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1 Úvod 

V současné době se velmi často hovoří o dŧchodovém systému, zejména v souvislosti 

s plánovanou penzijní reformou. Jiţ delší dobu však mŧţeme pozorovat zvýšený zájem o 

problematiku příjmŧ obyvatelstva v dŧchodovém věku a to nejen v rámci České republiky. 

Mŧţe za to zejména demografický vývoj. V dŧsledku prodluţování doby doţití a 

sniţování míry porodnosti dochází k velkým změnám ve věkové struktuře populace. Počet 

osob v dŧchodovém věku v poměru k počtu osob ekonomicky aktivních významně roste. 

Zatímco dnes na jednu osobu starší 65 let připadá 5 lidí v „produktivním věku“ (15 – 64 let), 

v roce 2060 to jiţ budou jen dva lidé [16]. 

Aby byla udrţena stávající úroveň dŧchodŧ, je třeba provést změny v dŧchodovém 

systému. Mŧţe se jednat o změny parametrické (např. změna věkové hranice odchodu do 

dŧchodu, pojistných sazeb či valorizace dŧchodŧ) nebo systémové (změna samotného 

dŧchodového systému) [14]. V současné době dochází k navyšování věkové hranice odchodu 

do dŧchodu a také byl schválen návrh penzijní reformy, která má začít platit od 1. ledna 2013. 

Reforma má však celou řadu kritikŧ, přičemţ dŧleţitou výtkou je, ţe neřeší ústřední problém, 

tedy potíţe s financováním budoucích penzí.  

Výše příjmu člověka po odchodu do dŧchodu je tudíţ poměrně nejistá, zejména v 

případě mladší generace. Nechce-li člověk spoléhat jen na státní dŧchodový systém, zbývá 

mu většinou jediné – zajistit si doplňkový příjem v dŧchodovém věku vlastními silami, 

nejčastěji spořením. 

Moţná překvapí, ţe české ekonomicky aktivní obyvatelstvo si dobře uvědomuje 

skutečnost, ţe prŧběţný dŧchodový systém pravděpodobně nepokryje jejich budoucí potřeby 

ve stáří. Dle mezinárodního prŧzkumu společnosti AXA Retirement Scope 2010 se pouze 

55 % ekonomicky aktivních lidí v ČR domnívá, ţe většina jejich příjmŧ po odchodu do 

dŧchodu poplyne ze státního dŧchodového systému [21]. Mezi mladými lidmi do 34 let je to 

pak dokonce 43 %. Prŧměrný věk, ve kterém se čeští obyvatelé začínají připravovat na 

dŧchod, činí 35 let. Problémem v České republice je podle stejného prŧzkumu z roku 2008 

spíše nízká prŧměrná částka, kterou si obyvatelé na dŧchod spoří. Ze všech 17 zemí, které 

byly předmětem prŧzkumu, spořili právě čeští obyvatelé měsíčně na dŧchod nejméně – 

prŧměrně 941 Kč. Pro srovnání – v Maďarsku to bylo 2248 Kč, v Polsku 4538 Kč a na 

Slovensku 3124 Kč. 

Jedním ze zpŧsobŧ, jak ukládat volné peněţní prostředky do budoucna, je uzavření 

ţivotního pojištění. V současném pojetí se ţivotnímu pojištění mimo pŧvodní význam, tedy 
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krytí rizika smrti, přisuzují další funkce, zejména funkce spořící a investiční. Ţivotní pojištění 

lze tedy chápat jako doplňkovou (nadstandardní) sloţku státního dŧchodového systému, 

neboť představuje alternativní nástroj pro krytí finančních potřeb ve stáří. Význam ţivotního 

pojištění oproti neţivotnímu pojištění postupně narŧstá, jak vyplývá například ze statistik 

předepsaného pojistného (viz Přílohu č. 2). Větší dŧleţitosti a podílu pak dosahují ty produkty 

ţivotního pojištění, které více odpovídají potřebám krytí potřeb ve stáří (Daňhel, Ducháčková, 

2010).  

Cílem této práce je zjistit, zda je ţivotní pojištění vhodné jako zpŧsob k zajištění 

doplňkového příjmu ve stáří a do jaké míry je v tomto ohledu chápáno a vyuţíváno 

spotřebiteli.  

Mezi metody, které jsou v práci aplikovány, patří zejména metoda dotazování 

(prŧzkumu) a související analýza dat z dotazníkového šetření. Dále je vyuţita metoda 

komparace. Srovnání je provedeno jednak napříč jednotlivými typy ţivotního pojištění a také 

mezi ţivotním pojištěním a vybranými zpŧsoby zajištění na stáří. Zejména v úvodní 

teoretické kapitole je pak pouţita metoda výkladu právních předpisŧ.  

Smyslem úvodní kapitoly je vymezit ţivotní pojištění po teoretické, zejména právní 

stránce. Poměrně široký prostor je věnován problematice pojistné smlouvy. 

Další kapitola je věnována konkrétním typŧm ţivotního pojištění, s kterými je moţné 

se na trhu setkat. Jsou popsána specifika, výhody a nevýhody jednotlivých pojistných typŧ a 

hodnocení, do jaké míry jsou tyto typy pojištění vhodné jako nástroje k zajištění doplňkového 

příjmu ve stáří. Součástí kapitoly je i část věnovaná daňovým hlediskŧm ţivotního pojištění. 

Obsahem následující kapitoly je srovnání vybraných typŧ ţivotního pojištění 

s nejčastěji vyuţívanými zpŧsoby k zajištění doplňkového příjmu ve stáří, podle výsledkŧ 

prŧzkumu provedeného v rámci této práce. 

Závěrečná kapitola shrnuje výsledky prŧzkumu mezi spotřebiteli, který se týká 

zejména vnímání a vyuţívání ţivotního pojištění spotřebiteli jakoţto spořícího produktu na 

stáří.  
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2 Teoretická východiska a vymezení životního pojištění 

2.1 Členění pojištění 

Obecně lze dle zpŧsobu financování pojištění rozdělit na dva systémy – sociální a 

komerční pojištění. Smyslem sociálního pojištění je úhrada tzv. sociálních rizik a jde o 

pojištění povinné. Zde je moţno zmínit i systém zdravotního pojištění, který má rovněţ 

povinný charakter. Je však v České republice od sociálního pojištění organizačně i finančně 

oddělen. Naproti systému sociálního pojištění stojí systém komerčního pojištění, jehoţ 

význam spočívá v krytí rizik ekonomických subjektŧ. Většinou jde o pojištění dobrovolné, 

dané potřebami daného subjektu (právnické nebo fyzické osoby). Existují však i výjimky 

v podobě povinných komerčních pojištění. Ţivotní pojištění nepochybně spadá do 

komerčního systému, protoţe jeho smyslem je získat peněţní prostředky pro konkrétního 

jednotlivce, nastane-li určitá předem stanovená událost. 

Komerční (soukromé) pojištění lze jako odvětví členit podle několika hledisek. 

Základním je členění dle předmětu pojištění na pojištění osob, pojištění majetku a pojištění 

odpovědnosti. Dále je moţno rozdělit pojištění dle druhu krytého rizika na pojištění ţivotní a 

neţivotní. Pojmy pojištění osob a ţivotní pojištění je nutné rozlišovat. Zákon č. 37/2004 Sb. o 

pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonŧ ve znění pozdějších změn a doplňkŧ (dále 

jen „zákon o pojistné smlouvě“) řadí pod pojem pojištění osob úrazové pojištění, pojištění pro 

případ nemoci a právě ţivotní pojištění. První dvě zmíněná pojištění mají neţivotní charakter, 

a to přesto, ţe se jedná o pojištění osob. Pro neţivotní pojištění je typické, ţe pojistná událost 

mŧţe, avšak nemusí nastat (tzv. absolutně nahodilé jevy). Naproti tomu ţivotní pojištění 

pracuje s jevy relativně náhodnými – s jistotou například víme, ţe smrt nastane u kaţdého 

člověka, ale nevíme, kdy k tomu dojde. V praxi dochází u pojistných produktŧ ţivotního 

pojištění k provázání s neţivotním pojištěním, neboť pojišťovny zpravidla k základním 

ţivotním rizikŧm (smrt, doţití) nabízejí i krytí neţivotních rizik (např. úraz, nemoc, 

invalidita) ať uţ přímo v rámci pojistného produktu či formou volitelných připojištění. 

Přehled základních typŧ doplňkových pojištění k ţivotnímu pojištění je uveden v příloze č. 7. 

Dle zpŧsobu tvorby rezerv lze pojištění dále členit na riziková a rezervotvorná 

(Ducháčková, 2005). Zásadní rozdíl spočívá v tom, ţe zatímco u rizikových pojištění je 

podmínkou výplaty pojistného plnění vznik určité pojistné události během pojistné doby (i 

opakovaně), v případě rezervotvorných pojištění je toto plnění vyplaceno vţdy (s drobnými 

výjimkami). Ţivotní pojištění má mnoho variant, přičemţ některé z nich lze zařadit do 
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pojištění rizikových (např. pojištění pro případ smrti) a jiná mezi pojištění rezervotvorná 

(např. kapitálové ţivotní pojištění). Obrázek 2.1 je grafickým znázorněním členění pojištění 

tak, jak bylo vymezeno v této podkapitole. 

 

2.2 Prameny pojistného práva 

V České republice není pojistné (či pojišťovací) právo chápáno jako samostatné právní 

odvětví. V pojistném právu lze najít jak prvky práva veřejného (např. výkon dohledu 

v pojišťovnictví), tak práva soukromého (např. úprava pojistné smlouvy). Ačkoliv 

soukromoprávní vztahy v rámci pojišťovnictví převaţují, je pojistné právo obvykle řazeno do 

práva finančního, jeţ má veřejnoprávní charakter (Karfíková, Přikryl, 2010). Jako argument 

pro takové zařazení lze uvést např. finanční charakter pojišťovací činnosti nebo úlohu státu 

při povolování a dozoru v pojišťovací a zajišťovací oblasti prostřednictvím jím určeného 

orgánu. 

Mezi dŧleţité předpisy týkající se problematiky ţivotního pojištění patří: 

- Zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví 

Tento předpis upravuje podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti na 

území České republiky pojišťovnami a zajišťovnami z tuzemska, členského státu EU a 

třetího státu. Spadají zde například podmínky k udělení pojišťovací a zajišťovací činnosti, 

tvorba a nakládání s technickými rezervami, skladba finančního umístění nebo poţadavky 

na solventnost. V rámci dohledové činnosti pak zákon upravuje rozsah, předmět a výkon 

dohledu v pojišťovnictví, jakoţ i příslušné správní delikty. 

Zákon o pojišťovnictví je tudíţ dŧleţitý zejména pro pojistitele, jelikoţ stanoví 

základní podmínky, za nichţ je moţno provozovat podnikatelskou činnost v oblasti 

Obr. 2.1 Schéma členění pojištění (Zdroj: vlastní zpracování) 
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pojišťovnictví. Podrobnější poţadavky lze pak nalézt v příslušných vyhláškách, kterými 

se provádějí ustanovení tohoto zákona.
1
 

- Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech 

pojistných událostí  

Zákon upravuje podmínky podnikání tuzemských pojišťovacích zprostředkovatelŧ 

a samostatných likvidátorŧ pojistných událostí včetně podmínky pro podnikání těchto 

osob z členských státŧ EU v České republice na základě práva zřizovat pobočky nebo 

práva svobody poskytovat sluţby. Dále zřizuje registr pojišťovacích zprostředkovatelŧ a 

samostatných likvidátorŧ pojistných událostí a stanoví výkon dohledu nad jejich činností. 

Vyhláška
2
, která provádí ustanovení tohoto zákona, stanoví konkrétní poţadavky pro 

výkon zprostředkovatelské činnosti (např. prokazování odborné zpŧsobilosti). 

Znalost tohoto zákona je nepochybně nutná pro osoby, které vykonávají 

zprostředkovatelskou činnost, avšak je ku prospěchu také klientovi, který se s takovou 

osobou setká. Zákon totiţ stanoví povinnosti, které má pojišťovací zprostředkovatel při 

jednání s klientem a uzavírání pojistné smlouvy. Klient tak například zjistí, jaké 

informace mŧţe po zprostředkovateli pojištění poţadovat nebo jak je upravena 

odpovědnost zprostředkovatele za škody zpŧsobené při provozování jeho činnosti. 

- Zákon č. 277/2009 Sb., o pojistné smlouvě a změně souvisejících zákonů 

Zákon o pojistné smlouvě upravuje vztahy účastníkŧ pojištění vzniklého na základě 

pojistné smlouvy. Tento právní předpis představuje lex specialis k občanskému zákoníku. 

To znamená, ţe pro práva a povinnosti, která nejsou zákonem o pojistné smlouvě 

upravena, se subsidiárně pouţije úprava v občanském zákoníku. Zákon o pojistné 

smlouvě se řadí mezi tzv. absolutní neobchody (Karfíková, Přikryl, 2010). Pouţití 

obchodního zákoníku je tak vyloučeno a zákon o pojistné smlouvě, respektive občanský 

zákoník se pouţije vţdy, bez ohledu na povahu účastníkŧ závazkového vztahu. 

Z hlediska zájemce o ţivotní pojištění je nejdŧleţitější seznámení se právě s tímto 

právním předpisem. Je to především proto, ţe stanoví práva a povinnosti účastníkŧ 

pojistného vztahu, a to jako obecně, tak dále konkrétněji dle druhu pojištěného rizika. 

                                                 
1
 Vyhláška ČNB č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví a 

Vyhláška ČNB č. 433/2009 Sb., o zpŧsobu předkládání, formě a náleţitostech výkazŧ pojišťovny a 

zajišťovny, ve znění pozdějších změn a doplňkŧ. 
2
 Vyhláška Ministerstva financí č 582/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších změn a 

doplňkŧ. 
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Zájemce o pojištění zde také nalezne například vysvětlení základních pojmŧ, které se 

v souvislosti s uzavíráním pojistné smlouvy uţívají. 

Zákon o pojistné smlouvě nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2005. Tímto dnem byla 

zrušena pŧvodní, jiţ nevyhovující úprava pojistné smlouvy obsaţená v občanském 

zákoníku. Zde je vhodné zmínit, ţe nový občanský zákoník, který nabude účinnosti dnem 

1. ledna 2014, opět obsahuje úpravu pojistné smlouvy a část první a druhou zákona o 

pojistné smlouvy zrušuje. Práva a povinnosti z pojistných smluv uzavřených v období 

1. 1. 2005 aţ 31. 12. 2013 se i nadále budou řídit zákonem o pojistné smlouvě. 

- Další právní předpisy související se životním pojištěním 

Z pohledu zájemce o ţivotní pojištění je dŧleţitým předpisem Zákon 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších změn a doplňkŧ, neboť stanoví 

podmínky za jakých je moţno vyuţít daňových úlev při odvodech na ţivotní pojištění a 

výši těchto úlev. 

Pro účastníky a zainteresované osoby ze smluv uzavřených do 31. 12. 2004 je stále 

aktuální pŧvodní (dnes jiţ zrušená) úprava pojistné smlouvy v občanském zákoníku. 

Vzhledem k tomu, ţe pojistné smlouvy v ţivotním pojištění jsou zpravidla uzavírány na 

desítky let, je zřejmé, ţe tímto právním reţimem se stále řídí celá řada pojistných smluv. 

2.3 Škodové a obnosové pojištění 

Zatímco veřejnoprávní úprava (zejména zákon o pojišťovnictví) dělí pojištění na 

ţivotní a neţivotní, soukromoprávní úprava pojištění obsaţená v zákoně o pojistné smlouvě 

vychází z jiné koncepce dělení pojištění, a to z hlediska soukromoprávních předpokladŧ a 

dŧsledkŧ na pojištění škodová a obnosová (Karfíková, Přikryl, 2010).  

Smyslem škodového pojištění je náhrada škody, ke které došlo v dŧsledku vzniku 

pojistné události. Výplata pojištění je tak závislá na skutečné výši škody, přičemţ platí 

pravidlo, ţe výše náhrady od pojišťovny nesmí nikdy převýšit skutečnou výši škody (nesmí 

dojít k obohacení). To platí i v případě, ţe má pojištěný jedno riziko kryto více pojištěními. 

V takovém případě by pojišťovny vyplatily pojistné plnění v určitém poměru tak, aby nedošlo 

k obohacení. Pokud je dosaţeno výplaty vyššího plnění, neţ je vzniklá škoda, nahlíţí se na 

takové jednání jako na pojistný podvod.
3
 Škodové pojištění se sjednává zejména při pojištění 

majetku a odpovědnosti. V oblasti pojištění osob lze jako škodové pojištění sjednat úrazové 

pojištění nebo pojištění pro případ nemoci. 

                                                 
3
 Skutková podstata pojistného podvodu je obsaţena v § 210 Zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve 

znění pozdějších změn a doplňkŧ. 
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Význam obnosového pojištění je jiný. Sjednává se často tam, kde nelze škodu přesně 

vyčíslit nebo kde to lze jen stěţí (např. pojištění smrti, doţití, invalidity). Obnosové pojištění 

slouţí k získání předem dohodnuté finanční částky, která je zcela nezávislá na tom, zda škoda 

nastane a jaká je její výše. Pro výplatu pojistného plnění tak není relevantní škoda, ale 

podmínky v pojistné smlouvě. V pojistné smlouvě je rovněţ moţno určit, kdy z obnosového 

pojištění vzniká právo na redukci pojistné doby, na odkupné a na obnovení pojištění po 

redukci pojistné částky, po sníţení ročního dŧchodu nebo po redukci pojistné doby. Obnosové 

pojištění je typické pro pojištění osob, zejména ţivotní pojištění. V případě, ţe má pojištěný 

jedno riziko kryto více obnosovými pojištěními (mnoţné pojištění), není to na rozdíl od 

škodového pojištění překáţkou v tom, aby bylo plněno ze všech takových smluv zároveň. 

Vznikne-li oprávněné osobě právo na náhradu škody nebo jiné právo proti tomu, kdo 

za škodu odpovídá, přechází v případě škodového pojištění takové právo na pojistitele. Jedná 

se o tzv. zákonnou cesi. To znamená, ţe oprávněná osoba nemŧţe v rámci jedné škody získat 

více plnění zároveň a právo na náhradu škody třetí osobou přechází na pojišťovnu, a to aţ do 

výše poskytnutého pojistného plnění. V obnosovém pojištění zákonná cese neplatí. 

Oprávněná osoba tak mŧţe získat zároveň plnění jak od pojistitele, tak od třetí osoby povinné 

nahradit škodu. 

2.4 Pojistná smlouva v životním pojištění 

Pojistná smlouva je v současné době v českém právním řádu upravena jiţ zmíněným 

zákonem o pojistné smlouvě. Některé pojistné vztahy mohou být upraveny zvláštním 

předpisem odlišně od úpravy v zákoně o pojistné smlouvě (např. pojištění odpovědnosti za 

škodu zpŧsobenou provozem vozidla). To se však netýká ţivotního pojištění. V rámci 

Evropské unie je pak pojistná smlouva upravena zejména v tzv. Nařízení Řím I
4
. Na pojistnou 

smlouvu se rovněţ vztahují některá obecná ustanovení o smlouvách v občanském zákoníku 

(§43 a násl. ObčZ). 

Zákon o pojistné smlouvě charakterizuje pojistnou smlouvu jako smlouvu o finančních 

sluţbách. Následkem toho se na pojistnou smlouvu pouţijí některá z ustanovení občanského 

zákoníku, týkající se spotřebitelských smluv, zejména smluv o finančních sluţbách 

uzavíraných pomocí prostředkŧ dálkové komunikace. 

                                                 
4
 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném 

pro smluvní závazkové vztahy 
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Pojistná smlouva je dvoustranný právní úkon, ve kterém se pojistitel zavazuje 

v případě vzniku stanovené nahodilé události poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění a 

pojistník se zavazuje za to platit pojistiteli pojistné. 

2.4.1 Náležitosti a forma pojistné smlouvy 

Mezi povinné náleţitosti pojistné smlouvy patří: 

a) určení pojistitele a pojistníka, 

b) určení oprávněné osoby, 

c) určení, zda se jedná o pojištění škodové nebo obnosové, 

d) vymezení pojistného nebezpečí a pojistné události, 

e) výše pojistného, jeho splatnost a údaj o tom, zda se jedná o pojistné běţné nebo 

jednorázové, 

f) vymezení pojistné doby a doby, na kterou byla pojistná smlouva uzavřena, 

g) bylo-li dohodnuto, ţe se oprávněná osoba bude podílet na výnosech pojistitele, 

zpŧsob, jakým se oprávněná osoba na těchto výnosech bude podílet. 

Součástí pojistné smlouvy jsou pojistné podmínky vydané pojistitelem. Je to zejména 

proto, aby tyto často velmi podrobné náleţitosti nemusely být přímo v textu smlouvy, které 

mnohdy mívají „formulářový“ charakter (Karfíková, Přikryl, 2010). V pojistných podmínkách 

najdeme především vymezení podmínek vzniku, trvání a zániku pojištění, vymezení pojistné 

události, stanovení podmínek, za kterých nevzniká pojistiteli povinnost poskytnout pojistné 

plnění (výluky z pojištění), zpŧsob určení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost. Zákon 

vyţaduje, aby s pojistnými podmínkami byl pojistník ještě před uzavřením pojistné smlouvy 

prokazatelně seznámen. Výjimkou jsou pojistné smlouvy uzavřené formou obchodu na 

dálku.
5
 

Pojistná smlouva má ze zákona písemnou formu. Výjimku tvoří krátkodobé smlouvy, 

tj. smlouvy s pojistnou dobou kratší neţ 1 rok. Takové smlouvy se však v ţivotním pojištění 

příliš vyskytovat nebudou, poněvadţ pojišťovny většinou vyţadují uzavření smlouvy s 

pojistnou dobou minimálně 1 rok (častěji 5 nebo 10 let). Uzavření smlouvy v ţivotním 

pojištění jiným neţ písemný zpŧsobem tedy nebudeme nadále uvaţovat. Ačkoliv zákon 

stanoví pro všechny další právní úkony spojené s pojištěním rovněţ písemnou smlouvu, 

zároveň ponechává prostor pro to, aby si smluvní strany v pojistné smlouvě (pojistných 

podmínkách) samy určily jinou formu pro konkrétní právní úkony. 

                                                 
5
 Např. prostřednictvím internetu, elektronické pošty, faxu, telefonu apod. 
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2.4.2 Uzavření pojistné smlouvy a vznik pojištění 

Aby byla pojistná smlouva uzavřena, je nejdříve nutné, aby byl přijat návrh na 

uzavření takové smlouvy. Návrh je projev vŧle směřující k uzavření smlouvy, který je určen 

jedné nebo více osobám, je dostatečně určitý a vyplývá z něj vŧle navrhovatele, aby jím byl 

v případě jeho přijetí vázán. Přijetí návrhu je pak včasné prohlášení učiněné osobou, které byl 

návrh určen, případně její včasné jednání, z něhoţ lze dovodit její souhlas. K přijetí návrhu 

musí dojít ve lhŧtě, kterou navrhovatel stanovil. Pokud tak neučinil, pak do 1 měsíce ode dne, 

kdy osoba, které byl návrh určen, tento obdrţela. Je-li podmínkou uzavření smlouvy lékařská 

prohlídka, činí lhŧta k přijetí návrhu 2 měsíce. Zákon o pojistné smlouvě rovněţ připouští 

uzavření pojistné smlouvy konkludentním jednáním. Takovým jednáním je v tomto případě 

zaplacení pojistného pojistníkem ve výši uvedené v návrhu, dojde-li k tomu ve lhŧtách 

stanovených k jeho přijetí. Zaplacením pojistného tedy dojde k uzavření pojistné smlouvy. 

Jde o určitou výjimku z povinnosti uzavřít smlouvu písemně. Aby k tomu však došlo, musí 

být přijatý návrh v písemné formě (Karfíková, Přikryl, 2010). 

Pokud byl návrh přijat s výhradami, omezeními, dodatky či jinými změnami oproti 

pŧvodnímu návrhu, nejde o přijetí návrhu, nýbrţ o nový návrh. Tento nový návrh se povaţuje 

za odmítnutý, nevyjádří-li se k němu druhá strana ve lhŧtě 1 měsíce od doručení nového 

návrhu. Pravidla týkající se návrhu se obdobně pouţijí i pro návrh na změnu jiţ uzavřené 

pojistné smlouvy. 

Okamţik uzavření smlouvy většinou není shodný s okamţikem vzniku pojištění, proto 

je vhodné tyto pojmy rozlišovat. Pro pojistníka a další zainteresované osoby je dŧleţitý 

okamţik vzniku pojištění, neboť od tohoto okamţiku je pojistitelem kryto poţadované riziko. 

Ze zákona vzniká pojištění prvním dnem následujícím po dni uzavření pojistné smlouvy. 

Smluvní strany však mají moţnost dohodnout se na tom, ţe pojištění vzniká jiţ uzavřením 

pojistné smlouvy, dnem pozdějším neţ následujícím po dni uzavření smlouvy, anebo dokonce 

dnem, který předchází uzavření pojistné smlouvy. V posledním případě pak platí, ţe pojistitel 

nemá povinnost vyplatit pojistné plnění, pokud pojistník v době podání návrhu na uzavření 

smlouvy věděl, nebo mohl vědět o tom, ţe pojistná událost jiţ nastala. Obdobně pojistitel 

v takovém případě nemá právo na pojistné, pokud ve stejném okamţiku věděl, nebo mohl 

vědět, ţe pojistná událost nastat nemŧţe. 

Pojistitel je povinen vydat pojistníkovi pojistku jako potvrzení o uzavření pojistné 

smlouvy. Pojistka musí obsahovat alespoň určení smluvních stran, číslo pojistné smlouvy, 

pojistné nebezpečí, pojistnou dobu a dobu platnosti pojistné smlouvy. 
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2.4.3 Pojistné 

Pojistné je cenou za poskytnutou pojistnou ochranu – přenesení negativních finančních 

dŧsledkŧ nahodilosti z jednotlivých subjektŧ na pojistitele (Ducháčková, 2005). Jak jiţ bylo 

zmíněno výše, výše pojistného, jeho splatnost a údaj o tom, zda se jedná o jednorázové nebo 

běţné pojistné jsou obligatorními náleţitostmi pojistné smlouvy. Výši pojistného zpravidla 

určuje pojistitel s ohledem na jeho zkušenosti a znalosti vyjádřené matematickými propočty 

zaloţenými na statistickém sledování vývoje pojistného rizika.  

Dle zákona o pojišťovnictví má pojistitel povinnost stanovit výši pojistného na 

základě reálných pojistně matematických předpokladŧ tak, aby byla zajištěna trvalá 

splnitelnost všech jeho závazkŧ z provozované pojišťovací činnosti. Pokud pojistitel 

v ţivotním pojištění uzavírá smlouvy, u kterých klientovi garantuje určitý výnos (označovaný 

jako tzv. technická úroková míra), zahrne jej do výpočtu sazeb pojistného. Technická úroková 

míra představuje takové zhodnocení rezervy pojistného, na které má klient nárok dle uzavřené 

pojistné smlouvy. Výše technické úrokové míry stanovené pojistitelem nesmí převýšit 

maximální technickou úrokovou míru stanovenou Českou národní bankou.
6
 

Pojistitel je povinen na ţádost pojistníka sdělit zásady, které pouţívá pro stanovení 

výše pojistného. Zásadami se rozumí například kritéria, skutečnosti a zkušenosti, které byly 

při stanovení výše pojistného pojistitelem zohledněny, nikoliv konkrétní výpočet pojistného 

pro daný případ (Karfíková, Přikryl, 2010). 

Pojistiteli vzniká právo na pojistné dnem uzavření pojistné smlouvy, případně dnem 

stanoveným v pojistné smlouvě, nestanoví-li zákon jinak. Den splatnosti pojistného s tímto 

dnem mŧţe, ale nemusí korespondovat. Při absenci ujednání o splatnosti v pojistné smlouvě 

se pouţije dispozitivní ustanovení v zákoně o pojistné smlouvě. Podle tohoto ustanovení je 

běţné pojistné splatné první den pojistného období, jednorázové pojistné pak dnem počátku 

pojištění.  

Pojistitel má nárok na pojistné za celou pojistnou dobu. Pokud dojde k pojistné 

události, v jejímţ dŧsledku zanikne pojistné riziko (v ţivotním pojištění například smrt 

pojištěné osoby), má pojistitel nárok na pojistné do konce pojistného období, bylo-li sjednáno 

běţné pojistné. Pokud bylo sjednáno jednorázové pojistné, náleţí pojistiteli pojistné za celou 

pojistnou dobu. Jedná se však opět o dispozitivní ustanovení. Je tak například přípustné, aby 

bylo dohodnuto, ţe je pojistník v určité situaci od placení pojistného zproštěn. V ţivotním 

                                                 
6
 Maximální technickou úrokovou míru stanoví Česká národní banka formou úředního sdělení v souladu 

s postupem uvedeným ve Vyhlášce č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o 

pojišťovnictví. V současné době je výše maximální TÚM stanovena na 2,5% p.a.. 
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pojištění se například často objevuje připojištění zproštění od placení pojistného (pokud se 

klient stane plně invalidním). 

Výše pojistného nemŧţe být obecně ze strany pojistitele v prŧběhu pojištění měněna, 

pokud se na tom s pojistníkem nedohodne. Je to moţné pouze v případě, kdy pojistná 

smlouva stanoví podmínky, za kterých má pojistitel právo upravit výši běţného pojistného na 

další pojistné období v souvislosti se změnou okolností rozhodných pro stanovení výše 

pojistného, přičemţ těmito okolnostmi nesmí být věk a zdravotní stav pojištěného. Novou 

výši pojistného musí pojistitel pojistníkovi oznámit nejpozději 2 měsíce přede dnem splatnosti 

pojistného za období, ve kterém ke zvýšení pojistného dojde. Nevyjádří-li se pojistník do 1 

měsíce ode dne, kdy se o změně pojistného dozvěděl, je to povaţováno za souhlas a 

k navýšení pojistného dojde. Pokud pojistník v dané lhŧtě vyjádří se zvýšením pojistného 

nesouhlas, zaniká pojištění koncem období, za které bylo pojistné jiţ zaplaceno, není-li 

dohodnuto jinak. Pojistník na tento dŧsledek musí být pojistitelem předem upozorněn ve 

sdělení o navýšení pojistného. 

2.4.4 Pojištění ve prospěch třetí osoby a pojištění cizího rizika 

V pojistných vztazích často dochází k tomu, ţe pojistník je zároveň pojištěným i 

oprávněným z pojistné smlouvy. Není to však jediná moţnost a zákon proto počítá i 

s komplikovanějšími pojistnými vztahy. Výslovně upravuje dvě varianty.  

První je tzv. pojištění ve prospěch třetí osoby. Jedná se o situaci, kdy pojistník a 

oprávněný z pojistné smlouvy nejsou tatáţ osoba. Implicitní (nevyslovenou) podmínkou 

platnosti takové pojistné smlouvy pak je, aby u oprávněné osoby existoval pojistný zájem dle 

§ 3 písm. n) ZoPS (Bohman, 2004). 

Zákon odkazuje na úpravu smlouvy ve prospěch třetí osoby upravenou v občanském 

zákoníku (§ 50 OZ). Třetí osoba se stává účastníkem pojištění (oprávněným) aţ okamţikem, 

kdy k tomu udělí souhlas. Souhlas mŧţe být udělen před uzavřením pojistné smlouvy nebo 

dodatečně při uplatnění práva na pojistné plnění. 

Druhou specifickou situací upravenou v zákoně o pojistné smlouvě je pojištění cizího 

rizika. Označuje se tak situace, kdy pojistník nepojišťuje své vlastní riziko, ale riziko jiné 

osoby, přičemţ oprávněným mŧţe být pojistník, pojištěný, ale i jiná osoba. Pojistník tedy není 

zároveň pojištěným. Zákon vyţaduje, aby pojistník pojištěného předem seznámil s obsahem 

příslušné pojistné smlouvy. Při uplatňování nároku na plnění z této pojistné smlouvy pak musí 

pojistník prokázat, ţe pojištěného s obsahem smlouvy skutečně seznámil a ten (nebo jeho 

zákonný zástupce) mu dal k přijetí pojistného plnění souhlas. Pokud pojistník, který uzavřel 
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pojištění cizího rizika, zemře, zaujímá pojištěný v pojistném vztahu roli pojistníka dnem, kdy 

pojistník zemře, nestanoví-li pojistná smlouva jinak. 

V ţivotním pojištění se smlouvy tohoto typu objevují poměrně často. Typickým 

příkladem pojištění ve prospěch třetí osoby je pojištění pro případ smrti. Zemře-li pojištěný 

(mŧţe, ale nemusí jít o pojistníka), je pojistné plnění vyplaceno oprávněné osobě (například 

manţel pojištěného). Lze si představit i situaci, kdy například manţelka (pojistník) uzavře 

pojistnou smlouvu pro případ úmrtí manţela (pojištený), přičemţ oprávněnou osobou je 

určena ona sama nebo dítě. Zde by šlo o pojištění cizího rizika. 

2.4.5 Práva a povinnosti účastníků pojištění  

Práva a povinnosti účastníkŧm pojištění plynou jak přímo ze zákona, tak z uzavřené 

pojistné smlouvy a příslušných pojistných podmínek, jeţ jsou její součástí. Je logické, ţe 

sankce za porušení práv a povinností dohodnutých smluvními stranami v pojistné smlouvě 

zpravidla stanoví rovněţ tato smlouva. Zákon pak obdobně určuje následky porušení práv a 

povinností, které se týkají práv a povinností v něm stanovených. 

Práva a povinnosti v zákoně o pojistné smlouvě mŧţeme rozdělit dle období, k němuţ 

se vztahují, na práva a povinnosti v období před uzavřením smlouvy, v prŧběhu trvání 

smlouvy a po vzniku pojistné události. 

Práva a povinnosti v období před uzavřením pojistné smlouvy 

Práva a povinnosti vztahující se k období před uzavřením smlouvy se týkají především 

informačních povinností, které vŧči sobě mají smluvní strany. Pojistník a pojištěný jsou 

povinni pravdivě a úplně odpovědět na veškeré písemné dotazy pojistitele, jestliţe se týkají 

sjednávaného pojištění (to platí i v případě změny pojištění). Pojistitel má vŧči pojistníkovi a 

pojištěnému stejnou povinnost. Poţadavek úplnosti odpovědi zákon stanoví proto, ţe i 

odpověď, která je pravdivá, ale neúplná (jsou zamlčeny určité okolnosti), je zpŧsobilá ovlivnit 

rozhodnutí druhé smluvní strany tak, jak by se bývala nerozhodla, kdyby jí byly známy 

veškeré rozhodující okolnosti a potenciálně jí přivodit újmu.  

V ţivotním pojištění je například pojištěný povinen pravdivě a úplně zodpovědět 

dotazy pojistitele týkající se jeho zdravotního stavu (např. formulářem), pokud to pojistitel 

vyţaduje. Pojistník nebo pojištěný pak mohou vznášet dotazy týkající se například rozsahu 

pojistné ochrany.  

Poruší-li pojistník nebo pojištěný při sjednávání pojištění povinnost pravdivě a úplně 

zodpovědět písemné dotazy pojistitele, ať uţ úmyslně či z nedbalosti, má pojistitel právo od 

smlouvy odstoupit. Musí však platit, ţe pojistitel by takovou smlouvu neuzavřel, kdyby druhá 
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strana dotaz zodpověděla pravdivě a úplně. Právo odstoupit od smlouvy musí být uplatněno 

do 2 měsícŧ ode dne, kdy pojistitel takovou skutečnost zjistil. Stejné právo má i pojistník, 

pokud mu pojistitel nebo jím zmocněný zástupce na jeho písemné dotazy neodpověděl úplně 

či pravdivě. Pro změnu pojištění platí ustanovení o odstoupení obdobně. 

Jestliţe jiţ nastala pojistná událost a pojistitel zjistí, ţe příčinou této události byla 

skutečnost, o které se dozvěděl aţ po jejím vzniku a kterou nemohl při sjednávání pojištění 

nebo jeho změně zjistit proto, ţe pojistník či pojištěný nezodpověděli jeho písemné dotazy 

pravdivě a úplně, má právo plnění z takové smlouvy odmítnout. To platí za předpokladu, ţe 

by takovou smlouvu neuzavřel nebo by ji uzavřel za jiných podmínek, pokud by byly 

příslušné dotazy zodpovězeny úplně a pravdivě. 

Rozdíl mezi odstoupením od smlouvy a odmítnutím plnění ze strany pojistitele je ve 

zpŧsobu vypořádání. Odstoupení od smlouvy má za následek její zrušení od samého počátku, 

tedy jakoby nikdy neexistovala. Proto má pojistitel povinnost vrátit pojistníkovi zaplacené 

pojistné sníţené o jiţ poskytnuté plnění. Došlo-li k odstoupení ze strany pojistitele, mŧţe od 

vraceného pojistného rovněţ odečíst náklady spojené se vznikem a správou pojištění. Pokud 

by poskytnuté pojištění převyšovalo zaplacené částky pojistného, musí tento přebytek osoba, 

které bylo plněno, pojistiteli vrátit. V případě odmítnutí plnění ze strany pojistitele nedochází 

k zániku pojištění od jeho počátku, ale ke dni doručení oznámení o odmítnutí pojistného 

plnění. Do té doby poskytnutá plnění se tak vzájemně nevrací. 

Práva a povinnosti v období po uzavření pojistné smlouvy 

K období po uzavření pojistné smlouvy se práva a povinnosti vymezené v zákoně 

týkají zejména změny pojistného rizika. Dojde-li ke změně nebo zániku pojistného rizika, je 

pojistník (pojištěný, pokud jde o cizí riziko) povinen toto neprodleně oznámit pojistiteli. 

Jestliţe se v prŧběhu pojištění riziko podstatně sníţí, je pojistitel povinen úměrně tomuto 

sníţení sníţit pojistné, a to s účinností ode dne, kdy se o sníţení pojistného rizika dozvěděl. 

Zákon dále stanoví za jakých podmínek má pojistitel právo navrhnout změnu smlouvy nebo ji 

vypovědět, pokud dojde ke zvýšení pojistného rizika. Právo navrhnout změnu smlouvy má v 

případě, ţe pokud by zvýšené pojištěné riziko v době uzavírání smlouvy existovalo v tomto 

rozsahu, smlouvu by uzavřel za jiných podmínek. Pokud by takovou smlouvu neuzavřel 

vŧbec, má právo smlouvu ve lhŧtě 1 měsíce ode dne, kdy se o zvýšení pojistného rizika 

dozvěděl, vypovědět.  

Z dlouhodobé povahy ţivotního pojištění vyplývá, ţe pojistné riziko (smrt, doţití) se 

v době trvání pojištění mění s tím, jak člověk stárne. Tato skutečnost jiţ proto bývá předem 
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zahrnuta ve výši pojistného a práva a povinnosti vztahující se ke změně rizika se neuplatní. 

Obecněji v pojištění osob však změna rizika připadá v úvahu například v úrazovém pojištění, 

které bývá doplňkem ţivotního pojištění. Pojistník (pojištěný), tak má povinnost pojistiteli 

oznámit kupříkladu změnu povolání nebo provozované sportovní aktivity, pokud tyto 

skutečnosti mají vliv na zařazení do jiné tzv. rizikové skupiny (a tím i na výši pojistného). 

Pokud tak neučiní a pojistitel na základě svého zjištění pojistnou smlouvu vypoví, náleţí mu 

pojistné aţ do konce pojistného období, ve kterém došlo k zániku pojištění (jednorázové 

pojistné náleţí pojistiteli celé). Pojistitel má tak nárok na pojistné za delší dobu, neţ je doba 

trvání pojištění. 

Práva a povinnosti po vzniku pojistné události 

Poslední kategorie práv a povinností se vztahuje k období po vzniku pojistné události. 

Z definice pojistné smlouvy v zákoně vyplývá základní právo pojistníka na pojistné plnění, 

pokud dojde ke vzniku pojistné události a související povinnost pojistitele takové plnění 

poskytnout. Pojistník je dále povinen bez zbytečného odkladu pojistiteli oznámit, ţe pojistná 

událost nastala. Dále musí podat pravdivé vysvětlení o vzniku a rozsahu následkŧ takové 

události, předloţit k tomu potřebné doklady a postupovat v souladu s postupem dohodnutým 

v pojistné smlouvě. Tyto povinnosti má pojištěný, jde-li o pojištění cizího rizika, případně 

oprávněná osoba, pokud je pojistnou událostí smrt a pojištěný zemře. 

Zákon rovněţ pamatuje na situaci, kdy oprávněná osoba úmyslně zpŧsobí pojistnou 

událost nebo k tomu navede jinou osobu. V takovém případě, aţ na výjimky, nemá oprávněná 

osoba právo na pojistné plnění. Jako příklad v ţivotním pojištění lze uvést vraţdu pojištěné 

osoby obmyšleným, případně osobou, kterou k tomu obmyšlený navedl. Není samozřejmě 

moţné, aby vrah pojištěného získal pojistné plnění, byť je obmyšleným. Pojistná událost však 

nastala, proto je pojistné plnění vyplaceno jiným osobám v souladu s § 51 zákona o pojistné 

smlouvě (viz podkapitolu 2.4.8). 

Pojistitel má po řádném oznámení vzniku pojistné události, se kterou je spojen 

poţadavek na pojistné plnění, povinnost bez zbytečného odkladu zahájit šetření nutné ke 

zjištění rozsahu jeho povinnosti plnit. Zákon stanoví lhŧtu pro ukončení šetření na 3 měsíce 

od okamţiku oznámení vzniku pojistné události, lze ji však dohodou účastníkŧ prodlouţit. 

Pokud není moţné šetření ukončit ve lhŧtě 3 měsíce od oznámení vzniku pojistné události, je 

pojistitel povinen osobě, které vzniklo nebo má vzniknout právo na pojistné plnění oznámit 

dŧvody, pro které nelze šetření ukončit a poskytnout jí na její ţádost přiměřenou zálohu. 

Zákon pamatuje na případy, kdy z objektivního hlediska nemŧţe být lhŧta pro ukončení 
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šetření pojistitelem splněna proto, ţe dochází k porušování povinností ostatními účastníky 

pojištění a následkem toho je šetření znemoţněno nebo ztíţeno. V takovém případě zákonná 

lhŧta neběţí. Okamţikem, kdy pojistitel sdělí oprávněné osobě výsledky šetření, je toto 

šetření skončeno.  

Pojistné plnění je splatné ve lhŧtě 15 dní od skončení šetření. Pojistitel má právo 

pojistné plnění sníţit, pokud porušení povinností účastníky pojištění (ať uţ uvedených 

v zákoně nebo v pojistné smlouvě) mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její prŧběh, 

zvětšení rozsahu jejích následkŧ anebo na zjištění nebo určení výše pojistného plnění. Sníţení 

pojistného plnění musí být úměrné tomu, jaký vliv mělo porušení povinnosti na rozsah 

pojistitelovy povinnosti plnit.  

Pojistitel mŧţe rovněţ plnění z pojistné smlouvy odmítnout, pokud oprávněná osoba 

uvede při uplatňování práva na plnění z pojištění vědomě nepravdivé nebo hrubě zkreslené 

údaje týkající se rozsahu pojistné události nebo podstatné údaje týkající se této události 

zamlčí. 

Právo na plnění z pojištění v ţivotním pojištění se promlčí nejpozději za 10 let (v 

neţivotním pojištění 3 roky), přičemţ promlčecí doba začíná běţet uplynutím jednoho roku 

po vzniku pojistné události. 

2.4.6 Přerušení pojištění 

Přerušení pojištění je institut, který nelze ze zákona vyuţít v ţivotním pojištění, ledaţe 

pojistná smlouva stanoví opak. Pojistné podmínky pojistitele ve většině případŧ stanoví, ţe 

ţivotní pojištění se nepřerušuje, avšak lze dohodnout okolnosti, za jakých k němu dojde. 

Podstatou přerušení pojištění je, ţe během jeho trvání nemá pojistník povinnost platit pojistné, 

ale zároveň není dáno právo na plnění z událostí, které v této době nastaly a které by za 

normálních okolností byly pojistnými událostmi. Doba přerušení se přitom započítává do 

pojistné doby. Jestliţe je přerušení v ţivotním pojištění sjednáno a nebylo-li v pojistné 

smlouvě sjednáno jinak, pak dále platí, ţe k přerušení dojde, nebylo-li pojistné zaplaceno do 2 

měsícŧ od jeho splatnosti. I toto ustanovení většina pojišťoven v oblasti ţivotního pojištění ve 

svých pojistných podmínkách vylučuje. 

2.4.7 Zánik pojištění 

K zániku pojištění mŧţe dojít jednak následkem právního úkonu některé ze smluvních 

stran (např. výpověď), nebo tím, ţe nastane jiná právní skutečnost (např. smrt pojištěného). 

Zákon o pojistné smlouvě stanoví, kdy a s jakými následky dojde k zániku pojištění. 
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Zřejmě nejčastěji zaniká pojištění uplynutím doby, na jakou bylo sjednáno. V ţivotním 

pojištění zaniká pojištění dnem uvedeným v pojistné smlouvě jako konec pojištění. Mŧţe se 

jednat o konkrétní den určený datem nebo také o den, kdy se pojištěný doţije určitého věku. 

Zákon dále připouští tzv. automatickou prolongaci smlouvy. To znamená, ţe uplynutím 

sjednané pojistné doby pojištění nezaniká, ale prodluţuje se o stejnou dobu a za stejných 

podmínek (lze sjednat odlišně), pokud pojistitel nebo pojistník nejméně 6 týdnŧ před 

uplynutím pojistné doby nesdělí druhé straně, ţe na dalším trvání pojištění nemá zájem. Dle 

Karfíkové (2010) je automatická prolongace zpŧsobem, jak chránit pojistníka před 

negativními následky toho, ţe pojištění zaniklo, aniţ by si to v kaţdodenním běhu věcí 

uvědomil. 

Smluvní strany se dále mohou na zániku pojištění dohodnout. Vyţaduje se však, aby 

tato dohoda určila okamţik, kdy k zániku pojištění dojde a zpŧsob vzájemného vyrovnání 

závazkŧ (povinnost pojistníka doplatit pojistiteli pojistné, povinnost pojistitele část 

zaplaceného pojistného vrátit, povinnost pojistitele poskytnout pojistné plnění apod.). 

Pojištění rovněţ zaniká jako následek nezaplacení pojistného pojistníkem, a to dnem 

následujícím po marném uplynutí lhŧty stanovené pojistitelem v upomínce k zaplacení 

pojistného nebo jeho části, doručené pojistníkovi. Z toho vyplývá, ţe pojistitel je povinen na 

nezaplacení pojistného pojistníka upozornit a stanovit lhŧtu k nápravě. Tato lhŧta nesmí být 

kratší neţ 1 měsíc a lze ji případně před jejím uplynutím prodlouţit dohodou smluvních stran. 

Dále je nutné, aby upomínka pojistitele obsahovala upozornění na zánik pojištění v případě 

nezaplacení pojistného. Pokud by toto upozornění neobsahovala, šlo by o výzvu k zaplacení 

pojistného, se kterou ovšem není spojen zánik pojištění (Karfíková, Přikryl, 2010). 

Ustanovení o zániku pojištění pro nezaplacení pojistného se nepouţije pro ţivotní pojištění 

s běţně placeným pojistným mimo pojištění pro případ smrti (viz podkapitolu 2.4.8). 

Dalším dŧvodem k zániku pojištění je odstoupení od smlouvy a odmítnutí pojistného 

plnění pojistitelem (viz podkapitolu 2.4.5). V případě odmítnutí pojistného plnění pojistitelem 

zaniká pojištění dnem doručení oznámení o odmítnutí plnit. 

 V ţivotním pojištění dochází k zániku pojištění smrtí fyzické osoby (pojištěného), 

nestanoví-li zákon nebo pojistná smlouva jinak. 

Posledním institutem spojeným se zánikem pojištění je výpověď pojistné smlouvy. 

Jedná se o jednostranný právní úkon pojistitele nebo pojistníka, přičemţ ţivotní pojištění 

mŧţe vypovědět jen pojistník. Zákon uvádí čtyři situace, kdy je moţno pojištění vypovědět.  

První moţností je vypovědět pojištění ke konci pojistného období, jedná-li se o 

pojištění s běţným pojistným. Pojistník mŧţe pojištění vypovědět za předpokladu, ţe je 
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výpověď druhé straně doručena alespoň 6 týdnŧ před uplynutím pojistného období, jinak je 

neplatná. Pojištění zaniká uplynutím pojistného období.  

Pojistnou smlouvu lze dále vypovědět do 2 měsícŧ ode dne uzavření smlouvy a do 3 

měsícŧ ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události. Dnem doručení výpovědi počíná 

běţet výpovědní lhŧta, jejímţ uplynutím soukromé pojištění zaniká. V prvním případě je tato 

lhŧta osmidenní, ve druhém pak 1 měsíc. 

Poslední moţností, kterou má v ţivotním i neţivotním pojištění pouze pojistník, je 

moţnost vypovědět pojistnou smlouvu poté, co mu bylo doručeno sdělení o převodu 

pojistného kmene nebo jeho části dle zákona o pojišťovnictví
7
 nebo bylo zveřejněno 

oznámení o odnětí povolení k provozování pojišťovací činnosti pojistitele. V obou případech 

mŧţe pojistnou smlouvu vypovědět ve lhŧtě 1 měsíce od doručení (respektive zveřejnění) 

oznámení o uvedených skutečnostech. Výpovědní lhŧta je zde osmidenní. 

2.4.8 Specifická úprava pojištění osob 

Zákon o pojistné smlouvě dále rozvádí obecnou úpravu pojištění dle pojistných 

odvětví. Pro pojištění osob nejprve stanoví společná pravidla a následně specifika ţivotního 

pojištění, úrazového pojištění a pojištění pro případ nemoci. 

Jednou z oblastí práv, která je společná pro všechny typy pojištění osob, jsou práva 

pojistitele spojená se zjišťováním a přezkoumáváním zdravotního stavu osob. To je dŧleţité 

pro vyhodnocení pojistného rizika a stanovení pojistného. Pojistitel má především právo 

poţadovat údaje o zdravotním stavu a zjištění zdravotního stavu nebo příčiny smrti 

pojištěného. Mŧţe k tomu dojít pouze v souvislosti se stanovením výše pojistného rizika, výše 

pojistného či při šetření pojistné události a jen se souhlasem pojištěného. V případě ţe je 

sjednáno zproštění od placení pojistného, má pojistitel právo přezkoumávat a zjišťovat také 

zdravotní stav pojistníka. V případě, ţe pojištěný zemře, má pojistitel právo zjišťovat, zda 

příčinou smrti nebyla okolnost, která byla známa jiţ před uzavřením pojistné smlouvy a 

pojistitel o ní nemohl vědět v dŧsledku porušení povinnosti pojištěného pravdivě a úplně 

odpovědět na dotazy pojistitele (např. nemoc s vysokou úmrtností, kterou pojištěný zatajil). 

Pokud se tak stalo a pojistitel by takovou smlouvu neuzavřel, nebo by ji uzavřel za jiných 

podmínek, pokud by věděl o všech skutečnostech týkajících se zdravotního stavu pojištěného, 

má právo pojistné plnění odmítnout. 

                                                 
7
 Pojistným kmenem se rozumí soubor pojistitelem uzavřených pojistných smluv. K převodu pojistného 

kmene mŧţe dojít na základě ţádosti předávající pojišťovny nebo častěji nařízením ze strany ČNB. 

K nařízení ze strany ČNB dochází zejména z dŧvodu zhoršené platební schopnosti pojišťovny, zavedení 

nucené správy nebo v souvislosti s odnětím povolení k provozování pojišťovací činnosti. 
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Hlavním zdrojem informací o zdravotním stavu pojištěného je zdravotní dotazník, 

který bývá součástí pojistné smlouvy a pojištěný je povinen jej vyplnit pravdivě a úplně 

(Karfíková, Přikryl, 2010). Pojistitel si však také mŧţe vyţádat předloţení zpráv a 

zdravotnické dokumentace, či dokonce podrobení se vyšetření či prohlídce provedené 

zdravotnickým zařízením. 

Zákon o pojistné smlouvě také určuje osoby, které mají právo na pojistné plnění 

v případě smrti pojištěného. V prvé řadě jde o obmyšleného, kterého určí pojistník. Je moţné 

také stanovit více obmyšlených a určit podíly, v jakých jim bude pojistné plnění vyplaceno. 

Nejsou-li tyto podíly určeny, má kaţdý z nich právo na stejný podíl. Obmyšleného lze měnit 

aţ do vzniku pojistné události. Pokud pojistník není pojištěným, mŧţe obmyšleného změnit 

jen se souhlasem pojištěného. Takový souhlas se v pojištění cizího rizika vyţaduje i v případě 

změny podílŧ na pojistném plnění, bylo-li určeno více obmyšlených, a k vyplacení 

odkupného. 

Pokud v době pojistné události nebyl určen obmyšlený nebo obmyšlený práva na 

pojistné plnění nenabyl, nabývají práva na pojistné plnění další osoby v tomto pořadí: 

- manţel pojištěného, není-li ho, pak 

- děti pojištěného, není-li jich, pak 

- rodiče pojištěného, není-li jich, pak 

- osoby, které ţily s pojištěným po dobu nejméně jednoho roku před jeho smrtí ve 

společné domácnosti a které z tohoto dŧvodu pečovaly o společnou domácnost nebo 

byly odkázány výţivou na pojištěného a není-li jich, pak 

- dědicové pojištěného. 

Plnění z pojistné smlouvy pro případ smrti však nespadá do dědictví a není ani 

předmětem dědického řízení, neboť obmyšlení nabývají práva na pojistné plnění na základě 

svého postavení účastníka závazkového právního vztahu (Bohman, 2004). 

Životní pojištění 

V rámci ţivotního pojištění, které se sjednává vţdy jako pojištění obnosové, lze 

pojistit fyzickou osobu pro případ smrti, doţití se určitého věku (případně dne stanoveného v 

pojistné smlouvě) anebo pro případ jiné skutečnosti
8
 týkající se změny osobního postavení 

této osoby. Výjimku představuje pojištění pro případ smrti dítěte, která by nastala do 3 let 

jeho věku, nebo pro případ potratu nebo narození mrtvého dítěte. Takové pojištění nelze ze 

zákona sjednat, poněvadţ by to bylo v rozporu s etikou, jak uvádí dŧvodová zpráva k zákonu. 

                                                 
8
 Zákon dále neuvádí, co se rozumí pod pojmem „jiná skutečnost“. Dle Karfíkové (2010) se jedná 

zejména o pojištění svatební a věnová, čemuţ nasvědčuje například dělení pojistných odvětví 

v příloze A zákona o pojišťovnictví. 
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Nastane-li pojistná událost podle předchozího odstavce, má oprávněná osoba 

(obmyšlený) právo na vyplacení dohodnuté částky, vyplácení dohodnutého dŧchodu, nebo na 

poskytnutí plnění ve výši určené podle pojistných podmínek. Výjimka z povinnosti 

poskytnout pojistné plnění pojistitelem nastane, jestliţe pojištěný spáchá sebevraţdu, aniţ by 

pojištění bezprostředně před sebevraţdou trvalo alespoň dva roky, nestanoví-li pojistná 

smlouva jinak. Smyslem této výjimky je vyloučit moţnost, aby pojištěný úmyslným 

zbavením se ţivota vyuţil ţivotního pojištění k finančnímu zabezpečení určitých osob, které 

mají v případě jeho smrti právo na pojistné plnění. 

Pojistné plnění mŧţe být pojistitelem sníţeno, pokud pojistník uvedl chybně datum 

narození pojištěného nebo jeho pohlaví a v dŧsledku toho bylo nesprávně stanoveno pojistné, 

pojistná doba, doba placení pojistného nebo pojistná částka. Nevylučuje se ani moţnost 

odstoupení od smlouvy ze strany pojistitele, pokud by při znalosti skutečných údajŧ takovou 

smlouvu neuzavřel. 

Pojištění obecně zaniká pro nezaplacení pojistného uplynutím lhŧty stanovené 

pojistitelem v upomínce o nezaplacení pojistného doručené pojistníkovi. Ţivotní pojištění 

s běţně placeným pojistným, mimo pojištění pro případ smrti, však představuje výjimku 

z tohoto pravidla. Takové pojištění nezaplacením pojistného nezaniká, ale mění se na 

pojištění se sníţenou pojistnou částkou (redukce pojistné částky) nebo na sníţený roční 

dŧchod, přičemţ povinnost platit běţné pojistné dále netrvá. Redukovanou pojistnou částku 

nebo sníţený roční dŧchod určí pojistitel pomocí pojistně technických výpočtŧ. K redukci 

dojde prvním následujícím dnem po dni, kdy by jinak došlo k zániku pojištění pro neplacení 

pojistného.  

Pokud pojistná částka nebo roční dŧchod po redukci nepřesahuje limity stanovené 

v pojistné smlouvě, dojde ke zkrácení pojistné doby (redukce pojistné doby). Ustanovení o 

redukci pojistné částky je kogentní, zatímco ustanovení o redukci pojistné doby má 

dispozitivní charakter (lze jej v pojistné smlouvě vyloučit nebo sjednat jinak). Zákon 

připouští, aby na ţádost pojistníka redukovaná pojistná částka nebo výše ročního dŧchodu 

byla opět navýšena na pŧvodní výši nebo redukovaná pojistná doba prodlouţena na pŧvodní 

délku, při splnění podmínek v pojistné smlouvě. 

Pokud to pojistná smlouva nevylučuje, má pojistník na ţádost nárok na výplatu 

odkupného, a to v případě ţe se jedná o: 



24 

 

- pojištění s běţným pojistným, za které bylo zaplaceno pojistné alespoň za 2 roky
9
, 

- pojištění s jednorázovým pojistným sjednané na dobu delší neţ 1 rok, nebo 

- pojištění s redukovanou pojistnou částkou. 

Odkupné představuje částku rezerv pojistného s odpočtem neamortizovaných nákladŧ 

správní reţie a tzv. manipulačního poplatku. Tato konstrukce vychází ze snahy motivovat 

pojistníka k tomu, aby ţivotní pojištění předčasně neukončoval (Ducháčková, 2005). 

Právo na odkupné nevzniká u pojištění pro případ smrti sjednaného na přesně 

stanovenou dobu a u pojištění, z něhoţ se vyplácí dŧchod a k jeho vyplacení uţ došlo, jestliţe 

není sjednáno jinak. 

Splatnost odkupného je do 3 měsícŧ od doručení ţádosti o výplatu odkupného 

pojistiteli a jeho výplatou pojištění zaniká. 

Během trvání pojištění mŧţe pojistník poţádat pojistitele, aby mu sdělil výši 

případného odkupného k danému okamţiku. Pojistitel má povinnost výši odkupného, včetně 

jeho výpočtu, sdělit pojistníkovi do 1 měsíce od obdrţení ţádosti. 

2.5 Trh životního pojištění v ČR10 

2.5.1 Pojišťovny na českém trhu 

Dle nejnovějších dostupných dat pŧsobilo v roce 2011 na českém pojistném trhu 

v oblasti ţivotního pojištění celkem 20 pojišťoven. Jedním z ukazatelŧ, kterým lze měřit 

výkonnost pojišťovny je objem předepsaného pojistného. Nejvýznamnějším hráčem je podle 

tohoto ukazatele v oblasti ţivotního pojištění Česká pojišťovna, a.s., s předepsaným pojistným 

ve výši 11 170 281 Kč tis. Kč, coţ představuje 24,6% podíl na celkovém předepsaném 

pojistném na trhu ţivotního pojištění v roce 2011 (45 329 930 tis. Kč). Následuje Kooperativa 

pojišťovna, a.s. (13,2 %), Pojišťovna České spořitelny, a.s. (11,7 %) a ING Ţivotní 

pojišťovna, N.V. (11,2 %). Kompletní statistika včetně grafu je obsahem přílohy č. 1. 

2.5.2 Vývoj životního pojištění 

Ačkoliv pŧvodní význam ţivotního pojištění tkvěl zejména v zajištění blízkých osob 

v případě smrti pojištěného, v dnešní době narŧstá význam rizika doţití (Ducháčková, 2005). 

Ţivotní pojištění je tak čím dál více vyuţíváno jako zpŧsob spoření. Ze statistik České 

                                                 
9
 V prvních letech pojištění bývá výše zaplaceného běţného pojistného niţší neţ náklady pojistitele 

spojené s daným pojištěním. Proto zákon stanoví dvouletou lhŧtu, ve které nemá pojistník právo na 

výplatu odkupného. Předpokládá se, ţe po uplynutí lhŧty jiţ bude vytvořena kladná rezerva pojištění. 
10

 Údaje v této podkapitole vychází ze statistik České asociace pojišťoven za rok 2011 [13].  Všechny 

ţivotní pojišťovny pŧsobící na českém pojistném trhu jsou členy ČAP. 
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asociace pojišťoven vyplývá, ţe zatímco tradiční pojištění pro případ smrti nebo doţití 

v posledních 5 letech spíše stagnuje, ţivotní pojištění spojené s investičním fondem 

zaznamenává značný nárŧst (co do objemu předepsaného pojistného). To svědčí o zvyšujícím 

se významu ţivotního pojištění jakoţto investičního instrumentu. 

Rostoucí význam ţivotního pojištění jako takového lze pozorovat, srovnáme-li objemy 

předepsaného pojistného v ţivotním a neţivotním pojištěním v poslední době. Podíl 

předepsaného pojistného v ţivotním pojištění v posledních deseti letech vytrvale roste -  

zatímco v roce 2001 představovalo předepsané pojistné v ţivotním pojištění 35 % celkového 

předepsaného pojistného pojišťovnami pŧsobícími na českém trhu, v roce 2011 to uţ bylo 

téměř 50 %. Evropský prŧměr činí v tomto ohledu 60 % a český pojistný trh se k této hodnotě 

postupně přibliţuje. Detailní statistika a grafy jsou obsahem přílohy č. 2. 

2.6 Dílčí závěr 

Účelem této kapitoly bylo především vymezit smysl ţivotního pojištění a popsat jeho 

právní úpravu. Pro zájemce o pojištění je dŧleţitý zejména zákon o pojistné smlouvě, který 

upravuje práva a povinnosti, jeţ mu z ţivotního pojištění plynou. Ustanovení tohoto zákona, 

která se pouţijí pro ţivotní pojištění, byla podrobně popsána. Nejen s ohledem na řadu 

dispozitivních ustanovení zákona je ale vţdy vhodné se seznámit také s pojistnými 

podmínkami příslušné pojišťovny. 
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3 Typy životního pojištění vhodné k zajištění na stáří 

Jiţ víme, ţe ţivotní pojištění kryje dvě základní rizika – riziko smrti a doţití. 

V současné době existuje celá řada druhŧ ţivotního pojištění, které tato dvě rizika rŧzně 

kombinují. Přidáním smíšeného pojištění k pojištěním kryjící základní rizika tak získáme tyto 

tři základní typy ţivotního pojištění: 

- pojištění pro případ smrti, 

- pojištění pro případ doţití, 

- pojištění pro případ smrti nebo doţití (smíšené pojištění). 

Toto dělení je však z pohledu dnešního trhu ţivotního pojištění příliš zjednodušené, 

neboť v prŧběhu času se ze základních typŧ ţivotního pojištění vyvinuly další typy pojištění, 

které jsou charakteristické například svou spořící funkcí, flexibilitou v prŧběhu pojištění nebo 

přenesením rizika zhodnocení či znehodnocení vloţených prostředkŧ z pojišťovny na klienta. 

Pro účely této kapitoly pouţijeme dělení pojištění, které odpovídá základnímu dělení 

ţivotního pojištění dle České asociace pojišťoven. Přitom budeme mít stále na paměti, ţe 

všechny následující typy pojištění vycházejí ze tří základních typŧ uvedených výše a jsou 

pouze jejich modifikací (nekryjí ţádné „nové“ riziko).  

Smyslem této kapitoly je představit a identifikovat typy ţivotního pojištění, které 

mohou představovat finanční nástroj, prostřednictvím něhoţ si lze zlepšit ţivotní situaci ve 

stáří. 

3.1 Rizikové životní pojištění 

Jako rizikové ţivotní pojištění se označuje pojištění pro případ smrti. Tyto pojmy jsou 

vzájemně zaměnitelné a v praxi se běţně uţívají oba. V případě smrti pojištěného během 

pojistné doby je obmyšlenému vyplaceno pojistné plnění ve výši sjednané pojistné částky. 

Doţije-li se pojištěný konce pojištění, pojištění zaniká a obmyšlený nárok na výplatu 

pojistného plnění nemá. V případě rizikového ţivotního pojištění totiţ není pojišťovnou 

vytvářena ţádná rezerva pojistného (spořící sloţka) a odvedené pojistné je v prŧběhu pojištění 

zcela spotřebováno na krytí rizika smrti a úhradu správních poplatkŧ vyţadovaných 

pojišťovnou. Z pojištění pro případ smrti tak nelze vyplatit ani odkupné.  

Dle České asociace pojišťoven představuje optimální pojistnou částku v pojištění pro 

případ smrti trojnásobek ročního příjmu pojištěného. 

Rizikové pojištění je často vyuţíváno těmi, kteří chtějí zabezpečit svou rodinu či 

blízké pro případ své smrti. Tyto blízké osoby jsou často závislé na příjmu jednoho nebo dvou 
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členŧ rodiny a mohou jim hrozit značné finanční problémy spojené se závazky, které by po 

zemřelém zŧstaly. Výplata pojistného plnění tak umoţní eliminovat nebo alespoň částečně 

zmírnit tyto nepříznivé dopady – například poskytnout dodatečný příjem rodině v kritickém 

ţivotním období, umoţnit splácení úvěru, hypotéky či leasingu apod. 

Dalším častým dŧvodem, který vede k uzavření rizikového ţivotního pojištění je jeho 

role při sjednávání hypotéky, případně jiného úvěru. Některé banky (či jiné finanční instituce) 

při sjednávání hypotéky vyţadují, aby si klient uzavřel ţivotní pojištění a pojistné plnění 

z tohoto pojištění vinkuloval v jejich prospěch. Jiné banky mohou nabídnout niţší úrokovou 

sazbu, pokud tak klient učiní. Vinkulace je zastavení pohledávky, jejímţ předmětem je 

pojistné plnění. Ze zákona o pojistné smlouvě vyplývá, ţe k vinkulaci pojištění je třeba 

souhlasu pojištěného, není-li pojistníkem.  

Pro účely krytí úvěru některé pojišťovny nabízejí pojištění pro případ smrti s klesající 

pojistnou částkou, které se také označuje jako úvěrové ţivotní pojištění. V porovnání 

s pojištěním s pevně sjednanou pojistnou částkou je tento typ pojištění pro pojistníka levnější, 

neboť s klesající pojistnou částkou klesá i pojistné v jednotlivých letech. Výše klesající 

pojistné částky v jednotlivých letech by měla odpovídat klesající dluţné částce. Stanoví se 

tedy pro konkrétní roky trvání pojištění v závislosti na sjednané pojistné době, pojistné částce 

a procentu úrokové sazby úvěru.
11

 Finanční instituci, která je zástavním věřitelem pojištění, je 

vţdy vyplaceno plnění maximálně ve výši zbývající částky úvěru. Výchozí pojistná částka 

nemusí vţdy odpovídat výši sjednaného úvěru. Je-li vyšší, mŧţe mimo hypotéku pokrýt další 

potřeby pozŧstalých osob vyplývajících ze zhoršené ţivotní situace. Lze si naopak představit 

situaci, kdy je výchozí pojistná částka niţší neţ výše sjednaného úvěru. V takovém případě je 

pak část břemene spojená se splácením úvěru ponechána na pozŧstalých. 

Mezi výhody rizikového ţivotního pojištění patří moţnost sjednat jej krátkodobě, tj. 

jiţ od 1 roku, dále krytí velkých rizik s relativně nízkým pojistným a moţnost vyuţít jej 

k zajištění úvěru. 

Je zřejmé, ţe tento typ ţivotního pojištění je nevhodný k zajištění doplňkového příjmu 

ve stáří, jelikoţ spořící sloţka zde zcela chybí. Význam tohoto pojištění je v souladu 

s tradičním pojetím ţivotního pojištění a v dnešní době nepochybně stále nachází uplatnění. 

V této práci se rizikovým ţivotním pojištěním dále zabývat nebudeme. Jelikoţ se ale jedná 

zřejmě o nejjednodušší typ ţivotního pojištění, představuje pro nás určité východisko 

v dalším postupu. 

                                                 
11

 Je třeba také vzít v úvahu, ţe jistina (tj. nesplacená část úvěru) zpravidla neklesá rovnoměrně, ale 

zpočátku splátky zahrnují vyšší podíl úrokŧ, jenţ postupně se splácením úvěru klesá. 
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3.2 Kapitálové životní pojištění 

V kapitálovém ţivotním pojištění je zahrnuto pojištění pro případ smrti nebo doţití. 

Oproti pojištění pro případ smrti se jedná o rezervotvorné pojištění. To znamená, ţe část 

pojistníkem odvedeného pojistného je spotřebováno na krytí pojistného rizika a část pouţita 

na tvorbu rezervy pojistného (tzv. kapitálová hodnota pojištění). Zaplacené pojistné je sníţeno 

o náklady na krytí pojistné ochrany (riziko smrti, případně některá neţivotní rizika) a 

příslušné poplatky. Tyto odečtené sloţky pojistného se nezhodnocují. Zbytek odvedeného 

pojistného pojistitel zhodnocuje a vytváří tak kapitálovou hodnotu pojištění. V kapitálovém 

ţivotním pojištění pojistitel zpravidla garantuje určité zhodnocení rezervy pojistného, které 

odpovídá jím stanovené technické úrokové míře. S rezervotvorným charakterem kapitálového 

ţivotního pojištění souvisí také nárok pojistníka na odkupné po určité době. 

Zemře-li pojištěný během pojistné doby nebo doţije-li se konce pojištění, je 

obmyšlenému vyplacena sjednaná pojistná částka. Pojistné částky pro případ smrti a doţití 

mohou, ale nemusí být sjednány shodně. Není-li tomu tak, je obvyklé, ţe mezi výší těchto 

dvou částek existuje určitý vzájemný vztah – například jedna je násobkem druhé 

(Ducháčková, 2005). Moderní produkty kapitálového ţivotního pojištění umoţňují sjednat 

v pojistné smlouvě výplatu doţivotního dŧchodu nebo výplatu dŧchodu po sjednanou dobu 

namísto jednorázového pojistného plnění v případě doţití. 

Sjednaná pojistná částka pro případ doţití v sobě jiţ zahrnuje garantované zhodnocení. 

Čím vyšší je technická úroková míra pojistitele, tím je pojištění pro pojistníka levnější, neboť 

při stejné sjednané pojistné částce pro případ doţití odvede méně na celkovém pojistném. 

Pojišťovny někdy přiznávají svým klientŧm navíc také podíly na výnosech (zisku). 

Tyto přiznané podíly na výnosech navyšují rezervu pojistného. Zda pojišťovna podíly na 

výnosech přizná a v jaké výši, závisí zejména na převisu výnosu z finančního umístění 

technických rezerv nad sjednanou garantovanou technickou úrokovou mírou. Tento převis je 

jedním ze zdrojŧ zisku pojišťovny v ţivotním pojištění.
12

 

Doporučená pojistná doba uváděná Českou asociací pojišťoven pro tento typ pojištění 

je 10 let. Při kratší pojistné době totiţ nemusí dojít k dostatečnému zhodnocení vloţených 

prostředkŧ. Dŧvodŧ pro to je více. V prvních letech pojištění jsou z pojistného hrazeny 

zejména správní náklady pojišťovny spojené se sjednáním pojistné smlouvy (např. provize 

obchodním zástupcŧm, pojišťovacím agentŧm a pojišťovacím makléřŧm, náklady na 

                                                 
12

 Další zdroje zisku v ţivotním pojištění představují úspora správních nákladŧ pojišťovny a příznivější 

škodní prŧběh (oproti kalkulovanému). 
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pojistnou prohlídku za účelem ocenění pojišťovaného rizika apod.) a nevzniká tak nárok na 

odkupné, jelikoţ dosud nebyla vytvořena kladná rezerva pojistného. V dalších letech pak 

odvedené pojistné stále převyšuje výši odkupného, coţ je dáno existencí rizikové sloţky 

pojištění. Ke zhodnocení vloţených prostředkŧ tedy dojde aţ v okamţiku, kdy odkupné 

převýší zaplacené pojistné, proto se doporučuje sjednat toto pojištění na delší dobu. 

Výhodami kapitálového pojištění jsou garantovaná pojistná částka pro případ smrti a 

garantované zhodnocení pojistné částky pro případ doţití. Nevýhodou je v jeho základní 

podobě omezená flexibilita a dále nemoţnost ovlivňovat zhodnocení vloţených prostředkŧ (v 

porovnání s investičním ţivotním pojištěním). Samozřejmostí je moţnost sjednání řady 

připojištění. 

Kapitálové ţivotní pojištění je vhodné pro ty, kteří se chtějí pojistit na základní rizika 

doţití a smrti s moţností dalších připojištění a zároveň očekávají určité zhodnocení vloţených 

prostředkŧ v podobě pojistné částky pro případ doţití. Zhodnocení těchto prostředkŧ je 

ponecháno na pojistiteli a klient se na něm nijak nepodílí. Toto pojištění je tedy vhodné spíše 

pro konzervativnější klienty, kteří upřednostňují jistotu před vyššími výnosy. 

Z pohledu člověka zajímajícího se o zlepšení ţivotní situace ve stáří je kapitálové 

ţivotní pojištění alternativou v případě, ţe chce mít mimo doţití dostatečně pokryta také další 

rizika spojená s jeho osobním postavením a zároveň se spokojí s niţším zhodnocením 

vloţených prostředkŧ. Chce-li však takový člověk zejména spořit, jsou pro tento účel 

vhodnější jiné typy ţivotního pojištění. V rámci kapitálového ţivotního pojištění by pak sice 

mohla být sjednána niţší pojistná částka pro případ smrti, čímţ by byla posílena spořící 

sloţka pojištění. Otázkou však zŧstává, zda by taková pojistná částka pro případ smrti splnila 

svŧj účel. 

3.3 Investiční životní pojištění 

Investiční ţivotní pojištění lze vymezit jako spojení rizikového ţivotního pojištění a 

investování do otevřeného podílového fondu. Zásadní rozdíl oproti kapitálovému ţivotnímu 

pojištění spočívá v tom, ţe v případě investičního ţivotního pojištění je riziko spojené 

s investováním rezervy pojistného přeneseno z pojistitele na pojistníka. To s sebou přináší 

moţnost vyššího výnosu neţ v případě kapitálového pojištění, ale stejně tak riziko ztráty. 

Pojišťovny tvoří pro účely investování prostředkŧ klientŧ zvláštní fondy. Tyto fondy 

se liší svojí rizikovostí a s tím související potenciální výnosností. Pojistník tak dopředu ví, do 

jakého portfolia finančních investic budou jeho prostředky vloţeny.  
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Mezi fondy patří například: 

- Fond peněţního trhu – krátkodobé cenné papíry, 

- Dluhopisový fond – korporátní, státní, municipální a bankovní dluhopisy, 

- Akciový fond – akcie domácích a světových společností, 

- Realitní fond – akcie realitních společností, investice do realitních podílových 

fondŧ a další, 

- Komoditní fond, 

- Fond cizích měn, 

- Smíšený fond – zahrnuje nejrŧznější kombinace finančních instrumentŧ. 

Za prostředky odvedené pojistníkem na pojistném jsou po odečtení poplatkŧ a rizikové 

sloţky pojištění nakupovány podílové jednotky, které jsou evidovány na tzv. individuálním 

(podílovém) účtu. Hodnota tohoto účtu je dána souhrnem cen nakoupených podílových 

jednotek v daném okamţiku. Podílová jednotka představuje poměrný podíl hodnoty 

vybraného fondu a její hodnota je přesně stanovena. Nákupní a prodejní cena podílŧ 

jednotlivých programŧ investování je stanovována pojistitelem v pravidelných intervalech. 

Výnosy z podílŧ se nevyplácejí, ale zvyšuje hodnota těchto podílŧ. 

Pojistník nemusí veškeré své prostředky investovat do podílových jednotek jen 

jednoho fondu. Mŧţe určit tzv. alokační poměr, tedy poměr, v jakém budou nakupovány 

podílové jednotky jednotlivých fondŧ. Takto sjednaný alokační poměr lze v prŧběhu pojištění 

měnit, coţ dává pojistníkovi větší prostor k ovlivňování své investice. Většina pojišťoven 

umoţňuje tento poměr změnit jednou ročně zdarma, přičemţ za další změny je účtován 

poplatek. Často si pojistník namísto konkrétního výběru fondŧ mŧţe zvolit také několik 

pojistitelem předdefinovaných strategií, které představují rŧznou míru investičního rizika 

(konzervativní, vyváţená nebo agresivní investiční strategie). To se hodí například v situaci, 

kdy si klient není jistý při výběru investičních fondŧ, nebo se touto problematikou nechce 

dále zaobírat. 

V případě smrti pojištěného je obmyšlenému vyplacena částka sjednaná v pojistné 

smlouvě nebo aktuální hodnota individuálního účtu. Často je vyplacena ta z částek, která je 

vyšší. Nelze však vyloučit ani výplatu jejich součtu. Pokud se pojištěný doţije dne sjednaného 

jako konec pojištění, je mu vţdy vyplacena aktuální hodnota individuálního účtu. V pojistné 

smlouvě mŧţe být pro případ doţití namísto jednorázového plnění sjednána výplata 

doţivotního dŧchodu nebo výplata dŧchodu po sjednanou dobu. 

Výhodou pro pojistitele je, ţe v investičním ţivotním pojištění nemusí garantovat 

ţádné zhodnocení prostředkŧ, jelikoţ investiční riziko nese pojistník. To s sebou přináší ale i 

ztrátu jednoho z potenciálních zdrojŧ zisku pojišťovny (zhodnocení pojistných rezerv nad 
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garantovanou technickou úrokovou míru). Zisk v případě investičního ţivotního pojištění 

pojistiteli plyne zejména z poplatkŧ, případně z lepšího škodního prŧběhu neţ kalkulovaného. 

Specifickými poplatky pro tento typ pojištění jsou například poplatky za správu aktiv (fondŧ), 

poplatky za správu portfolia nebo poplatky za vedení účtu pojistníka. 

Poměrně nedávno začaly některé pojišťovny (např. AXA Pojišťovna nebo Pojišťovna 

České spořitelny) nabízet moţnost sjednat si v pojistné smlouvě pouţití nástrojŧ, které 

umoţňují lepší ochranu investice pojistníkem. Jedná se o realokaci, zamykání výnosŧ a stop-

loss. Tyto nástroje jsou dobře známé například z oblasti investic do akcií. Při realokaci si 

pojistník stanoví zahájení a dobu, po níţ chce převést poměrnou část svých investic do fondu 

s nízkým rizikem. Principem zamykání výnosŧ je automatický přesun dosaţených výnosŧ 

z rizikovějšího fondu do fondu s niţším rizikem, jakmile je dosaţena určitá investorem 

stanovená míra zhodnocení. Stop-loss je naopak automatickým přesunem investice do fondu 

s niţším rizikem v případě, ţe dojde k vyššímu poklesu hodnoty neţ je předem definovaná 

ztráta [20]. 

Minimální doporučená pojistná doba pro investiční ţivotní pojištění je opět 10 let. 

V tomto případě je hlavním dŧvodem skutečnost, ţe v kratším období mŧţe kolísání 

kapitálového trhu negativně ovlivnit výši zhodnocení. 

 Předností investičního ţivotního pojištění je především variabilita pojistné ochrany a 

transparentnost produktu. Variabilita pojistné ochrany spočívá například v moţnosti 

v prŧběhu pojistné doby měnit poměr finančních prostředkŧ mezi pojistnou ochranou a 

zhodnocením finančních prostředkŧ, výši pojistné částky pro případ smrti (případně pojistné 

částky u připojištění neţivotního charakteru), výši pojistného nebo alokační poměr. Dále lze 

kupříkladu přerušit placení pojistného po dobu stanovenou pojistnými podmínkami, zaplatit 

mimořádné pojistné nebo odkoupit část podílových jednotek (Karfíková, Přikryl, 2010). Mezi 

další výhody patří moţnost aktivního ovlivňování investice prostřednictvím změny investiční 

strategie a moţnost prŧběţně sledovat aktuální zhodnocení spořící sloţky pojištění. 

Na rozdíl od kapitálového ţivotního pojištění není předem jasné, jaká částka bude 

vyplacena při doţití. Rovněţ zde neexistuje garance zhodnocení spořící sloţky pojištění. To 

lze spolu s dodatečnými poplatky, které se vztahují speciálně k investičnímu pojištění (viz 

výše) povaţovat za nevýhody tohoto typu pojištění. 

Investiční ţivotní pojištění lze doporučit těm zájemcŧm o ţivotní pojištění, kteří chtějí 

pojistit svá ţivotní rizika, ale zároveň hledají vhodný zpŧsob, jak dlouhodobě investovat své 

prostředky, přičemţ jsou ochotni převzít investiční riziko na sebe. 
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Tento typ lze doporučit jako variantu pro zajištění doplňkového příjmu ve stáří. Tím 

spíše, jedná-li se o člověka, který svoje investice rád aktivně ovlivňuje sám a je ochoten 

podstoupit určitou míru investičního rizika. Investiční ţivotní pojištění je také dostatečně 

flexibilní na to, aby se přizpŧsobilo rŧzným ţivotním situacím, proto je vhodné i 

z dlouhodobého hlediska. Méně vhodné je snad jen pro velice konzervativní zájemce o 

pojištění, kteří mají silnou averzi k riziku a trvají na předem pevně stanovené pojistné částce 

pro případ doţití. 

3.4 Důchodové životní pojištění 

Dŧchodové ţivotní pojištění se v mnoha ohledech podobá kapitálovému ţivotnímu 

pojištění, neobsahuje však krytí rizika smrti. Jedná se tedy o pojištění pro případ doţití 

s garantovaným zhodnocením spořící sloţky pojištění ve výši technické úrokové míry 

stanovené pojistitelem. Stejně jako v případě kapitálového ţivotního pojištění, i v rámci 

dŧchodového ţivotního pojištění mohou být pojistitelem přiznány podíly na výnosech 

z finančního umístění technických rezerv. Konečné zhodnocení tak mŧţe mírně převýšit 

garantovanou technickou úrokovou míru. 

Doţije-li se pojištěný dne sjednaného v pojistné smlouvě jako konec pojištění, je mu 

vyplaceno pojistné plnění včetně garantovaného zhodnocení. Nelze vyloučit ani výplatu jiné 

osobě, i kdyţ to v praxi bude zřejmě méně obvyklé. Mŧţe být sjednána jednorázová výplata 

pojistné částky, doţivotní výplata dŧchodu nebo výplata dŧchodu po sjednanou dobu. Dle 

Karfíkové a kol. (2010) se den doţití v pojistné smlouvě zpravidla označuje jako počátek 

výplaty dŧchodu. U některých pojistných produktŧ se vyţaduje platba jednorázového 

pojistného, většinou se však platí běţné pojistné. Pokud pojištěný v prŧběhu pojistné doby 

zemře, je obmyšlenému, případně dalším osobám dle zákona o pojistné smlouvě, vyplaceno 

celkové zaplacené pojistné. Dále lze v pojistné smlouvě sjednat postup, zemře-li pojištěný po 

zahájení výplaty dŧchodu, je-li sjednán. V úvahu připadají například následující varianty: 

- výplata dŧchodu je sjednána jako doţivotní a smrtí pojištěného končí, 

- výplata dŧchodu je sjednána jako doţivotní s garantovanou dobou výplaty, tj. 

zemře-li pojištěný v prŧběhu garantované doby, je dŧchod dále vyplácen 

oprávněné osobě, a to do konce garantované doby, 

- výplata dŧchodu je sjednána na pevně stanovenou dobu, přičemţ zemře-li 

pojištěný během této doby, pokračuje výplata dŧchodu oprávněné osobě do 

konce sjednané doby výplaty, 

- je sjednána výplata dŧchodu pro pozŧstalé (často formou připojištění), tj. po 

smrti pojištěného je po určitou dobu vyplácen dŧchod oprávněné osobě. 
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Ze stejných dŧvodŧ jako u kapitálového ţivotního pojištění se i v případě 

dŧchodového ţivotního pojištění doporučuje pojistná doba alespoň 10 let. 

Dŧchodové ţivotní pojištění ve své ryze základní formě, tedy jak bylo představeno 

výše, se v praxi objevuje méně. Jednou z jeho nevýhod je, ţe pojistník nemŧţe libovolně 

měnit parametry pojištění v prŧběhu pojistné doby. Častěji se proto vyskytují produkty 

charakteristické svou variabilitou, které nesou některé znaky dŧchodového ţivotního pojištění 

– jsou tedy modifikací jeho základní podoby. 

Jako výhodu tohoto typu pojištění lze uvést zaručenou výplatu sjednané pojistné 

částky při doţití a její garantované zhodnocení. Neméně dŧleţitou výhodou je rovněţ fakt, ţe 

při uzavírání dŧchodového ţivotního pojištění nebývá zkoumán zdravotní stav pojištěného. 

Osoby se zhoršeným zdravotním stavem se tak mohou pojistit, aniţ by se jejich zdravotní stav 

negativně projevil ve výši stanoveného pojistného. 

Z uvedených poznatkŧ a rovněţ ze samotného názvu tohoto typu ţivotního pojištění 

vyplývá, ţe jeho primárním účelem je spoření a následná výplata dŧchodu nebo sjednané 

pojistné částky. Nejedná se tedy o ţivotní pojištění v tradičním pojetí, poněvadţ v hlavním 

pojištění schází riziková sloţka pojištění (lze ji sjednat formou připojištění), ale spíše o 

spořící produkt. Přitom se nemusí nutně jednat o spoření na stáří. Mŧţe jít například o tzv. 

věnové pojištění, coţ je pojištění, které sjednávají rodiče ve prospěch svého dítěte. Pojistnou 

událostí je v tomto případě doţití se závislé osoby určitého věku nebo událost, jako je 

uzavření sňatku (svatební pojištění).  

Dŧchodové ţivotní pojištění je jistě vhodný zpŧsob zajištění doplňkového příjmu ve 

stáří. Lze jej sjednat pro osoby prakticky v jakémkoliv věku a bez ohledu na zdravotní stav. 

Výhodou oproti jiným formám zajištění na stáří (např. spořící účty) je kupříkladu moţnost 

připojištění dalších rizik (smrt, smrt následkem úrazu, úraz apod.). Doplňková pojištění bývají 

zpravidla levnější neţ sjednání samostatného pojištění daného rizika. Chce-li však klient mít 

moţnost měnit parametry pojištění v prŧběhu doby v závislosti na ţivotní situaci a zejména 

pak uzavírá-li pojištění na velmi dlouhou dobu, je pro něj vhodnější spíše některý 

z flexibilnějších produktŧ ţivotního pojištění. 

3.5 Univerzální (flexibilní) životní pojištění 

Jiţ z názvu této kategorie pojištění vyplývá, ţe hlavním rysem univerzálního pojištění 

je jeho pruţnost (flexibilita), coţ představuje zejména moţnost kdykoliv během pojištění 

měnit poměr mezi rizikovou (ochranou) a spořící sloţkou pojištění a sjednávat či rušit další 

riziková připojištění. Dále lze v prŧběhu pojistné doby měnit výši pojistného a jednotlivé 
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pojistné částky, sjednat nebo ukončit pojištění dalších osob (např. manţela, manţelky nebo 

dětí) v rámci téţe pojistné smlouvy, přerušit a opět obnovit placení pojistného, platit 

mimořádné pojistné, prodlouţit pojistnou dobu, odloţit výplatu pojistného plnění nebo 

například vybrat část uspořených prostředkŧ. Je však třeba upozornit na to, ţe většina 

takovýchto změn je zpoplatněna administrativními poplatky, které stanoví příslušná 

pojišťovna.
13

 Některé změny jsou navíc moţné jen do určité míry podle příslušných 

pojistných podmínek. Jako příklad lze uvést omezení počtu přerušení placení pojistného 

během pojistné doby nebo počtu moţných prodlouţení pojistné doby.
14

 

 Univerzální ţivotní pojištění je pojištění pro případ doţití nebo dřívější smrti. Spořící 

sloţka mŧţe být zhodnocována pojišťovnou ve výši garantované technické úrokové míry jako 

v kapitálovém ţivotním pojištění nebo nákupem podílových jednotek zvolených fondŧ 

pojistníkem jako v případě investičního ţivotního pojištění. Pokud pojištěný zemře v prŧběhu 

pojistné doby, je obmyšlenému vyplacena sjednaná pojistná částka, aktuální kapitálová 

hodnota pojištění případně součet nebo vyšší z těchto částek. Při doţití je vyplacena aktuální 

kapitálová hodnota pojištění. Je běţné, ţe si pojistník mŧţe na konci pojištění zvolit zpŧsob 

výplaty pojistného plnění (obdobně jako v dŧchodovém ţivotním pojištění), a to přesto, ţe 

v pojistné smlouvě byl sjednán jiný zpŧsob. 

Zaplacené běţné pojistné po odečtení příslušných poplatkŧ (např. inkasní, alokační) a 

částek na úhradu sjednaných pojistných rizik (rizikové pojistné) představuje kapitálovou 

hodnotu pojištění. Mimo sjednanou výši pojistného mŧţe být pojistníkem rovněţ odvedeno 

mimořádné pojistné. Z mimořádného pojistného se po odečtení poplatkŧ nehradí rizikové 

pojistné, ale pouze se navyšuje kapitálová hodnota pojištění. 

Hlavní předností univerzálního ţivotního pojištění je jiţ zmíněná flexibilita, byť není 

neomezená, jak je uvedeno v úvodu této podkapitoly. Je vhodné jako dlouhodobé pojištění, 

protoţe jej lze přizpŧsobit rŧzným ţivotním situacím. Podle toho, zda se jedná o kapitálovou 

nebo investiční variantu pojištění, platí zde obdobně také výhody a nevýhody těchto typŧ 

pojištění. Doporučená minimální pojistná doba je rovněţ 10 let. 

Tento typ pojištění lze rozhodně doporučit jako nástroj spoření na stáří, jelikoţ je 

natolik variabilní, aby uspokojil široké spektrum poţadavkŧ jednotlivých zájemcŧ o pojištění. 

Chce-li mít klient zajištěnu výplatu garantované částky na konci pojištění, mŧţe zvolit 

                                                 
13

 Někdy bývá první, případně druhá změna pojištění v pojistném období od poplatku osvobozena. 
14

 Např. v případě produktu Generali Life (Generali pojišťovna) lze placení pojistného přerušit 

maximálně třikrát během pojistné doby na dobu nejdéle 1 rok. Pojištění Perspektiva (Kooperativa 

pojišťovna) zase kupříkladu omezuje počet moţných prodlouţení pojistné doby (jednou za pojistnou 

dobu). 
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kapitálovou variantu univerzálního pojištění (např. Pojištění Generali Life nebo Spektrum od 

ČSOB Pojišťovny). Pokud však očekává vyšší zhodnocení a je ochotný na sebe vzít určitou 

míru investičního rizika, měl by zvolit investiční variantu univerzálního pojištění. V této 

souvislosti je na místě zmínit, ţe některé pojišťovny také v rámci investiční varianty zřizují 

tzv. garantovaný fond, který zhodnocuje prostředky minimálně na úrovni pojišťovnou 

stanovené technické úrokové míry (např. Kooperativa). Jedná se tedy v podstatě o spojení 

garantované výše zhodnocení s moţností aktivního ovlivňování investice klientem. 

3.6 Vkladové pojištění 

Vkladové pojištění je formou kapitálového ţivotního pojištění. Jedná se o pojištění za 

jednorázový vklad, který je pojišťovnou zhodnocován a na konci pojistné doby vrácen včetně 

garantovaného zhodnocení a přiznaných podílŧ na výnosech z finančního umístění 

technických rezerv pojišťovny. Běţné pojistné je hrazeno z úrokového výnosu 

z jednorázového vkladu.  

Pro případ doţití nebo smrti je u tohoto typu pojištění nutno rozlišit, zda je pojistník 

zároveň pojištěným. Jednorázový vklad je pojistným, hradí jej tudíţ pojistník a na konci 

pojištění je tak vrácen v prvé řadě jemu, je-li to moţné. Pravidla pro výplatu pojistného plnění 

jsou tak komplikovanější neţ u jiných pojistných typŧ a vţdy jsou uvedeny v příslušných 

pojistných podmínkách.  

V základní podobě je vkladové pojištění chápáno jako pojištění pro případ doţití. 

Doţije-li se pojištěný, který je zároveň pojistníkem, konce pojištění, je mu vyplacena 

sjednaná pojistná částka pro případ doţití včetně návratného vkladu. Zemře-li pojištěný, který 

je zároveň pojistníkem, během pojistné doby, je návratný vklad (nikoliv pojistná částka) 

vyplacen obmyšlenému, případně dalším osobám, není-li obmyšlený určen. 

Doţije-li se pojištěný, který není pojistníkem, konce pojištění, je mu vyplacena 

sjednaná pojistná částka pro případ doţití, avšak návratný vklad je vyplacen pojistníkovi. 

Zemře-li pojištěný, který není pojistníkem, během pojistné doby, je pojistníkovi (případně 

oprávněné osobě, není-li pojistník naţivu) vrácen návratný vklad. 

Alternativně lze vkladové pojištění sjednat také jako pojištění pro případ smrti. Zemře-

li během pojistné doby pojištěný, který je zároveň pojistníkem, je oprávněné osobě vyplacena 

sjednaná pojistná částka pro případ smrti včetně návratného vkladu. Zemře-li během pojistné 

doby pojištěný, který není pojistníkem, je pojistníkovi vyplacen jeho jednorázový vklad a 

sjednaná pojistná částka vyplacena oprávněné osobě. V případě ţe se pojištěný doţije konce 

pojištění, je návratný vklad vyplacen pojistníkovi. 
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Přiznané podíly na výnosech pojistitele za příslušná pojistná období jsou vyplaceny 

vţdy při skončení pojištění oprávněné osobě. 

Z výše uvedeného vyplývá, ţe vkladové pojištění nelze sjednat jako pojištění pro 

případ doţití nebo smrti, ale jen jako pojištění pouze pro případ doţití nebo pojištění pouze 

pro případ smrti. 

V prŧběhu pojištění je moţné upravovat rozsah pojistné ochrany pro jednotlivá 

pojištění v rámci pojistné smlouvy. Dále lze v prŧběhu pojistné doby navyšovat pojistné a 

rovněţ ţádat o výběr části vkladu (pojistného). Moţnost vybrat část vkladu má však svá 

omezení. Zbývající pojistné po výběru jeho části nesmí klesnout pod minimální hranici 

stanovenou pojistitelem. Ten také stanoví minimální a maximální částky pro výběr nebo 

například maximální počet výběrŧ během pojistného období. Výběr části vkladu v prvních 

letech pojištění navíc bývá zpoplatněn a podléhá dani z příjmu (viz podkapitolu 3.7.2).  

Doporučená pojistná doba pro vkladové pojištění je alespoň 5 let, aby bylo dosaţeno 

maximálního zhodnocení, lze jej však sjednat i na kratší dobu.  

Vkladové pojištění je vhodné v situaci, má-li zájemce o pojištění okamţitě k dispozici 

finanční částku, kterou chce bezpečně uloţit a zhodnotit spíše konzervativním zpŧsobem. Ve 

své základní podobě (pojištění pro případ doţití) je tak alternativou například k termínovaným 

vkladŧm, přestoţe ty mají spíše krátkodobější charakter (většina do 5 let). Výhodou 

vkladového pojištění oproti termínovaným vkladŧm mŧţe být například moţnost rozšířit 

pojistnou ochranu formou rŧzných připojištění v rámci téţe smlouvy, tedy většinou levněji. 

Vkladové pojištění nepatří z dlouhodobého hlediska mezi nejvhodnější produkty 

k zajištění na stáří. Je vhodné spíše jako krátkodobější zpŧsob, jak zhodnotit volné peněţní 

prostředky. V tomto ohledu mŧţe slouţit jako doplňkový produkt k zajištění na stáří, má-li 

například člověk krátce před dŧchodem naspořenou určitou částku, kterou chce bezpečně 

uloţit a zhodnotit. Nevýhodné je vkladové pojištění v případě, chce-li mít zájemce o pojištění 

sjednány pojistné částky jak pro případ smrti, tak pro případ doţití.  

3.7 Daňová hlediska životního pojištění 

V souladu s cílem této práce budeme na daňové souvislosti ţivotního pojištění nahlíţet 

z pohledu fyzické osoby – zájemce o pojištění (respektive účastníka pojištění s výjimkou 

pojistitele). Daňová hlediska se v některých případech odvíjí od typu ţivotního pojištění ve 

smyslu této kapitoly. 

Z hlediska zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmŧ, ve znění pozdějších změn a 

doplňkŧ (dále jen „ZDP“), lze rozlišit dvě základní oblasti, které souvisejí s ţivotním 
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pojištěním. Jde o oblast pojistného a pojistného plnění. Rozdíl je zřejmý – pojistné je výdajem 

pojistníka, zatímco pojistné plnění představuje příjem osoby určené pojistnou smlouvou. 

V případě pojistného nás tak bude zajímat moţnost sníţení základu daně o částky zaplacené 

na pojistném (tzv. nezdanitelná část základu daně). Naproti tomu v případě pojistného plnění 

je dŧleţité, zda se jedná o příjem, který podléhá zdanění dle ZDP a pokud ano, jakým 

zpŧsobem se zdaňuje. 

3.7.1 Pojistné 

Pojistné odváděné na soukromé ţivotní pojištění poplatníka mŧţeme rozdělit na část 

hrazenou samotným poplatníkem a na část, kterou mu zaměstnavatel přispívá na ţivotní 

pojištění v rámci zaměstnaneckých výhod. 

Pojistné hrazené poplatníkem 

Dle § 15 odst. 6 ZDP si mŧţe poplatník od základu daně za zdaňovací období odečíst 

pojistné na ţivotní pojištění zaplacené v tomto zdaňovacím období za předpokladu, ţe jsou 

zároveň splněny následující podmínky: 

- poplatník je zároveň pojištěným a pojistníkem, 

- poplatník uzavřel pojistnou smlouvu s pojistitelem, který je oprávněn 

k provozování pojišťovací činnosti na území ČR dle zákona o pojišťovnictví, 

nebo jde o jiného pojistitele usazeného na území členského státu Evropské unie 

nebo Evropského hospodářského prostoru, 

- výplata pojistného plnění je sjednána nejdříve po 60 měsících od uzavření 

pojistné smlouvy a zároveň nejdříve v kalendářním roce, v jehoţ prŧběhu 

dosáhne poplatník věku 60 let (tzv. pravidlo „60/60“). 

Jde-li o pojištění s pevně sjednanou částkou pro případ doţití, pak musí dále platit: 

- u pojistných smluv s pojistnou dobou od 5 do 15 let včetně činí sjednaná pevná 

částka pro případ doţití alespoň 40 000 Kč, 

- u pojistných smluv s pojistnou dobou nad 15 let činí sjednaná pevná částka pro 

případ doţití alespoň 70 000 Kč, 

- u dŧchodového pojištění se za sjednanou pojistnou částku povaţuje 

odpovídající jednorázové plnění při doţití. 

Maximální částka, o kterou si poplatník mŧţe sníţit základ daně v jednom zdaňovacím 

období, činí 12 000 Kč. To platí i v případě, ţe má poplatník uzavřeno více pojistných smluv 

s více pojistiteli – v takovém případě se částky odvedené na pojistném sčítají, avšak limit pro 

sníţení základu daně zŧstává stejný. Jednorázové pojistné se poměrně rozpočítá na zdaňovací 

období podle délky trvání pojištění s přesností na dny. Je nutno upozornit na to, ţe uvedený 

limit je společný pro ţivotní pojištění a penzijní připojištění. 
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Pro účely sníţení základu daně je moţné uznat rovněţ tzv. mimořádné pojistné, tedy 

pojistné nad rámec běţného pojistného, které je uvedeno v příslušné smlouvě a je 

identifikovatelné jako mimořádná platba (např. jiný specifický symbol při platbě). 

Dojde-li k zániku pojištění nebo k takové změně pojistné smlouvy, v jejímţ dŧsledku 

nadále nejsou splněny podmínky stanovené ZDP pro nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné 

části základu daně (např. dojde ke zkrácení pojistné doby), nárok na uplatnění odpočtu 

zanikne. Částky, o které byl v příslušných letech sníţen poplatníkovi základ daně v dŧsledku 

placení pojistného na ţivotní pojištění, se stávají příjmem podle § 10 ZDP (ostatní příjmy), a 

to v období, kdy k zániku pojištění nebo změně pojistné smlouvy došlo. To neplatí u smluv, 

z nichţ nebude vyplaceno pojistné plnění nebo odkupné a zároveň rezerva nebo kapitálová 

hodnota pojištění bude převedena na novou smlouvu soukromého ţivotního pojištění splňující 

podmínky pro uplatnění nezdanitelné části základu daně. 

Pojistné hrazené zaměstnavatelem svým zaměstnancům 

Pojistné odvedené zaměstnavatelem na ţivotní pojištění zaměstnancŧ je pro 

zaměstnavatele daňově uznatelným nákladem (výdajem) v plné výši, pokud právo 

zaměstnancŧ na takový příspěvek ze strany zaměstnavatele vyplývá z kolektivní smlouvy, 

vnitřního předpisu zaměstnavatele, pracovní nebo jiné smlouvy, jestliţe ZDP nebo zvláštní 

zákon nestanoví jinak (§ 24 odst. 2) písm. j) bod 5 ZDP).  

Druhým aspektem pojistného na ţivotní pojištění hrazeného zaměstnavatelem je jeho 

osvobození od daně z příjmŧ ze závislé činnosti u zaměstnance (daně z příjmu fyzických 

osob). ZDP stanoví společný limit pro daňové osvobození příspěvkŧ na penzijní připojištění a 

soukromé ţivotní pojištění zaměstnance na 24 000 Kč ročně od jednoho zaměstnavatele. ZDP 

pod pojem soukromé ţivotní pojištění zahrnuje pojištění pro případ doţití nebo pro případ 

smrti nebo doţití, nebo dŧchodové pojištění, a to i při sjednání dřívějšího plnění v některých 

případech (např. vznik nároku na starobní dŧchod nebo invalidní dŧchod). Od daně tedy nelze 

osvobodit příspěvky zaměstnavatele na pojištění výhradně pro případ smrti (rizikové 

pojištění). 

 Opět se vyţaduje, aby zaměstnanec, pojistník a pojištěný byla tatáţ osoba a platí zde 

obdobně jiţ zmíněné pravidlo „60/60“. Poslední podmínkou pro daňové osvobození 

příspěvkŧ zaměstnavatele na ţivotní pojištění zaměstnance od daně z příjmu ze závislé 

činnosti je, ţe obmyšleným z pojistné smlouvy je pojištěný zaměstnanec, a je-li pojistnou 

událostí smrt pojištěného, pak osoba určená podle zákona o pojistné smlouvě. Touto osobou 

nesmí být zaměstnavatel, který hradil příspěvek na pojistné. 
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 Příspěvky zaměstnavatele nad limit stanovený ZDP jsou zdaňovány obdobně jako 

hrubá mzda, tedy podléhají i odvodŧm na zdravotní a sociální pojištění (na straně 

zaměstnavatele i zaměstnance). 

3.7.2 Pojistné plnění 

Pojistná plnění ze soukromého pojištění (ve smyslu ZDP), případně jiné příjmy z 

pojištění osob, které nejsou pojistným plněním a nezakládají zánik pojistné smlouvy
15

, jsou 

daněny zvláštní 15% sazbou daně (tzv. sráţková daň) jako příjem z kapitálového majetku (§ 8 

ZDP). Daň tedy odvádí ten, kdo plnění poskytuje, v tomto případě příslušná pojišťovna. 

Obmyšlenému je tak vyplaceno jiţ zdaněné pojistné plnění. Prostřednictvím sráţkové daně je 

povinnost poplatníka vypořádána a příjem z pojistného plnění není uváděn v rámci jeho 

daňového přiznání [19]. 

Soukromým pojištěním dle ZDP není pojištění pro případ smrti (rizikové pojištění) 

bez spořící sloţky. Plnění z pojištění pro případ smrti je tak osvobozeno od daně  v souladu s 

§ 4 odst.1) písm. l). To platí i pro úrazové připojištění, které rovněţ nelze zařadit pod pojem 

soukromé pojištění ve smyslu ZDP. 

Základem daně v případě jednorázové výplaty pojistného plnění je výše pojistného 

plnění sníţená o celkové zaplacené pojistné, tedy pojistné zaplacené jak zaměstnancem, tak 

zaměstnavatelem. Výjimkou je v tomto případě odkupné, jehoţ výše se pro zjištění základu 

daně nesniţuje o příspěvky zaplacené zaměstnavatelem. Je-li pojistné plnění vypláceno 

formou dohodnutého dŧchodu, povaţuje se za základ daně plnění z pojištění sníţené o 

zaplacené pojistné, rovnoměrně rozdělené na období pobírání dŧchodu. Není-li takové období 

vymezeno, stanoví se jako střední délka ţivota účastníka podle úmrtnosti z tabulek Českého 

statistického úřadu v době, kdy dŧchod začne poprvé pobírat. 

3.8 Indexace pojištění a změna pojistného 

Protoţe ţivotní pojištění se většinou sjednává dlouhodobě, je nutno brát v úvahu riziko 

znehodnocení úspor (pojistné částky) v dŧsledku inflace a najít zpŧsob, jak mu čelit. 

Indexace (označovaná také jako dynamizace nebo protiinflační program) pojištění je 

zpŧsob, jak zachovat reálnou hodnotu sjednané pojistné částky navýšením pojistného. Je-li 

indexace sjednána, pojistitel v závislosti na vývoji míry inflace automaticky upravuje výši 

pojistného vţdy ke dni výročí uzavření smlouvy. Pojistitel je povinen změnu pojistného 

                                                 
15

 Např. mimořádný odkup podílových jednotek v případě investičního ţivotního pojištění nebo 

předčasný výběr části pojistného u vkladového ţivotního pojištění. 
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pojistníkovi předem oznámit a ten má právo ji odmítnout.
16

 Odmítne-li pojistník novou výši 

pojistného, pak oproti dispozitivnímu ustanovení zákona o pojistné smlouvě pojištění 

nezaniká, ale pokračuje za stávajících podmínek (pojistné se nenavýší). 

Pojišťovny berou v úvahu zejména index rŧstu spotřebitelských cen a v některých 

případech také rŧst nominálních mezd. Vychází přitom ze statistik publikovaných Českým 

statistickým úřadem za předcházející rok. Pojistné podmínky vţdy stanoví, jaký postup se při 

indexaci pouţije. Nejčastěji se objevují následující zpŧsoby indexace: 

1) Indexace se neprovede, jestliţe daný inflační ukazatel v příslušném roce 

nedosáhne pojistitelem stanovené minimální výše, 

2) Indexace se neprovede, jestliţe daný inflační ukazatel v příslušném roce 

nedosáhne pojistitelem stanovené minimální výše, avšak mŧţe být pouţit 

kumulovaný součet přírŧstkŧ inflačního ukazatele z let předcházejících zvýšení 

pojistného, ve kterých nedošlo k indexaci, který jiţ tuto podmínku splňuje 

(např. ČSOB Pojišťovna), 

3) Indexace se provede vţdy, přičemţ pojišťovna stanoví minimální procentní 

zvýšení pojistného. Pojistné tak bude navýšeno o minimální procento i 

v případě, kdy příslušný inflační ukazatel tuto hodnotu nepřesáhne (např. ING 

Pojišťovna, Pojišťovna České spořitelny, AVIVA Pojišťovna, Generali 

Pojišťovna, AEGON Pojišťovna, Victoria Pojišťovna), 

4) Indexace se provede vţdy bez ohledu na výši inflačního ukazatele (AXA 

Pojišťovna). 

Je třeba upozornit na to, ţe pojistné při indexaci ve většině případŧ vzroste o více 

procent, neţ pojistná částka [18]. V pojistných podmínkách se často uvádí, ţe při indexaci se 

neprovádí přezkoumávání zdravotního stavu pojištěného a pojistná částka se zvyšuje podle 

pojistně technických zásad pojišťovny. Při výpočtu nové pojistné částky pojistitel vychází z 

aktuálního věku pojištěného a pojistné doby zbývající do konce pojištění. Je zřejmé, ţe takto 

přikoupené pojištění bude draţší, neboť v prŧběhu pojistné doby se zvyšuje pojistné riziko. 

Alternativou k indexaci pojištění je postupné „manuální“ navyšovaní placeného 

pojistného samotným pojistníkem v prŧběhu pojištění. Velké mnoţství současných pojistných 

produktŧ je v tomto ohledu flexibilní a změnu výše pojistného v prŧběhu pojištění umoţňuje. 

Nevýhodou takového přístupu je nutnost aktivní činnosti pojistníka a v neposlední řadě také 

poplatky, které jsou za změnu výše pojistného účtovány.  

                                                 
16

 Uplatní se zde ustanovení § 13 odst. 3 a 4 zákona o pojistné smlouvě. Viz podkapitolu 2.4.3 –  

Pojistné. 
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3.9 Dílčí závěr 

Mimo rizikové ţivotní pojištění lze všechny typy ţivotního pojištění uvedené v této 

kapitole vyuţít k zajištění doplňkového příjmu ve stáří. Výběr konkrétního typu pojištění pak 

záleţí na tom, jaký rozsah pojistné ochrany dotyčný zájemce o pojištění vyţaduje, na jeho 

vztahu k riziku, znalostech investičních nástrojŧ a v neposlední řadě na míře jeho 

angaţovanosti, tedy ochotě svou investici prŧběţně sledovat a ovlivňovat. 

Vkladové ţivotní pojištění je specifické v tom, ţe se nejedná o dlouhodobé spoření ve 

smyslu pravidelných plateb klienta v prŧběhu ekonomicky aktivního období jeho ţivota (jako 

např. v případě penzijního připojištění). Aby mohlo být vkladové pojištění vyuţito, je třeba 

mít k dispozici jiţ naspořenou částku. Funguje tedy na stejném principu jako např. 

termínované vklady. To platí obdobně pro ţivotní pojištění hrazené formou jednorázového 

pojistného.  

Pro srovnání ţivotního pojištění s jinými zpŧsoby zajištění doplňkového příjmu ve 

stáří v následující kapitole se tak nabízí zejména kapitálové, investiční, univerzální a 

důchodové životní pojištění. 
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4 Srovnání životního pojištění s dalšími způsoby zajištění na 

stáří 

V této kapitole jsou srovnány vybrané typy ţivotního pojištění s dalšími zpŧsoby 

spoření na stáří. Ke srovnání se ţivotním pojištěním byly vybrány ty zpŧsoby, které jsou 

podle prŧzkumu provedeného v rámci této práce spolu s ním pěti nejčastěji vyuţívanými 

nástroji k zajištění na stáří (viz kapitolu 5). Jedná se o penzijní připojištění, stavební spoření, 

termínované vklady (spořicí účty) a investice do podílových fondŧ. 

Ke srovnání jsou pouţita zejména ekonomická, právní a daňová kritéria. Účelem této 

kapitoly není jednoznačně určit, který ze zpŧsobŧ je ke spoření na stáří nejvhodnější, 

poněvadţ v konečném dŧsledku vţdy závisí na preferencích a potřebách samotného zájemce o 

spoření na stáří. Snahou je nabídnout srovnání ţivotního pojištění s vybranými formami 

spoření na základě zvolených kritérií a určit jejich výhody a nevýhody. To mŧţe následně 

usnadnit výběr vhodného nástroje (případně kombinaci více nástrojŧ) spoření podle 

individuálních potřeb kaţdého jedince. 

4.1 Penzijní připojištění se státním příspěvkem 

Penzijní připojištění je dobrovolnou doplňkovou sloţkou dŧchodového systému, která 

je v českém právním řádu zakotvena od roku 1994. Jedná se o zpŧsob spoření na stáří, 

zaloţený na pravidelných příspěvcích účastníkŧ, který je podporován státem formou státních 

příspěvkŧ při splnění příslušných podmínek. Dle Přiba (2009) bude penzijní připojištění hrát 

stále významnější úlohu v zajištění občanŧ ve stáří.  

Je třeba upozornit na to, ţe od roku 2013 nastanou v českém dŧchodovém systému 

změny, které se dotknou i systému penzijního připojištění (více viz Přílohu č. 8). 

4.1.1 Právní hlediska  

Právní úprava je obsaţena v zákoně o penzijním připojištění
17

. Tento zákon penzijní 

připojištění charakterizuje jako shromaţďování peněţních prostředkŧ od jeho účastníkŧ a 

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

penzijního připojištění. Provozovat a nabízet penzijní připojištění mohou jen akciové 

společnosti se sídlem na území České republiky, kterým bylo uděleno oprávnění ke vzniku a 

                                                 
17

 Zákon č. 42/1994, o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonŧ 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších změn a doplňkŧ. 
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činnosti Českou národní bankou. Tyto akciové společnosti se označují jako penzijní fondy. 

V současné době jich pŧsobí na českém trhu devět. 

Účastníkem penzijního připojištění mŧţe být osoba starší 18 let s trvalým pobytem na 

území České republiky.
18

 Mŧţe se jím stát i poţivatel dŧchodu z dŧchodového pojištění. 

(Přib, 2009). Oproti ţivotnímu pojištění nelze prostřednictvím penzijního připojištění spořit 

osobám mladším 18 let. 

Účastník uzavírá s penzijním fondem smlouvu, ve které se penzijní fond zavazuje 

poskytovat účastníku dávky penzijního připojištění a účastník se zavazuje platit penzijnímu 

fondu příspěvky. Smlouva musí mít písemnou formu. Podmínky, zpŧsob výplaty a výši dávek 

penzijního připojištění upravuje smlouva o penzijním připojištění a tzv. penzijní plán, který je 

součástí smlouvy a je k ní připojen. Penzijní plán lze tedy povaţovat za jakousi obdobu 

pojistných podmínek u ţivotního pojištění. Zákon o penzijním připojištění stanoví náleţitosti, 

které musí penzijní plán obsahovat. Stejně jako v případě pojistných podmínek, i s penzijním 

plánem musí být účastník před uzavřením prokazatelně seznámen. Dojde-li ke změně 

penzijního plánu, stává se nový penzijní plán součástí pŧvodní smlouvy pouze za 

předpokladu, ţe se na tom účastník s penzijním fondem dohodli. V opačném případě se 

penzijní připojištění nadále řídí pŧvodním penzijním plánem. Dále zákon stanoví, ţe smlouva 

nesmí obsahovat zneuţitelné klauzule v neprospěch účastníka. 

Příspěvkem účastníka se rozumí nejen platba samotného účastníka na jeho penzijní 

připojištění, ale také platby třetích osob za účastníka na jeho penzijní připojištění. Třetí 

osobou mŧţe být například zaměstnavatel, který účastníkovi na jeho penzijní připojištění 

přispívá, rodiče nebo příbuzní účastníka. Výše příspěvku se určuje na kalendářní měsíc a jeho 

minimální výše činí 100 Kč. Maximální výše příspěvku není stanovena. Příspěvky je moţno 

platit i dopředu na delší období (např. čtvrtletně, pololetně, ročně) a jejich výši lze libovolně a 

bezplatně měnit, avšak pouze do budoucna. Nelze tak zpětně navyšovat jiţ zaplacené 

příspěvky. Doba, po kterou byly placeny příspěvky, se označuje jako pojištěná doba 

(většinou v kalendářních měsících). 

Stát poskytuje vţdy jeden státní příspěvek na kaţdého účastníka za kaţdý kalendářní 

měsíc pojištěné doby, za který účastník včas zaplatil příspěvek, a to bez ohledu na počet 

účastníkem uzavřených smluv o penzijním připojištění. Výše státního příspěvku se odvíjí od 

výše příspěvku účastníka (§ 29 odst. 2 ZoPP). 

                                                 
18

 Osoba s trvalým pobytem na území jiného členského státu Evropské unie pak za předpokladu, ţe je 

účastna dŧchodového pojištění nebo je poţivatelem dŧchodu z českého dŧchodového pojištění nebo je 

účastna veřejného zdravotního pojištění v České republice. 
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Skutečnost, ţe stát přispívá účastníkŧm na jejich penzijní připojištění je jeho největší 

výhodou oproti životnímu pojištění i jiným formám spoření na stáří. Je také zřejmě jedním 

z hlavních dŧvodŧ oblíbenosti penzijního připojištění v České republice.
19

 V neprospěch 

ţivotního pojištění v oblasti plateb klientem hraje i fakt, ţe z příspěvkŧ účastníka v penzijním 

připojištění se nehradí inkasní poplatky a poplatky za změnu výše příspěvkŧ. Rovněţ počet 

takových změn během časového období není omezen. Naproti tomu penzijní připojištění 

neumoţňuje uhradit příspěvek jednorázově, jako jednorázové pojistné v ţivotním pojištění. 

Z penzijního připojištění se obvykle poskytuje penze, čímţ se rozumí doţivotní 

výplata určité peněţní částky. Jde-li o pozŧstalostní penzi, pak se tato částka vyplácí po 

stanovenou dobu. Lze sjednat výplatu těchto penzí: 

- starobní – nárok na výplatu vznikne po dosaţení určitého věku, 

- invalidní – nárok na výplatu vznikne, je-li účastníkovi přiznán invalidní 

dŧchod pro invaliditu třetího stupně, 

- výsluhová – podmínkou výplaty je placení příspěvkŧ po stanovenou dobu, 

- pozůstalostní – nárok vzniká, jestliţe účastník zemře. 

Invalidní, výsluhová a pozŧstalostní penze jsou spíše doplňkem penzijního 

připojištění. Vlastním smyslem penzijního připojištění je penze starobní (Šulc, 2004). V 

souladu s tím zákon stanoví, ţe starobní penze musí být vţdy sjednána. Měsíční příspěvek 

účastníka určený na starobní penzi musí být vyšší, neţ příspěvek určený na výsluhovou penzi, 

pokud je sjednána. 

Nárok na starobní penzi vzniká při splnění podmínek v penzijním plánu, který se 

poměrně striktně řídí zákonem. Minimální věk, po jehoţ dosaţení je moţné účastníkovi 

přiznat starobní penzi, je 60 let. Pro vznik nároku na starobní penzi je dále zákonem 

vyţadována pojištěná doba alespoň 5 let (60 kalendářních měsícŧ). Penzijní plány pak 

zpravidla stanoví, ţe nárok na starobní penzi nevzniká, jestliţe uţ je účastníku vyplácena 

invalidní penze. 

Výplata starobní penze se podobá výplatě pojistné částky v pojištění pro případ doţití, 

zejména v dŧchodovém ţivotním pojištění. Výhodou pojištění pro případ doţití je, ţe 

minimální věk doţití, který lze v pojistné smlouvě sjednat, není zákonem stanoven. Pojistné 

podmínky pro konkrétní pojistný produkt sice mohou tuto hranici určit, ve většině případŧ 

tomu tak ale není. Obdobně to platí pro minimální pojistnou dobu.    

                                                 
19

 Dle statistiky ministerstva financí činil na konci roku 2011 počet neukončených smluv o penzijním 

připojištění zhruba 4,56 milionŧ [15]. 
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Ze zákona vyplývá, ţe starobní penze je vyplácena doţivotně. Některé penzijní fondy 

(např. AEGON PF, PF České pojišťovny, Generali PF) umoţňují vybrat si z několika variant 

výplaty doţivotní penze. Jde především o
20

: 

- doţivotní penzi, 

- doţivotní penzi s garantovanou dobou výplaty, tj. zemře-li účastník v prŧběhu 

garantované doby, je penze dále vyplácena oprávněné osobě (vzniká nárok na 

pozŧstalostní penzi), a to do konce garantované doby, 

- doţivotní penzi s pozŧstalostní penzí, tj. zemře-li účastník poté, co jiţ začal 

penzi pobírat, je penze dále vyplácena oprávněné osobě (vzniká nárok na 

pozŧstalostní penzi), a to po stanovenou dobu. 

Z výše uvedeného tedy lze dovodit, ţe oproti pojištění pro případ doţití nelze sjednat 

výplatu penze po dobu určitou. To neplatí pro penzijní smlouvy v reţimu zákona č. 42/1994 

Sb., tedy pro ty, které se neřídí novelou zákona z roku 1999 (zákon č. 170/1999 Sb.) a 

novějšími zněními zákona (Šulc, 2004). 

Aby účastníku vznikl nárok na invalidní penzi, musí pojištěná doba činit alespoň 36 

měsícŧ, nestanoví-li penzijní plán dobu vyšší. Na invalidní penzi má účastník nárok, jestliţe 

byla sjednána a účastník poté, co mu vznikl nárok na starobní penzi, nepoţádal o její výplatu. 

Na tuto penzi účastník nedoplácí ţádné další zvláštní příspěvky. 

V případě výsluhové penze je minimální pojištěná doba ze zákona 180 kalendářních 

měsícŧ (15 let). Sjednání výsluhové penze je dobrovolné a příspěvky zaplacené účastníkem 

v její prospěch jsou evidovány odděleně od příspěvkŧ na ostatní penze. Podmínkou ke vzniku 

nároku bývá to, ţe účastníku dosud nevznikl nárok na starobní či invalidní dŧchod a účastník 

nepoţádal o jejich výplatu. Pokud k takové situaci dojde a výsluhová penze dosud nebyla 

vyplácena, je část prostředkŧ, která byla placena ve prospěch výsluhové penze zahrnuta do 

výpočtu penze starobní. 

Výplata starobní, invalidní a výsluhové penze je moţná jen účastníku, nikoliv ve 

prospěch třetí osoby. Naproti tomu v ţivotním pojištění je moţné, aby při doţití pojištěného 

bylo pojistné plnění vyplaceno osobě odlišné od pojištěného (pojistníkovi, oprávněné osobě). 

Je třeba zmínit, ţe účastník mŧţe místo výplaty penze poţádat penzijní fond o 

jednorázové vyrovnání, obdobně jako je obvyklé v ţivotním pojištění. Jednorázové 

vyrovnání spočívá ve výplatě celé finanční částky vedené na osobním účtu účastníka ve 

prospěch příslušné penze. 

                                                 
20

 Srovnej se zpŧsoby výplaty pojistné částky u ţivotního pojištění (viz podkapitolu 3.4). 
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Jak bude postupováno v případě smrti účastníka, závisí zejména na tom, zda 

účastníkovi byla v době jeho smrti jiţ vyplácena penze nebo vyplaceno jednorázové 

vyrovnání a také na tom, zda byla sjednána pozůstalostní penze.  

Jestliţe účastník nepobíral penzi a pozŧstalostní penze nebyla sjednána, mají osoby 

určené v penzijní smlouvě nárok na odbytné
21

. Stejný nárok vznikne v případě, jestliţe 

pozŧstalostní penze sjednána byla, ale nevznikl na ni nárok (pojištěná doba nedosáhla 36 

měsícŧ), nebo se nároku na ni všechny oprávněné osoby vzdaly. 

Pokud účastník nepobíral penzi, ale byla sjednána pozŧstalostní penze, je tato 

vyplácena po sjednanou dobu a v určeném poměru oprávněným osobám. Často si tuto dobu 

mŧţe zvolit sama oprávněná osoba v ţádosti o výplatu pozŧstalostní penze. 

V případě ţe účastník v době smrti penzi pobíral, vznikne oprávněným osobám nárok 

na tuto penzi jen v případě, ţe byla sjednána doţivotní penze s garantovanou dobou výplaty 

nebo doţivotní penze s pozŧstalostní penzí (viz výše). 

Zákon také stanoví, ţe pokud zemře účastník, kterému nebyla vyplácena penze a 

zároveň nevznikl nárok na odbytné nebo pozŧstalostní penzi, stává se částka odbytného 

předmětem dědictví, pokud jsou dědici. K tomu mŧţe dojít například v případě, ţe účastník 

v penzijní smlouvě neurčil osoby, kterým vznikne nárok na odbytné či pozŧstalostní penzi, 

anebo v případě, ţe ţádná z určených osob jiţ neţije. 

Protoţe odbytné je nárokem, který vzniká oprávněným osobám smrtí účastníka, lze jej 

přirovnat k výplatě pojistného plnění v případě smrti pojištěného v ţivotním pojištění. 

Zatímco zákon o pojistné smlouvě výslovně stanoví, kterým osobám vzniká nárok na pojistné 

plnění v případě smrti pojištěného, jestliţe nebyly určeny v pojistné smlouvě, zákon o 

penzijním připojištění obdobné ustanovení pro odbytné neobsahuje. Částka odbytného 

v penzijním připojištění se tak stává předmětem dědického řízení bez dalšího, zatímco 

v případě nároku na pojistné plnění u ţivotního pojištění se nejprve pouţije ustanovení 

zákona o pojistné smlouvě o oprávněných osobách (§ 51 ZoPS) a aţ poté ustanovení o 

dědictví v občanském zákoníku (§ 473 ObčZ). 

Nárok na odbytné mŧţe vzniknout také samotnému účastníku, pokud 

- zaplatil příspěvky penzijnímu fondu na dobu alespoň 12 kalendářních měsícŧ, 

- jeho penzijní připojištění zaniklo výpovědí nebo dohodou, 

- účastníkovi není vyplácena penze, 

                                                 
21

 Zákon o penzijním připojištění pracuje s pojmem odbytné. Obsah pojmu odbytné a odkupné je 

totoţný, přičemţ v pojištění je pojem odbytné pouţíván pro pojistné smlouvy uzavřené do 31.12.2004, 

pojem odkupné pak pro pojistné smlouvy uzavřené po 1.1.2005. Existuje však rozdíl ve zpŧsobu 

stanovení výše odbytného u ţivotního pojištění a penzijního připojištění. 



47 

 

- penzijní připojištění trvalo alespoň 12 kalendářních měsícŧ, 

- nedošlo k převodu prostředkŧ do penzijního připojištění u jiného penzijního 

fondu. 

Trvalo-li penzijní připojištění méně neţ 5 let, mŧţe penzijní fond poţadovat za 

výplatu odbytného zaplacení poplatku účastníkem, a to do výše 800 Kč. 

Odbytné se určí jako úhrn příspěvkŧ zaplacených účastníkem a podílu na výnosech 

hospodaření penzijního fondu z těchto příspěvkŧ. Podíl na výnosech ze státních příspěvkŧ se 

nevyplácí. Částky státního příspěvku je penzijní fond povinen vrátit ministerstvu financí. Tyto 

částky představují příjem státního rozpočtu (Šulc, 2004). 

V ţivotním pojištění lze o výplatu odkupného ţádat aţ po dvou letech trvání pojištění 

(uvaţujeme-li pojištění s běţným pojistným). Výpočet jeho výše je v případě ţivotního 

pojištění komplikovanější a pro klienta méně transparentní. Je tomu tak zejména proto, ţe 

výše odkupného vychází z rezervy pojistného (případně hodnoty účtu pojistníka) nebo 

například proto, ţe odkupné mŧţe být sníţeno o dosud neuhrazené počáteční náklady spojené 

s uzavřením pojištění (hradí se z běţného pojistného v prvních letech pojištění). Poplatek za 

předčasné ukončení pojistné smlouvy (obdoba poplatku za výplatu odbytného u penzijního 

připojištění) mŧţe být pojišťovnou na rozdíl od penzijního fondu poţadován i po uplynutí 5 

let od uzavření smlouvy a jeho výše není nikterak omezena. 

Posledním právním hlediskem vhodným ke srovnání ţivotního pojištění a penzijního 

připojištění je problematika předčasného ukončení a přerušení smlouvy. 

Účastník penzijního připojištění mŧţe penzijní smlouvu písemně vypovědět kdykoliv, 

přičemţ penzijní plán mŧţe stanovit výpovědní dobu v délce maximálně dva měsíce. 

Výpovědní doba začíná běţet prvním dnem kalendářního měsíce, který následuje po měsíci, 

v němţ byla výpověď doručena. Penzijní připojištění tak mŧţe skončit nejpozději tři měsíce 

po doručení výpovědi. Ţivotní pojištění mŧţe pojistník vypovědět ke konci pojistného 

období, jde-li o pojištění s běţným pojistným, dále do 2 měsícŧ od uzavření smlouvy nebo do 

3 měsícŧ ode dne doručení oznámení vzniku pojistné události. V ţivotním pojištění tedy 

závisí na tom, jaké je v pojistné smlouvě sjednáno pojistné období (uvaţujeme-li první 

případ). Je-li například sjednáno roční pojistné období, mŧţe doba mezi doručením výpovědi 

pojistiteli a samotným koncem pojištění činit mnohem více neţ 3 měsíce. 

Penzijní fond mŧţe na rozdíl od ţivotní pojišťovny v ţivotním pojištění smlouvu 

vypovědět. Zákon však taxativně stanoví (§ 18 ZoPP) v jakých případech je to moţné. Jde 

zejména o situace, kdy účastník neplatil příspěvky po dobu určenou penzijním plánem 

(alespoň 6 měsícŧ), zatajil skutečnosti, které jsou rozhodné pro uzavření smlouvy apod. 
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Penzijní připojištění končí také dnem, na kterém se penzijní fond a účastník písemně 

dohodli. Od penzijní smlouvy nemŧţe ani jedna smluvní strana odstoupit.  

Moţnost přerušit penzijní připojištění je dána přímo zákonem o penzijním 

připojištění a nenechává se na vŧli penzijního fondu, zda tuto moţnost nabídne (jako 

v případě pojišťoven v ţivotním pojištění), proto ji lze najít ve všech penzijních plánech. 

Účastník mŧţe penzijní připojištění přerušit, jestliţe platil příspěvky po dobu alespoň 36 

měsícŧ nebo platil příspěvky po dobu 12 kalendářních měsícŧ v případě kaţdého dalšího 

přerušení penzijního připojištění u téhoţ penzijního fondu. Doba přerušení se nezapočítává do 

pojištěné doby a účastníkovi po dobu přerušení nevzniká nárok na státní příspěvek. Nárok na 

podíl na výnosech hospodaření penzijního fondu je však zachován. 

4.1.2 Ekonomická hlediska 

Výše penze (jednorázového vyrovnání), která bude účastníkovi vyplácena, se stanoví 

podle pojistně-matematických metod a závisí v prvé řadě na celkové částce, která je vedená 

na účtu příspěvkŧ tohoto účastníka. Tato částka sestává z příspěvkŧ účastníka, státních 

přípěvkŧ a z podílu na výnosech hospodaření penzijního fondu. Dále se při stanovení výše 

penze přihlédne k poţadované délce výplaty penze (jde-li například o pozŧstalostní penzi), 

častěji však u doţivotních penzí ke statisticky předpokládané délce doţití (Přib, 2009). 

Dŧvodem, proč je za jinak stejných okolností (pojištěná doba, výše příspěvkŧ) muţŧm 

přiznána vyšší penze neţ ţenám, je právě vyšší předpokládaná délka doţití u ţen. Výhodou 

pro účastníka je, ţe konkrétní zpŧsob výpočtu dávek poskytovaných z penzijního připojištění 

a zpŧsob, jakým se účastníci a příjemci penzí podílejí na výnosech hospodaření fondu je 

penzijní fond povinen uvést v příslušném penzijním plánu. 

Podnikatelské aktivity penzijních fondů jsou regulovány celou řadou ustanovení 

zákona o penzijním připojištění. Penzijní fond musí s majetkem hospodařit s odbornou péčí a 

s cílem zabezpečit spolehlivý výnos a tak, aby to nebylo v rozporu se zájmy účastníkŧ. Pro 

penzijní fondy také oproti jiným finančním institucím platí mnohem přísnější pravidla, která 

představují snahu zmírnit riziko ztráty z chybného investičního rozhodnutí (Šulc, 2004). 

Zákon mimo jiné určuje do jakých finančních instrumentŧ a v jakém poměru mŧţe penzijní 

fond investovat. Dŧraz je kladen zejména na bezpečnost a ochranu prostředkŧ klientŧ. To nutí 

penzijní fondy ke konzervativním investicím – většinu investic tvoří státní, podnikové a 

bankovní dluhopisy.
22

 

                                                 
22

 Dle statistik Asociace penzijních fondŧ ČR tvořily na konci roku 2011 dluhopisy včetně 

pokladničních poukázek téměř 87 % celkového majetku všech penzijních fondŧ [12]. 
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Zákon o penzijním připojištění také určuje zpŧsob dělení zisku penzijního fondu. 

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

valné hromady. Zbylá část se pouţije ve prospěch účastníkŧ a osob, jejichţ penzijní 

připojištění zaniklo v roce, za který se zisk rozděluje. Ze zákona dále plyne garance 

nezáporného zhodnocení účastníkem vloţených prostředkŧ. Pokud totiţ hospodaření 

penzijního fondu skončí ztrátou, je penzijní fond povinen pouţít ke krytí ztráty nerozdělený 

zisk z minulých let, rezervní fond a další fondy tvořené ze zisku. Pokud nestačí ani tyto 

zdroje, musí být ztráta kryta sníţením základního kapitálu.  

Jelikoţ investiční riziko je v případě penzijního připojištění na straně penzijního 

fondu, je v tomto případě vhodnější ke srovnání kapitálová forma ţivotního pojištění. Garance 

zhodnocení je v případě kapitálového ţivotního pojištění většinou na úrovni nebo těsně pod 

úrovní maximální technické úrokové míry (2,5 % ročně), zatímco v penzijním připojištění je 

garantováno pouze nezáporné zhodnocení, tedy 0 %. Skutečné zhodnocení prostředkŧ 

účastníkŧ penzijního připojištění v letech 1995-2010 lze najít v Příloze č. 3. Z pohledu 

účastníka je v souvislosti s celkovým „zhodnocením“ jeho vloţených prostředkŧ na penzijní 

připojištění třeba uvaţovat také přiznané státní příspěvky a výnosy z nich. Proto pouhé 

procento zhodnocení příspěvkŧ účastníkŧ není dostatečným měřítkem pro srovnání penzijního 

připojištění s ostatními zpŧsoby spoření. 

Ţivotní pojištění, zejména pak flexibilní ţivotní pojištění je nepochybně výhodnější, 

chce-li si klient zachovat moţnost část prostředků vybrat, ač tato moţnost není ani 

v případě ţivotního pojištění neomezená (viz podkapitolu 3.5). Jedinou moţností, kterou 

v tomto ohledu nabízí penzijní připojištění je sjednání výsluhové penze. Pak je část 

prostředkŧ, která byla placena na tuto penzi (max. 50 % celkových příspěvkŧ) moţno vybrat 

po 15 letech placení příspěvkŧ. 

Velkou nevýhodou penzijního připojištění oproti investičnímu ţivotnímu pojištění je 

nemoţnost aktivně ovlivňovat výnosnost vloţených prostředkŧ, a to ani volbou 

předdefinovaných investičních strategií.  

Jak jiţ bylo v této práci zmíněno, dŧleţitou úlohu u jakékoliv formy spoření hraje 

inflace. V rámci penzijního připojištění není penzijními fondy nabízen ţádný protiinflační 

program (indexace, dynamizace), jako v ţivotním pojištění. Je tedy zcela na účastníkovi, zda 

své příspěvky bude dobrovolně prŧběţně navyšovat. V praxi se tak příliš neděje. V příloze 

č. 4 je zhodnocen vývoj prŧměrného měsíčního příspěvku účastníka vzhledem k prŧměrné 

nominální hrubé mzdě v letech 2002-2011. Z této analýzy vyplývá, ţe vytrvale od roku 2004 

roste prŧměrná měsíční nominální hrubá mzda rychleji neţ prŧměrný měsíční příspěvek 
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účastníka v penzijním připojištění. Podíl prŧměrného měsíčního příspěvku účastníka na 

prŧměrné měsíční nominální mzdě tak stále klesá. Chce-li účastník zachovat reálnou hodnotu 

svých příspěvkŧ, měl by své příspěvky na penzijní pojištění prŧběţně „manuálně“ navyšovat. 

4.1.3 Daňová hlediska 

Stejně jako v případě ţivotního pojištění je nutné rozlišit daňové hledisko příspěvkŧ 

účastníka na jeho penzijní připojištění a daňové hledisko příjmŧ, které mu z penzijního 

připojištění plynou (vyplácení dávek). 

Příspěvky účastníka 

Účastník penzijního připojištění si mŧţe od základu daně z příjmŧ fyzických osob ve 

zdaňovacím období odečíst zaplacené příspěvky ve výši maximálně 12 000 Kč. Tento limit je 

společný pro příspěvky zaplacené na penzijní připojištění a ţivotní pojištění. Částka, kterou 

lze tímto zpŧsobem odečíst, se vypočte jako úhrn příspěvkŧ zaplacených poplatníkem na jeho 

penzijní připojištění na zdaňovací období, sníţený o 6 000 Kč. Je tomu tak proto, ţe u 

příspěvku na penzijní připojištění do výše 500 Kč měsíčně (tedy 6 000 Kč ročně) je 

poskytován státní příspěvek (Přib, 2009). Odpočet ze základu daně je tedy moţno uplatnit aţ 

v okamţiku, kdy příspěvky účastníka na penzijní připojištění ve zdaňovacím období budou 

vyšší neţ 6 000 Kč. Lze dovodit, ţe pokud chce účastník vyuţít maximální moţné daňové 

úlevy za zdaňovací období, musí jeho příspěvky na penzijní připojištění za toto období činit 

18 000 Kč (tj. 1 500 Kč měsíčně), a to za předpokladu, ţe současně neuplatňuje odpočet u 

ţivotního pojištění. 

V případě, ţe penzijní připojištění zanikne předčasně (tj. nevznikne nárok na penzi 

nebo jednorázové vyrovnání) a současně bylo poplatníkovi vyplaceno odbytné nebo jiné 

plnění, které souvisí se zánikem penzijního připojištění, nárok na uplatnění odpočtu 

nezdanitelné části základu daně zaniká. Proto se částky, o které byl poplatníkovi v příslušných 

letech sníţen základ daně z dŧvodu zaplacených příspěvkŧ, stávají příjmem podle ZDP (§ 10 

– Ostatní příjmy) ve zdaňovacím období, kdy penzijní připojištění zaniklo. 

Příspěvky na penzijní připojištění poplatníka, které jsou hrazeny jeho 

zaměstnavatelem, jsou osvobozeny od daně z příjmu fyzických osob aţ do výše 24 000 Kč 

(společný limit pro příspěvky na penzijní připojištění a ţivotní pojištění). Do této výše jsou 

příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění zaměstnance rovněţ osvobozeny od placení 

pojistného na sociální a zdravotní pojištění.  
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Z hlediska samotného zaměstnavatele jsou příspěvky zaměstnancŧm na penzijní 

připojištění daňově uznatelným nákladem (výdajem), a to za stejných podmínek jako 

v případě ţivotního pojištění (§ 24 odst. 2) písm. j) bod 5 ZDP). 

Výplata dávky z penzijního připojištění 

Dávky z penzijního připojištění se povaţují za příjem z kapitálového majetku dle ZDP 

(§ 8 odst. 1) písm. e)).  Jiţ víme, ţe dávkou dle zákona o penzijním připojištění je penze, 

jednorázové vyrovnání a odbytné (§ 20 odst. 1 ZoPP). 

Obecně je základem daně dávka z penzijního připojištění sníţená o zaplacené 

příspěvky a o státní příspěvky na penzijní připojištění. Jednorázové vyrovnání nebo odbytné 

se však pro zjištění základu daně nesniţuje o příspěvky zaplacené penzijnímu fondu 

zaměstnavatelem za zaměstnance po 1. lednu 2000.  

V případě ţe se jedná o penzi, pak se všechny příspěvky na penzijní připojištění 

účastníka rovnoměrně rozloţí na období, po které bude penzi pobírat. Jde-li o doţivotní penzi, 

stanoví se toto období jako střední délka ţivota účastníka podle úmrtnostních tabulek Českého 

statistického úřadu v době, kdy účastník začne penzi poprvé pobírat. 

Dávky z penzijního připojištění jsou stejně jako plnění z ţivotního pojištění daněny 

zvláštní 15% sazbou daně dle § 36 odst. 2) písm. n). Dávka, kterou účastníkovi vyplatí 

penzijní fond, je tedy jiţ zdaněna.  

4.2 Stavební spoření se státní podporou 

Stavební spoření je účelový typ spoření, při kterém vkladatel dlouhodobě ukládá 

prostředky u stavební spořitelny, coţ je specializovaná banka. Pŧvodně vzniklo jako produkt 

určený pro získání prostředkŧ pro financování bydlení a na tomto trhu stále sehrává 

významnou roli, přesto ţe se situace na trhu finančních sluţeb od základu změnila (Lukáš, 

Kielar, 2007). Na českém trhu je tento produkt přítomen od roku 1993, kdy nabyl účinnosti 

zákon o stavebním spoření
23

. 

Ačkoliv je stavební spoření primárně produktem k financování bydlení a nejedná se 

proto o typický zpŧsob k zajištění doplňkového příjmu ve stáří, prŧzkum provedený v rámci 

této práce ukázal, ţe jde o druhý nejčastěji vyuţívaný zpŧsob k tomuto účelu (viz kapitolu 5). 

Stavební spoření nepochybně lze vyuţít jako výhodný spořící produkt v kaţdém věku, aniţ by 

bylo nutné naspořené prostředky pouţít k financování bydlení. Stavební spořitelny si toto 

uvědomují a nabízejí varianty (tarify) stavebního spoření, které jsou uzpŧsobeny zejména ke 

                                                 
23

 Zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona 

České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmŧ. 
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spoření. Z těchto dŧvodŧ je stavebnímu spoření jako produktu k zajištění příjmu ve stáří 

potřeba věnovat náleţitou pozornost.  

Charakteristickými rysy stavebního spoření je poskytování státní podpory v prŧběhu 

spoření a rozdělení na dvě fáze – spořící a úvěrovou. Na konci spořící fáze totiţ klient mŧţe 

při splnění určitých podmínek čerpat účelový úvěr s pevnou úrokovou sazbou, která je 

poměrně výhodná
24

. Klienti, kteří o takový úvěr nejeví zájem a jejich záměrem je pouze 

výhodně zhodnotit své prostředky, se v terminologii stavebního spoření označují jako 

„přátelští klienti“, protoţe jejich úspory mohou být pouţity jako zdroje pro poskytování úvěrŧ 

dalším klientŧm (Lukáš, Kielar, 2007). Takovým klientem bude i člověk, který se chce zajistit 

na stáří.
25

  

4.2.1 Právní hlediska 

Oblast stavebního spoření mimo zmíněný zákon o stavebním spoření upravuje také 

zákon č. 21/1992 Sb., o bankách v platném znění. Obsahuje zejména úpravu činnosti 

stavebních spořitelen jakoţto specifických bank. V současné době je na českém trhu přítomno 

pět stavebních spořitelen. 

Účastníkem stavebního spoření mŧţe být právnická nebo fyzická osoba, která se 

stavební spořitelnou uzavře smlouvu o stavebním spoření. Za nezletilou fyzickou osobu mŧţe 

smlouvu uzavřít její zákonný zástupce. Smlouva má povinně písemnou formu a řídí se 

občanským zákoníkem. Součástí smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky stavebního 

spoření. 

 Účastník se ve smlouvě zavazuje především ukládat u stavební spořitelny vklady ve 

smluvené výši. Smlouva také musí obsahovat prohlášení účastníka, zda v rámci této smlouvy 

ţádá o přiznání státní podpory (nárok na ni mají pouze fyzické osoby). Stavební spořitelny 

vyţadují, aby ve smlouvě byla sjednána cílová částka, výše měsíční úloţky a případně tarif 

smlouvy o stavebním spoření. 

Za sjednání stavební smlouvy účtují stavební spořitelny poplatek (úhradu). Stanoví se 

procentem z cílové částky, přičemţ je zároveň stanovena maximální částka úhrady.
26

 

V ţivotním pojištění jsou počáteční náklady hrazeny z pojistného v prvních letech pojištění. 

                                                 
24

 Zejména ve srovnání se spotřebitelskými úvěry. 
25

 Jestliţe se jeho ţivotní situace změní a bude přece jen chtít financovat své bytové potřeby, úvěr ze 

svého stavebního spoření mŧţe stále vyuţít, neboť rozhodnutí o tom, zda o úvěr poţádá, musí učinit aţ 

v okamţiku, kdy mu něj vznikne nárok (jsou splněny podmínky stanovené stavební spořitelnou). 
26

 Českomoravská stavební spořitelna (1 %; 15 000 Kč), Modrá pyramida (1 %; 10 000 Kč), Raiffeisen 

stavební spořitelna (1 %; neomezena), Stavební spořitelna České spořitelny (0,5 %; 7 500 Kč), 

Wüstenrot stavební spořitelna (1 %; 30 000 Kč). 
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Jak úroková sazba z vkladŧ, tak úroková sazba z úvěru ze stavebního spoření jsou 

pevné po celou dobu trvání stavebního spoření. Proto musí být obě tyto sazby sjednány přímo 

ve smlouvě, přičemţ platí, ţe rozdíl mezi nimi nesmí být větší neţ 3 procentní body (úroková 

sazba z úvěru je zpravidla vyšší). Stavební spořitelna mŧţe upravit úrokovou sazbu z vkladŧ 

pouze v případě, kdy po šesti letech spoření a získání nároku na přidělení cílové částky klient 

toto přidělení nepřijme a za předpokladu, ţe je oprávnění k této změně a zpŧsob stanovení 

změněné úrokové sazby uveden ve smlouvě. Toto ustanovení je dŧleţité pro klienty, kteří o 

úvěr nemají zájem a spoří i po vzniku nároku na přidělení cílové částky (součtu naspořené 

částky a úvěru). Oproti ţivotnímu pojištění je tak úroková sazba z vkladŧ garantována jen 

po určitou dobu. 

Čerpá-li klient úvěr, pak doba spoření začíná uzavřením smlouvy a končí dnem 

uzavření smlouvy o úvěru ze stavebního spoření, nejdříve však 24 měsícŧ od počátku doby 

spoření. V případě, ţe klient úvěr čerpat nebude, končí doba spoření vyplacením zŧstatku účtu 

stavebního spoření. K tomu dojde, jakmile klient smlouvu vypoví (mŧţe tak učinit kdykoliv). 

Naspořená částka na účtu stavebního spoření ale nesmí převýšit cílovou částku (Lukáš, 

Kielar, 2007). Z toho vyplývá, ţe v případě stavebního spoření je předem sjednán limit, do 

kterého lze spořit (ve výši cílové částky). Takové omezení u životního pojištění neexistuje, 

poněvadţ oprávněné osobě je v případě doţití vyplacen zŧstatek účtu v jakékoliv výši. 

Státní podpora je jedním z faktorŧ, které činí stavební spoření atraktivnějším oproti 

jiným zpŧsobŧm spoření. Přiděluje se formou ročních záloh účastníkŧm (fyzickým osobám), 

které splní podmínky uvedené v zákoně o stavebním spoření. Výše podpory činí 10 % 

z naspořené částky v daném roce, nejvýše však 2000 Kč. Jestliţe naspořená částka převyšuje 

20 000 Kč, převádí se částka nad tuto hranici z hlediska posuzování nárokŧ účastníka na státní 

podporu do následujícího roku. Připouští se, aby účastník měl uzavřeno více smluv o 

stavebním spoření. Pak mu státní podpora náleţí ze smluv, ve kterých o ni poţádal, přičemţ 

celková výše přiznané státní podpory nesmí v daném roce přesáhnout limit 2000 Kč.  

Nárok na vyplacení zálohy státní podpory uplatňuje stavební spořitelna souhrnně u 

ministerstva financí a po jejich obdrţení je připíše na účty účastníkŧ. Na účtu účastníka jsou 

však tyto zálohy pouze evidovány a vyplaceny jsou aţ na konci doby spoření a to za 

následujících podmínek: 

- účastník po dobu 6 let od uzavření smlouvy s uspořenou částkou nenakládal, 

přičemţ nakládáním s částkou se rozumí také výkon rozhodnutí postihující 

uspořenou částku, nebo její část, nebo 
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- účastník v období do 6 let ode dne uzavření smlouvy uzavřel smlouvu o úvěru 

ze stavebního spoření a pouţije uspořenou částku, peněţní prostředky z úvěru a 

zálohy státní podpory na bytové potřeby. 

Z uvedeného vyplývá, ţe pokud účastník vypoví smlouvu o stavebním spoření před 

uplynutím lhŧty 6 let (tzv. vázací lhŧta), nárok na státní podporu mu nevzniká a stavební 

spořitelna je povinna zálohy státní podpory, evidované na účtu účastníka, vrátit ministerstvu 

financí. 

Ţivotní pojištění i penzijní připojištění zaniká mimo jiné smrtí pojištěného, resp. 

účastníka. Naproti tomu úmrtí účastníka stavebního spoření není automaticky spojeno se 

zánikem smlouvy o stavebním spoření. Zákon o stavebním spoření stanoví, ţe práva a 

povinnosti vyplývající ze stavebního spoření přecházejí na manţela zemřelého účastníka. To 

lze povaţovat za výhodu stavebního spoření, protoţe osoba, na níţ práva a povinnosti ze 

spoření přešla, mŧţe pokračovat ve spoření. Není-li pozŧstalého manţela, pak se práva a 

povinnosti vyplývající ze stavebního spoření stávají předmětem dědictví, a to za předpokladu, 

ţe se dědicové v dohodě o vypořádání dědictví dohodnou, ţe práva a povinnosti ze stavebního 

spoření převezme jeden z nich. Zákon neřeší situaci, jak postupovat, existuje-li pouze jeden 

dědic, proto je zřejmě třeba vycházet ze smyslu celého ustanovení, které sleduje základní 

podmínku, aby ve spoření pokračovala pouze jedna osoba (Klega, 2009). Teprve v případě, ţe 

se dědicové na převzetí práv a povinností nedohodnou, zaniká smlouva o stavebním spoření 

dnem úmrtí účastníka a v dědickém řízení se vypořádá pouze uspořená částka, včetně úrokŧ a 

poměrné částky státní podpory. 

Smlouva o stavebním spoření zaniká, pokud se na tom obě strany dohodnou. Co se 

týče výpovědi ze strany stavební spořitelny, kaţdá stavební spořitelna ve svých 

všeobecných obchodních podmínkách rŧzně upravuje celou řadu podmínek, za jakých mŧţe 

smlouvu vypovědět. Mezi nejčastější dŧvody patří například vyšší zŧstatek na účtu účastníka, 

neţ je sjednaná cílová částka, nezaplacení vkladu v určité lhŧtě a obecně jakékoliv nedodrţení 

povinností účastníkem stanovených právním předpisem, smlouvou o stavebním spoření a 

všeobecnými pojistnými podmínkami. Po uplynutí stanovené výpovědní lhŧty vyplatí 

stavební spořitelna účastníkovi zŧstatek na účtu. Státní podpora bude vyplacena jen při 

splnění zákonných podmínek. 

Všechny stavební spořitelny si vyhrazují právo od smlouvy odstoupit, jestliţe 

účastník ve stanovené lhŧtě neuhradí poplatek za uzavření smlouvy. Následky odstoupení 

bývají upraveny všeobecnými obchodními podmínkami stavební spořitelny. 
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Stavební spořitelna mŧţe v odŧvodněném případě (např. ztráta zaměstnání, nemoc, 

nástup základní vojenské sluţby apod.) a na základě písemné ţádosti účastníka povolit 

přerušení spoření na nezbytně nutnou dobu.
27

  

4.2.2 Ekonomická hlediska 

Cílová částka je celkový finanční objem, který klient pomocí stavebního spoření získá 

(Kielar, 2010). Zahrnuje vklady účastníka, státní podporu, úroky z vkladŧ účastníka a ze 

státní podpory (sníţené o daň z příjmu) a úvěr ze stavebního spoření. Na konci spořící fáze 

má účastník po splnění podmínek stanovených stavební spořitelnou (např. podíl zŧstatku na 

účtu k cílové částce je alespoň 40 %) moţnost čerpat úvěr ve výši rozdílu cílové částky a 

naspořené částky. Tento úvěr však mŧţe účastník odmítnout a pokračovat dál ve spoření. 

Cílovou částku lze v prŧběhu trvání smlouvy měnit. Zvýšení cílové částky zpoplatňují 

všechny stavební spořitelny obdobným zpŧsobem jako sjednání smlouvy (procento z částky 

převyšující pŧvodní cílovou částku). Sníţení cílové částky zpoplatňuje jen Wüstenrot stavební 

spořitelna. Z tohoto hlediska je tak stavební spoření méně flexibilní neţ ţivotní pojištění 

(zejména univerzální ţivotní pojištění). V ţivotním pojištění lze pojistnou částku zpravidla 

měnit alespoň jednou ročně zdarma. 

Další moţnou změnou v prŧběhu trvání stavebního spoření je změna tarifu 

stavebního spoření. Tarif určuje výši úrokové sazby z vkladŧ a z úvěru, minimální cílovou 

částku a okamţik přidělení cílové částky (vznik nároku na úvěr). Platí, ţe čím vyšší je úrok 

z vkladŧ v prŧběhu spoření, tím vyšší je úrok z následně poskytnutého úvěru a naopak. Má-li 

tak účastník zvolen tarif vhodný k poskytnutí úvěru na bytové potřeby (niţší úrok z vkladŧ) a 

v prŧběhu stavebního spoření zjistí, ţe o úvěr nadále nestojí a chce spíše spořit, mŧţe přejít na 

tarif vhodnější ke spoření (vyšší úrok z vkladŧ). Tato změna je však rovněţ zpoplatněna a to 

ve výši stanoveného podílu dosud připsaných úrokŧ (většinou jedna nebo dvě třetiny). Pouze 

Wüstenrot stavební spořitelna umoţňuje jednou změnit tarif zdarma.  

Příloha č. 9 nabízí přehled úrokových sazeb z vkladŧ u jednotlivých stavebních 

spořitelen, výši poplatku za správu a vedení účtu a minimální cílovou částku nutnou ke 

sjednání příslušného stavebního spoření. Protoţe nás zajímá stavební spoření jako spořící 

produkt, je uveden vţdy jen ten tarif či produkt, který je spojen s nejvyšší úrokovou sazbou 

z vkladŧ. 

                                                 
27

 Výslovně tuto moţnost připouští ve svých všeobecných obchodních podmínkách pouze Wüstenrot 

stavební spořitelna a.s. a Raiffeisen stavební spořitelna a.s. 
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Stavební spořitelny obvykle stanoví minimální výši měsíčního příspěvku účastníka 

(většinou procentem z cílové částky). Všechny stavební spořitelny také umoţňují mimořádné 

vklady, obdobně jako v ţivotním pojištění. Některé z nich si však vyhrazují právo tyto vklady 

regulovat.  

Velkou nevýhodou oproti ţivotnímu pojištění je to, ţe účastník nemá možnost část 

prostředků v prŧběhu spořící fáze vybrat. Potřebuje-li tedy nutně prostředky vybrat, musí 

smlouvu o stavebním spoření vypovědět. Dojde-li k tomu navíc před uplynutím vázací lhŧty 6 

let, nemá účastník nárok na výplatu státní podpory a musí stavební spořitelně uhradit poměrně 

vysoké penále za předčasné ukončení smlouvy (0,5 % - 5 % z cílové částky). Výpovědní lhŧta 

činí 3 měsíce a začíná běţet prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, v němţ byla 

výpověď doručena stavební spořitelně. 

4.2.3 Daňová hlediska 

Státní příspěvek poskytovaný podle zákona o stavebním spoření je osvobozen od daně 

z příjmŧ fyzických osob (§ 4 odst. 1) písm. s) ZDP). 

Do roku 2011 byly od daně osvobozeny také úroky z příspěvkŧ účastníka a z připsané 

státní podpory. Od ledna 2011 jsou tyto úroky příjmem z kapitálového majetku podle zákona 

o daních z příjmŧ (§ 8 odst. 1) písm. c) ZDP). 

Na rozdíl od ţivotního pojištění si účastník nemŧţe sníţit základ daně o zaplacené 

příspěvky na stavební spoření.  

4.3 Spořicí účty a termínované vklady 

Spořicí účty nabízejí v České republice nejen banky, ale také spořitelní a úvěrní 

druţstva. Jednotlivé produkty se liší zejména výší úrokové sazby, frekvencí připisování 

úrokŧ, minimálním vkladem, účtovanými poplatky a případnou výpovědní lhŧtou. Ke 

sjednání spořicího účtu se vyţaduje, aby měl klient 18 let. Není tedy moţné přímo spořit 

osobám mladším 18 let jako v ţivotním pojištění (taková osoba není majitelem účtu). 

Z klasického spořicího účtu lze peněţní prostředky libovolně a bezplatně vybírat
28

. 

Flexibilní ţivotní pojištění toto umoţňuje jen do určité míry (viz podkapitolu 3.5) a u 

                                                 
28

 Jednou z variant jsou spořicí účty s výpovědní lhŧtou, které nabízí zejména spořitelní a úvěrní 

druţstva. Je-li sjednán tento typ účtu, pak jsou peněţní prostředky k dispozici aţ po uplynutí výpovědní 

lhŧty. Jedná se tak vlastně o termínovaný vklad. 
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některých typŧ ţivotního pojištění to není moţné vŧbec.
29

 Spořicí účet je tak v tomto ohledu 

flexibilnější.  

Spořicí účet se po smrti jeho majitele stává předmětem dědictví. 

Stanovená úroková sazba z vkladŧ na spořicím účtu je variabilní – mění se podle 

rozhodnutí příslušné finanční instituce, u které je spořicí účet veden a to zejména v závislosti 

na vývoji referenční úrokové sazby vyhlašované Českou národní bankou. Klient tedy nemá 

předem garantované zhodnocení po celou dobu spoření, jako je tomu u kapitálového 

ţivotního pojištění. 

Úroková sazba se u spořicích účtŧ nabízených jednotlivými finančními institucemi 

dost liší (v současnosti se pohybuje od 0,3 % do 2,5 % p.a., přičemţ většina je do 2 % p.a.). 

Rozdíly jsou také ve frekvenci připisování úrokŧ.
30

 Proto mŧţe být efektivní roční úroková 

míra o něco vyšší neţ uváděná. Prŧměrně je tedy zhodnocení u spořicích účtŧ niţší neţ u 

kapitálového ţivotního pojištění (zpravidla nad 2 %, většina okolo 2,4 % p.a.). V jeho případě 

navíc bývá celkové zhodnocení vyšší neţ garantované, protoţe jsou pojistitelem přiznávány 

podíly na jeho výnosech.  

Za výhodu spořicího účtu je moţné povaţovat to, ţe částky lze vkládat v libovolné 

výši a nepravidelně. U většiny spořicích účtŧ rovněţ není stanoven minimální vklad (případně 

je v řádech stokorun) a prostředky se zhodnocují jiţ od 1 Kč. V ţivotním pojištění má 

pojistník povinnost platit sjednané pojistné (jde-li o pojištění s běţně placeným pojistným) 

jehoţ minimální výše někdy bývá stanovena pojišťovnou. 

Spořicí účty mohou být spojeny s určitými poplatky, kupříkladu za zřízení a vedení 

účtu nebo z transakcí. V současnosti však existují produkty, u kterých se ţádné takové 

poplatky neplatí. V ţivotním pojištění je vţdy nutné uhradit alespoň počáteční náklady (je o 

ně sníţeno odvedené pojistné) a často bývá zpoplatněno například vedení účtu a další. 

Nevýhodu spořicího účtu představuje fakt, ţe klient nemŧţe zhodnocení svých 

prostředkŧ nikterak ovlivnit (výše zhodnocení navíc není garantována).  

V porovnání s ţivotním pojištěním je spořicí účet mnohem méně výhodný 

z daňového hlediska. Prvním aspektem je, ţe o částky odvedené na spořicí účet není moţné 

sniţovat základ daně z příjmŧ fyzické osoby. Druhý aspekt plyne z odlišeného zpŧsobu 

danění úrokŧ u ţivotního pojištění a vkladŧ na spořicích účtech. V případě spořicích účtŧ je 

vytvořený úrok daněn 15 % daní v okamţiku jeho připsání na účet klienta (tedy min. jednou 

                                                 
29

 Vţdy je samozřejmě moţné pojistnou smlouvu vypovědět, nicméně nárok na odbytné vzniká aţ po 

určité době a v prvních letech pojištění ještě nemusí být vytvořena kladná rezerva pojistného. 
30

 Čím častěji je úrok připisován, tím vyšší je efektivní úroková míra. 
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ročně), zatímco v případě ţivotního pojištění je daněno pouze pojistné plnění, a to aţ 

v okamţiku jeho výplaty. Zpŧsob zdanění ţivotního pojištění je tak výhodnější, neboť v jeho 

prŧběhu je zhodnocována i ta část úrokŧ, která by jinak byla odvedena na dani. 

Termínované vklady se svou povahou podobají vkladovému ţivotnímu pojištění. Na 

rozdíl od spořicích účtŧ musí klient na počátku spoření sloţit určitou minimální částku, která 

je po sjednanou dobu zhodnocována (pevnou nebo variabilní úrokovou sazbou). S vkladem 

nelze po dobu spoření disponovat. S předčasným výběrem prostředkŧ bývá spojena určitá 

sankce (např. určité procento z předčasně vybrané částky nebo ztráta nároku na připsané 

úroky). 

Úroková sazba se odvíjí od doby trvání vkladu (čím déle jsou peněţní prostředky dány 

bance k dispozici, tím vyšší je většinou úroková sazba) a jejich výše je podobná jako u 

spořicích účtŧ. 

Výhodou vkladového ţivotního pojištění oproti termínovaným vkladŧm je mimo 

pojistnou ochranu zejména moţnost navyšovat v prŧběhu pojištění pojistnou částku, platit 

mimořádné pojistné a část vkladu vybrat. Vkladové ţivotní pojištění rovněţ nabízí více 

zpŧsobŧ výplaty naspořené částky (např. doţivotní dŧchod). Z daňového hlediska platí 

obdobně to, co bylo uvedeno u spořicích účtŧ. 

Spořicí účet nebo termínovaný vklad je moţno povaţovat za vhodný doplněk k jiným 

formám spoření na stáří. Mŧţe být vyuţit například ke krátkodobému uloţení volných 

peněţních prostředkŧ, protoţe tyto jsou zhodnocovány mnohem lépe neţ na běţném účtu. 

Jako hlavní a dlouhodobý produkt k zajištění doplňkového příjmu ve stáří však zejména 

z dŧvodu nízkého zhodnocení a zpŧsobu zdanění úrokŧ zřejmě neobstojí. 

4.4 Investice do podílových fondů 

Investice do podílových fondŧ nepředstavují spoření ve smyslu pravidelně ukládaných 

částek a jejich automatické zhodnocování určitou úrokovou sazbou, jako je tomu u 

předchozích zpŧsobŧ. Přesto se dle prŧzkumu provedeného v rámci této práce jedná o 

poměrně často vyuţívaný zpŧsob, jak si ve stáří ţivotní situaci zlepšit, proto je vhodné mu 

rovněţ věnovat náleţitý prostor. 

Podílové fondy představují formu kolektivního investování a vztahuje se na ně zákon 

o kolektivním investování
31

. Vydáváním podílových listŧ podílníkŧm tyto fondy shromaţďují 

peněţní prostředky a následně je investují. Podílový fond nemá právní subjektivitu – jedná se 
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 Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších změn a doplňkŧ. 
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o soubor majetku spravovaný investiční společností
32

, který náleţí všem podílníkŧm 

v poměru podle hodnoty podílových listŧ, které vlastní.  

Existují otevřené a uzavřené podílové fondy. Hlavní rozdíl spočívá v tom, ţe v případě 

otevřeného podílového fondu má investiční společnost povinnost od podílníka podílový list 

kdykoliv odkoupit. Otevřený podílový fond rovněţ mŧţe vydat neomezený počet podílových 

listŧ a je zaloţen na dobu neurčitou. Investor tak mŧţe podílové listy prŧběţně nakupovat a 

prodávat. Nadále se budeme zabývat jen otevřeným typem podílového fondu. 

K podílovým fondŧm má svou podstatou nejblíţe investiční ţivotní pojištění, jak bylo 

zmíněno v kapitole 3.3, proto je následující srovnání provedeno právě s tímto typem ţivotního 

pojištění.  

V obou případech si klient (podílník) volí fond nebo kombinaci více fondŧ, do kterého 

budou jeho prostředky investovány. Ty jsou odborně spravovány profesionálními manaţery, 

kteří mají přístup k velkému mnoţství informací, jeţ mohou být pro malé investory hŧře 

dostupné (Steigauf, 2003). Investice do fondŧ umoţňují také diverzifikovat riziko a 

participovat na výnosech z investic, které jsou jinak pro jednotlivého investora nedostupné 

(například z dŧvodu vysoké částky potřebné k příslušné investici). 

Výhodou investic do podílových fondů oproti investičnímu ţivotnímu pojištění jsou 

širší moţnosti investora z hlediska výběru fondu. Na českém trhu existují stovky podílových 

fondŧ, které se liší svou rizikovostí a související výnosností, ale také například teritoriálním 

zaměřením. V případě ţivotního pojištění musí klient volit jen z fondŧ nabízených příslušnou 

pojišťovnou.  

Podílník také není nikterak vázán co do pravidelnosti plateb, ačkoliv z hlediska 

zajištění na stáří jsou pravidelné úloţky ţádoucí. V ţivotním pojištění je pojistník povinen 

pravidelně platit pojistné. Stejný aspekt však lze také povaţovat za nevýhodu podílových 

fondŧ jakoţto spořících produktŧ – podílník je sice svobodnější, ale z hlediska spoření na stáří 

je z jeho strany zároveň nutná větší zodpovědnost a aktivní přístup (musí pravidelně 

nakupovat podílové listy). 

Podílové listy je moţné kdykoliv prodat, přičemţ zákon stanoví investiční 

společnosti povinnost odkoupit je od podílníka do 15 pracovních dnŧ od obdrţení jeho ţádosti 

o odkup (§ 12 odst. 2) ZoKI). Lze tak prodat podíly v plné výši. V investičním ţivotním 

pojištění mívá pojistník rovněţ nárok na částečný odkup podílových jednotek. Většinou je 
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 Investiční společnosti jsou právnické osoby, jejichţ předmětem podnikání je kolektivní investování a 

kterým bylo uděleno povolení k činnosti ČNB. 
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však stanovena minimální a maximální (zpravidla zŧstatek účtu) hodnota odkupu a je nutno 

uhradit určitý poplatek (fixní částka nebo procento z hodnoty odkoupených jednotek). 

Z podstaty ţivotního pojištění není do fondŧ u investičního ţivotního pojištění 

investováno celé pojistníkem odvedené pojistné, protoţe část je spotřebována na krytí 

pojistných rizik a z části jsou hrazeny počáteční náklady spojené s uzavřením pojistné 

smlouvy.  

V případě podílových fondŧ hradí podílník při nákupu a prodeji určitý poplatek (tzv. 

vstupní a výstupní poplatek), který se většinou stanoví procentem z hodnoty nakupovaných 

nebo prodávaných podílŧ. Existují však fondy, kde jsou tyto poplatky nulové. Mimo to mŧţe 

investiční společnost poţadovat poplatek za správu fondu, který je většinou jiţ zahrnut do 

hodnoty podílu.
33

 V nejlepším moţném případě tak bude podílník hradit pouze správní 

poplatek. Poplatky, které se hradí v investičním ţivotním pojištění jsou uvedeny v kapitole 

3.3. 

Výhodou investičního ţivotního pojištění oproti investicím do podílových fondŧ je 

například moţnost sjednat si pravidelnou výplatu dŧchodu místo jednorázové výplaty 

prostředkŧ. Výhodou jsou také podíly na výnosech pojistitele, které jsou v ţivotním pojištění 

přiznávány nad rámec zhodnocení ve fondech. 

V případě smrti pojištěného mají v ţivotním pojištění obmyšlené osoby nárok na 

sjednanou pojistnou částku nebo aktuální hodnotu účtu pojistníka (často na vyšší z těchto 

částek) a tyto osoby lze určit přímo ve smlouvě. Majetek zemřelého podílníka se naproti 

tomu, stejně jako v případě termínovaných vkladŧ, stává předmětem dědického řízení.  

O částky za které byly nakoupeny podílové listy pochopitelně nelze sníţit daňový 

základ. Příjmy z prodeje cenných papírŧ, u kterých doba mezi jejich nabytím a převodem při 

jejich prodeji činila alespoň 6 měsícŧ, jsou však podle § 4 odst. 1) písm. w) osvobozeny od 

daně z příjmŧ fyzických osob. To lze povaţovat za výhodu, poněvadţ v případě investičního 

ţivotního pojištění je daněna ta část pojistného plnění, která převyšuje celkové zaplacené 

pojistné, tedy i výnosy z podílových jednotek pojistníka. 

4.5 Dílčí závěr 

Ţivotní pojištění je vhodnou alternativou ke všem srovnávaným zpŧsobŧm zajištění na 

stáří. Penzijní připojištění je atraktivní zejména z dŧvodu poskytovaného státního příspěvku a 

                                                 
33

 Výše vstupního poplatku se pohybuje v rozmezí 0 % aţ 5 % hodnoty podílového listu, výstupní 

poplatek pak ve výši 0 % aţ 4 %. Správní poplatek se stanoví z prŧměrné roční hodnoty prostředkŧ ve 

fondu a pohybuje se v rozmezí 0 % aţ 2 %. 
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je přímo uzpŧsobeno ke spoření na stáří. Jinak se ovšem jedná o poměrně konzervativní 

investici.  

Stavební spoření se vyplatí z dŧvodu poskytované státní podpory bez nutnosti vyuţít 

uspořené prostředky na bytové potřeby. Jeho hlavní nevýhodou je omezená moţnost 

s prostředky během spoření nakládat.  

Spořicí účty jsou spíše doplňkovým zpŧsobem ke spoření na stáří vhodným k uloţení 

dočasně volných peněţních prostředkŧ.  

Podílové fondy jsou alternativou například pro ty, kteří chtějí výnos své investice 

ovlivňovat sami a zároveň nevyţadují pojistnou ochranu. 

V konečném dŧsledku vţdy závisí na preferencích člověka, který se o spoření na stáří 

zajímá. Výhody a nevýhody jednotlivých zpŧsobŧ v porovnání s ţivotním pojištěním uvedené 

v této kapitole mu mohou ulehčit rozhodování na základě jeho osobních priorit. 
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5 Průzkum mezi spotřebiteli 

Pro účely této práce byla zvolena metodika marketingového výzkumu. Ten lze obecně 

členit na přípravnou a realizační fázi. V rámci přípravné fáze je především definován cíl 

prŧzkumu a stanovena hypotéza. 

Cílem prŧzkumu je v prvé řadě zjistit, zda a do jaké míry je ţivotní pojištění chápáno 

a vyuţíváno spotřebiteli jako jeden ze zpŧsobŧ zajištění na stáří. Další oblastí zájmu jsou typy 

ţivotního pojištění a jiné formy zajištění na stáří, které jsou spotřebiteli k tomuto účelu 

vyuţívány, respektive vnímány jako vhodné. Za doplňkový cíl je pak moţno povaţovat 

prŧzkum povědomí spotřebitelŧ o plánované dŧchodové reformě. 

Hypotéza: Ţivotní pojištění je chápáno a vyuţíváno spotřebiteli jako jeden ze zpŧsobŧ 

zajištění doplňkového příjmu ve stáří a představuje tak v tomto ohledu konkurenční produkt 

k ostatním nástrojŧm vyuţívaným k tomuto účelu. 

Za účelem sběru informací byla zvolena metoda dotazování. Byla zvolena kombinace 

elektronického (internetová sluţba Vyplnto.cz) a písemného (rozdání dotazníkŧ 

prostřednictvím známých) zpŧsobu dotazování. Dŧvodem k volbě elektronického zpŧsobu 

dotazování byla zejména moţnost získat větší mnoţství respondentŧ oproti ostatním 

zpŧsobŧm dotazování. Počet elektronicky vyplněných dotazníkŧ značně převýšil počet 

dotazníkŧ vyplněných písemně. 

Zvolena byla nereprezentativní technika výběru vzorku – kombinace techniky 

vhodné příleţitosti a ankety
34

. V rámci předvýzkumu (pilotáţe) byl dotazník ověřen na 5 

respondentech, aby bylo zajištěno, ţe jsou otázky pro respondenty srozumitelné a dotazník 

neobsahuje chyby. 

Do realizační fáze spadá zejména sběr údajŧ, jejich zpracování, analýza a interpretace 

výsledkŧ. 

Dotazování probíhalo po dobu jednoho měsíce v období 28. 2. 2012 – 28. 3. 2012. Za 

tuto dobu vyplnilo dotazník 387 respondentů, z toho 33 písemně a 354 elektronicky. Pouţitý 

dotazník je obsahem přílohy č. 5 této práce. 

Po skončení dotazování byla u vybraných otázek provedena klasifikace získaných 

údajŧ podle třídních znakŧ. Vybranými třídními znaky jsou věk, pohlaví, prŧměrný hrubý 

měsíční příjem, počet členŧ domácnosti a osobní postavení (student, zaměstnanec, podnikatel, 

dŧchodce apod.) respondenta. Klasifikace údajŧ umoţňuje zkoumání vzájemných vztahŧ mezi 
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 Část respondentŧ tvoří návštěvníci serveru vyplnto.cz, kteří dotazník vyplnili dobrovolně (aniţ by 

byli osloveni) na základě vlastního rozhodnutí stát se respondentem. 
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jednotlivými třídami (Kozel, 2006). Klasifikované výsledky jsou v této kapitole uvedeny jen 

v těch případech, kdy se během analýzy ukázala určitá závislost odpovědi na příslušnou 

otázku na třídním znaku. 

V rámci fáze zpracování údajů byly nejprve do systému Vyplnto.cz vloţeny 

odpovědi z písemných dotazníkŧ, aby bylo moţno získat ucelený datový soubor. Následně byl 

proveden export dat do tabulkového procesoru MS Excel, kde bylo provedeno zakódování 

odpovědí, třídění prvního a druhého stupně u vybraných otázek a následná analýza. 

5.1 Výsledky dotazníkového šetření 

V této podkapitole jsou shrnuty nejpodstatnější výsledky dotazníkového šetření. 

Kompletní výsledky jsou obsahem přílohy č. 6. 

Osobní charakteristiky respondentů (otázky č. 12 – 16) 

Dotazník zodpovědělo 128 muţŧ (33 %) a 259 ţen (67 %). Tento nepoměr mŧţe být 

dán zčásti vyšším zájmem ţen o problematiku zajištění na stáří, spíše však jejich větší 

ochotou k vyplnění dotazníku (poměr oslovených muţŧ a ţen byl zhruba stejný). 

Nejčastějšími respondenty jsou mladí lidé ve věku od 18 do 25 let (65,4 %). Dále pak 

lidé ve věku 26 aţ 40 let (21,4 %) a 41 aţ 60 let (11,9 %). Do kategorie 61 a více let se 

zařadilo pouhých 5 respondentŧ (1,3 %), proto není vhodné na základě odpovědí této skupiny 

činit obecnější závěry. 

S věkem souvisí také osobní postavení respondentŧ. Studenti tvoří 55,6 % celkového 

počtu dotazovaných. Následují zaměstnanci (28,9 %) a podnikatelé (8 %). 

Prŧměrný respondent nejčastěji ţije v čtyřčlenné domácnosti (32,8 %) a v páru 

(25,8 %). Jednotlivé kategorie jsou v tomto směru poměrně vyrovnané. Nejméně respondentŧ 

ţije samo (5,9 %). 

Co do velikosti hrubého měsíčního příjmu dominuje kategorie do 10 000 Kč (54,3 %), 

coţ je opět dáno početnou skupinou studentŧ, kteří mají ve většině případŧ nízké nebo ţádné 

příjmy. Studenti, kteří zároveň pracují nebo podnikají, představují pouhých 5,7 % celkového 

počtu studentŧ
35

. Další početné skupiny tvoří lidé s příjmy v rozmezí 10 001 aţ 20 000 Kč 

měsíčně (22,2%) a 20 001 aţ 30 000 Kč (15,8 %).  

                                                 
35

 Protoţe se jednalo o polouzavřenou otázku, je nutno upozornit, ţe tento podíl představují pouze 

studenti, kteří v dotazníku výslovně uvedli (prostřednictvím pole Jiné), ţe mimo studium pracují nebo 

podnikají. Nejsou tak zahrnuti ti respondenti, kteří sice pracují či podnikají, ale v dotazníku se zařadili 

pouze do kategorie Student, protoţe ji povaţují za svou hlavní. 
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Otázka č.1: Máte uzavřeno životní pojištění? 

Smyslem úvodní otázky bylo rozčlenit respondenty na ty, kteří ţivotní pojištění 

uzavřeno mají a kteří ne. Na otázky č. 2-5 odpovídali jen pojištění. Pomocí těchto otázek byla 

zjišťována motivace pojištěného k uzavření ţivotního pojištění a některé vlastnosti jím 

uzavřeného pojištění. Otázku č. 6 a následující jiţ opět vyplňovali všichni respondenti. 

52,2 % všech dotazovaných má ţivotní pojištění uzavřeno. Na základě třídních znakŧ 

lze dále identifikovat určité závislosti. Například ve věkové skupině od 18 do 25 let má 

ţivotní pojištění uzavřeno 39,5 % respondentŧ, zatímco v dalších skupinách (26-40 let a 41 aţ 

60 let) je to okolo 77 %. Studenti mají ţivotní pojištění uzavřeno ve 40 %, zaměstnanci 

v 72,3 % a podnikatelé v 54,8 % případŧ.  

Bez zajímavosti není ani vývoj tohoto ukazatele v závislosti na hrubém měsíčním 

příjmu respondenta. Jak je vidět na obrázku 5.1, s vyšším příjmem roste pravděpodobnost, ţe 

má daný respondent ţivotní pojištění uzavřeno. V nejvyšší příjmové skupině pak nastává 

mírný pokles. 

 

 

Otázka č.2: Za jakým účelem jste si životní pojištění uzavřel(a)? 

V této otázce měl respondent moţnost zvolit více variant odpovědí, případně vloţit 

vlastní odpověď. Z prŧzkumu vyplývá, ţe tradiční význam ţivotního pojištění zŧstává i 

nadále zachován. Zabezpečení sebe, rodiny či blízkých v případě úrazu, smrti nebo 
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Obr. 5.1 Podíl respondentů s uzavřeným ŽP dle hrubého měsíčního příjmu (Zdroj: vlastní zpracování) 
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onemocnění je nejčastějším dŧvodem, proč si lidé ţivotní pojištění sjednávají. Jako jeden 

z dŧvodŧ to uvedlo zhruba 75 %
36

 respondentŧ. 

Druhým nejčastějším dŧvodem k uzavření ţivotního pojištění je jeho vyuţití jako 

spořícího produktu (35,6 %). 

Snaha ke zlepšení situace ve stáří byla jedním z dŧvodŧ k uzavření ţivotního 

pojištění u 23,3 % pojištěných, tedy 47 respondentŧ. Z hlediska této práce je zajímavé, ţe 

tento dŧvod uvádí mnohem častěji lidé nad 40 let (viz obr. 5.2). Ve věkové skupině 41-60 let 

byla motivací k uzavření ţivotního pojištění snaha o zlepšení ţivotní situace ve stáří u tří 

z pěti respondentů, kdeţto v nejmladší kategorii jen u 12 %. Pravděpodobnost toho, ţe 

současní čtyřicátníci a starší mysleli v mladším věku více na svou situaci ve stáří, neţ 

současní mladí lidé, a uzavřeli za tímto účelem smlouvy o ţivotním pojištění, je malá. 

Nutnost samostatného zajištění na stáří se zdŧrazňuje především v posledních letech. Proto se 

lze domnívat, ţe tito respondenti (nad 40 let) si ţivotní pojištění sjednali teprve nedávno, 

poněvadţ potřeba zajistit se na stáří je pro ně aktuálnější. 

Obr. 5.2 ŽP jako způsob ke zlepšení života ve stáří u jednotlivých věkových skupin (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Otázka č.3: Jaký druh životního pojištění jste si uzavřel(a)? 

Jednalo se o polouzavřenou otázku. Vlastní odpovědi respondentŧ z pole „Jiné“ byly 

sloučeny do nových kategorií, případně přiřazeny k některé z pŧvodních kategorií. Nejčastěji 

mají respondenti uzavřeno kapitálové ţivotní pojištění (27,2 %), univerzální ţivotní pojištění 
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těch, kteří na otázku odpovídali, označilo příslušnou variantu. Součet procentních hodnot u všech 

variant tak není roven 100 %. To platí i u následujících otázek, kde bylo moţné označit více moţností. 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0%

18-25 let

26-40 let

41-60 let

61  a více let

Podíl  respondentů, kteří ŽP uzavřeli ke zlepšení životní situace ve 
stáří na celkovém počtu respondentů s uzavřeným ŽP v dané věkové 

kategorii



66 

 

(22,8 %) a investiční ţivotní pojištění (18,3 %). Nezanedbatelná část respondentŧ neví, o jaký 

typ se jedná nebo si není jistá (15,3 %). 

Ti dotazovaní, kteří si uzavřeli ţivotní pojištění ke zlepšení životní situace ve stáří 

(viz předchozí otázku), k tomu vyuţili nejčastěji kapitálové ţivotní pojištění (34 %), 

dŧchodové ţivotní pojištění (29,8 %) a investiční ţivotní pojištění (17 %). Jedná se o typy 

ţivotního pojištění k tomuto účelu vhodné, proto tyto výsledky zřejmě nepřekvapí. 

Otázka č.4: Na jakou dobu máte životní pojištění sjednáno? 

Největší část dotazovaných má ţivotní pojištění sjednáno do 60 let věku (32,7 %) a 

nad 60 let věku (19,8 %). Věková hranice 60 let je dŧleţitá zejména pro uplatnění daňových 

výhod. Pojistná doba do 10 let je poměrně výjimečná (5 %). Je však třeba dodat, ţe celých 

12,9 % těch, kteří mají ţivotní pojištění sjednáno, pojistnou dobu svého pojištění neznají. 

 Otázka č.5: Jakou částku měsíčně odvádíte na životní pojištění? 

Převáţná část pojištěných platí na své ţivotní pojištění částku do 1000 Kč včetně. 

Konkrétně 34,7 % do 500 Kč a 45,5 % v rozmezí 501 aţ 1000 Kč.  

Na obrázku 5.3 jsou vidět počty respondentŧ dle výše měsíčního příspěvku v kaţdé 

příjmové skupině. Je vidět jistá tendence – s rostoucím hrubým měsíčním příjmem roste výše 

placeného měsíčního pojistného. Je však třeba vzít v potaz nízký počet respondentŧ ve dvou 

nejvyšších příjmových skupinách. 

Obr. 5.3 Měsíční pojistné na životní pojištění v jednotlivých příjmových skupinách (Zdroj: vlastní zpracování) 
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Otázka č.6: Využiváte v součastnosti některé z následujících způsobů k zajištění doplňkového 

příjmu ve stáří? 

Na tuto otázku jiţ opět odpovídali všichni respondenti, bez ohledu na to, zda mají 

uzavřeno ţivotní pojištění. Účelem této otázky je zjistit, zda a jaké další zpŧsoby mimo 

ţivotní pojištění dotazovaní mimo ţivotní pojištění vyuţívají k zajištění doplňkového příjmu 

ve stáří. Měly být označeny jen ty zpŧsoby, u nichţ je to primárním účelem. 

Respondenti, kteří uvedli jako jeden z dŧvodŧ uzavření ţivotního pojištění zlepšení 

ţivotní situace ve stáří a zároveň za tímto účelem nevyuţívají ţádné další zpŧsoby, jsou 

ojedinělí – z celkového počtu 387 dotazovaných tuto podmínku splňuje jen šest (1,6 %). 

Z toho vyplývá, ţe ţivotní pojištění jako produkt k zajištění doplňkového příjmu ve stáří je 

vyuţíváno téměř výhradně v kombinaci s jiným způsobem zajištění na stáří. 

Alespoň jednu variantu označilo 70,3 % dotazovaných. Nepřekvapí, ţe z ostatních 

zpŧsobŧ k zajištění doplňkového příjmu ve stáří je nejčastěji vyuţíváno penzijní připojištění 

se státním příspěvkem (57,7 %). Následuje stavební spoření (51,1 %) a termínované vklady a 

spořicí účty (16,9 %). Kompletní výsledky shrnuje obrázek 5.4.  

Pokud bychom do grafu zařadili respondenty, kteří uzavřeli ţivotní pojištění za účelem 

zlepšení situace ve stáří (otázka č. 2), bylo by ţivotní pojištění třetím nejvyuţívanějším 

produktem k tomuto účelu, těsně před termínovanými vklady a spořicími účty
37

. 

Obr. 5.4 Nejčastěji využíváné způsoby k zajištění na stáří mimo životní pojištění (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Penzijní připojištění je nejčastěji vyuţívaným zpŧsobem k zajištění na stáří ve všech 

věkových skupinách s výjimkou nejmladší (18-25 let). V této věkové skupině je nejčastěji 

vyuţíváno stavební spoření – vyuţívá jej 37,8 % respondentŧ z této skupiny. Penzijní 
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připojištění je aţ na druhém místě (33,1 %). Zda je skutečně stavební spoření v tomto věku 

v tak velkém rozsahu uzavíráno za účelem spoření na stáří, je otázkou. Lze se domnívat, ţe 

v tomto případě jde spíše o zpŧsob spoření mladých lidí na jejich budoucí ţivotní potřeby – 

jasný účel tedy není předem dán. 

Otázka č.7: Z jakého důvodu nevyužíváte žádný ze způsobů zajištění doplňkového příjmu ve 

stáří? 

Na tuto otázku odpovídali jen ti respondenti, kteří v předchozí otázce neoznačili 

ţádnou variantu (115 z 387 dotazovaných). Jednalo se o otázku s jednou moţnou odpovědí. 

Dominují zde dva dŧvody. 39,1 % dotazovaných se o zlepšení ţivotní situace ve stáří 

dosud nezajímalo a 31,3 % k tomu nemá dostatek volných peněţních prostředkŧ. Posledním 

dŧvodem, který stojí za zmínku je nedŧvěra k nabízeným moţnostem (9,6 %). 

Je nutno zmínit, ţe 16,5 % respondentŧ na tuto otázku neodpovědělo vŧbec, ač k tomu 

byli vyzváni. 

Odpověď „Nedostatek peněţních prostředkŧ“ získala největší podíl u studentŧ (37,8 % 

z nich), zatímco odpověď „Dosud jsem se o to nezajímal“ u zaměstnancŧ (46,2 % z nich). 

Otázka č.8: Pokud byste se rozhodli zajistit si doplňkový příjem ve stáří a měli zvolit některé 

z následujících variant, které způsoby byste nejspíše využili? 

Ti respondenti, kteří v otázce č. 6 neoznačili ţádnou variantu, měli u této otázky zvolit 

maximálně tři odpovědi. Jednalo se o polouzavřenou otázku – bylo tedy moţné dopsat vlastní 

odpověď. Této moţnosti ale příliš respondentŧ nevyuţilo. Smyslem otázky bylo zjistit, jaké 

jsou preference těch, kteří dosud nevyuţívají ţádný zpŧsob ke zlepšení ţivotní situace ve 

stáří. 

I v tomto případě je nejčastěji označovanou variantou penzijní připojištění (42,6 %). 

Následují investice do nemovitostí (25,2 %) a ţivotní pojištění (21,7 %). Stavební spoření je 

na čtvrtém místě (18,3 %). 

Je vidět, ţe investice do nemovitostí jsou za účelem zlepšení ţivotní situace ve stáří 

vyuţívány jen málo. Přesto celá čtvrtina těch, kteří dosud ţádný zpŧsob nevyuţívají, uvedla, 

ţe by do nemovitostí investovala, pokud by se rozhodla svou ţivotní situaci ve stáří zlepšit.  

Každý pátý respondent, který dosud nevyuţívá ţádný zpŧsob k zajištění na stáří, by 

k tomu využil životní pojištění. To, ţe ţivotní pojištění je třetím nejčastějším zpŧsobem, 

který by dotazovaní vyuţili, svědčí o tom, ţe ţivotní pojištění je v dnešní době skutečně 

vnímáno nejen jako produkt ke krytí ţivotních rizik, ale také jako spořící produkt. 
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Otázka č.9: Ohodnoťte jako ve škole (1 = nejvhodnější; 5 = nejméně vhodný) uvedené 

způsoby zajištění doplňkového příjmu ve stáří podle toho, jak se Vám osobně zdají být 

k tomuto účelu vhodné. 

Na tuto škálovou otázku odpovídali, na rozdíl od předcházející, všichni respondenti, 

tedy bez ohledu na to, zda vyuţívají některé zpŧsoby ke zlepšení ţivotní situace ve stáří, nebo 

ne. Veličinou, pomocí níţ bylo provedeno porovnání odpovědí, je prŧměrná známka udělená 

kaţdé z variant.  

Účelem otázky je zhodnotit obecné vnímání vybraných zpŧsobŧ zajištění doplňkového 

příjmu ve stáří spotřebiteli z hlediska toho, jak jsou podle nich dané zpŧsoby k tomuto účelu 

vhodné. 

Nejlépe vnímané jsou v tomto ohledu investice do nemovitostí (prŧměr 2,132). 

Následuje penzijní připojištění (prŧměr 2,307) a stavební spoření (2,581). Kompletní 

výsledky shrnuje obrázek 5.5. 

Obr. 5.5 Průměrné hodnocení jednotlivých způsobů zajištění doplňkového příjmu ve stáří (Zdroj: vlastní zpracování) 

 

Z grafu je patrné, ţe životní pojištění je z hlediska toho, jak se hodí k zajištění na 

stáří, v porovnání s ostatními variantami vnímáno jako průměrné
38

. 

Bez zajímavosti není ani to, jak se toto vnímání liší u jednotlivých věkových skupin 

(obr. 5.6). U věkové skupiny 61 a více let jsou extrémnější hodnoty dány malým počtem 

respondentŧ. 
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Obr. 5.6 Průměrné hodnocení vybraných způsobů zajištění na stáří dle věkových skupin (Zdroj: vlastní zpracování) 

  

Otázka č.10:Víte o plánované možnosti odvést si 3% ze svého odvodu na sociální pojištění 

(při současném odvedení 2% základu pro výpočet odvodu na sociální pojištění ze svého) na 

svůj individuální účet u penzijních společností, která je součástí tzv. důchodové reformy, jež 

má začít platit od ledna 2013? 

Tato otázka se týká změn v dŧchodovém systému, které nastanou od ledna 2013 – 

konkrétně druhého pilíře (dŧchodové spoření). Spotřebitelé o této plánované moţnosti spíše 

nevědí (64 %). 

Nejvíce informovaná je věková skupina 41-60 let (50 %). V případě mladých lidí do 

26 let je s reformou obeznámena pouhá třetina, přestoţe především této skupiny se budou její 

dopady týkat.  

Otázka č. 11: Využili byste výše uvedené možnosti, pokud by důchodová reforma vstoupila 

v platnost? 

Na tuto otázku odpovídali jen ti respondenti, kteří v předchozí otázce uvedli, ţe o 

plánovaném zavedení druhého pilíře dŧchodového systému vědí (139 dotazovaných). 

Největší část respondentŧ zatím neví, zda by se do druhého pilíře zapojila (39 %). 

33 % dotazovaných jiţ nyní tvrdí, ţe by tuto moţnost vyuţilo a 28 % nikoliv. 

5.2 Dílčí závěr 

Ţivotní pojištění je spotřebiteli částečně vnímáno jako spořící produkt na stáří. U 

kaţdého čtvrtého pojištěného byla jedním z dŧvodŧ k uzavření ţivotního pojištění snaha o 

zlepšení ţivotní situace ve stáří. Tento dŧvod mnohem častěji uváděli lidé ve věku od 41 do 

60 let. Lze se tak domnívat, ţe ţivotní pojištění je častěji ke spoření na stáří uzavíráno aţ 

v pozdějším věku (max. 25 let před dŧchodem). 
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Z výše uvedených dŧvodŧ lze hypotézu z úvodu kapitoly potvrdit. 

Nejčastěji je ke spoření na stáří vyuţíváno kapitálové, dŧchodové a investiční 

ţivotního pojištění. Je však třeba upozornit, ţe ţivotní pojištění je zřídkakdy jediným 

spořícím produktem – téměř vţdy je kombinováno s jiným zpŧsobem. 

Kaţdý pátý z těch respondentŧ, kteří dosud ţádný zpŧsob spoření na stáří nevyuţívají, 

by k tomu vyuţil ţivotní pojištění. 

Nejčastějšími zpŧsoby ke spoření na stáří mimo ţivotní pojištění jsou penzijní 

připojištění, stavební spoření a termínované vklady nebo spořicí účty. V porovnání se sedmi 

nabízenými zpŧsoby spoření na stáří je ţivotní pojištění z hlediska toho, jak se k tomuto účelu 

hodí, spotřebiteli hodnoceno prŧměrně. 

Doplňkovým cílem prŧzkumu bylo zjistit, jak jsou spotřebitelé obeznámeni 

s připravovanou dŧchodovou reformou, konkrétně s oblastí dŧchodového spoření (tzv. druhý 

pilíř). Povědomí o změnách, které nastanou v dŧchodovém systému v lednu 2013, je poměrně 

nízké. Jen kaţdý třetí respondent je s nimi seznámen. Ve věkové skupině 41-60 let je to kaţdý 

druhý. Do druhého pilíře dŧchodového systému by se zapojila třetina z těch, kteří o 

plánovaných změnách vědí. 
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6 Závěr 

Cílem práce bylo zjistit, zda lze ţivotní pojištění povaţovat za vhodný zpŧsob ke 

spoření na stáří a do jaké míry je ţivotní pojištění v tomto ohledu chápáno a vyuţíváno 

spotřebiteli. 

Z prŧzkumu provedeného v rámci této práce mimo jiné vyplývá, ţe kaţdého čtvrtého 

respondenta vedla k uzavření ţivotního pojištění právě snaha o zlepšení ţivotní situace ve 

stáří, přičemţ nejčastěji si jej za tímto účelem uzavírají lidé nad 40 let věku. 

Protoţe existuje několik typŧ ţivotního pojištění, bylo nutno zhodnotit, které z nich se 

ke spoření na stáří hodí. Po zhodnocení výhod a nevýhod jednotlivých typŧ bylo jako vhodné 

k tomuto účelu vybráno kapitálové, investiční, univerzální a důchodové životní pojištění. 

Výběr konkrétní varianty mŧţe být ovlivněn například úrovní pojistné ochrany, kterou 

zájemce o pojištění vyţaduje, nebo tím, zda je ochoten převzít investiční riziko či vyţaduje 

garanci určitého zhodnocení.  

Kapitálové ţivotní pojištění je vhodné spíše pro konzervativnější klienty, kteří chtějí 

být v prvé řadě pojištěni a upřednostňují jistý výnos. 

Investiční ţivotní pojištění je naopak vhodné pro ty zájemce o pojištění, kteří si chtějí 

zachovat moţnost ovlivnit výnosnost svých investovaných prostředkŧ a nebojí se vzít 

investiční riziko na sebe. I v rámci investičního ţivotního pojištění lze všechny prostředky 

investovat do garantovaného fondu s jistým výnosem. 

Dŧchodové ţivotní pojištění je nepochybně vhodné k zajištění na stáří. V klasické 

podobě dŧchodové ţivotní pojištění postrádá rizikovou sloţku – jedná se tak o čistě spořicí 

produkt. Je moţno jej sjednat i v pozdějším věku bez ohledu na zdravotní stav a zlepšit si tak 

ţivotní situaci po odchodu do dŧchodu.  

Univerzální ţivotní pojištění je produkt, který se přizpŧsobuje potřebám klienta. Mŧţe 

vycházet z kapitálové nebo investiční varianty ţivotního pojištění. Navíc umoţňuje celou řadu 

změn pojistné smlouvy, takţe je flexibilní a vhodný z dlouhodobého hlediska k rŧzným 

účelŧm, včetně spoření na stáří.  

Prŧzkum ukázal, ţe za účelem spoření na stáří jsou spotřebiteli nejčastěji vyuţívány 

právě výše uvedené typy ţivotního pojištění. Nejčastěji je to kapitálové ţivotní pojištění, které 

představuje spíše konzervativní zpŧsob spoření. 

Ţivotní pojištění představuje podle prŧzkumu po penzijním připojištění a stavebním 

spoření třetí nejvyuţívanější produkt ke spoření na stáří, a to přesto, ţe je z hlediska tohoto 

účelu spotřebiteli v porovnání s ostatními vybranými zpŧsoby hodnoceno spíše prŧměrně. Se 
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čtyřmi zpŧsoby, které jsou spotřebiteli nejčastěji vyuţívány ke zlepšení ţivotní situace ve 

stáří, bylo ţivotní pojištění srovnáno. 

Penzijní připojištění je atraktivním zpŧsobem zajištění na stáří zejména z dŧvodu 

poskytování státního příspěvku a daňových výhod. Dá se očekávat, ţe tomu tak bude i po 

zavedení plánovaných změn v dŧchodovém systému (tzv. třetí pilíř). Ţivotní pojištění je 

v některých ohledech flexibilnější a je vhodnější pro klienty, kteří chtějí mít moţnost aktivně 

ovlivňovat výnos vloţených prostředkŧ. Proto jej lze povaţovat za alternativu, případně 

doplněk k penzijnímu připojištění. 

Stavební spoření je produkt, který lze rovněţ vyuţít ke spoření na stáří, byť jeho 

pŧvodní účel je jiný. Hlavní výhodou je moţnost získání státní podpory, aniţ by uspořené 

prostředky bylo nutné pouţít na stavební účely. Oproti ţivotnímu pojištění má však stavební 

spoření také celou řadu nevýhod. Jde zejména o pouhou dočasnou garanci úrokové sazby 

z vkladŧ, moţnost spořit jen do výše cílové částky a nemoţnost vybrat část uspořených 

prostředkŧ. 

Spořicí účty lze chápat jako doplňkový zpŧsob k jiným formám spoření na stáří. 

Výhodou je moţnost peněţní prostředky kdykoliv uloţit či vybrat a u některých spořicích 

účtŧ také absence jakýchkoliv poplatkŧ. Ţivotní pojištění je výhodnější po daňové stránce. 

Dále například moţností sjednat garantovanou úrokovou sazbu, kterou budou prostředky 

úročeny, nebo moţností dosáhnout vyššího zhodnocení pomocí vlastní investiční strategie. 

Posledním srovnávaným produktem v rámci této práce byly investice do otevřených 

podílových fondů. Z dŧvodu podobného charakteru byly srovnány s investičním typem 

ţivotního pojištění. Oproti němu má investor k dispozici širší nabídku fondŧ a není vázán 

povinností pravidelně platit určitou částku. Investiční ţivotní pojištění navíc nabízí moţnost 

výplaty pravidelného dŧchodu nebo například výplatu pojistné částky v případě smrti 

pojištěného, která mŧţe převýšit zŧstatek účtu pojistníka. 

Závěrem lze říci, ţe ţivotní pojištění je v dnešní době nutno chápat nejen jako produkt, 

který slouţí ke krytí ţivotních rizik, ale také jako formu spoření, a to nejen na stáří. 

Zvyšující se zájem o ţivotní pojištění mŧţe být zčásti zapříčiněn právě potřebou jednotlivcŧ 

vytvořit si individuálně dostatečnou finanční rezervu ke krytí ţivotních potřeb v pozdním 

období ţivota, která je v poslední době tolik zdŧrazňována v souvislosti s nepříznivým 

demografickým vývojem. 
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