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1. Úvod 

Penzijní reforma od samého počátku vyvolává silné emoce. Na jedné straně stojí 

ekonomičtí odborníci, kteří hlásí, že stávající systém důchodů je neudržitelný. Na straně druhé 

lidé, kteří se bouří proti snižování důchodů, prodlužování věku odchodu do důchodu a také 

mají strach svěřovat své finanční prostředky soukromým fondům. Lidé jsou také neklidní 

neustálým bojem levicově a pravicově orientovaných politických stran. Levicové strany jsou 

zásadně proti penzijní reformě, kdežto pravicové strany jsou pro penzijní reformu a varují, že 

změna důchodového systému v České republice je nutná. 

V současnosti na důchod jednoho seniora vydělávají asi dva ekonomicky aktivní 

poplatníci. V roce 2050 bude již na jednoho seniora vydělávat pouze jeden ekonomicky 

aktivní poplatník. Lehkou dedukcí lze očekávat, že za několik let dojde k výraznému nárůstu 

deficitu důchodového účtu, z něhož jsou vypláceny státní penze. Ještě v roce 2008 byl tento 

účet v rovnováze. Peníze vybrané od poplatníků pokryly státní penze. Zatímco v roce 2011 

chybělo na vyplacení státních penzí již téměř 40 miliard Kč. Již z těchto základních informací 

vyplývá, že důchodový systém je potřeba změnit. 

Bylo zpracováno několik průzkumů veřejného mínění o důchodové reformě. 

Z výsledků poradenské společnosti KMPG vyplývá, že vládní koncept důchodové reformy 

podle naprosté většiny studentů ekonomických oborů dlouho nepřežije. V budoucnost vládní 

reformy penzí věří pouhá 3 % studentů. Pětina studentů předpokládá, že v případě vítězství 

ČSSD ve sněmovních volbách dojde k úplnému zrušení tohoto penzijního systému. Osm 

z deseti studentů nevěří, že pravidla nynějšího penzijního systému budou platit také za 50 let. 

[7] 

Cílem důchodové reformy je naučit občany šetřit si na své stáří. Již z těchto pár 

základních informací zmíněných výše, jasně vyplývá, že stát nebude mít v budoucnu dostatek 

finančních prostředků pro vyplácení důchodů, které by občanům zajistily klidné stáří na 

přijatelné životní úrovni. Lidé nebudou moci spoléhat pouze na stát. Budou muset sami začít 

přemýšlet, jak si zajistit důstojné stáří. 

Cílem bakalářské práce je provést analýzu a uvést výhody i nevýhody jednotlivých 

způsobů spoření na stáří. Dále provést analýzu rizik souvisejících s investicemi na stáří a 

doporučit nejvhodnější způsob diverzifikace portfolia. Zhodnotit, zda postačí spoléhat se 

pouze na státní penzi, či je třeba šetřit si peníze i v jiných institucích. 

Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část je věnována teoretickým základům 

důchodové reformy v České republice. Druhá část je zaměřena na konkrétní charakteristiky 



6 
 

jednotlivých pilířů důchodové reformy. A ve třetí části této práce jsou řešeny možnosti 

investičních strategií na důchod. 

Při zpracování bakalářské práce byly použity metody popisu, komparace a analýzy. 
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2. Teoretické základy důchodové reformy v České republice 

2.1 Schválení důchodové reformy 

V uplynulém roce 2012 byla jedním z nejdiskutovanějších témat politického dění 

v České republice důchodová reforma. 18. července 2012 byl Poslaneckou sněmovnou 

schválen návrh zákona, který umožnil zavedení reformního druhého důchodového pilíře od 

roku 2013. Tato norma je technickým dokončením důchodové reformy, která už byla 

schválena v roce 2011. Vznik druhého pilíře se řídí zákonem č. 426/2011 Sb. o důchodovém 

spoření, který stanovuje pravidla pro fungování důchodových fondů penzijních společností a 

podmínky důchodového spoření. V srpnu roku 2012 byl však tento návrh zákona dle 

očekávání odmítnut Senátem. Zamítnutí prosadila ČSSD, která se již dříve snažila 

důchodovou reformu odložit z původně plánovaného roku 2013 o tři roky, tedy na povolební 

rok 2015. 24. září 2012 prezident České republiky Václav Klaus vetoval zákony důchodové 

reformy. 7. listopadu 2012 Poslanecká sněmovna přehlasovala prezidentské veto dvou 

zákonů, které upravují zavedení druhého pilíře penzijní reformy, čímž mohla být penzijní 

reforma spuštěna již od roku 2013. [10] 

2.2 Státní starobní penze (I. pilíř) 

Přestože mají lidé spoustu možností, jak si zajistit příjmy na svůj starobní důchod,    

pro většinu občanů České republiky je starobní penze od státu často jediným nebo alespoň 

hlavním finančním příjmem na jejich stáří. Proto je dobré vědět, jaké podmínky je nutno 

splňovat pro nárok na státní starobní penzi. A také kdy a jak o tuto penzi zažádat. 

Starobní penze z důchodového pojištění jsou garantovány státem. Na důchodové 

pojištění je každý ekonomicky aktivní občan povinen platit 28 % ze svého vyměřovacího 

základu. Je-li pojištěnec zaměstnán, zaměstnavatel za něj odvádí 21,5 % a zaměstnanec je 

povinen odvádět 6,5 % z hrubé mzdy. Za zaměstnance odvádí pojistné na důchodové pojištění 

měsíčně zaměstnavatel. OSVČ si platí důchodové pojištění sama, ve formě měsíčních záloh a 

ročního zúčtování. 

V České republice je důchodové pojištění upraveno od 1. ledna 1996 zákonem            

č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Mezi jeho základní principy patří: 

 princip jednotné úpravy, 

 povinná účast na důchodovém pojištění, 

 obligatornost dávek důchodového pojištění a 

 princip solidarity. 
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Princip jednotné úpravy znamená, že pro jednotlivé skupiny pojištěnců platí jednotné 

nároky na důchody a jejich výpočet, ať už se jedná o osoby samostatně výdělečně činné, členy 

družstev či o osoby v zaměstnaneckém pracovním poměru. 

Povinná účast na důchodovém pojištění znamená, že občan nemůže podat žádost        

o vynětí ze systému důchodového pojištění. Ani v případě, že by měl dostatečné příjmy        

na zajištění svého stáří, nesmí přestat platit pojistné. 

Obligatornost dávek důchodového pojištění je právním nárokem na dávky 

důchodového pojištění, za splnění stanovených podmínek. 

Princip solidarity znamená solidaritu především pojištěnců s vyššími příjmy 

s pojištěnci s nižšími příjmy. Další formou solidarity je solidarita osob ekonomicky činných, 

s osobami pobírajícími důchody. Uplatňuje se totiž princip tzv. průběžného financování,     

tzn. vybrané pojistné se průběžně spotřebovává a nevytvářejí se kapitálové fondy. [2] 

Podmínky pro přiznání starobní penze 

Záleží na každé oprávněné osobě, zda a kdy zažádá o přiznání důchodu 

z důchodového pojištění. V okamžiku, kdy se tato osoba rozhodne o starobní důchod zažádat, 

měla by mít připraveno co nejvíce dokladů o své pracovní aktivitě. Tzn. pracovní smlouvy, 

potvrzení o zaměstnání, mzdové výměry apod. Není možno spoléhat se, že zaměstnavatel 

vždy plnil své povinnosti v důchodovém pojištění. Především se jedná o povinnost vést a     

po skončení zaměstnání odeslat do centrální evidence, kterou vede Česká správa sociálního 

zabezpečení, evidenční list důchodového pojištění. Také nelze vyloučit ztrátu některých 

dokladů. [1] 

Dalšími podmínkami pro přiznání starobní penze z důchodového pojištění je dosažení 

důchodového věku a získání potřebné doby pojištění.  Nárok přitom vzniká splněním časově 

poslední podmínky. To znamená, že nárok nevzniká v případě, kdy pojištěnec dosáhl 

důchodového věku, avšak nezískal dosud potřebnou dobu pojištění. A naopak. Obecný 

důchodový věk je upraven v § 32 ZDP. Je závislý také na časovém období, v němž se daná 

osoba narodila. [6] 

Důchodový věk 

U pojištěnců, kteří se narodili před rokem 1936, činí důchodový věk u žen 53 až 57 let 

podle počtu vychovaných dětí a u mužů 60 let. Ženy, které nevychovaly žádné dítě, odcházely 

do důchodu v 57 letech. Ženy, které vychovaly jedno dítě, odcházely do důchodu v 56 letech. 

Ženy, které vychovaly dvě děti, odcházely do důchodu v 55 letech. Pokud vychovaly tři        
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až čtyři děti, měly nárok na důchod v 54 letech. Pokud vychovaly aspoň pět dětí, měly nárok 

na odchod do důchodu již v 53 letech. 

Důchodový věk pojištěnců narozených v období let 1936 až 1977 je uveden v příloze 

k ZDP § 32 odst. 1. Viz příloha č. 1. 

U pojištěnců narozených po roce 1977 se důchodový věk stanoví podle §32 odst. 3 

ZDP. Stanoví se tak, že se k věku 67 let přičte takový počet kalendářních měsíců, který 

odpovídá dvojnásobku rozdílu mezi rokem narození pojištěnce a rokem 1977. 

Doba pojištění 

Nyní se vraťme k potřebné době pojištění. Ta je uvedena v § 29 ZDP.  Od roku 2010 

dochází k postupnému zvyšování potřebné doby pojištění. Pojištěnec má nárok na starobní 

důchod, jestliže získal dobu pojištění nejméně: 

 25 let a dosáhl aspoň věku potřebného pro vznik nároku na starobní důchod (dále jen 

„důchodový věk“) před rokem 2010, 

 26 let a dosáhl důchodového věku v roce 2010, 

 27 let a dosáhl důchodového věku v roce 2011, 

 28 let a dosáhl důchodového věku v roce 2012, 

 29 let a dosáhl důchodového věku v roce 2013, 

 30 let a dosáhl důchodového věku v roce 2014, 

 31 let a dosáhl důchodového věku v roce 2015, 

 32 let a dosáhl důchodového věku v roce 2016, 

 33 let a dosáhl důchodového věku v roce 2017, 

 34 let a dosáhl důchodového věku v roce 2018, 

 35 let a dosáhl důchodového věku po roce 2018. [6] 

Písemná žádost 

Řízení o přiznání důchodu se zahajuje na základě písemné žádosti občana. Žádost       

o přiznání důchodu na předepsaném formuláři sepisuje okresní správa sociálního zabezpečení. 

Občan tedy sám žádost nevyplňuje a ani orgánu, který o důchodu rozhoduje, neodesílá. 

Okresní správa sociálního zabezpečení nesmí sepsání žádosti odmítnout, i přesto, že se 

domnívá, že občan nesplňuje podmínky stanovené pro nárok na důchod. Žádost o důchod lze 

podat nejdříve čtyři měsíce přede dnem, od něhož občan žádá přiznání důchodu. Občan však 

může podat žádost i zpětně, avšak musí mít na paměti, že nárok na výplatu důchodu zaniká 

uplynutím pěti let ode dne, za který důchod náleží. 
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Rozhodnutí o důchodu se vydává vždy písemně a doručuje se do vlastních rukou. 

V tomto rozhodnutí se uvádí, v jaké výši a od kterého dne byl důchod přiznán. [1] 

2.3 Důležitá data penzijní reformy 

S důchodovou reformou jsou také spjata konkrétní data důležitá pro občany České 

republiky. Do 30. listopadu 2012 se osoby starší 18 let, které ještě neměly sjednáno penzijní 

připojištění, musely rozhodnout, zda si jej zřídí. Pouze do 30. listopadu 2012 bylo totiž možné 

sjednat penzijní připojištění za stávajících podmínek.  

Penzijní připojištění se státním příspěvkem úzce souviselo se státním starobním 

důchodem. Bylo doplňkovým zdrojem příjmů občana, zejména ve stáří. V České republice 

bylo penzijní připojištění zajišťováno penzijními fondy. Tyto fondy jsou od roku 2013 

nahrazeny penzijními společnostmi. Penzijní připojištění se státním příspěvkem nahradilo 

doplňkové penzijní spoření. Změna názvu poskytovatele a názvu produktu samozřejmě není 

jedinou změnou podmínek penzijního připojištění. Doplňkové penzijní spoření patří do tzv. 

třetího pilíře důchodové reformy.  

Dalším důležitým datem je 30. červen 2013. Toto datum je důležité pro osoby starší 35 

let. Tito lidé se do 30. června 2013 musí rozhodnout, zda vstoupí do druhého pilíře, tedy zda 

si budou spořit v důchodových fondech penzijních společností. Pokud se rozhodnout do 

tohoto fondu vstoupit, nebudou z něj již moci vystoupit. Pokud se rozhodnou nevstoupit, 

nebudou již moci nikdy do tohoto fondu vstoupit. Lidé mladší 35 let se mohou rozhodnout až 

do konce roku, v němž dovrší věku 35 let. Pokud v současné době osoba starší 35 let není 

účastna na odvodech sociálního pojištění, termín se této osobě posouvá do roku, kdy opět 

bude mít příjem ze zaměstnání. Jedná se například o ženy na mateřské dovolené. 

2.4 Možnosti spoření na důchod 

Občan může mít samozřejmě v době odchodu do starobního důchodu také jiné příjmy 

než jen příjmy z tzv. prvního pilíře. Může si na své stáří spořit ve třetím pilíři, tedy 

v penzijních společnostech formou doplňkového penzijního spoření nebo v transformovaných 

fondech. Může se účastnit také doplňkového druhého pilíře. Tyto tři pilíře však nejsou 

jediným možným způsobem příjmů ve stáří. Může například pobírat dávky od pojišťovny, 

pobírat výnosy z akcií a jiných cenných papírů, úroky z vkladů či mít příjmy z majetku.  

O konkrétních změnách, podmínkách a výhodách či nevýhodách I., II. a III. pilíře 

bude konkrétněji pojednáno v následující kapitole. 
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2.5 Předčasný důchod 

Další novinkou v důchodovém systému je zavedení tzv. předdůchodů. Pro srovnání 

bude nejprve zmíněno pár základních informací o předčasném důchodu. Předčasný důchod 

lze přiznat nejdříve ode dne podání žádosti o přiznání tohoto důchodu. Předčasný důchod 

nelze přiznat zpětně jako obecný starobní důchod. Přiznání tohoto důchodu je nevratné, 

vylučuje nárok na obecný starobní důchod. [2] 

Podle § 31 ZDP má na předčasný starobní důchod před dosažením důchodového věku 

nárok pojištěnec, který získal potřebnou dobu pojištění. Je potřeba splnit stejně dlouhou dobu 

pojištění, jako pro nárok na obecný starobní důchod. Předčasný důchod se přiznává pojištěnci, 

kterému do dosažení důchodového věku chybí nejvýše 

 3 roky, pokud jeho důchodový věk je nižší než 63 let, 

 5 roků, pokud jeho důchodový věk činí alespoň 63 let a dosáhl věku alespoň 60 let. [6] 

Výpočet předčasného důchodu 

Výše předčasného starobního důchodu se vypočítává pomocí výše procentní výměry. 

Základní výše procentní výměry, se stanoví tak, že za každý celý rok doby pojištění náleží 

pojištěnci 1,5 % výpočtového základu. Pro předčasný starobní důchod se takto stanovená výše 

sníží. Od roku 2012 bylo přidáno ještě jedno pásmo snížení procentní výměry, za každých i 

započatých 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se předčasný důchod přiznává, 

činí 

 0,9 % výpočtového základu za období prvních 360 dnů, 

 1,2 % výpočtového základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního 

dne, 

 1,5 % výpočtového základu za období od 721. kalendářního dne. 

 

Příklad 1  Snížení měsíční penze při využití předčasného důchodu 

 Pojištěnec žádá o přiznání starobního důchodu od 12. března 2012 a do dosažení 

důchodového věku mu schází 5 let, tzn. 1 826 dnů                       ). To je 21 

období po 90 kalendářních dnech. Procentní výměra předčasného starobního důchodu se sníží 

o 27,9 % výpočtového základu                                   . Průměrná 

starobní penze činí přibližně 10 500 Kč. Od ní odečteme základní výměru ve výši 2 270 Kč. 

Tudíž výše procentní výměry z průměrného důchodu činí 8 230 Kč  

                    . Využitím předčasného důchodu, se nám tedy starobní penze 

sníží přibližně o 2 296 Kč měsíčně                               
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2.6 Předdůchody 

Na začátku roku 2012 se počítalo se zavedením předdůchodů až v roce 2014. Nakonec 

tato novela odstartovala již 1. ledna 2013. Členové vlády schválili pravidla pro vyplácení 

předdůchodů 13. června 2012, Poslanecká sněmovna je schválila 26. září 2012, Senát je 

odsouhlasil 25. října 2012 a 12. listopadu 2012 tento zákon podepsal prezident Václav Klaus. 

[11], [14] 

2.6.1 Podmínky pro získání předdůchodu 

Předdůchody se budou týkat všech profesí, tedy nejen těžkých a namáhavých jak       

se původně předpokládalo. Předdůchody mají být velmi užitečnou pomocí lidem, kteří      

před dosažením důchodového věku přijdou o práci nebo kvůli poškozenému zdraví přestanou 

být schopni dál pracovat. Ve věku těsně před důchodem, se mnohým špatně hledá práce. 

V této věkové skupině je velká nezaměstnanost. Nyní tito lidé, už nebudou nuceni odcházet 

do předčasného důchodu, aby měli vůbec nějaké příjmy. 

Požádat o předdůchod budou moci všichni lidé, kteří budou mít dostatečné množství 

našetřených peněz v doplňkovém penzijním spoření a alespoň 60 měsíců započtené doby 

smlouvy doplňkového penzijního spoření. V doplňkovém penzijním spoření budou muset mít 

zájemci o výplatu předdůchodu naspořeno alespoň tolik peněz, aby z něj mohli měsíčně 

čerpat penzi ve výši 30 % výše průměrné mzdy. Dnes tedy přibližně 7 750 korun. K dosažení 

potřebného množství finančních prostředků nám mohou pomoci vlastní vklady, příspěvky 

zaměstnavatele a státní příspěvky. Přerušení či pozastavení výplat předdůchodu nebude 

možné. Žadatelé o předdůchod však budou moci také využít i jiné své úspory a vlastní 

prostředky, které budou moci do účastnického fondu jednorázově převést. Přerušení či 

pozastavení výplat předdůchodu nebude možné. 

Do předdůchodu budou moci lidé odejít nejdříve pět let před dosažením důchodového 

věku a předdůchod musí trvat minimálně dva roky. Pro účel předdůchodu se důchodový věk 

ženy vypočítává jako důchodový věk stejně starého muže. [14] 

2.6.2 Výhody předdůchodu 

Předdůchody jsou výhodnější než klasické předčasné důchody. Do předčasného 

důchodu mohou lidé odejít už nyní, ale musejí počítat se sankcemi. Dojde totiž k trvalému 

krácení peněz, a to ze dvou důvodů. Prvním je, že platíme kratší dobu důchodové pojištění. 

Proto máme kratší započítanou dobu, která má vliv na výši starobního důchodu. Druhým 

důvodem je, že pobíráme důchod delší dobu. Protože nám ho rozpočtou na delší dobu, 
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budeme pobírat méně. Odejít do předčasného důchodu o rok dříve, než ve věku kdy vzniká 

nárok na starobní důchod, znamená snížení průměrné penze asi o 500 korun měsíčně. Odchod 

do předčasného důchodu o tři roky dříve sníží průměrnou penzi dokonce přibližně o 1 800 

korun měsíčně.  

Doba předdůchodu, kdy člověk nevydělává a žije z penze, neovlivní výrazně výši 

budoucího řádného starobního důchodu, protože doba předdůchodu bude zařazena mezi tzv. 

vyloučené doby pro účely důchodového pojištění. 

Velkou výhodou je i to, že stát bude za předdůchodce platit zdravotní pojištění jako za 

jiné státní pojištěnce. V souvislosti s uzákoněním předdůchodů došlo i k navýšení limitu 

příspěvku zaměstnavatele, který je pro příjemce osvobozen od plateb daně z příjmu a 

sociálního a zdravotního pojištění, z 24 000 Kč na 30 000 Kč ročně. 

2.6.3 Vliv předdůchodu na penzijní spoření 

Zakomponování možnosti předdůchodů do zákona o doplňkovém penzijním spoření 

povede klienty k důkladnějšímu posuzování možnosti získat našetřené peníze formou 

jednorázového vyrovnání. Tuto formu si přitom lidé velmi oblíbili a zatím využívají prakticky 

jenom ji. 

Až dosud je v transformovaném fondu možné jednorázové vyrovnání získat              

po dosažení 60 let věku a minimálně pěti letech spoření. Transformovaný fond je dřívějším 

penzijním připojištěním. Tomu, kdo si do 30. listopadu 2012 uzavřel penzijní připojištění,     

se finanční prostředky automaticky převedly do transformovaného fondu. Pokud bude chtít 

občan zažádat o předdůchod, bude muset přestoupit do účastnického fondu. V nových 

účastnických fondech je možnost jednorázového vyrovnání posunuta až na dosažení 

důchodového věku, při současném splnění 5 let spoření. 

2.6.4 Vliv předdůchodu na pozdější starobní penzi 

Často se tvrdí, že doba pobírání předdůchodu nebude mít žádný negativní vliv na výši 

později přiznaného státního starobního důchodu. To ale není úplně pravda.  

Velmi důležitým faktorem pro výpočet výše starobního důchodu je totiž kromě výše 

výdělků za sledované období také pojistná doba, tedy doba, po kterou člověk pracoval a platil 

důchodové pojištění. Za každý rok této doby se procentní výměra starobního důchodu z 

výpočtového základu zvyšuje o 1,5 procenta. [2] 
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Příklad 2  Snížení měsíční penze při využití předdůchodu 

Kdyby například někdo pracoval 40 let a 5 let před důchodem by pobíral předdůchod, 

procentní výměra starobního důchodu by činila 60 % z výpočtového základu                

                     Kdyby, ale tentýž člověk nepřišel o práci a až do důchodového věku 

pracoval, procentní výměra by činila 67,5 %                     a jeho starobní důchod 

by tak byl podstatně vyšší. Kdybychom opět počítali s průměrnou starobní penzí 10 500 Kč 

měsíčně, kterou bychom opět snížili o základní výměru 2 270 Kč, zjistili bychom, že se 

měsíční starobní penze sníží přibližně pouze o 617 Kč měsíčně  

                            

Proto bude předdůchod lepší variantou, než kdyby pojištěnec, který přijde o práci, 

musel odejít do předčasného důchodu, který je trvale krácený. 

Předdůchody jsou jedním z důkazů, jak důležité je spořit si na důchod. Neznamená to, 

že je potřeba spořit celou potřebnou sumu právě v účastnických fondech III. pilíře. Znamená 

to, že je potřeba spořit. 

Lidé, kteří si zakládali penzijní spoření před 15 lety, nemohli tušit, že vzniknou 

předdůchody. Spořili si na stáří. Dnes již mají nějaké finanční prostředky naspořeny, a možná 

i díky těmto prostředkům, budou moci předdůchod využít. Vždy platí, že je lepší naspořené 

prostředky mít, než je nemít. 
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3. Analýza jednotlivých pilířů penzijního spoření 

3.1 První pilíř 

O prvním pilíři bylo již mnoho řečeno v předchozí kapitole. První pilíř je 

novelizovaným systémem starobních penzí, vyplácených státem. Tento pilíř je průběžný, to 

znamená, že peníze, které do něj odvádějí dnešní ekonomicky aktivní lidé, jsou obratem 

vypláceny dnešním důchodcům. 

Tento systém funguje již po několik generací. Lidé, kteří jsou dnes v důchodu, 

přispívali na důchod svým rodičům a prarodičům. Tak jako dnes ekonomicky aktivní lidé, 

přispívají na důchod svým prarodičům či rodičům.  

Tento systém, ale bohužel do budoucna není s největší pravděpodobností 

praktikovatelný, tak jako dnes. První pilíř ohrožuje demografické riziko. Data statistického 

úřadu jsou nepopiratelným důkazem. Porodnost dětí se dekádu od dekády snižuje. V roce 

1971 se narodilo 154 000 dětí, v roce 1981 se narodilo 144 000, v roce 1991 se narodilo 

129 000 dětí a v roce 2011 to bylo jen 109 000 dětí. Tento trend se dá předpokládat                 

i do budoucna.  

Z toho vyplývá, že příjemců důchodů bude více než ekonomicky aktivních plátců. 

Toto je také jedním z důvodů zvyšování hranice věku pro odchod do důchodu. Dalším 

důvodem je, že se lidé budou pravděpodobně dožívat čím dál vyššího věku. To by znamenalo 

delší dobu vyplácení starobních důchodů. Pokud by lidé za dvacet nebo třicet let odcházeli        

do důchodu přibližně kolem 60 let, tak jako dnes, nebyli by ekonomicky aktivní lidé schopni 

odvádět dostatečné množství finančních prostředků na výplatu jejich penzí. [4] 

Porovnání věkové skladby obyvatelstva v roce 2010 a předpokládané věkové skladby 

obyvatelstva v roce 2060, nám nabízí následující graf. 
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Graf 3.1  Věková skladba obyvatelstva v letech 2010 a 2060  

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

 

  

Zdroj: Strom života. Český statistický úřad [online]. 2012-01-19. Dostupné z: 

http://www.czso.cz/csu/redakce.nsf/i/stromy_zivota_do_roku_2066 

V prvním pilíři je také uplatňován princip solidarity. Ten spočívá v tom, že lidé 

s vyššími příjmy odvádějí více na důchodové pojištění, než lidé s nižšími příjmy. Přestože 

lidé s vysokými příjmy odváděli mnohem větší pojistné než lidé s nízkými příjmy, jejich 

důchody se nebudou výrazně lišit. To je zapříčiněno redukčními hranicemi, pomocí nichž se 

vypočítává starobní penze.  

3.1.1 Výpočet státní starobní penze 

Starobní penze se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměra je 

pro všechny příjemce státního starobního důchodu stejná, každý rok se určuje nová výše. Pro 

rok 2013 byla základní výměra stanovena ve výši 2 330 Kč. Procentní výměra obsahuje 

redukční hranice, které znamenají, že příjem do určité výše se počítá celý, od určité výše jen 

malé procento a pro silně nadprůměrné příjmy se počítá velmi nízké procento z příjmu. 

Konkrétně jsou tyto redukční hranice stanoveny v § 15 ZDP. 

Redukční hranice jsou pro rok 2013 určeny následovně 

 první redukční hranice činí 44 % průměrné mzdy, 

 druhá redukční hranice činí 116 % průměrné mzdy, 

 třetí redukční hranice činí 400 % průměrné mzdy. 
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Průměrná mzda pro rok 2013 činí 25 844 Kč. Redukční hranice se zaokrouhlují         

na celé koruny nahoru. Pro rok 2013 tedy 

 první redukční hranice činí 11 372 Kč, 

 druhá redukční hranice činí 29 980 Kč, 

 třetí redukční hranice činí 103 376 Kč. 

Po zjištění výše redukčních hranic, můžeme ve výpočtu pokračovat dále. Ke zjištění 

procentní výměry potřebujeme znát výši výpočtového základu. V období od 30. září 2011    

do 31. prosince 2014 se výpočtový základ stanoví z osobního vyměřovacího základu tak, že 

 do částky první redukční hranice se počítá 100 % příjmu, 

 z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se v roce 2013 počítá  

27 % příjmu, 

 z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se v roce 2013 počítá 

19 % příjmu, 

 z částky nad třetí redukční hranici se v roce 2013 počítá 6 % příjmu. [6] 

Stanovení výpočtového základu i redukční hranice procházejí od roku 2011 přeměnou 

v úpravě výpočtu výpočtového základu. Cílové úpravy bude dosaženo roku 2015. 

V okamžiku, kdy známe výpočtový základ, lze již vypočítat procentní výměru. Výše 

procentní výměry se určuje stanovenou procentní sazbou z výpočtového základu podle 

získané doby pojištění. Rozlišuje se doba pojištění získaná do vzniku nároku na tento důchod 

a doba získaná po vzniku nároku na tento důchod. Tato doba má vliv na výši starobního 

důchodu. Čím déle přispíváme, tím vyšší budeme mít důchod. Výše procentní výměry činí   

za každý celý rok doby pojištění získané do vzniku nároku na tento důchod 1,5 % 

výpočtového základu. Celým rokem doby pojištění se rozumí 365 kalendářních dní. Při 

výdělečné činnosti vykonávané po vzniku nároku na starobní penzi se bude výše procentní 

výměry zvyšovat. [2] 

Pro lepší pochopení výpočtu starobního důchodu je uveden následující příklad.  

 

Příklad 3  Výpočet starobního důchodu 

Žena dosáhla důchodového věku dne 15. května 2013 a k tomuto dni získala 39 celých 

let doby pojištění. Byla dále zaměstnána a o přiznání starobního důchodu požádá                  

od 1. listopadu 2013. Rozhodné období bude vymezeno roky 1986 až 2012.  
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Tab. 3.1  Výpočet souhrnu ročních vyměřovacích základů 

rok výdělky KNVVZ RVZ VD 

1986 36 524 8,7326 318 949   

1987 39 625 8,5537 338 940   

1988 41 815 8,3630 349 699   

1989 43 830 8,1651 357 876   

1990 45 100 7,8769 355 248 29 

1991 53 253 6,8258 363 494   

1992 64 218 5,5735 357 919   

1993 64 214 4,4496 285 727   

1994 88 080 3,7534 330 599   

1995 105 315 3,1673 333 564   

1996 114 208 2,6750 305 506   

1997 116 105 2,4199 280 962   

1998 117 899 2,2136 260 981   

1999 120 800 1,0453 126 272 20 

2000 131 487 1,9187 252 284   

2001 141 250 1,7680 249 730   

2002 147 917 1,6475 243 693   

2003 151 843 1,5435 234 370   

2004 160 380 1,4475 232 150   

2005 169 256 1,3761 232 913   

2006 180 200 1,2909 232 620   

2007 193 685 1,2024 232 887   

2008 200 569 1,1118 222 993   

2009 203 184 1,0744 218 301   

2010 209 136 1,0553 220 701   

2011 212 629 1,0315 219 327   

2012 213 111 1,0000 213 111   

úhrn:     7 370 819 49 
 

Zdroj: PŘIB, Jan. Kdy do důchodu a za kolik. 13. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012. 144 s. ISBN 978-80-247-

4090-4. 

 

KNVVZ = koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího základu platný pro příslušný kalendářní rok; 

                   tento koeficient slouží pro přepočet ročních výdělků na roční vyměřovací základ 

RVZ = roční vyměřovací základ, zaokrouhluje se na celé koruny nahoru 

VD =  vyloučené doby, např. dny dočasné pracovní neschopnosti. 
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Dále je třeba zjistit počet kalendářních dnů (KD) připadajících na rozhodné období,    

tj. na období 1986 až 2011. Jedná se o 27 roků, z toho 6 roků přestupných, což činí 9 861 dnů. 

                  . Následně se zjistí úhrn vyloučených dob (VD) připadajících        

na rozhodné období. V tomto případě je vyloučených dnů 49. K výpočtu osobního 

vyměřovacího základu (OVZ) máme všechny potřebné údaje. Dosadíme je do příslušného 

vzorce. 

 

                       
        

     
 

 

            
         

        
                  

Po zjištění osobního vyměřovacího základu je potřeba provést jeho redukci, za pomoci 

redukčních hranic, abychom získali výpočtový základ (VZ). 

 

                                                   

 

                                                         

 

Výpočtový základ činí 14 734 Kč. Celková doba pojištění činí 39 let do vzniku nároku 

a 169 dní po vzniku nároku na důchod, tzn. jsou zde dvě období po 90 kalendářních dnech. 

Výpočet výše starobního důchodu (S) se provádí podle následujícího vzorce: 

      
       

   
      

                 

   
     

 

ZV = základní výměra 

CDP = celková doba pojištění od ukončení povinné školní docházky do vzniku nároku na starobní 

důchod v celých kalendářních rocích 

DDP = počet časových úseků dodatečné doby pojištění v rozsahu 90, 180 nebo 360 kalendářních 

dnů výdělečné činnosti konané po dobu vzniku nároku na starobní důchod 

VZ = výpočtový základ 

* = sazba 1,5 nebo 0,4 závisí na časovém úseku další výdělečné činnosti 

        
      

   
         

     

   
                       

 

Starobní důchod bude v tomto případě činit 11 392 Kč měsíčně. 
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3.1.2 Rizika a nevýhody 

U důchodové reformy se často mluví, o rizicích spojených se soukromými fondy       

ve II. a III. pilíři. První pilíř je, ale také velmi nejistý. Přestože se důchody vyplácejí               

a valorizují, neznamená to, že to tak bude vždy. Již kvůli dříve zmiňovanému zvyšování věku 

dožití a nižší porodnosti, lze očekávat, že se státní důchod bude snižovat. Již dnes valorizace 

státního důchodu nepokrývá ani inflaci. Výše valorizace byla také snížena. Státní důchody 

tedy nominálně rostou, ale reálně klesají. Proto nemáme jistotu, že od státu nedostaneme 

mnohem méně peněz, než do něj formou důchodového pojištění odvedeme.  

3.2 Druhý pilíř 

Jak již bylo zmíněno, první pilíř je průběžným pilířem, oproti tomu druhý pilíř je 

fondovým pilířem. Jeho cílem je doplnit první pilíř. 

Pokud se lidé neúčastní druhého pilíře, platí 28 % z vyměřovacího základu do prvního 

pilíře. Prostředky, které do něj vloží, jsou okamžitě vyplaceny současným důchodcům a 

použity na výplatu dalších sociálních dávek (příspěvky na bydlení v hmotné nouzi, platby 

nezaměstnaným atd.). Na důchody současných ekonomicky aktivních poplatníků se tedy 

nespoří. 

3.2.1 Základní charakteristika 

 Od 1. ledna 2013 mají tito poplatníci možnost zúčastnit se tzv. druhého pilíře. Tento 

pilíř odvádí část prostředků poplatníků do fondů. Konkrétně se jedná o 3 % z prostředků, 

které by se bez účasti ve druhém pilíři odváděly do prvního pilíře, tedy o 3 % z 28 %. K těmto 

3 % je poplatník povinen odvést ještě další 2 % ze své hrubé mzdy.  

Druhý pilíř je našim individuálním účtem, který bude financovat náš vlastní důchod. 

To znamená, že prostředky, které do něj vložíme, nebudou vyplaceny současným důchodcům. 

Budou vypláceny nám, ve chvíli, kdy půjdeme do důchodu. Účastí ve druhém pilíři odvádíme 

do prvního průběžného pilíře o 3 % méně, což bude mít za důsledek výplatu nižšího důchod 

z prvního pilíře.  

U těch, kdo platili část života do I. pilíře a jen část života se účastnili II. pilíře,           

se vypočte výše z I. pilíře spravedlivě. Zohlední se, jak dlouho přispívali pouze do I. pilíře     

a jak dlouho se účastnili I. i II. pilíře. Pro osoby těsně před důchodem se účastí ve II. pilíři 

jejich důchod z I. pilíře téměř nezmění. V případě účasti ve II. pilíři budou mít málo času      

si v něm naspořit dostatečné prostředky. Proto i důchod z II. pilíře nebude nijak velký. Pokud 

se budou účastnit II. pilíře, rozdíl v jejich příjmech bude minimální. 
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Pro mladé lidi, kteří se budou účastnit II. pilíře po většinu svého života, bude pokles 

výše důchodu z I. pilíře znatelnější. Budou mít ale dostatek času našetřit si prostředky           

ve II. pilíři a jejich důchod z II. pilíře bude tím pádem zajímavější než u starších lidí.  

Následující tabulka nám přehledně znázorní rozdíl mezi I. a II. pilířem z hlediska 

plateb a čerpání prostředků. 

 

Tab. 3.2  Rozdíly mezi I. a II. pilířem 

 Účastníme se II. pilíře Neúčastníme se II. pilíře 

Platíme 25 % hrubé mzdy do I. pilíře 

3 % hrubé mzdy do II. pilíře 

Další 2 % z hrubé mzdy do II. pilíře 

28 % z hrubé mzdy do I. pilíře 

Čerpáme důchod Z průběžného systému  

Z fondů (z naspořených 3 % + 2 %) 

Pouze z průběžného systému 

Zdroj: SYROVÝ, Petr. Jak si spořit na důchod. Praha: Grada Publishing, 2012. 160 s. ISBN 978-80-247-4479-7. 

Str. 91. 

3.2.2  Podmínky vstupu 

Druhý pilíř je pouze jednou možností, jak si spořit na důchod. Pokud nechceme, 

nemusíme se ho účastnit. Dál budeme platit pouze do prvního pilíře. Pokud máme zájem se ho 

účastnit, potom se ho účastnit můžeme. Nesmíme však zapomenout, že vstup do druhého 

pilíře je časově omezen. Mohou do něj vstoupit poplatníci maximálně do konce roku, v němž 

dovrší věku 35 let. Pokud tak neučiní, nebudou moci již nikdy do druhého pilíře vstoupit. 

V roce 2013 je zde výjimka. Do druhého pilíře v roce 2013 mají možnost vstoupit i lidé starší 

35 let. Musí do něj ale vstoupit nejpozději do 30. června 2013. Pokud tak neučiní, nebudou se 

již moci druhého pilíře účastnit. Lidé mladší 35 let mohou do tohoto pilíře samozřejmě také 

vstoupit. 

Ve druhém pilíře platí základní pravidla. Kdo do druhého pilíře vstoupí, již nikdy 

nebude moci vystoupit. Kdo do něj dle výše uvedených podmínek nevstoupí, už nikdy do něj 

vstoupit nebude moci. 

Naskýtá se otázka, proč je věková hranice určena právě na 35 let. Je to proto,             

že v tomto věku, má většina lidí jasnou představu o své kariéře a má stálé zaměstnání. 

II. pilíř je primárně určen pro pojištěnce mladší 35 let. U této věkové kategorie je 

velké riziko, že výše jejich důchodů bude klesat. Právě jejich důchodů se totiž týká 

demografické riziko. 
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3.2.3 Výše odvodů 

Prostředky do fondu se odvádějí podobně, jako se odvádějí prostředky do prvního 

pilíře. Není třeba zadávat trvalý příkaz, např. jako u penzijního spoření. Peníze nám budou 

strhávány ze mzdy automaticky. Jen to nebude 28 % do prvního pilíře, ale bude to 25 % do 

prvního pilíře a 5 % do fondů druhého pilíře. Tuto změnu pocítíme pouze tím, že se nám sníží 

čistá mzda. 

Jediné prostředky, které budou vkládány do účastnických fondů II. pilíře, bude těchto 

5 % z hrubé mzdy. Nebudeme moci posílat žádné prostředky navíc, investovat jednorázově, 

ani nám do něj nebude moci přispívat zaměstnavatel. 

Častou obavou je, z čeho budeme platit 2 % ze mzdy, v případě, že budeme v pracovní 

neschopnosti, na mateřské či ztratíme zaměstnání. Tato obava je nepodstatná. Jedná se o 2 % 

ze mzdy. Jestliže nastane takováto situace, žádnou mzdu nepobíráme, tím pádem                 

ani žádné prostředky neodvádíme. Tím, že se jedná o procenta ze mzdy, znamená to, že jsou 

tato procenta odváděna i z mimořádných odměn či z 13. platu. 

Skutečnou starost by nám mělo dělat, zda nám tyto 2 % nebudou chybět v rodinném 

rozpočtu. Náš partner může přijít o zaměstnání, manželka bude na mateřské dovolené, zvýší 

se naše životní výdaje. To je oprávněná obava. Avšak tyto 2 % z hrubé mzdy nejsou nikterak 

vysokou částkou, bude se jednat o stokoruny měsíčně. V běžném životě platíme měsíčně 

stejně vysoké či mnohem vyšší částky, např. hypotéka, účty za mobilní telefon, předplacené 

televizní stanice, členství ve sportovním klubu. Musíme si jen určit, jaké jsou naše priority. 

3.2.4 Fondy v rámci II. pilíře 

Fondy, do kterých budeme ukládat své prostředky v rámci II. pilíře, budou naše 

prostředky investovat na kapitálovém trhu. Budou tedy investovat mimo jiné do akcií             

a dluhopisů. 

Penzijní společnost naše prostředky pouze obhospodařuje. Rozhoduje, které dluhopisy 

a akcie se nakoupí. Prostředky v důchodovém fondu ale náleží účastníkům, tzn. nakoupené 

akcie a dluhopisy vlastní účastníci fondu II. pilíře. 

Protože prostředky klientů na smlouvách důchodového spoření nejsou součástí 

majetku penzijní společnosti, nemusí nás zajímat hospodaření penzijní společnosti. Nemusíme 

se trápit tím, zda je penzijní společnost v zisku, ztrátě, či zda zkrachovala. Případné ukončení 

činnosti penzijní společnosti na náš majetek nebude mít vliv. V tomto případě by náš účet 

převzala jiná penzijní společnost a obhospodařovala by ho místo té původní společnosti. 

Jako klienti můžeme své vkládané prostředky rozložit mezi až čtyři fondy. 
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Penzijní společnosti musí v rámci II. pilíře nabízet svým klientům výběr ze 4 fondů.  

Těmito fondy jsou 

 důchodový fond státních dluhopisů, 

 konzervativní důchodový fond, 

 vyvážený důchodový fond a  

 dynamický důchodový fond. 

Jsou zde zastoupeny jak fondy konzervativnější, tak i fondy dynamické. 

Konzervativnější fond je charakteristický menší kolísavostí hodnoty majetku. Dynamický 

fond je charakteristický výrazným kolísáním hodnoty. Zákon stanovil základní parametry 

jednotlivých fondů. Tyto parametry jsou přehledně zobrazeny v následující tabulce. 

Tab. 3.3  Charakteristika důchodových fondů 

 Důchodový fond 

státních dluhopisů 

Konzervativní 

důchodový fond 

Vyvážený 

důchodový fond 

Dynamický 

důchodový fond 

Kam 

investuje 

Většina do státních 

dluhopisů v ČR, 

menší část              

do dluhopisů OECD. 

Vážená průměrná 

splatnost je 5 let. 

Zejména státní 

dluhopisy,      

ale i dluhopisy 

evropských 

institucí (ECB, 

MMF, Invest. 

Banka). Dále 

korporátní 

dluhopisy 

s vysokým 

ratingem, 

neinvestuje     

do akcií 

Dluhopisy jako 

konzervativní 

složka. 

Umožňuje 

investice         

do akcií. 

Umožňuje větší 

podíl investice 

do akcií. 

Rating 

dluhopisové 

složky 

5 nejlepších 

ratingových kategorií 

5 nejlepších 

ratingových 

kategorií 

7 nejlepších 

ratingových 

kategorií 

9 nejlepších 

ratingových 

kategorií 

Podíl 

akciové 

složky 

0 % 0 % Max. 40 % Max. 80 % 

Zajištění 

měnového 

rizika 

ANO ANO Min. 75 % 

zajištěno 

Min. 50 % 

zajištěno 

Investice  

do fondů 

NE ANO,  

max. 30 % 

ANO,  

max. 35 % 

ANO,  

max. 35 % 

Poplatky 

fixní 

0,3 % p.a. 0,4 % 0,5 % 0,6 % 

Poplatky ze 

zisku 

 10 % ze zisku;  

zisk se počítá při překonání předchozího maxima 

Zdroj: SYROVÝ, Petr. Jak si spořit na důchod. Praha: Grada Publishing, 2012. 160 s. ISBN 978-80-247-4479-7. 

Str. 95. 



24 
 

3.2.5 Změna penzijní společnosti či fondu 

Pokud se rozhodneme vstoupit do II. pilíře, budeme se muset rozhodnout, u které 

penzijní společnosti uzavřeme smlouvu. Pokud se nám v průběhu času tato penzijní 

společnost již nebude zamlouvat, budeme moci přejít k jiné penzijní společnosti. Pokud by 

tato možnost neexistovala, penzijní společnosti by si svých zákazníků nevážili tolik, jako 

když jim bude hrozit, že klienti od nich mohou odejít. Proto se budou ke svým klientům 

chovat co nejlépe. Výše poplatku za změnu penzijní společnosti by měla být dle zákona pouze 

ve výši administrativních nákladů. 

Při výběru jednoho ze 4 fondů u dané penzijní společnosti to bude podobné. Můžeme 

samozřejmě měnit nejen penzijní společnost, ale také fondy. Možnost přestupů mezi fondy je 

důležitá také proto, abychom mohli přizpůsobovat investici časovému horizontu. Čím více    

se bude blížit náš důchodový věk, tím konzervativnější fond budeme využívat. 

Penzijní společnost je povinna zabezpečit, aby 10 let před dosažením důchodového 

věku byly prostředky účastníka postupně umísťovány v konzervativním nebo ve vyváženém 

fondu. 5 let před dosažením důchodového věku by měly být veškeré prostředky v 

konzervativním fondu. Klient může toto opatření odmítnout a investici umístit podle vlastního 

uvážení. 

3.2.6 Čerpání důchodu 

Peníze naspořené ve fondu v rámci druhého pilíře nám budou vypláceny po získání 

nároku na výplatu z I. pilíře. Dříve ne. V tomto je druhý pilíř velmi podobný prvnímu pilíři. 

Peníze si budeme spořit v penzijních společnostech, ale důchody nám bude vyplácet 

pojišťovna. Dva měsíce před dovršením důchodového věku nám musí penzijní společnosti 

předložit nabídky všech licencovaných životníc pojišťoven pro výplatu všech typů zákonem 

daných penzí Poté porovnáme nabídky jednotlivých pojišťoven a vybereme si tu, která pro 

nás bude nejvhodnější. 

Důchod můžeme čerpat třemi způsoby, a to ve formě 

 doživotního důchodu, 

 doživotního důchodu s pozůstalostní penzí na dobu 3 roky a 

 důchodu na dobu 20 let. 

Doživotní důchod pojišťovna rozpočte podle průměrného věku dožití. Zde je riziko, 

stejně jako u jiných pojištění. Buď můžeme na pojištění vydělat či prodělat. Pokud                

se dožijeme delšího než průměrného věku, vyděláme. Pokud se dožijeme nižšího                 

než průměrného věku, proděláme. Budeme mít naspořenou určitou částku peněz,                  



25 
 

ale nebudeme vědět, zda si tyto peníze stihneme užít. Nebudeme vědět, zda nezemřeme rok 

po začátku vyplácení penze. Ti, kteří umírají dříve, platí důchody těm, kteří umírají později. 

Další volbou je doživotní důchod s pozůstalostní penzí na dobu 3 roky, tzn. důchod 

nám bude vyplácen po dobu našeho života, plus ještě další 3 roky po naší smrti bude vyplácen 

důchod ve stejné výši oprávněné osobě, kterou jsme stanovili ve smluvě. Protože budeme 

chtít, aby byl důchod vyplácen ještě další 3 roky po naší smrti, vypočítá nám pojišťovna nižší 

důchod, než kdybychom využili klasického doživotního důchodu 

Pro ty, kterým vadí, že by si celý život spořili peníze a nemuseli si je poté užít ani oni 

ani jejich potomci, je zde možnost důchodu na dobu 20 let. Pojišťovna nám rozpočte naše 

našetřené peníze na dobu 20 let a bude nám je postupně vyplácet. Pokud budeme žít déle     

než těchto 20 let, výplata z II. pilíře nám skončí a poté budeme dostávat peníze již pouze        

z I. pilíře. Pokud budeme žít kratší dobu než těchto 20 let, pojišťovna vyplatí zbytek našich 

peněz našim dědicům. [4] 

O tom, kterou možnost využijeme, budeme rozhodovat až v době, kdy budeme 

odcházet do důchodu. V té době uvidíme výhodnost či nevýhodnost jednotlivých možností 

možná jinak. Budeme se rozhodovat na základě našeho zdravotního stavu, našeho zázemí       

a také na základě diverzifikace našeho portfolia, tedy na základě našich ostatních finančních 

příjmů. 

Jak již bylo zmíněno, v případě, že si vybereme možnost důchodu na dobu 20 let         

a důchodu se nedožijeme, se naše naspořené prostředky dědí. Dědění probíhá dle zákona,    

nebo lze konkrétního příjemce určit závětí. Dědí se všechny naspořené peníze, tedy 2 %, která 

jsme dobrovolně odváděli ze své mzdy a také 3 %, která jsme vyvedli z I. pilíře. To je jedním 

z hlavních rozdílů mezi I. a II. pilířem. Kdybychom tato 3 % odváděli do průběžného 

systému, vyplácely by se aktuálním důchodcům, a nebylo by tedy co dědit. 

3.2.7 Rizika a nevýhody 

Stejně jako první pilíř i druhý pilíř má svá rizika. Je to především riziko tržní. Nevíme, 

jaká bude hodnota naší investice za dvacet, třicet nebo za čtyřicet let. Při investicích je pro nás 

důležitý vývoj světového trhu, nikoli českého. V případě, že budeme investovat do akcií, 

budeme chtít investovat v rámci celého světa. Budeme tím chtít zabránit regionálnímu riziku 

našeho malého trhu. 

Dalším rizikem je riziko demografické, které již bylo zmíněno v rámci I. pilíře.          

V době, kdy si budeme chtít sjednat u pojišťovny doživotní důchod, bude mít na výši našeho 
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důchodu dopad průměrný věk dožití. Čím vyšší bude průměrný věk dožití, tím menší bude 

náš měsíční důchod. Pojišťovna náš důchod rozpočte na více let. 

Politická rizika představují možnosti změny stávajícího systému. Tento systém se 

bude jistě měnit a vyvíjet, ale nevíme jak. Zda to pro nás bude výhodné či nikoli. 

Majetek v důchodových fondech je nelikvidní. K našim prostředkům se nedostaneme 

dříve než v důchodu. U 3 %, která vyvádíme z I. pilíře, nás to nijak neomezuje. Pokud 

bychom si je totiž nespořili do II. pilíře, museli bychom je stejně odvádět do I. pilíře, a dostali 

bychom se k těmto prostředkům také až v důchodu. Jiné je to s našimi 2 %, které odvádíme 

do fondu z naší čisté mzdy. K těmto prostředkům se v rámci II. pilíře dostaneme také            

až v důchodu. Kdybychom se II. pilíře neúčastnili, byly by tyto prostředky likvidní a mohli 

bychom s nimi nakládat, jak bychom uznali za vhodné.  

3.3 Třetí pilíř 

Třetí pilíř tvoří doplňkové penzijní spoření a transformované fondy penzijního 

připojištění se státním příspěvkem, které v České republice fungovalo již od roku 1994. 

Doplňkové penzijní spoření mohou s klienty uzavírat pouze penzijní společnosti. Tyto 

společnosti ke svému vzniku potřebují povolení České národní banky. Každá z těchto 

společností musí mít vlastní penzijní plán, který schvaluje také Česká národní banka.  

3.3.1 Nové podmínky uzavření doplňkového penzijního spoření 

Penzijní připojištění bylo velmi oblíbeným produktem. Ovšem bylo nutné tento 

produkt novelizovat, aby sloužil svému účelu, tedy spoření na stáří. Tím došlo ke změně 

podmínek, za jakých se bude nové doplňkové penzijní spoření od roku 2013 uzavírat.  

Pokud jsme si uzavřeli penzijní připojištění do 30. listopadu 2012, zůstanou nám 

zachovány podmínky platné v době uzavření smlouvy. Zůstane nám například nárok             

na výsluhovou penzi. Naše peníze na penzijním připojištění se přesunou                                

do tzv. transformovaného fondu. V transformovaném fondu můžeme zůstat, jak dlouho 

chceme. Můžeme z něj ale také přejít do nových účastnických fondů. Pokud ale do nových 

účastnických fondů přejdeme, nebudeme se již moci vrátit zpět do transformovaného fondu. 

Nové smlouvy po 1. lednu 2013 se uzavírají v rámci nových účastnických fondů. Platí 

pro ně již nová pravidla. Účastníci fondu mají možnost sami si vybrat vhodnou strategii 

spoření. 

V rámci nových účastnických fondů III. pilíře se nabízejí 

 povinně jeden konzervativní fond a 

 jakékoli další fondy, jejich nabídka je ponechána na uvážení penzijních společností.  
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3.3.2 Hlavní změny  doplňkového penzijního spoření 

Penzijní připojištění obsahovalo garanci nezáporného meziročního zhodnocení, tzn. 

fond nemohl v jednom roce prodělat. Nové penzijní spoření již tuto garanci mít nebude. 

Nejedná se však o nic, čeho bychom museli litovat. Nezáporné zhodnocení totiž nezahrnovalo 

inflaci. Fond mohl tedy nominálně vydělat, ale reálně prodělat. Pro pojištěnce by byla 

zajímavá nabídka garance nezáporného zhodnocení nad inflaci, ale takovou garanci nám 

žádný fond nenabídne. 

Další oblíbenou výhodou penzijního připojištění byla výsluhová penze. V penzijním 

spoření již tato výhoda nebude. Výsluhová penze znamenala, že jsme po 15 letech spoření, 

mohli jednorázově vybrat polovinu našetřené částky, včetně státních příspěvků. Proto tvůrci 

zákona tuto výhodu zrušili. Nyní již pojištěnci nebudou moci státní příspěvek zneužít           

po 15 letech např. pro nákup auta. K penězům se dostanou nejdříve v důchodovém věku nebo 

formou výplaty předdůchodu. 

V původních penzijních fondech nebyl majetek penzijního fondu oddělen od majetku 

účastníků penzijního fondu. Nové penzijní společnosti, již musí mít oddělen majetek 

společnosti od majetku účastníků. Je to stejné jako u druhého pilíře. Pokud penzijní 

společnost zkrachuje, nemusíme se o naše naspořené prostředky bát. Zkrachovalou penzijní 

společnost by odkoupila jiná penzijní společnost, která by naše prostředky obhospodařovala 

namísto původní společnosti. 

Oddělení majetku penzijní společnosti a majetku účastníků fondu má také další 

výhodu. Tou je zprůhlednění nákladů. Dříve jsme se při rozhodování, který penzijní fond        

si vybrat, museli zaměřit na jeho náklady příštích období. Náklady v penzijním připojištění 

totiž ovlivňovaly výkonnost fondů. Do těchto nákladů si penzijní fond započítával všechny 

náklady, počínaje reklamními letáčky, mzdami zaměstnanců a provizemi konče. Právě 

provize byly velmi vysoké a rozmělňovaly se do nákladů příštích období. V penzijních 

společnostech tomu tak nebude. Penzijní společnosti dostanou sjednanou odměnu                  

za obhospodařování majetku účastníků, která bude jejich ziskem. Jaké budou mít náklady, je 

pouze jejich starost. Výkonnost ziskovosti fondu tím již neovlivní. [4] 

Zákon určuje maximální poplatky, které si fondy budou moci účtovat                         

za obhospodařování majetku. Tyto poplatky budou snižovat hodnotu našeho majetku, 

nebudeme je platit zvlášť. Maximální výše poplatků jsou znázorněny v následující tabulce.    
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Tab. 3.4 Náklady důchodových fondů 

FOND Fixní část odměny Odměna ze zisku 

Transformovaný fond 0,6 % p.a. 15 % 

Konzervativní fond 0,4 % p.a. 10 % 

Ostatní účastnické fondy 0,8 % p.a. 10 % 

Zdroj: SYROVÝ, Petr. Jak si spořit na důchod. Praha: Grada Publishing, 2012. 160 s. ISBN 978-80-247-4479-7. 

Str. 125. 

3.3.3 Státní příspěvky a daňové zvýhodnění 

Stát motivuje poplatníky ke spoření na stáří v tomto pilíři pomocí státních příspěvků   

a daňových výhod. Na určitou výši našeho vkladu, připadá určitá výše státního příspěvku.   

Na spoření nám může také přispívat zaměstnavatel. Výši našeho příspěvku můžeme regulovat 

dle naší aktuální situace. Příspěvek můžeme zvyšovat, snižovat či vložit větší obnos 

jednorázově, smlouvu lze na určité období i přerušit. 

Změna výše státního příspěvku v roce 2013 oproti roku 2012 je uvedena v následující 

tabulce. Nárok na státní příspěvek nově vzniká od nejnižší měsíční úložky 300 Kč. Výše 

příspěvku se vypočítá jako 90 Kč + 20 % z částky nad 300 Kč. Maximální výše státního 

příspěvku na penzijní připojištění a doplňkové spoření činí 230 Kč měsíčně. [6] 

Tab. 3.5  Výše státního příspěvku na penzijní spoření v letech 2012 a 2013  

Výše měsíční úložky Výše měsíčního státního 

příspěvku 2012 

Výše měsíčního státního 

příspěvku 2013 

100 Kč 50 Kč 0 Kč 

200 Kč 90 Kč 0 Kč 

300 Kč 120 Kč 90 Kč 

400 Kč 140 Kč 110 Kč 

500 Kč 150 Kč 130 Kč 

600 Kč 150 Kč 150 Kč 

700 Kč 150 Kč 170 Kč 

800 Kč 150 Kč 190 Kč 

900 Kč 150 Kč 210 Kč 

1 000 Kč 150 Kč 230 Kč 

Zdroj: Zákon č. 155 ze dne 30. června 1995 o důchodovém pojištění. In: Sbírka zákonů České republiky. 1995, 

částka 41. Dostupný také z http://www.mpsv.cz/. 

http://www.pfcs.cz/pfcs/appmanager/pfcs/pfcs?_nfpb=true&_pageLabel=slovnik#St%C3%A1tn%C3%AD%20p%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvek
http://www.mpsv.cz/
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Daňové výhody zůstávají zachovány. Stejně jako dříve je možné snížit základ daně až 

do výše 12 000 Kč ročně. Výše nároku na snížení daňového základu se počítá jako součet 

příspěvků do III. pilíře v daném roce, snížený o 12 000 Kč 

Tab. 3.6  Daňové zvýhodnění třetího pilíře 

Měsíční příspěvek 

účastníka 

Součet příspěvků za 

rok 

Snížení daňového 

základu 

1 000 Kč 12 000 Kč 0 Kč 

1 500 Kč 18 000 Kč 6 000 Kč 

2 000 Kč 24 000 Kč 12 000 Kč 

Zdroj: vlastní výpočet 

3.3.4 Možnosti výplaty naspořených prostředků 

Doplňkové penzijní spoření není striktně vázáno na reálnou výplatu státního důchodu. 

Peníze si můžeme vybrat po dovršení svého důchodového věku, případně formou tzv. 

předdůchodu až 5 let před tímto věkem včetně státní podpory. Jedinou další podmínkou je 

doba spoření minimálně 5 let. Při výplatě předdůchodu je nutné dodržet i minimální výši 

vyplácené měsíční renty danou zákonem. 

Až budeme chtít penzijní spoření ukončit, budeme si moci zvolit ze tří variant. Tyto 

varianty jsou 

 starobní penze na dobu určitou, 

 doživotní penze a 

 jednorázové vyrovnání. 

Jednu z těchto možností si budeme moci vybrat až těsně před výplatou prostředků. 

Budeme se moci rozhodnout na základě našeho zdravotního stavu, na základě toho zda a 

jakou budeme mít práci, jak na tom budeme finančně a jaké budeme mít další úspory. Možná 

budeme chtít zrekonstruovat byt či dům, pak si vybereme úspory jednorázově. 

Pokud se k penězům budeme potřebovat dostat dříve než, bude nám to umožněno. 

Fond nám vyplatí odbytné, tzn. naše peníze plus zhodnocení prostředků, přijdeme ale o státní 

příspěvky. Podmínkou pro výplatu odbytného je 24 měsíců spoření u téže penzijní 

společnosti. 

V případě úmrtí se naše naspořené prostředky dědí. Dědění není určeno zákonem jako 

v rámci II. pilíře. Ve smlouvě si určíme tzv. určenou osobu. Této osobě v případě našeho 

úmrtí připadne jednorázové vyrovnání nebo odbytné. [4] 
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3.3.5 Rozdíly mezi druhým a třetím pilířem 

Doplňkové penzijní spoření a penzijní připojištění je doplňkem prvního a druhého 

pilíře. Je to dobrovolné spoření. Již dnes ho má založeno skoro polovina národa. Dá se 

předpokládat, že tento trend bude pokračovat i nadále. Spoření v rámci III. pilíře nám pomůže 

si ve stáří udržet určitou životní úroveň. Do tohoto pilíře odvádíme pouze své vlastní 

prostředky a záleží jen na nás v jaké výši. Není tak striktní jako druhý pilíř, který je velmi 

regulován státem, z důvodu, že do něj neputují pouze naše peníze (2 %), ale také peníze, které 

bychom bez účasti ve druhém pilíři, odvedli do prvního pilíře (3 %). 

Třetí pilíř není vázán ani na první, ani na druhý pilíř. Můžeme se účastnit II. pilíře       

a neúčastnit se III. pilíře. Můžeme se účastnit III. pilíře a neúčastnit se II. pilíře. Nebo se 

můžeme účastnit obou, či ani jednoho. Rozhodnutí je jen na nás, zda k I. pilíři připojíme       

na spoření na stáří některý z dalších pilířů. 

Pro shrnutí výše zmíněného slouží následující tabulka, která nám zobrazí hlavní 

rozdíly mezi II. a III. pilířem. 

Tab. 3.7  Rozdíly mezi II. a III. pilířem 

 II. pilíř 

Důchodové spoření 

III. pilíř 

Penzijní spoření 

Vklady Vklad 3 % + 2 % z hrubé 

mzdy. 

Není mzda, nejsou vklady. 

Není možné vkládat nic 

navíc. 

Záleží na účastníkovi. 

Zpravidla se spoří 

pravidelně, ale jsou možné 

mimořádné vklady nebo 

příspěvek zaměstnavatele. 

Kdy se dostaneme k 

penězům 

Až budeme mít nárok na 

starobní důchod. 

Transformované fondy: 

standardně v 60 letech. 

Účastnické fondy: 

Standardně v důchodovém 

věku. Pokud dříve, 

přicházíme o státní 

příspěvky. 

Jakou formu má výplata Důchod. Buď doživotní nebo 

na dobu určitou. 

Jednorázové vyrovnání nebo 

důchod (doživotní nebo na 

dobu určitou). 

Zdroj: SYROVÝ, Petr. Jak si spořit na důchod. Praha: Grada Publishing, 2012. 160 s. ISBN 978-80-247-4479-7. 

Str. 138. 

Podrobněji vypracované schéma jednotlivých pilířů od České spořitelny se nachází 

v Příloze č. 2.  
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4. Investiční strategie důchodového spoření 

4.1 Diverzifikace portfolia 

Při rozhodování jakou strategii důchodového spoření zvolit, se musíme nejprve 

zamyslet nad tím, jaký důchod nám bude na stáří stačit. Pokud usoudíme, že důchod pouze 

z prvního pilíře dokáže pokrýt veškeré naše výdaje nebo nemáme zájem si žádné peníze 

spořit, pak nás rozhodování o vhodné strategii spoření na stáří nečeká. 

Přibližnou výši důchodu z prvního pilíře si můžeme spočítat již dnes na důchodové 

kalkulačce Ministerstva práce a sociálních věcí. Avšak jak již bylo zmíněno v předchozích 

kapitolách, tato výše je velmi nejistá. Lze očekávat, že v době, kdy půjdeme do důchodu, 

bude penze z prvního pilíře výrazně nižší. Bohužel je to jediný způsob jak zhruba odhadnout 

výši naší starobní penze z prvního pilíře. 

Pokud tak učiníme, a zjistíme, že tato penze pro nás nebude dostačující, čeká nás 

rozhodnutí. Rozhodnutí jak nejlépe diverzifikovat, nebo-li rozložit, naše portfolio určené na 

stáří. Můžeme se účastnit druhého a třetího pilíře. Můžeme investovat své peníze na 

kapitálových trzích formou různých fondů, prostřednictvím kterých budeme investovat     do 

akcií a dluhopisů. Tyto fondy jsou podobné fondům druhého a třetího pilíře. Můžeme také 

investovat své peníze do nemovitostí, vlastního bydlení, vlastního podnikání či investovat do 

komodit. Možností se naskýtá celá řada.  

Nelze jednoznačně určit, která investice je nejjistější a nejvýnosnější, která má 

nejmenší rizika. Záleží na povaze každého z nás, zda zvládneme rizikovější dynamické 

investice s možností dosažení vyššího zisku, nebo zda bychom tento nápor psychicky 

nezvládali a zvolíme proto méně rizikové konzervativní investice, u kterých je předpokládaný 

zisk nižší. Bohužel v investicích na dobu dvaceti, třiceti nebo čtyřiceti let žádné jistoty 

neexistují. Nikdo z nás neví, jakým způsobem se změní politický systém, jaké nastanou 

změny nejen na našem, ale také na celosvětovém trhu. Můžeme pouze předpokládat, jak se 

našim dnešním investicím bude dařit za několik desítek let. Jistotu však nebudeme mít nikdy. 

4.2 Výše starobního důchodu v závislosti na výši mzdy 

Výše státní starobní penze závisí také na výši našeho příjmu v době, kdy jsme 

ekonomicky aktivní. Jak výše našeho příjmu ovlivní náš důchod, se můžeme podívat 

v následující tabulce. Předpokládaný budoucí důchod je přepočten na současné ceny pro lepší 

porovnání s čistou mzdou. Tabulka je propočtena pro výši důchodu ženy narozené v roce 

1989, která plánuje mít dvě děti. Budeme ji nazývat slečna Mladá. Její důchodový věk je 
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stanoven na 69 let. Uplatňuje pouze slevu na poplatníka. Výpočet byl proveden pomocí 

důchodové kalkulačky MPSV. [9] 

Tab. 4.1  Výpočet důchodu v závislosti na výši mzdy 

Výše hrubé mzdy (měsíční) Výše čisté mzdy (měsíční) Výše důchodu (měsíční) 

10 000 Kč 8 900 Kč 9 544 Kč 

12 500 Kč 10 924 Kč 10 417 Kč 

15 000 Kč 12 655 Kč 10 894 Kč 

17 500 Kč 14 369 Kč 11 372 Kč 

20 000 Kč 16 100 Kč 11 850 Kč 

22 500 Kč 17 814 Kč 12 328 Kč 

25 000 Kč 19 545 Kč 12 805 Kč 

30 000 Kč 22 990 Kč 13 761 Kč 

35 000 Kč 26 435 Kč 14 716 Kč 

40 000 Kč 29 880 Kč 15 672 Kč 

50 000 Kč 36 770 Kč 17 583 Kč 

Zdroj: vlastní výpočet 

Z tabulky je zřetelné, že čím vyšší máme mzdu, tím větší finanční propad nás 

v důchodu čeká. Tabulka znázorňuje výši důchodů, které se vyplácejí dnes. Za desítky let se 

výpočet důchodu jistě pozmění. MPSV varuje, že výše vyplácených důchodů se může snížit 

až o 50 %. 

Nyní již víme, jaký důchod by na nás podle dnešních pravidel výpočtu měl čekat. 

Pokud nám tento důchod připadá nízký, měli bychom tuto situaci začít řešit co nejdříve. 

V čím dřívějším věku si začneme na důchod spořit, tím menší měsíční částka nám bude na 

spoření stačit. Začít si spořit deset let před důchodem by pro nás bylo velmi náročné, možná 

nemožné. Nestihli bychom naspořit potřebnou částku. 

4.3 Změna výše starobního důchodu v závislosti na účasti ve II. pilíři 

Jednou z možností jak si přilepšit na důchod by měla být účast ve druhém pilíři. 

Můžeme si spočítat, jak by se náš důchod změnil účastí v něm. Výpočty budeme opět 

provádět na slečně Mladé. Pro porovnání využijeme dva ze čtyř fondů druhého pilíře. A to 

fond státních dluhopisů, u něhož se podle MPSV očekává nejnižší výnosnost 2 – 3 % a fond 

dynamický, u něhož se očekává nejvyšší výnosnost 5 – 7 %. Výnosy jsou pouze 

předpokládané, nikoli garantované. Jedná se již o výnosy čisté, tedy takové, kterých by bylo 
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dosaženo po odečtení poplatků za správu našich prostředků. Výnosnost ve výpočtu je 

uvažována v nominálních hodnotách, tedy bez očištění o inflaci. Inflace je předpokládána ve 

výši 2 %. Výpočet byl proveden pomocí důchodové kalkulačky MPSV. [9] 

Tab. 4.2  Výše důchodu v závislosti na účasti v II. pilíři 

Výše 

hrubé 

mzdy 

Výše 

důchodu 

z I. pilíře  

(25 %) 

Výše důchodu z II. pilíře 

 (5 %) 

Celková výše důchodu 

Fond 

státních 

dluhopisů 

(použitá 

výnosnost 

2,5 %) 

Fond 

dynamický 

(použitá 

výnosnost 

6,5 %) 

Fond 

státních 

dluhopisů  

+ důchod 

z I. pilíře 

Fond 

dynamický  

+ důchod 

z I. pilíře 

Pouze  

I. pilíř 

(bez 

účasti ve 

II. pilíři) 

10 000 Kč 8 427Kč 905 Kč 2 127 Kč 9 332 Kč 10 554 Kč 9 544 Kč 

12 500 Kč 9 167 Kč 1 130 Kč 2 658 Kč 10 297 Kč 11 825 Kč 10 417 Kč 

15 000 Kč 9 572 Kč 1 357 Kč 3 190 Kč 10 929 Kč 12 762 Kč 10 894 Kč 

17 500 Kč 9 977 Kč 1 583 Kč 3 722 Kč 11 560 Kč 13 699 Kč 11 372 Kč 

20 000 Kč 10 382 Kč 1 809 Kč 4 254 Kč 12 191 Kč 14 636 Kč 11 850 Kč 

22 500 Kč 10 788 Kč 2 035 Kč 4 785 Kč 12 823 Kč 15 573 Kč 12 328 Kč 

25 000 Kč 11 193 Kč 2 261 Kč 5 317 Kč 13 454 Kč 16 510 Kč 12 805 Kč 

30 000 Kč 12 003 Kč 2 713 Kč 6 380 Kč 14 716 Kč 18 383 Kč 13 761 Kč 

35 000 Kč 12 813 Kč 3 165 Kč 7 445 Kč 15 978 Kč 20 258 Kč 14 716 Kč 

40 000 Kč 13 624 Kč 3 618 Kč 8 508 Kč 17 242 Kč 22 132 Kč 15 672 Kč 

50 000 Kč 15 244 Kč 4 522 Kč 10 635 19 766 Kč 25 879 Kč 17 583 Kč 

Zdroj: vlastní výpočet 

Z tabulky vyplývá, že dynamický fond nám zajistí mnohem zajímavější zhodnocení 

prostředků než fond státních dluhopisů. Ovšem nic není garantováno. Vidíme také, že využít 

fond státních dluhopisů se nám vyplatí již od hrubé mzdy 17 500 Kč měsíčně, a fond 

dynamický se nám vyplatí využít vždy. 

4.4 Množství prostředků, které je potřeba na stáří našetřit 

Po zjištění předpokládané výše naší státní starobní penze zjistíme, kolik peněz měsíčně 

nám bude chybět, abychom si udrželi náš požadovaný životní standard. Neměli bychom však 

mít nereálné představy. Finanční poradci doporučují mít důchod ve výši 70 % až 80 % naší 

mzdy, abychom byli schopni zaplatit naše povinné poplatky a zbyly nám ještě nějaké peníze 

navíc. Při plánování naší penze budeme také počítat s tím, že v penzi budeme mít nižší 



34 
 

výdaje. Nebudeme již splácet hypotéku, platit pojištění, nebudeme platit školné dětem. To je 

sice pravda. Ale budeme mít zase jiné výdaje. Budeme mít více volného času na kulturu                

a cestování a také budeme zřejmě platit více peněz za zdravotní péči než v mládí. Výdaje nám 

tedy nezmizí, jen bude jiná jejich struktura. 

V praxi finančního poradenství platí ještě další pravidlo. Pravidlo, že pro měsíční rentu 

5 000 Kč potřebujeme mít naspořeno přibližně 1 000 000 Kč. Toto pravidlo je lehce 

odvoditelné. Když měsíčně budeme potřebovat 5 000 Kč, ročně to bude činit 60 000 Kč. 

Jeden milion korun nám tak vystačí přibližně na 17 let. Pokud půjdeme do důchodu v 69 

letech, vystačí nám tyto peníze do našich 86 let. 

Pokud máme strach, že se dožijeme vyššího věku, či že nám 5 000 Kč měsíčně ke 

státní penzi nezajistí dostatečně vysoký příjem na stáří, musíme částku, kterou je nutno 

naspořit, zvýšit. Dalším motivem pro spoření na důchod, je výše důchodového věku. Musíme 

si uvědomit, že pracovat až do 69 let bude velmi náročné. Proto je lepší si peníze spořit, 

abychom v případě potřeby mohli odejít do důchodu dříve, např. využít předdůchodu,            

či pracovat pouze na půl úvazku. Tím se nám sníží měsíční příjem a budeme zřejmě nuceni 

čerpat z našich naspořených peněz. Proto je lepší mít naspořeno o trochu více,                     

než předpokládáme, že budeme potřebovat. Je lepší si spořit s nejistotou, jak peníze 

využijeme, než peníze ve stáří postrádat, protože jsme si nespořili. 

4.5 Zhodnocení investovaných prostředků 

Tím nejdůležitějším co musíme udělat, je uložit peníze tak, aby nám je 

neznehodnocovala inflace a aby se zhodnocovaly výnosem z investice. Čím dříve začneme 

spořit, tím většího zhodnocení našich peněz se dočkáme. V následující tabulce je znázorněno, 

jak se v průběhu let zhodnotí investice 1 000 Kč měsíčně. Počítáme s výnosem 4,2 %. Ten 

odpovídá historickému výnosu investic. Od výnosu jsou již odečteny náklady fondů. Stejný 

výnos do budoucna samozřejmě není zaručen. 
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Tabulka 4.3  Hodnota pravidelné investice 

Doba investice (let) Hodnota majetku 

(vloženého) 

Hodnota majetku 

(zhodnoceného) 

10 120 000 Kč 148 813 Kč 

14 168 000 Kč 228 153 Kč 

18 216 000 Kč 321 980 Kč 

22 264 000 Kč 432 939 Kč 

26 312 000 Kč 564 158 Kč 

30 360 000 Kč 719 336 Kč 

34 408 000 Kč 902 847 Kč 

38 456 000 Kč 1 119 866 Kč 

42 504 000 Kč 1 376 511 Kč 

Zdroj: SYROVÝ, Petr. Jak si spořit na důchod. Praha: Grada Publishing, 2012. 160 s. ISBN 978-80-247-4479-7. 

Str. 31. 

Z tabulky vyplývá, že čím déle budeme mít peníze uloženy, tím zajímavějšího 

zhodnocení se dočkáme. Za 42 let se vložená částka téměř ztrojnásobila. To zhruba odpovídá 

době, po kterou si slečna Mladá bude spořit své prostředky, než půjde do důchodu. Kdyby si 

spořila o 20 let méně, zhodnocení by bylo mnohem nižší. Proto se řešení důchodu 

nedoporučuje odkládat, je dobré, začít si spořit již v mládí. 

4.6 Doživotní renta 

Dalším pravidlem finančního světa je, že bychom si ze své mzdy měli spořit 10 %, 

abychom si zajistili zajímavý důchod. Pokud nám 10 % naší mzdy připadá jako nízká částka, 

můžeme spořit více. Pokud nám 10 % naší mzdy připadá jako vysoká částka, můžeme spořit 

méně. Záleží na tom, jakou představu o svém příjmu na důchod máme. Tento příjem lze 

nazvat rentou. 

Při plánování doživotní renty musíme počítat v dnešních cenách. Proto musíme          

do výpočtů zahrnovat také inflaci. Inflace nám bude snižovat výši výnosů. Pokud výnosy 

nepřekonají inflaci, proděláváme. Zajímá nás tedy pouze výnosy nad inflaci. Měli bychom si 

také vytvořit rezervu, pro případ, že by se naše výdaje zvýšily či pro případ, že bychom se 

dožili vyššího věku, než předpokládáme. Doživotní rentu máme zajištěnu z I. pilíře. Můžeme 

ji využít i v rámci II. a III. pilíře či jiného pojištění. Můžeme si zajistit také rentu                    

na nekonečně dlouhou dobu. Například pokud budeme vlastnit nemovitost a pronajímat ji. 

Nemovitost může po naší smrti přinášet rentu našim dědicům. 
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4.7 Rizika spoření na důchod 

Při spoření na důchod nás tedy ohrožuje riziko inflace, riziko růstu životních nákladů  

a při investování na kapitálových trzích také riziko poklesu trhů. Jediným způsobem jak tato 

rizika snížit, je diverzifikovat své portfolio. Nelze odhadnout, zda se v budoucnu bude dařit 

nemovitostem, trhům či zda nám námi vybudovaná firma bude přinášet zisk. Proto bychom 

neměli vkládat veškeré své úspory pouze do jedné investice. 

Abychom se dostali k naší vytyčené částce, kterou chceme mít našetřenu na důchod, 

musíme peníze vhodně investovat. Pokud je vložíme na běžný účet, zajímavého zhodnocení 

se nedočkáme. Pokud je budeme mít doma v pokladničce, dočkáme se pouze jejich reálného 

znehodnocení díky inflaci. 

Pokud chceme investovat peníze, měli bychom znát charakteristiky jednotlivých 

investic. U investice nás zajímají dvě položky, a to výnos a riziko. Platí pravidlo, že čím vyšší 

výnos požadujeme, tím vyšší riziko musíme podstoupit.  

Postoj k riziku má každý z nás jiný. Postoj občana k riziku je velmi podobný jako 

postoj podnikatele či manažera. V hospodářské praxi se rozlišují tři základní typy postojů.     

A to 

 averze k riziku, 

 sklon k riziku a 

 neutrální postoj. 

Averze k riziku je charakteristická snahou vyhnout se riskantnějším projektům            

a vyhledáváním projektů bez rizika či pouze s malým rizikem. 

Sklon k riziku je opakem averze k riziku. Je charakteristický vyhledáváním 

riskantnějších projektů s větší nadějí na vyšší efekty, ale také s větším rizikem špatných 

výsledků.  

Neutrální postoj je postoj mezi averzí a sklonem k riziku. [5] 

4.8 Investice na kapitálových trzích 

4.8.1 Akciové investice 

Nejvíce výnosné jsou z dlouhodobého hlediska v průměru akciové investice. Hodnota 

investice v nich, ale také nejvíce kolísá, jejich hodnota může velmi rychle stoupat, ale také 

klesat. Akcie se velmi dobře vyrovnávají s inflací. Využívají se u investic nad deset let. 

Akciové trhy dlouhodobě za posledních třicet let překonaly velmi výrazně inflaci. Přestože 
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v posledních deseti letech jsou trhy v nominální hodnotě přibližně na nule, celkově za třicet 

let investovanou částku zhodnotily několikanásobně.  

U akciových investic musíme počítat s tím, že hodnota naší investice může rok          

od roku klesnout o 50 %. U akcií jsme hrozbou především my sami sobě. Musíme si být jisti, 

že vydržíme poklesy hodnoty naší investice a nezpanikaříme a neprodáme je. Potom by naše 

ztráta byla definitivní, již bychom neměli šanci, že se investice opět zhodnotí. 

4.8.2 Investice do dluhopisů 

Pokud toto riziko nechceme podstoupit, můžeme využít investic na peněžním trhu      

či investic do státních dluhopisů. Hodnota těchto investic většinou nekolísá, jsou nejméně 

rizikové a nemůžeme od nich očekávat vysoký výnos. Dluhopisové investice jsou 

v dlouhodobých investicích pouze doplňkem akcií, diverzifikují riziko. 

U dluhopisových investic nám nehrozí riziko velkého kolísání hodnoty naší investice, 

hrozí nám však, že naše peníze ztratí svou reálnou hodnotu, protože dluhopisová investice 

často nedokáže vzdorovat inflaci. 

Situace na trzích se může samozřejmě měnit, můžeme se dočkat nových rekordů, ať už 

kladných či záporných. Z minulosti nám ale vyplývá výše zmíněné. 

4.8.3 Náklady investic 

Hodnotu investice snižují náklady s ní spojené. Proto ve chvíli, kdy si budeme vybírat 

investici na stáří, musíme být pozorní. Náklady, které platíme pravidelně z objemu investice, 

jsou pro nás větším rizikem, než náklady které platíme z každé investované částky. Není      

pro nás moc důležité, zda nakupujeme fond se vstupním poplatkem 3 %, ale jak vysoké jsou 

průměrné náklady fondu ročně. Pravidelně placené náklady jsou podstatné pro hodnotu 

investice.  

Při investici nám může být nabídnuto předplacení vstupních poplatků dopředu. Fondy 

nás budou lákat, že nám za odměnu tento poplatek sníží. To ovšem není rozumné. Trhy se     

za třicet let mohou změnit a my budeme chtít třeba po deseti letech odejít. Předplacené 

vstupní poplatky už nám ale nikdo nevrátí. 

4.9 Akcie versus dluhopisy 

Finanční poradci volí častěji akciové než dluhopisové strategie. Proč tomu tak je se 

můžeme podívat v následujícím grafu. 
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Graf 4.1  Reálná hodnota investice na 20 let a její nejistota 

 

Zdroj: SYROVÝ, Petr. Jak si spořit na důchod. Praha: Grada Publishing, 2012. 160 s. ISBN 978-80-247-4479-

7. Str. 73. 

Akcie za 20 let na rozdíl od dluhopisů a peněžního trhu vždy překonaly inflaci. A když 

se jim dařilo průměrně, měly lepší výsledky než maximální výnosy dluhopisů a peněžního 

trhu. Nevíme, jestli tento trend bude pokračovat. Je to, ale jedno z vodítek jak se rozhodnout. 

Diverzifikovat musíme také ve struktuře akcií a dluhopisů, měli bychom investovat  

do různých regionů a různých odvětví. To nám zajistí penzijní fondy a většina otevřených 

podílových fondů. 

Investice přizpůsobené našemu věku 

Postupem času, kdy se začíná blížit náš odchod do důchodu, bychom měli portfolio 

postupně zkonzervativňovat, tedy mít více investováno v dluhopisech a méně v akciích.  Fond 

musí stárnout spolu s námi. Pár let před důchodem bychom již neměli mít velký podíl akcií. 

Kdyby náhle propadly o 10 %, již bychom neměli čas, aby se vrátili na původní úroveň. Proto 

budeme postupně peníze převádět do dluhopisů, tam nám velké výkyvy nehrozí. Je pro nás 

důležité ochránit své peníze před znehodnocením, ale také o ně nepřijít. Těsně před důchodem 

bychom měli mít investováno již jen v dluhopisech. 

Společnosti nám služby s touto strategií budou nabízet také, jmenují se fondy 

životního cyklu. Tento fond se mění s naším věkem sám, nemusíme se o něj starat. 
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4.10 Samostatné investování na kapitálových trzích 

Některým z nás může vadit, že za využívání fondu musíme společnostem platit 

poplatky. Samozřejmě můžeme na kapitálových trzích investovat sami. Můžeme dokázat 

zhodnotit naše peníze mnohem výrazněji než fondy společností.  

Musíme ovšem investování opravdu rozumět a věnovat mu čas. Musíme vědět,       

kdy nakoupit a kdy prodat. Pokud pochybíme, mohou nás čekat velké ztráty. Pro většinu z nás 

je to časově i znalostně tak náročné, že je pro nás lepší volbou fond jedné ze společností. 

Museli bychom se opravdu velmi detailně finančně vzdělat a stát se odborníky i v oblasti,    

do které bychom chtěli investovat, museli bychom se stát například odborníky na ropné 

společnosti.  

A bez poplatků investování mimo rámec penzijních společností také úplně není. 

Ušetříme za poplatky společnosti nabízející fondy, musíme ale zaplatit prostředníkovi, který 

za nás nakoupí určené akcie a dluhopisy. 

4.11 Penzijní společnosti 
Při rozhodování, kterou penzijní společnost si vybrat nám může pomoci porovnání 

dřívějších penzijních fondů. Výnos v minulosti neznamená, že stejného výnosu bude 

dosaženo i v budoucnu. Přesto nám může poskytnout představu o úspěšnosti jednotlivých 

penzijních fondů. (Viz Příloha č. 3.) 

Nesmíme zapomenout, že penzijní připojištění bylo velmi konzervativním produktem 

s prostředky vloženými především do dluhopisů, a především do státních dluhopisů. Proto 

dřívější penzijní fondy ukazují přibližný výnos, kterého by mohlo být dosaženo 

v konzervativních fondech penzijních společností. U vyvážených a dynamických fondů se 

očekává vyšší výnos.  

V následující tabulce je zobrazen výčet fondů, které jednotlivé penzijní společnosti 

v roce 2013 nabízejí. 
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Tab. 4.4  Nabídka fondů jednotlivých penzijních společností 

Česká 

pojišťovna 

Transformovaný 

fond 

Dynamický 

účastnický 

fond 

Vyvážený 

účastnický 

fond 

Povinný 

konzervativní 

fond 

Spořící 

účastnický 

fond 

Česká 

spořitelna 

Transformovaný 

fond 

Dynamický 

účastnický 

fond 

Vyvážený 

účastnický 

fond 

Povinný 

konzervativní 

fond 

 

AXA Transformovaný 

fond 

Smíšený 

účastnický 

fond 

Dluhopisový 

účastnický 

fond 

Povinný 

konzervativní 

fond 

 

Komerční 

banka 

Transformovaný 

fond 

Dynamický 

účastnický 

fond 

Vyvážený 

účastnický 

fond 

Povinný 

konzervativní 

fond 

Zajištěný 

účastnický 

fond 

ČSOB 

Stabilita 

Transformovaný 

fond 

Dynamický 

účastnický 

fond 

Vyvážený 

účastnický 

fond 

Povinný 

konzervativní 

fond 

Garantovaný 

účastnický 

fond 

ING Transformovaný 

fond 

Penze 2030 

 

Penze 2040 

 

Povinný 

konzervativní 

fond 

Fond 

světových 

akcií 

Allianz Transformovaný 

fond 

Dynamický 

účastnický 

fond 

Vyvážený 

účastnický 

fond 

Povinný 

konzervativní 

fond 

Účastnický 

fond 

Selection 

AEGON Transformovaný 

fond 

Nové 

účastnické 

fondy zatím 

nezveřejněny 

   

Generali Transformovaný 

fond 

Nové 

účastnické 

fondy zatím 

nezveřejněny 

   

Zdroj: vlastní zpracování 

Dynamické fondy jsou spravovány aktivně, přičemž prostředky fondu jsou 

umisťovány především do akcií a doplňkově do korporátních dluhopisů a státních dluhopisů. 

Dynamický fond je určen pro investory, kteří mají zkušenosti s finančními trhy. Fond nabízí 

příležitost vyššího výnosu, ale za cenu vyššího rizika. Je vhodný pro investory, kteří si 

uvědomují toto riziko a jsou ochotni přijmout výrazné výkyvy majetku ve fondu. Doporučený 

investiční horizont je nejméně sedm let. 

Vyvážené fondy jsou spravovány aktivně, přičemž prostředky fondu jsou umisťovány 

především do státních dluhopisů, korporátních dluhopisů vysoké kvality a akcií. Vyvážený 

fond je určen pro investory, kteří mají určité zkušenosti s finančními trhy. Fond svým 

zaměřením na akciové i dluhopisové cenné papíry nabízí vyvážený podíl mezi výnosem a 

rizikem a svým složením je vhodný pro investory, kteří si uvědomují riziko ztráty a jsou 

https://www.ingpenzijnispolecnost.cz/doplnkove-penzijni-sporeni/fondy/#fond-svetovych-akcii
https://www.ingpenzijnispolecnost.cz/doplnkove-penzijni-sporeni/fondy/#fond-svetovych-akcii
https://www.ingpenzijnispolecnost.cz/doplnkove-penzijni-sporeni/fondy/#fond-svetovych-akcii
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ochotni přijmout dočasné výkyvy majetku ve fondu. Doporučený investiční horizont je pět a 

více let. 

Záměrem penzijních společností je, aby zhodnocení povinných konzervativních fondů 

dlouhodobě převyšovalo úroveň zhodnocení na termínovaných vkladech. Prostředky fondu 

jsou umisťovány především do českých a zahraničních státních dluhopisů, korporátních 

dluhopisů vysoké kvality a pokladničních poukázek. Fond je určen pro investory, kteří mají 

minimální zkušenosti s finančními trhy. Fond svým zaměřením na aktiva s velmi nízkým 

rizikem eliminuje kolísavost majetku ve fondu. Je vhodný pro investory, kteří chtějí 

minimalizovat riziko ztráty. Doporučený investiční horizont je pět a méně let před ukončením 

spoření. 

Spořící účastnický fond České pojišťovny je velmi podobný vyváženým účastnickým 

fondům. 

Dluhopisový účastnický fond AXA penzijní společnosti a. s. investuje 100 % 

prostředků do celosvětových korporátních i státních dluhopisů. 

Smíšený účastnický fond AXA penzijní společnosti a. s. investuje až 65 % do akcií. 

Zbytek investuje do dluhopisů. 

ČSOB garantovaný účastnický fond je konzervativní fond s akciovou složkou 

maximálně 10 %. Fond garantuje výplatu minimálně vložených prostředků (příspěvků vašich, 

zaměstnavatele a státu) po vzniku nároku na starobní nebo invalidní penzi při trvání smlouvy 

minimálně 10 let. Nelze jej kombinovat s ostatními účastnickými fondy.  

Fondy penzijní společnosti ING Penze 2030 a Penze 2040 mají své životní cykly. 

Zpočátku investují do aktiv s vysokým potenciálem růstu, aby dosáhly co nejvyššího 

zhodnocení. S postupem času se fondy mění ve prospěch konzervativnějších aktiv a v roce 

2030 či 2040 se stanou plně konzervativním fondem s minimálním rizikem. Výhodou je 

možnost vyššího zhodnocení při minimálních nárocích na řízení investice ze strany klienta. 

Umírněná investiční strategie je založena na státních dluhopisech ČR a ostatních vyspělých 

evropských zemí a na důvěryhodných firemních dluhopisech. V akciích je uloženo 

maximálně 40 % aktiv fondu. Penze 2030 a 2040 tak představuje střední cestu mezi 

konzervativní strategií a strategií akciového fondu.  

Fond světových akcií penzijní společnosti ING využívá dynamickou růstovou 

investiční strategii, která má za cíl v dlouhodobém horizontu přinést maximální výnos. To s 

sebou ale nese vyšší míru rizika. Kvůli kolísavosti fondu se proto doporučuje setrvat ve  

fondu světových akcií alespoň 10 let, to je hranice, kdy může začít dosahovat očekávaných 

výnosů.  
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Výnosy nově vzniklých fondů penzijních společností zatím nejsou k dispozici. Bude je 

možné porovnat minimálně po jednom roce trvání těchto fondů. 

4.11.1 Zhodnocení prostředků vložených do penzijních fondů 

Nyní se vrátíme zpět ke slečně Mladé. Vypočítáme, jakého předpokládaného 

zhodnocení by mohla dosáhnout investováním do jednotlivých fondů penzijních společností. 

Příklad 4  Výpočet zhodnocení vybraných penzijních fondů 

Předpokládejme, že slečna Mladá bude vydělávat v roce 2013 30 000 Kč hrubého 

měsíčně. Čistého to činí 22 990 Kč měsíčně. Rozhodla se investovat do fondů penzijních 

společností. Možnost, že by investovala na kapitálových trzích sama, zamítla. Nedisponuje 

detailním finančním vzděláním, a nemá zájem ani časové možnosti se investování                 

na kapitálových trzích věnovat.  

Ráda by dodržela poradenské pravidlo spoření 10 % měsíčně ze svého platu. Penzijní 

společnosti nabízejí vesměs tři základní typy nových fondů, tedy kromě transformovaného. 

Nabízejí konzervativní, vyvážený a dynamický fond. Pokud bychom vycházeli z očekávaných 

výnosů těchto fondů ve II. pilíři, pak by očekávaný výnos po odečtení nákladů 

konzervativního fondu byl 3 – 4 %, vyváženého fondu 4 – 7 %, dynamického fondu 5 – 7 %. 

Ve výpočtu není zohledněn vliv státního příspěvku.  

V pracovní smlouvě má sjednáno, že její plat se bude valorizovat o 4 % ročně. Tato 

valorizace by měla odolávat inflaci. Budeme počítat s inflací 2 % ročně. Spořit si ve fondech 

penzijních společností, má v plánu až do svého odchodu do důchodu v roce 2058. Druhého 

pilíře zatím nemá v plánu se účastnit. 

Tab. 4.5  Zhodnocení prostředků ve vybraných fondech III. pilíře 

Rok Měsíční mzda  

(čistá mzda), 

valorizace 4 % 

Roční mzda 

(čistá mzda) 

10 % ze 

mzdy 

Konzervativní 

fond, roční 

zhodnocení 

1,5 %  
(výnos 3,5 % - 2 % 

inflace = 1,5 %) 

Vyvážený 

fond, roční 

zhodnocení 

3 % 
 (výnos 5 % - 2% 

inflace = 3 %) 

Dynamický 

fond, roční 

zhodnocení 

5 %  
(výnos 7 % - 2 % 

inflace = 5 %) 

2013 22 990 278 880 27 888 28 306 28 725 29 282 

2018 27 971 335 652 33 565 192 842 202 868 217 011 

2028 41 404 496 848 49 685 676 928 762 831 898 366 

2038 61 288 735 456 73 546 1 456 301 1 750 745 2 269 853 

2048 90 721 1 088 652 108 865 2 682 894 3 426 868 4 891 182 

2058 134 289 1 611 468 161 147 4 583 188 6 195 221 9 734 376 

   
3 500 431 

   Zdroj: vlastní výpočet 
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Z tabulky nám vyplývá, jak jednotlivé fondy zhodnotily peníze, které do nich vložila 

slečna Mladá. Nejvyššího předpokládaného zhodnocení dosáhl dynamický fond. Tento fond 

by s největší pravděpodobností nevyužívala celý život, neboť by své portfolio 

zkonzervativňovala. Pět až deset let před důchodem by své prostředky převedla                     

na bezpečnější konzervativní fond. 

Předpokládané zhodnocení samozřejmě není zaručené. Počítáme s předpokládanou 

výší mzdy slečny Mladé, nezapočítali jsme výpadek spoření během doby, kterou stráví         

na mateřské a výnosy jsou také pouze odhadnuté, stejně jako průměrná inflace. Ve finančním 

světě neexistují jistoty. Podrobnější verze tabulky se nachází v Příloze č. 4. 

4.11.2 Zhodnocení prostředků vložených do penzijních fondů při využití reinvestování 

Příklad 5  Výpočet zhodnocení penzijního spoření 

Slečna Mladá se rozhodla, že v dynamickém fondu setrvá do roku 2038, v té době jí             

do odchodu do důchodu bude chybět 20 let. Na začátku roku 2039 převede své naspořené 

peníze z dynamického fondu do fondu vyváženého. Setrvá v něm 10 let, do roku 2048.        

Na posledních 10 let, převede v roce 2049 své naspořené prostředky z vyváženého fondu     

do fondu konzervativního. 

 Tab. 4.6  Zhodnocení prostředků ve vybraných fondech III. pilíře při využití reinvestování 

Rok Měsíční mzda  

(čistá mzda), 

valorizace 4 % 

Roční mzda 

(čistá mzda) 

10 % ze 

mzdy 

Dynamický 

fond, roční 

zhodnocení 5 

%  
(výnos 7 % - 2 % 

inflace = 5 %) 

Vyvážený 

fond, roční 

zhodnocení 

3 % 
 (výnos 5 % - 2% 

inflace = 3 %) 

Konzervativní 

fond, roční 

zhodnocení 

1,5 %  
(výnos 3,5 % - 2 % 

inflace = 1,5 %) 

2013 22 990 278 880 27 888 29 282 - - 

2038 61 288 735 456 73 546 2 269 853 - - 

2039 63 739 764 868 76 487 - 2 416 730 - 

2048 90 721 1 088 652 108 865 - 4 124 505 - 

2049 94 349 1 132 188 113 219 - - 4 301 290 

2058 134 289 1 611 468 161 147 - - 6 256 236 

   
3 500 431 

   
Zdroj: vlastní výpočet 

Tabulka nám udává, jak by se slečně Mladé při této zvolené strategii zhodnotily její 

vložené prostředky. Její vložené peníze činí 3 500 431 Kč, hodnota těchto prostředků se téměř 

zdvojnásobila, činí 6 256 236 Kč. Podrobnější verze tabulky se nachází v Příloze č. 5. 

Slečna Mladá by si tedy touto strategií našetřila 6 256 236 Kč na svůj důchod. Do 

důchodu půjde v 69 letech. Předpokládá, že by se dožila maximálně 99 let, v důchodu by tedy 

strávila 30 let. 



44 
 

Pokud by tedy výplata renty z jejích naspořených peněz trvala 30 let, její měsíční renta 

by byla ve výši 17 378 Kč. K tomu by měsíčně měla nárok na státní rentu v předpokládané 

výši 12 003 Kč. Celkově by tedy její měsíční příjem činil 29 381 Kč. To už je velmi 

nadstandardní důchod. Musíme také počítat s tím, že se pravděpodobně velmi podstatně sníží 

státní penze. Díky výši naspořených peněz, by si také mohla dovolit před důchodem snížit své 

pracovní nasazení či odejít do předdůchodu. 

Ovšem jak již bylo zmíněno výše, ve výpočtu se nezohledňuje doba strávená             

na mateřské dovolené, případná ztráta práce či snížení mzdy. 

Slečna Mladá by také mohla využít jiných forem investování. Na místo, aby svých    

10 % ze mzdy odváděla pouze do penzijních fondů, mohla by určitou část těchto peněz 

investovat do jiné formy investování. 

4.12 Investice mimo kapitálové trhy 

Penzijní reforma je postavena na možnosti investovat do fondů, které následně 

investují do akcií a dluhopisů. Lze spořit i do fondů mimo rámec penzijního spoření,          

např. do otevřených podílových fondů. Lze také investovat do hypotečních zástavních listů. 

Pokud investování na kapitálových trzích nerozumíme a připadá nám nejisté                

a nebezpečné, existují ještě další možnosti investování. Nejrozumnější je ovšem spořit si jak 

do fondů, tak využít ještě další investiční příležitosti. Čím více budeme mít portfolio 

diverzifikováno, tím větší máme šanci, že do důchodu nepůjdeme bez peněz. Pokud 

investujeme pouze do jedné investice, může se stát, že investice nevyjde a naše naspořené 

peníze ztratí svou hodnotu či o ně úplně přijdeme. Pokud budeme investovat do dvou a více 

investic, lze předpokládat, že minimálně jedna z nich nám peníze zhodnotí. 

4.12.1 Vlastní bydlení 

Jednou z možností je investování do nemovitostí. Investování do nemovitostí má svou 

logiku. Především investice do vlastního bydlení. Ta se nám vyplatí, jak v důchodu,              

tak i v průběhu celého života. [3] 

Bydlení by pro nás, ale nemělo být měsíčně přehnaně finančně náročné. Čím dražší 

nemovitost si vybereme, tím vyšší hypotéku budeme muset splácet. Může se nám také stát,   

že při splacení hypotéky již nebudeme mít peníze na další spoření. Čím větší tato nemovitost 

bude, tím vyšší budou náklady na opravy, topení či pojištění. Je značný rozdíl mezi 

vytopením dvoupokojového bytu či dvoupatrového domu. Tím samozřejmě není míněno,      

že se ve dvoupokojovém bytě máme mačkat se třemi dětmi.  
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Naše bydlení bychom měli také přizpůsobit životní fázi, ve které se nacházíme. Pokud 

budeme mít velký dům či byt, můžeme v něm žít ve stáří společně s rodinou našeho potomka. 

Můžeme tuto nemovitost darovat našim dětem a oni nám za ni pořídí menší nemovitost. Nebo 

můžeme nemovitost prodat a ze zisku si zajistit novou nemovitost k bydlení na stáří a zbylé 

peníze využít na financování měsíční renty.  

V každém případě bychom investici do vlastního bydlení měli zvážit. Pomůže nám 

snížit výdaje na důchod. Nebudeme muset nikomu platit za to, že používáme jeho byt. Navíc 

hypotéku jednoho dne splatíme, ale nájem budeme muset platit navždy.  

Investice do renovace naší nemovitosti na bydlení je také investicí na důchod. Výměna 

oken, zateplení domu či volba úspornějšího systému vytápění nám z dlouhodobého hlediska 

může zhodnotit peníze více, než kdybychom je vložili do fondu. 

Na procento příjmů, které za bydlení utratí domácnosti, ve kterých žijí ekonomicky 

aktivní lidé a domácnosti, ve kterých bydlí důchodci, se můžeme podívat v následujícím 

grafu. 

 

Graf 4.2  Výdaje na bydlení vůči příjmům 

 

Zdroj: SYROVÝ, Petr. Jak si spořit na důchod. Praha: Grada Publishing, 2012. 160 s. ISBN 978-80-247-4479-7. 

Str. 141. 

Z grafu je patrné, že nejvýhodnější jak pro domácnosti ekonomicky aktivních lidí, tak 

pro domácnosti důchodců je nemovitost v osobním vlastnictví. 
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4.12.2 Nemovitost na pronájem 

Je také možné investovat do nemovitostí na pronájem. Pokud nemovitost zdědíme       

a nechceme ji využívat k bydlení, máme dvě možnosti. Buď nemovitost prodáme              

nebo pronajmeme. Pokud ji pronajmeme, bude náš přísun finančních prostředků nekonečný, 

ne pouze jednorázový. 

Pokud se rozhodneme nemovitost na pronájem koupit, je výhodné koupit nemovitost 

s pomocí hypotéky. Nájemník nám bude platit za využívání našeho bytu. Z tohoto příjmu 

budeme splácet hypotéku, a pokud nájem převýší náklady hypotéky, vyděláme navíc na cizích 

penězích. 

Nemovitosti na pronájem také nejsou bez rizika. Přestože se trhu s nemovitostmi bude 

dařit, nemusí to znamenat, že se bude automaticky dařit i naší nemovitosti. Může se nám stát, 

že byt nebudeme umět po dlouhou dobu pronajmout. Potom musíme náklady na hypotéku 

platit z vlastních peněz. 

4.12.3 Vlastní podnikání 

Vlastní podnikání patří mezi nejvýnosnější investice. Pokud se nám ovšem daří. 

Zhodnocujeme vlastní znalosti a dovednosti. Můžeme dosahovat zajímavých zisků, kterých 

fondy nikdy nedosáhnou. Musíme mít ale na paměti, že se nám také může přestat dařit.  

Proto bychom neměli být odkázáni pouze na příjem z podnikání. Měli bychom si 

peníze zhodnocovat i v jiných investicích. Pokud tak neučiníme a naše podnikání náhle 

skončí, budeme bez příjmu. Také je důležité, zda naše firma bude pokračovat nadále               

i po našem odchodu do důchodu a zda nám z ní bude plynout dividenda. Pokud víme, že naše 

firma stojí pouze na nás, a že pokud budeme chtít odejít do důchodu, tak skončí, je jisté, že si 

na důchod musíme spořit i v jiných investicích. Může se nám podařit naši firmu prodat jiné 

společnosti, a penězi z prodeje financovat své stáří, to se nám ale také podařit nemusí. 

4.12.4 Investice do komodit 

Další možností investice, jsou investice do komodit. Lze investovat do průmyslových 

komodit. Mezi průmyslové komodity patří energetické suroviny, tzn. ropa či zemní plyn         

a dále průmyslové kovy, tzn. například měď či hliník. Dále lze investovat do drahých kovů, 

tzn. například do zlata, platiny či stříbra. Posledním druhem komodit jsou zemědělské 

komodity, tzn. například sója, kukuřice či kakao. 
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5. Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo zjistit, zda je nutné spořit si na své stáří a pokud ano,     

jak nejlépe investovat peníze. Došla jsem k závěru, že je nezbytné si na své stáří spořit. 

Nejlépe je začít si spořit peníze na důchod již v mladém věku, jakmile získáme stabilní 

zaměstnání. 

Není vhodné vkládat peníze pouze do jedné investice. Domnívám se, že nejlepším 

způsobem jak zhodnotit své peníze je investovat minimálně do tří různých forem investic.    

Po získání stabilního zaměstnání, bych doporučovala koupi vlastní nemovitosti          

na bydlení. Není však vhodné investovat do příliš malé nemovitosti, např. do garsonky s tím, 

že zatím nemáme partnera ani rodinu. Pokud rodinu plánujeme, je lepší žít dočasně 

v podnájmu. Pokud bychom totiž tuto malou nemovitost museli financovat hypotékou, pak by 

nám tato hypotéka překážela ve chvíli, kdy bychom si chtěli pořídit na hypotéku nemovitost 

větší. 

Za nezbytnou část portfolia považuji také doplňkové penzijní spoření. Oproti jiným 

produktům na kapitálovém trhu je výhodné především státním dohledem nad společnostmi a 

také státními příspěvky a úlevami na dani. Výběr fondu, do kterého se zapojíme, záleží na 

našich povahových vlastnostech. Pokud zvládneme riziko dynamických investic, mohli by 

nám pomoci k výraznějšímu zhodnocení prostředků. 

Jako třetí investici považuji za rozumné pořídit si nemovitost na pronájem. Pokud 

nemovitost na pronájem budeme financovat hypotékou, pomohou nám ji splatit naši 

nájemníci. Po splacení hypotéky, již budou finance vylepšovat náš měsíční příjem. 

Další otázkou je, po jakou dobu nám bude vyplácena renta. Doživotní důchod máme 

zajištěn z prvního pilíře. Další doživotní důchod budeme mít zajištěn z nemovitosti               

na pronájem. Vlastní bydlení nám až do konce života, odlehčí od placení nákladů                  

za využívání cizího bytu. Proto bych doporučovala jednorázový výběr z doplňkového 

penzijního spoření. Díky tomu budeme mít peníze z penzijního spoření likvidní a budeme je 

moci využít, kdyby se naskytly nečekané výdaje. Pokud bychom se rozhodli pro vyplácení 

penze po dobu určitou nebo pro doživotní rentu, přišli bychom o likviditu těchto peněz. 

Co se týče spoření na důchod, nelze poskytnout jednoznačnou radu, jak nejlépe své 

prostředky investovat. Kdyby existoval produkt, který by nám zajistil zhodnocení našich 

prostředků, využívali by jej všichni a nebylo by již třeba, aby se na finančním trhu nabízelo 

tolik možností. U finančního plánování na tak dlouhou dobu, bohužel žádné jistoty neexistují.  
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Doufám, že tato práce napomohla k pochopení nového důchodového systému České 

republiky a přispěla k rozhodnutí, zda a jakým způsobem si zajistit prostředky na důstojné 

stáří. 
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Seznam zkratek 

ČSSD  Česká strana sociálně demokratická 

ECB  Evropská centrální banka 

Kč  Korun českých 

MMF  Mezinárodní měnový fond 

MPSV  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

odst.  odstavec 

OECD  Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 

OSVČ  osoba samostatně výdělečně činná 

p.a.  ročně 

tj.  to jest 

ZDP  zákon o důchodovém pojištění
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