

V7 1/2 3 3 3 1/4 2 1 2 4 2 1,60 0,11 

V8 1/4 2 2 2 1/7 1 1/2 1 3 1 0,92 0,06 

V9 1/6 1/2 1/2 1/2 1/9 1/3 1/4 1/3 1 1/3 0,34 0,02 

V10 1/4 2 2 2 1/7 1 1/2 1 3 1 0,92 0,06 

 

Druhy poskytovaných penzí a výplatní schémata, jakoţto poslední kritérium souboru 

variant, bylo kritériem, na základě kterého se stanovovala velikost preference všech 

penzijních fondů. Největší procento preference si získal ING penzijní fond, který nabízí 

nejvíce výplatních schémat. 

Dílčí ohodnocení jednotlivých variant a výsledky Saatyho metody jsou zobrazené 

v tabulce 4.15. Celkové hodnocení bude realizováno dle vztahu 3.5. 
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Tab. 4.15: Výsledky Saatyho metody 

Kritérium Dílčí hodnocení variant 

Č.k. Váhy V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 

K1 0,22 0,02 0,03 0,06 0,01 0,06 0,32 0,22 0,12 0,12 0,02 

K2 0,12 0,25 0,01 0,05 0,12 0,08 0,03 0,04 0,13 0,27 0,01 

K3 0,06 0,18 0,05 0,04 0,21 0,03 0,06 0,08 0,02 0,02 0,31 

K4 0,10 0,19 0,02 0,10 0,14 0,07 0,07 0,33 0,04 0,04 0,01 

K5 0,30 0,14 0,02 0,24 0,22 0,07 0,04 0,10 0,03 0,02 0,33 

K6 0,17 0,31 0,10 0,11 0,04 0,22 0,05 0,02 0,12 0,02 0,01 

K7 0,03 0,19 0,04 0,04 0,04 0,37 0,06 0,11 0,06 0,02 0,06 

 
Celkové 

hodnocení 
0,165 0,037 0,124 0,117 0,101 0,107 0,128 0,078 0,074 0,128 

Pořadí  1 9 3 4 6 5 2 7 8 2 

 

V tab. 4.15 bylo zjištěno preferenční uspořádání variant Saatyho metodou v případě 

vah stanovených jako průměrná hodnota metody párového srovnání a Saatyho metody. 

Výsledné preferenční uspořádání je V1 > V7 ;V10  > V3 > V4 > V6 > V5 > V8 > V9 > V2, tedy 

nejvíce preferovanou variantou je v tomto případě penzijní fond Allianz. 

 

4.4.3 Srovnání výsledků metody bazické varianty a Saatyho metody 

Porovnáním výsledků dosaţených metodou bazické varianty a Saatyho metodou 

dostáváme odlišné hodnoty. Pozorný čtenář by tímto závěrem ostatně neměl být zaskočen, 

protoţe obě metody jsou, obrazně řečeno, postaveny na rozdílných základech. V tabulce 4.16 

jsou uvedeny výsledné hodnoty celkového hodnocení pouţívaných metod. 

Tab. 4.16: Srovnání hodnocení variant metodou bazické varianty a Saatyho metodou 

Varianta 
Celkové ohodnocení variant 

Ø hodnota 
Metoda bazické varianty Saatyho metoda 

V1 0,443 0,165 0,304 

V2 0,321 0,037 0,179 

V3 0,388 0,124 0,256 

V4 0,362 0,117 0,240 

V5 0,444 0,101 0,273 

V6 0,508 0,107 0,308 

V7 0,504 0,128 0,316 

V8 0,420 0,078 0,249 

V9 0,366 0,074 0,220 

V10 0,456 0,128 0,292 

 

Vzhledem ke skutečnosti, ţe metoda bazické varianty patří do skupiny jednoduchých 

metod stanovení hodnoty variant a Saatyho metoda do skupiny metod zaloţených na párovém 
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srovnání, tak pro zachycení předností obou metod, které byly popsány v minulých kapitolách, 

bude vypočtena průměrná hodnota. Tato hodnota bude stěţejní hodnotou pro výběr 

optimálního produktu penzijního připojištění dle potřeb klienta. 

 

4.5 Závěrečné vyhodnocení výsledků a srovnání produktů penzijního 

připojištění 

Na základě předešlého procesu vícekriteriálního hodnocení variant bude vytvořena 

finální tabulka 4.17, ve které bude zobrazeno konečné pořadí jednotlivých penzijních fondů se 

svým produktem penzijního připojištění se státním příspěvkem. 

 
Tab. 4.17: Konečné pořadí penzijních fondů 

Varianta Penzijní fond Pořadí 

V7 PF České spořitelny 1 

V6 České pojišťovny 2 

V1 Allianz Penzijní fond PF 3 

V10 AEGON PF 4 

V5 ING PF 5 

V3 ČSOB PF Stabilita 6 

V8 PF Komerční banky 7 

V4 Generali PF 8 

V9 AXA Penzijní fond 9 

V2 ČSOB PF Progres 10 

 

Z tabulky 4.17 je patrné, ţe optimální finanční institucí, nabízející produkt penzijního 

připojištění se státním příspěvkem, dle potřeb rozhodovatele, se stal penzijní fond České 

spořitelny. Kapitálová přiměřenost PF České spořitelny za posledních pět let činí 6,0 %. Trţní 

podíl penzijního fondu dle počtu účastníků za rok 2009 představuje 18,65 %, coţ znamená 

celkově druhé místo na českém trhu. Průměrná hodnota aktiv na účastníka činí 39 427 Kč. Do 

dluhopisů, tedy nejméně rizikového portfolia, investuje celkově 44,9 % finančních 

prostředků. Průměrné zhodnocení příspěvků za posledních pět let je 2,37 %, které znamená 

čtvrté místo mezi ostatními fondy. Náklady příštích období na účastníka penzijního fondu 

České spořitelny představují nejniţší hodnotu mezi ostatními fondy. Penzijní fond České 

spořitelny nabízí klientům celkem čtyři druhy výplatních schémat. Jelikoţ penzijní fond 

České spořitelny působí na českém trhu jiţ od roku 1994, dále patří mezi největší penzijní 

fondy na českém trhu, nákladovost penzijního fondu posuzována na základě ukazatele NPO je 
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nejniţší a u ostatních kritérií dosahuje velmi dobrých výsledků, tak právem obsadil v procesu 

rozhodování první místo. 

Penzijní fond České pojišťovny a Allianz penzijní fond dosáhly velmi podobných 

výsledků, a tak jsou dalšími penzijními fondy doporučitelnými pro rozhodovatele. 

V závěrečném hodnocení stojí za pozornost zmínka, ţe vedle sedmi kritérií, které 

rozhodovatel pokládal za stěţejní při výběru optimálního produktu penzijního připojištění se 

státním příspěvkem, také kladl důraz na tradici penzijních fondů. V případě, ţe by penzijní 

fond AEGON, vzhledem ke své krátké působnosti na českém trhu, obsadil v závěrečném 

hodnocení jedno z prvních míst, tak právě z důvodu krátké doby působnosti by 

pravděpodobně nebyl vybrán. 
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5 Závěr 

Myšlenka penzijního připojištění začala být v České republice aktuální na počátku 90. 

let, kdy se objevily signály o poklesu porodnosti. Nově akcelerovala idea svobody 

jednotlivce, a to včetně jeho odpovědnosti za financování ţivotní úrovně nejen ve fázi, kdy je 

člověk ekonomicky aktivní, ale i po odchodu do starobního důchodu. Dnešní střední a mladší 

generace musí být připravena na to, ţe ze základního systému důchodového pojištění nebude 

budoucí generace důchodců dostávat starobní důchod v takové výši, aby si zachovala 

přiměřenou ţivotní úroveň i v seniorském věku. Řešením můţe být penzijní připojištění se 

státním příspěvkem, které nabízí penzijní fondy. Otázka výběru vhodného penzijního fondu 

můţe být v dnešní době rozkolísaných finančních trhů velmi citlivá. 

Cílem bakalářské práce bylo pomocí metod vícekriteriálního hodnocení porovnat 

produkty penzijního připojištění se státním příspěvkem v České republice a vybrat optimální 

produkt pro konkrétní subjekt. 

Ke komparaci produktů penzijního připojištění bylo vybráno celkem deset penzijních 

fondů provozujících tento druh finanční sluţby s povolením České národní banky. 

Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Mimo úvodu a závěru 

obsahuje celkem tři kapitoly. 

Druhá kapitola je věnována charakteristice penzijního připojištění se státním 

příspěvkem. Jsou zde vymezeny pojmy, se kterými by měl být potencionální klient seznámen 

před uzavřením smlouvy o penzijním připojištění. Jedná se především o podmínky vzniku a 

zániku penzijního připojištění, příspěvky a daňový reţim související s touto problematikou. 

Ve třetí kapitole je poloţen teoretický základ k vícekriteriálnímu rozhodování. Jsou 

zde popsány metody stanovení vah kritérií, a to metoda párového srovnání a Saatyho metoda. 

Potřebný prostor je věnován také metodickému popisu vícekriteriálního hodnocení variant. Je 

zde popsána metoda bazické varianty a Saatyho metoda hodnocení variant. 

Ve čtvrté kapitole je představen subjekt rozhodování, který si jako kritéria pro výběr 

optimálního produktu zvolil trţní podíl penzijního fondu dle počtu účastníků, hodnotu 

celkových aktiv, zhodnocení příspěvků, nákladovost, kapitálovou přiměřenost, investiční 

strategii a druhy poskytovaných penzí a výplatních schémat. Všechna tato kritéria, kromě 

kritéria nákladovosti, byla stanovena jako maximalizační. Postupně byla aplikována metoda 

párového srovnání a Saatyho metoda ke kvantifikaci výsledných vah jednotlivých kritérií. 

Hodnocení variant bylo realizováno na základě aplikace metody bazické varianty a Saatyho 
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metody hodnocení variant. Výsledné hodnoty byly zprůměrovány, porovnány a byl vybrán 

optimální penzijní fond se svým produktem penzijního připojištění. 

Dle stanovených poţadavků se jako nejvhodnější penzijní fond se svým produktem 

penzijního připojištění jeví penzijní fond České spořitelny. Jelikoţ penzijní fond České 

spořitelny působí na českém trhu jiţ od roku 1994, dále patří mezi největší penzijní fondy na 

českém trhu, nákladovost penzijního fondu je nejniţší, průměrné zhodnocení příspěvků za pět 

let je na úrovní průměrného zhodnocení celého sektoru a u ostatních kritérií dosahuje velmi 

dobrých výsledků, tak právem v procesu rozhodování obsadil první místo. 
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APF ČR Asociace penzijních fondů České republiky 

ČR Česká republika 

Č.k. číslo kritéria 

ČNB Česká národní banka 

DO dílčí ohodnocení 

fi počet preferencí i-tého kritéria 
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 dílčí ohodnocení j-té varianty vzhledem k i-tému kritériu 

H
j
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n počet kritérií 
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NPO náklady příštích období 

OECD Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

PF penzijní fond 

Tab. tabulka 

S Saatyho matice 

sii prvky na diagonále Saatyho matice 

sji prvky v levé dolní trojúhelníkové části Saatyho matice 

vi váha i-tého kritéria 

V1, V2, V3, … V10 varianty penzijních fondů 

  
  bazická hodnota (nejlepší hodnota kritérií v daném souboru variant) 

  
 
  hodnota i-tého kritéria vzhledem j-té varianty 

 

 

 

 

 

  



 

 

Prohlášení o vyuţití výsledků bakalářské práce 

 

Prohlašuji, ţe 

 

- jsem byl(a) seznámen(a) s tím, ţe na mou diplomovou (bakalářskou) práci se plně 

vztahuje zákon č. 121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – uţití díla v rámci 

občanských a náboţenských obřadů, v rámci školních představení a uţití díla školního a § 

60 – školní dílo; 

- beru na vědomí, ţe Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB – 

TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní potřebě, diplomovou (bakalářskou) práci uţít 

(§ 35 odst. 3); 

- souhlasím s tím, ţe diplomová (bakalářská) práce bude v elektronické podobě 

archivována v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jeden výtisk bude uloţen u vedoucího 

diplomové (bakalářské) práce. Souhlasím s tím, ţe bibliografické údaje o diplomové 

(bakalářské) práci budou zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO; 

- bylo sjednáno, ţe s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona; 

- bylo sjednáno, ţe uţít své dílo, diplomovou (bakalářskou) práci, nebo poskytnout licenci 

k jejímu vyuţití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém 

případě ode mne poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-

TUO na vytvoření díla vynaloţeny (aţ do jejich skutečné výše). 

 

 

  

 

 

 

 

V Ostravě dne …………… 

 

 

 

 

……………………………… 

Daniel Matúška  

 

 

Adresa trvalého pobytu studenta: 

Al. Jiráska 822 

735 14 ORLOVÁ-PORUBA 


