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Anotace 
V diplomové práci jsem se zabývala situací soukromého pojištění a penzijního připojištění 

na trhu v České republice a jejich vlivu na ekonomiku státu. 

V analytické části je definováno soukromé pojištění, zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním 

připojištění se státním příspěvkem a jsou popsány dŧvody pro pojištění. Dále jsou popsány 

typy dŧchodového pojištění a spoření ve vybraných členských státech Evropské unie a 

převoditelnost penzijního pojištění na jiné subjekty. 

Praktická část obsahuje analýzu hospodaření pojišťoven a penzijních fondŧ. Součástí je 

statistická analýza týkající se jednotlivých penzijních fondŧ. 

 

Klíčová slova: sociální zabezpečení v Evropské unii, penzijní připojištění, zákon o 

penzijním připojištění, zákon o pojišťovnictví, penzijní fond, ţivotní 

pojištění. 

Title 
 The Influence of Insurance Funds on the State Economy 

Annotation 
In the diploma thesis I dealt with the situation the private insurance and supplementary 

pension insurance on the market in the Czech Republic and their influence on the state 

economy. 

In the analytical part, private insurance is defined, the Act No. 42/1994 Coll. 

Supplementary pension insurance with state contribution and the reasons for insurance are 

describe there too. Then there are described the types of pension insurance and savings in 

selected Member States of the European Union and the portability of pension insurance to 

other subjects. 

The practical part includes an analysis of insurance companies and pension funds. 

Includes statistical analysis of the individual pension funds. 
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 ÚVOD 

Cílem práce je analýza vlivu pojistných fondŧ na ekonomiku státu. Pod pojmem pojistné 

fondy si podle literatury představuji souhrnné pojmenování institucionální investor. 

Institucionální investor je podle Slovníku bankovnictví, pojišťovnictví a kapitálových trhŧ: 

„… investor ztělesněný velkou právnickou osobou (firma, pojišťovna, banka, penzijní 

fond, investiční nebo podílový fond, nadace), jeţ disponuje obrovským majetkem a 

profesionálními správci majetku…“. Tedy institucionálním investorem je osoba, spravující 

finanční majetek velkého rozsahu, která vyuţívá profesionálních investičních metod, a 

zařezují se mezi ně otevřené a uzavřené fondy, penzijní fondy a ţivotní pojišťovny.
1
 

Všechny tyto subjekty ovlivňují ekonomiku státu, neboť investice jsou součástí hrubého 

národního produktu (HDP). 

Dále se budu hlavně zabývat penzijním připojištěním a částečně i kapitálovými a 

ţivotními fondy. 

 

Soukromé pojištění úzce souvisí s dŧchodovým zabezpečením, i kdyţ není zatím 

povinné. Soukromé pojištění zlepšuje velikost státního dŧchodu. Dŧchodové zabezpečení 

v prŧběhu let prochází mnohými změnami, které však nepřispěly k vyřešení některých 

problémŧ spojených s jeho fungováním a vývojem státu. Neexistuje přesný návod, jak by 

měl systém dŧchodového zabezpečení správně fungovat.  

V současné době jsou v České republice dŧchody financovány ze sociálního systému 

zaloţeného na prŧběţném financování, neboli na systému PAYGO (pay as you go). Tento 

systém závisí na mezigenerační solidaritě. To znamená, ţe aktivní občan v současné době 

financuje výplatu dŧchodŧ (sociální dávky) jiným neaktivním občanŧm a později budou 

jeho dávky hrazeny z příspěvkŧ budoucích aktivních pojištěncŧ. 

Celý systém sociálního zabezpečení nepracuje správným zpŧsobem. Občané nejsou 

dostatečně motivováni, aby si prodlouţily pracovní kariéru a tím i do systému přispívali 

delší dobu a byli odměněni vyšším dŧchodem, mnoho z nich spíše vyuţívá moţnosti 

předčasného odchodu do dŧchodu i za cenu sníţení penze a odčerpávají ze systému dříve. 

Lidé jsou nemotivováni k delší pracovní činnosti i rŧstem věku pro odchod do dŧchodu. 

Velikost z příspěvkŧ na dŧchodové pojištění z příspěvkŧ pracujících je menší neţ hodnota 

výdajŧ na sociální zabezpečení. Dochází tak ke zvyšování deficitu sociálního zabezpečení, 

který je hrazen z daňových výnosŧ státního rozpočtu. 

                                                 
1
 MUSÍLEK, Petr. Trhy cenných papírů. 1. vyd. Praha: Ekopress, 2002. s. 359. ISBN 80-86119-55-6.  
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Problémem správného fungování systému není jen financování, ale i nepříznivý 

demografický vývoj obyvatelstva. Nedochází k rŧstu předproduktivní skupiny obyvatel, 

která by měla přispívat do systému, ale dochází spíše k rŧstu poproduktivní skupiny, která 

systém odčerpává (zpŧsobuje to i prodluţování délky ţivota).
2
 

Výplaty dŧchodŧ jsou hlavně sloţeny ze státních dŧchodŧ, ale od roku 1994 na základě 

přijatého zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, si mohou 

lidé spořit sami na dŧchod v soukromém sektoru a mohou si tak přilepšit ke státnímu 

dŧchodu o naspořené peníze. Díky dohledu státu nad penzijními fondy a legislativou, která 

určitým zpŧsobem omezuje penzijní fondy hazardně investovat a nutí je připisovat 

účastníkŧm penzijního připojištění úroky z vloţené částky, představuje tak jakousi jistotu 

k nejistému státnímu dŧchodu. 

 

V analytické části diplomové práce je popsáno soukromé pojištění a jeho dělení. 

Podrobně je rozebrán zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění a jsou zde uvedeny 

dŧvody pro uzavírání pojištění. Je obsaţen i popis vybraných dŧchodových pojištění ve 

členských státech Evropské unie a převoditelnost penzijního připojištění na jiné subjekty. 

Praktická část obsahuje přehled hospodaření pojišťoven v rámci České asociace 

pojišťoven a penzijních fondŧ v Asociaci penzijních fondŧ, součástí je analýza vývoje 

počtu účastníkŧ a výsledkŧ hospodaření v jednotlivých penzijních fondech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Viz Příloha č.1: Vývoj populace. 
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1 SOUKROMÉ POJIŠŤOVNICTVÍ 

Pojištění představuje nástroj pro přesun rizika na jinou instituci (pojišťovnu). Pomocí 

pojištění se sniţuje celkový dopad nahodilých událostí. Pojištěním lze nahradit ztráty 

vzniklé při realizaci čistých rizik.  

Pojištění je finanční sluţbou, která za úplatu poskytuje pojistnou ochranu. 

Prostřednictvím pojištění dochází k dŧchodové stabilizaci ekonomických subjektŧ. 

Pojistitel se na základě smlouvy a pojistných podmínek zavazuje k tomu, ţe na sebe 

přebírá závazek, ţe pojištěnému poskytne pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost. 

Pojistným fondem se rozumí peněţní rezervní fond, který se tvoří a rozděluje na základě 

pojistné metody. Na tvorbě rezervního fondu se podílí všechny zúčastněné osoby. 

Příspěvky účastníkŧ do pojistného fondu závisí na velikosti moţného rizika a na 

předpokládané velikosti škod v dŧsledku realizovaných rizik.
3
  

1.1 Pojištění a jeho členění 

Pojištění je zaloţeno na několika principech. Je to princip solidarity, podmíněné 

návratnosti a neadekvátní návratnosti vloţených prostředkŧ. 

Princip solidarity je v tomto případě zaloţen na tom, ţe zaplacené pojistné se podílí na 

tvorbě rezerv pojišťovny, které pak slouţí ke kompenzaci nebo zmírnění následkŧ všech u 

pojištěných nahodilých událostí. Návratnost prostředkŧ je podmíněna právě vznikem 

nahodilých událostí. Pokud nenastane pojistná událost během trvání pojištění, tak ten, kdo 

do pojištění vloţil finanční prostředky, je nedostane zpět ani jejich část. 

Vysvětlením těchto principu mŧţe být právě pojištění odpovědnosti za škodu 

zpŧsobenou provozem vozidla. Pojistník musí hradit výši sjednaného pojistného jako 

úplatu za poskytnutí finanční sluţby pojistitelem, tak se podílí na tvorbě finančních 

prostředkŧ na krytí škod jiných pojistníkŧ. V případě bezeškodného prŧběhu pojištění 

dostává pojistník bonus, slevu na pojištění, i kdyţ z pojistky nedostal ţádné plnění. 

Opakem je „malus“ = zvýšení pojistného právě za to, ţe pojistník čerpá z finančních 

prostředkŧ pojišťovny.
4
 

                                                 
3
 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 2. vyd. Praha: Ekopress, 2005. s. 19-20. ISBN 

80-86119-92-0. 
4
 HRADEC, Milan. Pojištění a pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2005. s. 11-12. ISBN 80-86754-48-0. 
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Soukromé pojištění je upraveno dvěma hlavními zákony. Prvním je zákon č. 37/2004 

Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonŧ a druhým je zákon č. 277/2009 

Sb., o pojišťovnictví
5
.  

Zákon o pojistné smlouvě člení soukromé pojištění na  

 škodová (účelem tohoto pojištění je náhrada škody vzniklé v dŧsledku pojistné 

události) a  

 obnosová (účelem je získání obnosu neboli dohodnuté finanční částky, 

v dŧsledku pojistné události ve výši nezávislé právě na vzniku a rozsahu škody). 

Některá pojištění mohou být sjednána alternativně buď jako škodová nebo obnosová. 

Přehled ukazuje tabulka č. 1. 

Tabulka č.1: Pojištění škodové a obnosové 

Pojištění může být sjednáno jako  

pojištění: 

pouze 

škodové 

pouze 

obnosové 

oběma 

způsoby 

Majetku (věci nebo souboru věcí) ANO X X 

Majetku (jiného neţ věci nebo souboru věcí) X X ANO 

Pojištění odpovědnosti za škodu ANO X X 

Právní ochrany ANO X X 

Úvěru a záruky (kauce) ANO X X 

Finančních ztrát ANO X X 

Úrazové X X ANO 

Pro případ nemoci X X ANO 

Životní X ANO X 
Pramen: HRADEC, Milan. Pojištění a pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2005. 216 s. ISBN 80-86754-48-

0. 

Pojištění jako takové se podle zpŧsobu financování dělí na:  

 pojištění sociální (úhrada sociálních rizik a představuje pojištění povinné) a  

 pojištění komerční (soukromé, které zahrnuje krytí rizik ekonomických subjektŧ 

v návaznosti na jejich rozhodnutí a potřeby). 

Komerční pojištění se dále dělí podle druhu krytých rizik na  

 pojištění ţivotní, které kryje ţivotní rizika (jsou to například riziko úmrtí a doţití) 

 pojištění neţivotní, sem patří například rizika spojená s úrazem, nemocí, 

poţárem, odpovědností a odcizením. 

Zákon o pojišťovnictví podrobně rozděluje jednotlivá odvětví pro ţivotní a neţivotní 

pojištění, které ukazují následující tabulky č. 2 a 3. 

 

                                                 
5
 Tento zákon se podle § 2 nevztahuje na provádění nemocenského pojištění, dŧchodového pojištění, 

penzijního připojištění se státním příspěvkem, zaměstnaneckého penzijního pojištění, úrazového pojištění 

zaměstnancŧ a veřejného zdravotního pojištění, které jsou upraveny jinými zákony. 
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Tabulka č.2: Odvětví životních pojištění 

1. Pojištění 

a) pro případ smrti, pro případ doţití, pro případ doţití se stanoveného věku nebo 

dřívější smrti, spojených ţivotŧ, s výplatou zaplaceného pojistného 

b) dŧchodu 

c) pojištění úrazu nebo nemoci jako doplňkové pojištění k pojištění 

2. Stavební pojištění nebo pojištění prostředkŧ na výţivu dětí 

3. Pojištění v bodě 1 a, b a v bodě 2 spojená s investičním fondem 

4. Trvalé zdravotní pojištění podle směrnice 2002/83/ES upravující ţivotní pojištění 

5. Kapitalizace příspěvkŧ hrazených přispěvateli a následné rozdělování akumulovaných 

aktiv mezi přeţivší nebo oprávněné osoby po zemřelých 

6. Umořování kapitálu zaloţené na pojistně matematickém výpočtu, jimiţ jsou přijaty 

závazky se stanovenou dobou trvání a ve stanovené výši 

7. Správa skupinových penzijních fondŧ, včetně pojištění pro zachování kapitálu nebo 

platbu minimálního úrokového výnosu 

8. pojištění týkající se délky lidského ţivota 
Pramen: Příloha č. 1 k zákonu č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví; Část A. 

Tabulka č.3: Odvětví neživotního pojištění 

1. úrazové pojištění – s jednorázovým plněním, s plněním povahy náhrady škody, 

s kombinovaným plněním, cestujících 

2. pojištění nemoci – s jednorázovým plněním, s plněním povahy náhrady škody, 

s kombinovaným plněním, soukromé zdravotní pojištění 

3. pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných neţ dráţních vozidlech – 

motorových, nemotorových 

4. pojištění škod na dráţních vozidlech 

5. pojištění škod na leteckých dopravních prostředcích 

6. pojištění škod na plavidlech – říčních a prŧplavových, jezerních, námořních 

7. pojištění přepravovaných věcí bez ohledu na pouţitý dopravní prostředek 

8. pojištění škod na majetku jiném neţ v bodech 3 aţ 7 zpŧsobených – poţárem, 

výbuchem, vichřicí, přírodními ţivly (blesk, povodeň, záplava), jadernou energií, 

sesuvem nebo poklesem pŧdy 

9. pojištění jiných škod na majetku jiném neţ v bodech 3 aţ 7 vzniklých krupobitím nebo 

mrazem, anebo jinými pojistnými nebezpečími (loupeţí, krádeţí nebo škody 

zpŧsobené lesní zvěří), nejsou-li zahrnuta v bodě 8, včetně pojištění škod na 

hospodářských zvířatech zpŧsobených nákazou nebo jinými pojistnými nebezpečími 

10. pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z – provozu pozemního motorového a jeho 

přípojného vozidla, činnosti dopravce, provozu dráţního vozidla 

11. pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo uţití leteckého 

dopravního prostředku, včetně odpovědnosti dopravce 

12. pojištění odpovědnosti za škodu vyplývající z vlastnictví nebo uţití říčního, 

prŧplavového, jezerního nebo námořního plavidla, včetně odpovědnosti dopravce 

13. všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu mimo odvětví uvedená v bodech 10 aţ 12 – 

odpovědnost za škodu na ţivotním prostředí, zpŧsobenou jaderným zařízením, vadou 

výrobku a ostatní 

14. pojištění úvěru – obecná platební neschopnost, vývozní úvěr, splátkový úvěr, hypoteční 

úvěr, zemědělský úvěr 

15. pojištění záruky (kauce) – přímé záruky, nepřímé záruky 

16. pojištění rŧzných finančních ztrát vyplývajících – z výkonu povolání, z nedostatečného 

příjmu, ze špatných povětrnostních podmínek, ze ztráty zisku, ze stálých nákladŧ, 
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z nepředvídaných obchodních výdajŧ, ze ztráty trţní hodnoty, ze ztráty pravidelného 

zdroje příjmu, z jiné nepřímé obchodní finanční ztráty, z ostatních finančních ztrát 

17. pojištění právní ochrany 

18. pojištění pomoci osobám v nouzi během cestování nebo pobytu mimo místa svého 

bydliště, včetně pojištění finančních ztrát bezprostředně souvisejících s cestováním 
Pramen: Příloha č. 1 k zákonu č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví; Část B. 

Dalším dělením pojištěním, o kterém se zmíním a určitě ne posledním, je dělení podle 

potřeby zajištění budoucích závazkŧ. Ty se dělí na: 

 riziková: u těchto pojištění se veškeré pojistné ihned spotřebovává a nevytváří se 

ţádná rezerva na krytí budoucích nárokŧ (příkladem je havarijní pojištění nebo 

pojištění úvěru) 

Schéma č.1: Průběh rizikového pojištění 

 
Pramen: DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 2. vyd. Praha: Ekopress, 

2005. s. 30. ISBN 80-86119-92-0. 

 

 rezervotvorná: jsou to převáţně zástupci dlouhodobého pojištění, u kterých se 

předpokládá, ţe na konci pojistné smlouvy vznikne pojištěnému nárok na pojistné 

plnění. Část pojistného se spotřebovává na krytí rizika a část slouţí jako 

technická rezerva ke krytí očekávaných nárokŧ. Technická rezerva je vyplacena 

při doţití (u kapitálového ţivotního pojištění), bývá často navýšena o výnosy 

z rezerv.
6
 

Schéma č.2: Průběh rezervotvorného pojištění 

 
Pramen: DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 2. vyd. Praha: Ekopress, 

2005. s. 30. ISBN 80-86119-92-0. 

                                                 
6
 HRADEC, Milan. Pojištění a pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2005. s. 101. ISBN 80-86754-48-0. 



 

 16 

1.2 Ţivotní pojištění 

Tímto pojištěním se pojišťuje riziko smrti nebo riziko doţití, ale většinou se smlouva 

uzavírá na obě rizika. Dochází i ke kombinaci s více riziky, jako je pojištění úrazu nebo 

pojištění nemoci.  

Ţivotní pojištění představuje dlouhodobou formu pojištění. Uzavírá se nejméně na dobu 

pěti let, převáţně se však uzavírá na deset nebo více let. Pojistník tím, ţe pravidelně ukládá 

část svého příjmu na budoucí spotřebu (do pojištění), dochází k tlumení inflační křivky. To 

samé se projevuje i u penzijního připojištění, u něho se však jedná o spoření na stáří. 

Pojišťovny v prŧběhu trvání pojištění přijaté pojistné investuje do finančních instrumentŧ 

(státní dluhopisy, dluhopisy a akcie společností), finanční prostředky umisťuje do 

termínovaných vkladŧ. Ţivotní pojištění tím, ţe se jedná o dlouhodobý produkt, umoţňuje 

vyuţít finanční prostředky pro podporu likvidity bank, realizaci investičních záměrŧ 

podnikŧ.  

Ţivotní pojištění představuje pro státní rozpočet přínos ve formě odvedené daně ze ziskŧ 

pojišťoven a ve formě sráţkové daně, která se vypočítává z rozdílu mezi vyplaceným 

pojistným plněním a přijatým pojistným. 

Soukromá ţivotní pojištění mají postavení ve třetím pilíři dŧchodového systému i v ČR, 

ale dosud rezervy z ţivotního pojištění jsou zanedbatelnou veličinou 

z makroekonomického pohledu. 

Při výpočtu pojistného se musí brát ohled na pojistný produkt, obchodní rozloţení, 

strukturu provizního systému, minimální pojistné, procentní rozloţení zpŧsobu placení, 

strukturu odbytného, administrativní náklady a na vývoj inflace. Po tomto výpočtu je pak 

stanoveno bruttopojistné, které se skládá z nettopojistného a správních nákladŧ. 

Nettopojistné (čisté pojistné) představuje kalkulovanou částku pojistného, která by 

pokryla pojistná plnění pojišťovny v případě pojistné události. Čisté pojistné se také skládá 

ze dvou částí a to ze spořící s rizikové sloţky. Spořící sloţka představuje pojistnou částku 

zvýšenou o zhodnocení garantovanou pojistitelem. Tato částka bude vytvořena do doby 

ukončení pojištění, pokud nenastane nepředvídaná pojistná událost. Riziková sloţka je 

připravena pro krytí případné pojistné události. Pojistitel ji vytváří z dŧvodu toho, ţe 

v případě tragické události by dosud naspořené prostředky nestačily na výplatu pojistné 

částky. 
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Správní náklady jsou veškeré náklady pojistitele spojené jak se zaloţení tak s vedením 

pojištění
7
 a zahrnují i ziskovou přiráţku.

8
 

1.2.1 Druhy životního pojištění
9
 

Ţivotní pojištění se nejčastěji dělí na několik druhŧ, které mají rŧzné vlastnosti, výhody a 

nevýhody, liší se i ve sloţkách pojistného. Základní rozdíl ve vlastnostech druhŧ ţivotního 

pojištění ukazuje následující tabulka. 

Tabulka č.4: Druhy životního pojištění a jejich vlastnosti 

Vlastnosti 
Druh ţivotního pojištění 

Rizikové Kapitálové Flexibilní Investiční Dŧchodové 

Krytí rizika (smrti) X X X X - 

Tvorba kapitálové hodnoty - X X X X 

Aktivní ovlivňování výnosu - - - X - 

Garantované zhodnocení - X X - X 

Flexibilita - - X X - 

Daňová uznatelnost - X X X X 
Pramen: http://www.finance.cz/pojisteni/informace/zivotni/druhy/ 

Rizikové životní pojištění 

V tomto případě se výlučně platí za to, ţe je účastník pojištěn na určitou částku na smrt. 

Pojistné je spotřebováváno na krytí pojistné ochrany. Pojištění neobsahuje ţádnou spořící 

sloţku a v případě ukončení pojistky finanční prostředky patří pojišťovně. Naopak 

v případě úmrtí klienta dochází k výplatě pojistné částky pozŧstalým. 

Rizikové pojištění má určité výhody a nevýhody. Výhodou je, ţe je garantována pojistná 

částky pro případ smrti, která napomŧţe pozŧstalým, moţnost rozšíření pojistné ochrany o 

rŧzná připojištění (úrazu, trvalých následkŧ), dá se sjednat pevné nebo klesající pojistné 

částky a délka pojištění je jiţ od jednoho roku. Hlavní nevýhodou spoření je, ţe nezahrnuje 

spořící sloţku a nesplňuje podmínky pro daňovou uznatelnost. 

Kapitálové životní pojištění 

Kapitálové pojištění se uzavírá pro případ smrti nebo doţití, v obou případech mŧţe být 

plnění stejná nebo se mohou lišit. Pojištění, jak říká název, zahrnuje i garantované finanční 

zhodnocení prostředkŧ, které je omezeno maximální výší technické úrokové míry na 2,4%. 

Kapitálové pojištění patří spíše do dlouhodobého spoření, jelikoţ nejlepšího zhodnocení 

prostředkŧ je dosahováno po 10 a více letech. 

                                                 
7
 Mezi výlohy pojistitele se zahrnují například náklady na formuláře, mzdové a provozní náklady, na 

administrativní práci spojenou se zavedením pojištění do výpočetního systému, na vyřízení pojistných 

událostí, na informační materiály a na zpracování výroční zprávy. 
8
 HRADEC, Milan. Pojištění a pojišťovnictví. 1. vyd. Praha: VŠFS, 2005. s. 103-104. ISBN 80-86754-48-0. 

9
 http://www.finance.cz/pojisteni/informace/zivotni/druhy/ 
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Výše pojistného se rozděluje na správní náklady, rizikovou sloţku a zbývající část slouţí 

k tvorbě rezerv. V případě smrti je vyplacena sjednaná pojistná částka a při doţití je 

vyplacena pojistná částka i s podíly na výnosech. 

Výhodou spoření je právě zmíněná sjednaná částka pro případ smrti nebo doţití, 

zaručené minimální zhodnocení finančních prostředkŧ, moţnost rŧzných připojištění a 

daňová uznatelnost, kdy je moţno odečíst aţ 12 000,- Kč od základu daně. Mezi nevýhody 

patří nemoţnost libovolného nastavení pojištění, nebo moţnost aktivně ovlivňovat tvorbu 

kapitálové hodnoty pojištění. 

Investiční životní pojištění 

Kombinuje pojistnou ochranu a zajímavé zhodnocení. Většinou přináší vyšší zvýhodnění 

neţ kapitálové pojištění (garantovaný výnos). Účastník pojištění si mŧţe zvolit z několika 

investičních fondŧ, které se liší zhodnocením prostředkŧ a mírou rizika na straně klienta, 

která je samozřejmě závislá na zvolené investiční strategii. Během doby trvání pojištění 

existuje moţnost změny poměru prostředkŧ mezi pojistnou ochranu a zhodnocení, změna 

výše pojistného nebo rozloţení prostředkŧ mezi vybrané fondy. 

Za investované prostředky jsou nakoupeny vybrané podílové jednotky, které jsou vedeny 

na individuálním účtu klienta. V případě jeho úmrtí je buď vyplácena pojistná částka, nebo 

hodnota individuálního účtu, nebo obojí podle podmínek pojišťovny. 

Za hlavní nevýhody tohoto pojištění je nezaručená výše zhodnocení, která je závislá na 

kolísání kapitálového trhu, a ţe není garantovaná ani částka při doţití. 

Důchodové pojištění 

Základním cílem pojištění je zvýšení ţivotního standardu v dŧchodovém věku. Po 

dosaţení určité výše věku bude oprávněné osobě vyplácena naspořená částka ve formě 

pravidelného dŧchodu nebo jednorázového vyplacení. Výplata naspořené částky mŧţe mít 

podobu výplaty dŧchodu ve zvolených periodách nebo po stanovený počet let. Výše 

pojistné částky a délka pojištění je zcela na účastníkovi. Součástí pojištění je i protiinflační 

program, který zvyšuje výši pojistného a pojistné částky o míru inflace. Je tu i moţnost 

připojení doplňkových pojištění např. úrazu. 

Dŧchodové pojištění není totoţné s penzijním připojištěním (penzijní připojištění je 

popsáno níţe). U dŧchodového pojištění se neposkytuje státní příspěvek. 
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1.3 Neţivotní pojištění 

Neţivotním pojištěním jsou kryta rŧzná rizika. Rizika ohroţující zdraví a ţivot osob 

(úraz, nemoc, invalidita), rizika vyvolávající věcné škody (odcizení, vandalství, ţivelní 

rizika), rizika vyvolávající finanční ztrátu (odpovědnostní rizika, přerušení provozu a 

další). Neţivotní pojištění se dělí to těchto oblastí: 

 neţivotní pojištění osob (úrazové pojištění, nemocenské pojištění) 

 pojištění majetková (pojištění domácností, havarijní pojištění nebo ţivelní 

pojištění) 

 pojištění odpovědnostní (za škody při provozu vozidel, při pracovním úrazu nebo 

nemoci z povolání a profesní pojištění) 

 pojištění právní ochrany (zahrnuje krytí nákladŧ v souvislosti s právními úkony, 

s prosazením poţadavkŧ na náhradu škod pojistného) 

 cestovní pojištění (zdravotní pojištění, úrazové pojištění, pojištění zavazadel a 

další).
10

 

Z těchto všech neţivotních pojištění se částečně zmíním o neţivotním pojištění osob, 

které mŧţe být úzce spojováno s ţivotním pojištěním formou doplňkového pojištění. 

1.3.1 Neživotní pojištění osob 

Neţivotní pojištění osob, jak je uvedeno výše se dělí do dvou základních skupin, a to na 

úrazové pojištění a nemocenské pojištění. 

Úrazové pojištění zaručuje výplatu pojistného plnění v případě úrazu s přechodným 

nebo trvalým tělesným poškozením, nebo smrti pojištěného. Pojišťovny uplatňují při 

pojistném plnění výluky z výplaty: pro úrazy spojené se sebevraţdou nebo sebevraţednými 

pokusy, s trestnými činy nebo pod vlivem alkoholu. 

Pojistné plnění kryje trvalé následky úrazŧ, nebo smrti následkem úrazu. Pojistné částky 

se proto odvíjí od výše případného pojistného plnění. Spolu s úrazovým pojištěním jsou 

uzavírána i jiná plnění jako jsou například plnění za dobu nezbytného léčení, za dobu 

pracovní neschopnosti nebo za pobyt v nemocnici. Pojistného plnění z tohoto pojištění se 

vyplácí buď jednorázovým vyrovnáním, nebo jako dŧchod po časově omezenou dobu nebo 

doţivotně. 

Nemocenské pojištění (komerční) představuje doplněk povinnému zdravotnímu 

pojištění a povinnému sociálnímu nemocenskému pojištění, v případech, kdy nejsou určité 

                                                 
10

 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 2. vyd. Praha: Ekopress, 2005. s. 119-139. 

ISBN 80-86119-92-0. 
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potřeby účastníka kryty nebo zahrnuty v povinném pojištění. Do oblasti pojištění patří 

pojištění léčebných výloh v zahraničí, nadstandardního vybavení při pobytu v nemocnici, 

váţného onemocnění, nebo pojištění stomatologických výkonŧ nehrazených veřejným 

zdravotním pojištěním.  

Pojistné se odvozuje od velikosti pojistného plnění, druhu pojištění, věku a pohlaví 

pojištěné osoby. 
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2 PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ 

Hlavním úkolem penzijního připojištění je zabezpečit občanŧm další zdroj příjmŧ, které 

doplní dŧchody z dŧchodového pojištění a přispějí k udrţení přiměřené ţivotní úrovně.
11

  

Doplňkový dŧchodový systém je v České republice upraven od roku 1994 formou 

penzijního připojištění se státním příspěvkem.  

Penzijní připojištění je legislativně upraveno zákonem č.42/1994 Sb., o penzijním 

připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonŧ souvisejících s jeho 

zavedením.  

Zákon byl do konce roku 2009 změněn více neţ 20krát. Vývoj penzijního připojištění  se 

mŧţe rozlišit do dvou etap. První etapa představuje období od vzniku po rok 1999. 

V tomto roce byla schválena novela zákona o penzijním připojištění, která vnesla do 

připojištění nové prvky a zahájila novou etapu. Změny se týkaly především postavení a 

investiční činnosti penzijních fondŧ, zvýšení pravomocí orgánŧ státního dozoru, podmínek 

pro nárok na dávky penzijního připojištění, zvýšení státního příspěvku a daňového 

zvýhodnění penzijního připojištění. Úkolem změn bylo posílit stabilitu, bezpečnost a 

podpořit další rozvoj.
12

 

Zásadní změnou v roce 2009 bylo rozšíření ochrany spotřebitele zavedením dalších 

informačních povinností seznamujících před uzavřením smluvního vztahu zájemce 

s podstatnými skutečnostmi o penzijním fondu, zprostředkovateli a údaji o výši provizí či 

jiných nákladech spojených se smluvním vztahem. Od účinnosti novely jiţ nemŧţe 

zaměstnavatel ovlivňovat rozhodnutí zaměstnance při výběru penzijního fondu. Zajišťuje 

tak podporu principu dobrovolnosti a individuálnosti. Novela zakotvuje moţnost zpoplatnit 

odbytné a převody prostředkŧ poplatníkŧ realizovaných častěji neţ jednou za pět let. Tato 

lhŧta je minimální pro pokrytí nákladŧ spojených se zaloţením smlouvy. Cílem je omezení 

častých přechodŧ účastníkŧ mezi penzijními fondy.
13

 

2.1 Základní ustanovení penzijního připojištění 

Zákon upravuje činnost penzijních fondŧ, státní dozor nad penzijním připojištěním a 

změny některých zákonŧ. Zavedením zákona o penzijním připojištění došlo ke změnám u 

těchto zákonŧ: o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí o dani z příjmŧ, 
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 PŘIB, Jan. Kdy do důchodu a za kolik. 10. vyd. Praha: Grada, 2009. 128 s. ISBN 978-80-247-2805-6. 
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 PŘIB, Jan. Kdy do důchodu a za kolik. 10. vyd. Praha: Grada, 2009. 128 s. ISBN 978-80-247-2805-6. 
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 APF ČR. Penzijní připojištění se státním příspěvkem [online]. Duben 2010, [cit. 2011-02-21]. < 
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o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, o 

pojistném na všeobecné zdravotní pojištění a zákon o ţivnostenském podnikání.  

Penzijním připojištěním se rozumí shromaţďování peněţních prostředkŧ od účastníkŧ 

a státu poskytnutých ve prospěch účastníkŧ, následné nakládání s prostředky a vyplácení 

dávek penzijního připojištění. Zákonem je přesně definováno, ţe penzijní připojištění 

mohou vykonávat pouze penzijní fondy. 

Účastníkem mŧţe být fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem na území České 

republiky nebo s bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, pokud je 

účastna dŧchodového pojištění nebo pobírá dŧchod z českého dŧchodového pojištění. 

Účast se uzavírá písemnou smlouvou. Účast jako taková je dobrovolná. 

V penzijním připojištění je zakázána diskriminace podle pohlaví, rasy, barvy pleti, 

jazyka, víry, náboţenství, politického smýšlení, či majetku, rodu, zdravotního stavu nebo 

věku. 

2.2 Penzijní fond 

Penzijní fond je právnickou osobou
14

 na území České republiky, provozující penzijní 

připojištění. Jiné osoby nesmí ve své firmě ani názvu obsahovat označení „penzijní fond“. 

Banka vykonávající funkci depozitáře pro penzijní fond a ani zdravotní pojišťovna nesmí 

nabývat akcie fondu. Při nabytí nesmí vykonávat následující akcionářská práva: účast a 

hlasování na valné hromadě, svolat mimořádnou valnou hromadu a nebo podat u soudu 

návrh na určení neplatnosti usnesení valné hromady. 

Na rozdíl od jiných akciových společností penzijní fond nelze zaloţit na základě veřejné 

nabídky akcií. Smí vydávat jen akcie stejné jmenovité hodnoty znějící na jméno a nesmí 

vydávat akcie za zvýhodněných podmínek pro zaměstnance a prioritní akcie. 

Základní kapitál musí činit nejméně 50.000.000,- Kč, který je tvořený pouze peněţitými 

vklady, které musí být splaceny před podáním ţádosti. Zvýšení kapitálu lze provést jen 

peněţitými vklady. Nové akcie nesmí být nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. 

K zaloţení a činnosti penzijního fondu je nutné povolení, o kterém na základě ţádosti 

rozhoduje Česká národní banka (do 60 dnŧ) a ţádá Ministerstvo práce a sociálních věcí o 

stanovisko. 

Ţádost o povolení má určité povinné údaje, které musí obsahovat. Jsou to: obchodní 

firma a sídlo penzijního fondu, výše základního kapitálu, věcné a organizační předpoklady 

pro činnost, odbornou zpŧsobilost navrhovaných členŧ představenstva a dozorčí rady a 
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depozitáře. Dále se k ţádosti připojují: listiny stvrzující zaloţení akciové spolčenosti, 

splacení základního kapitálu a jeho pŧvod, stanovy, návrh statutu a penzijního plánu 

penzijního fondu.  

Představenstvo fondu musí být nejméně pětičlenné a současně dozorčí rada musí mít 

nejméně tři členy (počet členŧ dozorčí rady musí být dělitelný třemi). Členem orgánŧ 

penzijního fondu mŧţe být jen osoba starší 18 let, která není poslancem, senátorem, 

členem vlády, Nejvyššího kontrolního úřadu, zaměstnancem České národní banky, členem 

orgánu jiného penzijního fondu a pojišťovny, zaměstnancem jiného penzijního fondu a 

další. Členové orgánŧ i zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost. 

Podrobně je v zákoně popsána funkce depozitáře. Změna musí být schválena Českou 

národní bankou, ta mŧţe i rozhodnout o změně depozitáře pokud porušuje povinnosti dané 

mu zákonem. U depozitáře se zřizují samostatné běţné účty pro přijímání a vracení 

příspěvkŧ účastníkŧ, poskytování a vracení státních příspěvkŧ, pro financování činnosti a 

pro umisťování a ukládání prostředkŧ penzijního fondu. 

2.3 Statut a penzijní plán 

Statut i penzijní plán musí být přístupné kaţdému. Změny statutu a penzijního plánu 

musí být schváleny Českou národní bankou.  

Statut musí obsahovat
15

:  

 rozsah činnosti,  

 zaměření a cíle investiční politiky,  

 zásady hospodaření fondu,  

 zpŧsob pouţití zisku,  

 obchodní firmu a sídlo depozitáře  

  zpŧsob zveřejňování zpráv o hospodaření s majetkem. 

Penzijní plán musí stanovit
16

:  

 druhy penzí a ostatních dávek penzijního připojištění,  

 podmínky nároku na dávky a jejich výplatu,  

 zpŧsob výpočtu dávek,  

 dŧvody vypovězení penzijního připojištění,  

 výši příspěvkŧ,  
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 podmínky odkladu nebo přerušení placení a změny výše příspěvkŧ,  

 pravidla a zpŧsob placení, postu při neplacení či zpoţdění,  

 podmínky převzatí peněţních prostředkŧ 

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

hospodaření penzijního fondu. 

Penzijní plán musí upravovat podmínky nároku účastníkŧ na starobní penzi a 

jednorázové vyrovnání. Plán je sestavován jako příspěvkově definovaný, kde výše penze 

závisí na úhrnu příspěvkŧ a podílu účastníka na výnosech hospodaření a věku, od které se 

poskytuje penze. Výše penze a příspěvkŧ se stanovuje podle pojistně matematických zásad 

s přihlédnutím k výnosŧm hospodaření penzijního fondu. 

2.4 Vznik a zánik penzijního připojištění 

Připojištění vzniká na základě smlouvy mezi účastníkem a penzijním fondem. Účastník 

mŧţe uzavřít pouze jednu smlouvu s jedním penzijním fondem. Součástí smlouvy je 

penzijní plán, který je k ní připojen. Před uzavřením smlouvy s plánem a statutem musí být 

účastník seznámen. Podpisem smlouvy se účastník zavazuje platit příspěvky a penzijní 

fond se zavazuje poskytovat účastníkovi dávky penzijního připojištění. Ve smlouvě se 

uvádí pro případ smrti nárok na odbytné pro určitou osobu nebo osoby a jeho rozdělení na 

tyto osoby. 

Účastník mŧţe připojištění kdykoliv písemně vypovědět. Penzijní fond mŧţe stanovit 

výpovědní lhŧtu, která nesmí být delší neţ dva měsíce. Fond do 30 dnŧ potvrzuje přijetí 

výpovědi a sděluje datum zániku připojištění. 

Vypovězení smlouvy mŧţe být i ze strany penzijního fondu. V případě, ţe účastník po 

dobu šesti měsícŧ neplatil příspěvky, nebo neuvedl pravdivé údaje při uzavírání smlouvy. 

Penzijní připojištění účastníka zaniká dnem ukončení výplaty poslední penze, výplaty 

jednorázového vyrovnání, ke kterému bylo připojištění vypovězeno, výplaty odbytného při 

zániku penzijního fondu
17

, ukončení trvalého pobytu na území České republiky, nebo 

úmrtím účastníka. 

Účastník mŧţe připojištění přerušit, pokud platil příspěvky po 36 měsícŧ, nebo v případě 

dalšího přerušení po 12 měsících placení příspěvkŧ. Při přerušení má účastník nárok na 

podíl na výnosech u fondu.  
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2.5 Nárok z penzijního připojištění 

Z penzijního připojištění se poskytují tyto typy dávek:  

 penze (doţivotní pravidelná výplata peněţní částky),  

 jednorázové vyrovnání a  

 odbytné.  

Dávky se vyplácí ve lhŧtách a zpŧsobem podle penzijního plánu nebo podle dohody 

s příjemcem.  

Z penzijního připojištění jsou poskytovány penze:  

 starobní (podmínkou nároku je dosaţení věku stanoveného penzijním plánem),  

 invalidní (podmínkou je přiznání plného invalidního dŧchodu),  

 výsluhové (podmínkou nároku je dosaţení doby penzijního připojištění) a  

 pozŧstalostní (podmínkou nároku je úmrtí účastníka). 

Pro nárok na penzi je nutností platit příspěvky do připojištění po určitou dobu 

stanovenou penzijním plánem, která je stanovena od 36 měsícŧ do 60 měsícŧ. Pro nárok na 

starobní penzi je nutná pojistná doba od 60 měsícŧ do 120 měsícŧ. 

Starobní, invalidní a výsluhová penze náleţí jen účastníkovi, na rozdíl od pozŧstalostní 

penze, která náleţí fyzické osobě (či více osobám) určené účastníkem. 

Nárok na odbytné je po zaplacení příspěvkŧ po 12 měsících a připojištění zaniklo 

výpovědí nebo dohodou, nebo osobám určeným ve smlouvě při úmrtí účastníka. Odbytné 

představuje úhrn příspěvkŧ zaplacených účastníkem a podílu na výnosech hospodaření 

penzijního fondu odpovídajícího výši zaplacených příspěvkŧ. Státní příspěvky jsou 

vráceny ministerstvu. 

Účastník zaniklého penzijního připojištění, který nemá nárok na penzi a nebylo 

vyplaceno odbytné, má nárok na převedení příspěvkŧ, státního příspěvku a podílu na 

výnosech hospodaření fondu k jinému penzijnímu fondu, pokud s tím pŧvodní penzijní 

fond souhlasí. 

Účastníci musí být kaţdoročně písemně informováni o výši všech prostředkŧ 

evidovaných ve prospěch jejich nárokŧ a o stavu těchto nárokŧ i s údaji o výši připsaného 

procenta zhodnocení prostředkŧ účastníka. Zpráva o hospodaření penzijního fondu a 

stanovy musí být dostupné všem účastníkŧm včetně příjemcŧ penzí. 
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Schéma č.3: Orientační schéma penzijního připojištění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pramen: Propagační leták Allianz penzijní fond, a.s. 

2.6 Příspěvky účastníků 

Výše příspěvkŧ se vypočítává na měsíc a nesmí být niţší neţ je zakládající nárok na 

státní příspěvek (min. 100,-Kč). Účastník nemŧţe platit příspěvek u více penzijních fondŧ 

současně. Účastník má právo změnit výši příspěvku, ale jen do budoucna. 

Příspěvek za účastníka mŧţe platit zaměstnavatel za zaměstnance nebo i třetí osoba, ale 

musí to být nahlášeno. Na příspěvek hrazený zaměstnavatelem za zaměstnance se 

neposkytuje státní příspěvek. Zaměstnavatel nemá ovlivňovat zaměstnance při výběru 

penzijního fondu. Zaměstnavatel příspěvky hradí z fondu kulturních a sociálních potřeb. 

2.7 Státní příspěvky 

Státní příspěvky jsou poskytovány ze státního rozpočtu. Penzijní fond je musí evidovat a 

hospodaří s nimi stejně jako s příspěvky účastníkŧ. Státní příspěvek se stanoví podle výše 

měsíčního příspěvku účastníka podle příspěvkového penzijního plánu. Vláda mŧţe zvýšit 

státní příspěvek nařízením. 

Příspěvky účastníka 

Výnosy z příspěvkŧ účastníka 

Státní příspěvky 

Výnosy ze státních příspěvkŧ 

Konto účastníka u fondu 

Odbytné 

Penze  Jednorázové vyrovnání 

Starobní penze Invalidní penze Výsluhová penze Pozŧstalostní penze 
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Ţádost o poskytnutí státního příspěvku podává penzijní fond ministerstvu za všechny 

účastníky, kterým náleţí. Ministerstvo pak příspěvek poukazuje na účet penzijního fondu. 

Neprávem poukázané částky státního příspěvku musejí být ministerstvu vráceny. 

2.8 Hospodaření penzijního fondu 

Penzijní fond musí hospodařit s majetkem odborně, s cílem spolehlivého výnosu a nesmí 

s majetkem nakládat v rozporu se zájmy účastníkŧ. Obhospodařování majetku mŧţe být 

svěřeno třetí osobě podle pravidla o podmínkách pro svěření majetku fondu kolektivního 

investování k obhospodařování. Penzijní fondy mají moţnost vykonávat i jinou činnost, ale 

musí bezprostředně souviset s penzijním připojištěním. 

Peněţní prostředky v penzijním fondu musí být umísťovány tak, aby byla zaručena 

bezpečnost, kvalita, likvidita a rentabilita skladby finančního umístění jako celku. 

Prostředky jsou zejména umísťovány do dluhopisŧ členského státu Organizace pro 

ekonomickou spolupráci nebo centrální banka státu, do dluhopisŧ vydaných Evropskou 

investiční bankou, Evropskou (nebo Mezinárodní) bankou pro obnovu a rozvoj, do 

podílových listŧ otevřených podílových fondŧ, do cenných papírŧ, do movitých věcí 

zaručujících bezpečné uloţení prostředkŧ a do nemovitostí slouţících zcela nebo převáţně 

k podnikání nebo bydlení. 

Peněţní prostředky mohou být uloţeny i na vkladových účtech, vkladních kníţkách a na 

vkladech potvrzených vkladovým certifikátem nebo vkladním listem u banky. U jedné 

banky výše uloţených prostředkŧ však nesmí přesáhnout 10% majetku fondu nebo 

20.000.000 Kč. 

Zajišťovací obchody (derivátové a opční) mohou být uzavírány fondem pouze za 

podmínky, ţe slouţí ke sníţení rizika plynoucího z kurzŧ cenných papírŧ, úrokových měr a 

devizových kurzŧ aktiv v portfoliu fondu.  

Fondy jsou zákonem omezeny o svém rozdělení majetku. Hodnota cenných papírŧ od 

jednoho emitenta a ani celková hodnota movitých a nemovitých věcí nesmí přesáhnout 

10% majetku fondu. Nejvíce 50% majetku musí být uloţeno do aktiv znějících na měnu, 

ve které jsou uvedeny závazky fondu vŧči účastníkŧm. Fond je omezen i tím, ţe nesmí 

nakupovat akcie jiného penzijního fondu a vydávat dluhopisy. 

Nejméně 5% zisku fondu připadá do rezervního fondu a nejvíce 10% se rozděluje podle 

rozhodnutí valné hromady. Zbývají část se pouţívá ve prospěch účastníkŧ a osob, kterým 

ten příslušný rok připojištění zaniklo. 
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Při ztrátovém hospodaření se ke krytí ztráty pouţije nerozdělený zisk z minulých let 

(rezervní fond a další fondy tvořené ze zisku). Při nedostatku těchto zdrojŧ je ztráta kryta 

sníţením kapitálu, který nesmí klesnout pod 50.000.000,- Kč.  

Penzijní fond je povinen zveřejňovat zprávy o hospodaření a přehled o umístění 

prostředkŧ. Zprávy o hospodaření se předkládají České národní bance, ministerstvu a 

depozitáři. 

Fond musí evidovat veškeré příspěvky zaplacené ve prospěch jednotlivých účastníkŧ, 

v rozdělení na příspěvky účastníka, příspěvky účastníka nárokovatelné na odpočet ze 

základu daně z příjmŧ účastníkem, příspěvky placené zaměstnavatelem a na ostatní 

příspěvky zaplacené ve prospěch účastníka. Odděleně ještě eviduje stav státních příspěvkŧ 

účastníkŧ a podílŧ na výnosech hospodaření.  

Doklady související s penzijním připojištěním účastníka musí být ukládány a uschovány 

podobu deseti let po podání ţádosti o státní příspěvek a tři roky po výplatě poslední dávky 

penzijního připojištění účastníkovi. 

Informace o účastníkovi se mohou poskytovat jen s jeho souhlasem, mimo údajŧ pro 

Českou národní banku při výkonu dohledu nad finančním trhem nebo ministerstvu při 

výkonu státního dozoru v souvislosti s poskytováním a vrácením státního příspěvku. 

2.9 Ukončení činnosti penzijních fondů a vypořádání nároků 

Zrušení a likvidace penzijního fondu se řídí obchodním zákoníkem, zrušuje se dnem 

rozhodnutí České národní banky o odnětí povolení. Česká národní banka musí povolovat 

rozdělení a fúzi penzijních fondŧ a jmenuje likvidátora. Penzijní fond v likvidaci jiţ nesmí 

uzavírat nové smlouvy. 

Při zrušení penzijního fondu rozdělením nebo splynutím má účastník právo odmítnout 

penzijní připojištění u nově vzniklého fondu. Nároky ze zrušených fondŧ se převádějí do 

penzijního připojištění u nově vzniklých penzijních fondŧ. 

Při zrušení fondu bez právního nástupce se nároky účastníkŧ vypořádají výplatou 

jednorázového vyrovnání nebo odbytného, pokud nedojde k dohodě o převedení 

prostředkŧ k jinému penzijnímu fondu. 

2.10 Dohled nad penzijními fondy 

Činnost fondŧ a depozitáře podléhá dohledu České národní banky. Česká národní banka 

dohlíţí na dodrţování zákona, zvláštních právních předpisŧ, statutu a penzijního plánu, dbá 

na ochranu účastníkŧ, mŧţe poţadovat od penzijního fondu informace o jeho činnosti, 
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pověření zaměstnanci České národní banky se mohou účastnit jednání orgánŧ penzijního 

fondu, také uveřejňuje seznam všech penzijních fondŧ. 

Penzijní fond je povinen předkládat kaţdoročně České národní bance seznam akcionářŧ, 

informovat o kaţdé změně v tomto seznamu, předkládat usnesení rejstříkového soudu o 

zápisu změny. 

Česká národní banka při zjištění porušení nebo neplnění povinností fondem, mŧţe podle 

závaţnosti nedostatkŧ uloţit odstranění zjištěných nedostatkŧ, nebo pozastavit na 

vymezenou dobu (nejdéle na šest měsícŧ) oprávnění představenstva nakládat s majetkem 

penzijního fondu, zároveň musí ustanovit na tuto dobu správce majetku, kterého pověří 

jednáním jménem fondu, neţ bude valnou hromadou zvoleno nové představenstvo, nebo 

mŧţe odejmout povolení
18

. 

2.11 Státní dozor nad poskytováním státního příspěvku 

Penzijní fond mimo dohledu České národní banky podléhá i státnímu dozoru 

ministerstva. Tomuto dozoru podléhá činnost fondu i depozitáře v souvislosti 

s poskytováním a vrácením státního příspěvku. Ministerstvo dohlíţí na dodrţování zákona 

o penzijním připojištění a dbá na ochranu účastníkŧ, prověřuje seznamy účastníkŧ 

penzijních fondŧ, aby byl státní příspěvek poskytnut za kaţdého účastníka pouze jednou.  

Ministerstvo je povinno prověřit, zda účastník splňuje stanovené podmínky a zda 

penzijní připojištění nezaniklo úmrtím účastníka. Ministerstvo smí poţadovat od 

Ministerstva vnitra prověření v informačním systému evidence obyvatel. V systému se 

prověřují následující údaje: jméno, příjmení, rodné číslo, datum ukončení trvalého pobytu 

účastníka (občan České republiky), druh pobytu účastníka (cizinec), datum úmrtí 

účastníka. 

Ministerstvo prověřuje vznik nároku účastníka na dávku penzijního připojištění, na 

výplatu a vznik nároku na převedení příspěvkŧ včetně státního příspěvku. Zaměstnanci 

ministerstva jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dověděli 

při výkonu státního dozoru.  

 

 

 

                                                 
18

 Povolení mŧţe být odejmuto ze tří dŧvodŧ: v ţádosti byly zakladateli vědomě uvedeny nesprávné údaje, 

pokračování činnosti penzijního fondu by ohroţovalo nároky účastníkŧ (např. v hospodaření se projevují 

závaţné nedostatky), jestliţe Česká národní banka rozhodla o změně depozitáře a penzijní fond neuzavřel 

novou depozitářskou smlouvu. 
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3 DŮVODY PRO POJIŠTĚNÍ 

Účelem jakéhokoliv pojištění je zajištění účastníka po nenadálé události, kdy mu pojistné 

plnění pomŧţe vyrovnat se s nastalou situací, nebo jeho nejbliţším. V případě kapitálového 

a investičního ţivotního pojištění, a hlavně dŧchodového pojištění a penzijního připojištění 

je jejich hlavním úkolem zabezpečit občanŧm dodatečný zdroj příjmŧ, jako doplněk 

k penzi z dŧchodového pojištění. Tyto dodatečné finanční prostředky by mohli napomoci 

k udrţení si podobné ţivotní úrovně jako před odchodem do starobního i invalidního 

dŧchodu.  

3.1 Hodnota vyplácené státní penze 

Při současném dŧchodovém systému je velice těţké zajistit dostatečnou výši starobních 

dŧchodŧ, jelikoţ současný systém PAYGO je zaloţen na mezigenerační solidaritě, ze 

kterého vyplývá, ţe ze současných příspěvkŧ se platí současné dŧchody a dochází k rŧstu 

deficitu v dŧchodovém zabezpečení. A při současném trendu rostoucího počtu dŧchodcŧ 

bez rŧstu počtu aktivního obyvatelstva, tak není jisté, zda bude mít stát dostatečné 

mnoţství finančních prostředkŧ na starobní dŧchody, které i tak nedosahují stejné výše 

jako příjmy, na které byli občané zvyklí při aktivní části ţivota. Proto penzijní připojištění 

a další spořící pojištění mohou alespoň částečně smazat tento rozdíl mezi starobním 

dŧchodem a mzdou a nemusí dojít ke sníţení kvality ţivotní úrovně.  

Starobní dŧchod se skládá ze dvou částí ze základní a procentní výměry.  

Základní výměra se stanoví pevnou částkou a je pro všechny dŧchody jednotná. Od 

1.ledna 2011 došlo k navýšení základní výměry ze 2 170,- Kč na 2 230,- Kč měsíčně.
19

 

Procentní výměra starobního dŧchodu se stanoví procentní sazbou z výpočtového 

základu podle doby pojištění získané do vzniku nároku na tento dŧchod a podle doby 

pojištění získané po vzniku nároku na tento dŧchod. Z doby pojištění jsou vyloučeny doby 

pojištění získané do 18 let věku a po vzniku nároku na starobní dŧchod. Nejméně musí 

procentní výměra činit 770,- Kč měsíčně. 

Výše procentní výměry starobního dŧchodu činí za kaţdý rok doby pojištění získané do 

vzniku nároku na dŧchod 1,5 % výpočtového základu měsíčně. Do doby pojištění se 

započítávají doby pojištění v rozsahu 80 %, s výjimkou náhradních dob pojištění za dobu 

účasti na pojištění osob, jako jsou osoby vykonávající vojenskou sluţbu, osoby pečující o 

dítě ve věku do 4 let a osoby pečující o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné 

                                                 
19

 Výše základní výměry je kaţdým rokem zvyšována. V roce 2006 činila 1470,- Kč a v roce 2007 jiţ činila 

1570,- Kč. 
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osoby. Náhradní dobou mŧţe být například: doba studia, doba nezaměstnanosti, doba, po 

kterou se osoby se změněnou pracovní schopností připravují pro pracovní uplatnění a 

další.
20

 

Zvyšování dŧchodŧ jde pouze valorizací, nebo právě dávkami z pojištění a připojištění. 

Prŧměrnou výši starobních dŧchodŧ a jejich vývoj ukazuje následující tabulka, která uvádí 

prŧměrnou výši dŧchodŧ v posledních dvou letech po čtvrtletích a graf znázorňuje  

Tabulka č.5: Průměrná výše důchodů
21

 

K datu 
Průměrná výše důchodů 

muži ženy celkem 

31.12.2010 11 657 9 591 10 531 

30.9.2010 11 628 9 574 10 503 

30.6.2010 11 597 9 545 10 471 

31.3.2010 11 557 9 501 10 431 

31.12.2009 11 536 9 482 10 411 

30.9.2009 11 514 9 466 10 390 

30.6.2009 11 486 9 452 10 364 

31.3.2009 11 449 9 421 10 327 
Pramen: Česká správa sociálního zabezpečení: http://www.cssz.cz/ 

Graf č.1: Vývoj průměrné výše starobních důchodů 
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Pramen: Česká správa sociálního zabezpečení: http://www.cssz.cz/ 

3.2 Daňové výhody 

Výhodou kapitálového, investičního a dŧchodového pojištění i penzijního připojištění je 

moţnost ušetřit díky svým příspěvkŧm na odvodech daní. 

Podle zákona o daních z příjmŧ od základu daně z příjmŧ fyzických osob lze odečíst 

zaplacené pojistné na soukromé ţivotní pojištění, za předpokladu, ţe výplata pojistného 

                                                 
20

 Zákon č. 155/1995 Sb., o dŧchodovém pojištění. 
21

 V tabulce jsou uvedeny hodnoty starobních - dle § 29 odst. 1 a 3, § 74, § 76 a § 94, zák. č. 155/1995 Sb. 

nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisŧ. 
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plnění je sjednána aţ po 60 měsících od uzavření smlouvy. V zákoně jsou uvedeny další 

omezující podmínky. Maximální částka, kterou lze odečíst za zdaňovací období, činí v 

úhrnu 12 000 Kč, a to i v případě uzavření více smluv. 

Od základu daně lze odečíst i poplatky zaplacené na penzijní připojištění podle smlouvy 

uzavřené mezi poplatníkem a penzijním fondem. Lze odečíst částku, která se rovná 

úhrnŧm příspěvkŧ zaplacených na penzijní připojištění poplatníkem sníţená o 6 000,- Kč. 

Maximálně lze za zdaňovací období odečíst částku ve výši 12 000,- Kč. Tato úleva se týká 

všech poplatníkŧ a navazuje na státní podporu penzijního připojištění formou státního 

příspěvku.
22

 

Státní příspěvek je poskytován na příspěvek účastníkŧ penzijního připojištění, který je 

limitovaný 500,- Kč měsíčně. Na převyšující příspěvky se jiţ státní příspěvek neposkytuje. 

Z toho vyplývá i odečítaná částka 6 000,- Kč (12*500) a nad tuto částku pak náleţí daňová 

úleva. Pokud příspěvky poplatníka nepřevyšují tuto částku, daňová úleva mu potom 

nenáleţí. 

Příspěvky, které poskytuje zaměstnavatel za svého zaměstnance penzijnímu fondu, 

znamenají finanční zvýhodnění zaměstnance a je proto i povaţováno za příjem ze závislé 

činnosti. Do roku 1999 musel zaměstnanec z těchto příspěvkŧ zaměstnavatele odvádět daň. 

Od roku 2000 do 2007 byl příspěvek zaměstnavatele poukázaný na účet zaměstnance, 

mŧţe být maximálně do výše 5 % vyměřovacího základu zaměstnance pro pojistné na 

sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti, osvobozen od daně z příjmŧ a 

zaměstnanec odváděl daň jen z částky, která přesahovala uvedený limit. Od roku 2008 

platí, ţe příspěvky zaměstnavatele jsou osvobozeny od daně z příjmŧ do výše 24 000,- Kč 

ročně. Do této částky se započítává i příspěvek zaměstnavatele přispívaný na soukromé 

ţivotní pojištění. 

Příspěvky zaměstnavatele pro něj představují výdaj, který se dá zahrnout do daňového 

přiznání. Od roku 2000 do 2007 platilo, ţe za výdaj se povaţoval příspěvek zaměstnavatele 

na účet zaměstnance, maximálně do výše 3 % vyměřovacího základu zaměstnance pro 

pojistné na sociální zabezpečení. Od roku 2008 došlo ke zrušení limitu a za výdaj 

zaměstnavatele se povaţuje příspěvek zaměstnavatele v plné výši, pokud závazek 

zaměstnavatele přispívat na penzijní připojištění svých zaměstnancŧ vyplývá z kolektivní 

smlouvy, vnitřního předpisu zaměstnavatele nebo pracovní či jiné smlouvy.
23

 

 

                                                 
22

 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu. 
23

 PŘIB, Jan. Kdy do důchodu a za kolik. 10. vyd. Praha: Grada, 2009. 113-114 s. ISBN 978-80-247-2805-6. 
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3.3 Státní příspěvky 

Jedním z hlavních dŧvodŧ, proč uzavírat penzijní připojištění jsou státní příspěvky, které 

jsou poskytovány ještě ke stavebnímu spoření. Ani ţivotní pojištění nejsou zvýhodněna 

nějakými státními podporami, mimo moţnosti daňové úlevy. 

V následujících tabulkách jsou uvedeny státní příspěvky podle současné právní úpravy a 

výše státních příspěvkŧ u starých smluv. 

Tabulka č.6: Výše státního příspěvku (současné) 

Výše příspěvku účastníka v Kč Výše státního příspěvku v Kč 

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

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

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

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

500 a více 150 Kč 

Pramen: zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých 

zákonŧ souvisejících 

Tabulka č.7: Výše státního příspěvku (předchozí) 

Výše příspěvků účastníka v Kč Výše státního příspěvku v Kč 

100 aţ 199 40 + 32% z částky nad 100 Kč 

200 aţ 299 72 + 24% z částky nad 200 Kč 

300 aţ 399 96 + 16% z částky nad 300 Kč 

400 aţ 500 112 + 8% z částky nad 400 Kč 

500 a více 120 

Pramen: PŘIB, Jan. Kdy do důchodu a za kolik. 10. vyd. Praha: Grada, 2009. 112 s. ISBN 978-80-247-2805-

6. 

3.4 Nepříznivý demografický vývoj 

Nepříznivý demografický vývoj právě zpŧsobuje nesprávné fungování sociálního 

zabezpečení. Tento vývoj mŧţe zpŧsobit to, ţe nebude, kdo by přispíval na sociální dávky 

a bude docházet ke stálému zvyšování deficitu sociálního zabezpečení. 

Budoucím vývojem nejen demografickým vývojem se zabývá Ministerstvo financí 

v Makroekonomické predikci České republiky. Věkové sloţení obyvatelstva je zobrazeno 

v příloze č. 1. 

Oproti předpokladu se zvyšuje více porodnost a sniţuje úmrtnost, prodluţuje se délka 

ţivota. Aktivní saldo migrace je také vyšší, které se projevuje, tím ţe ještě nenastal pokles 

podílu počtu obyvatel ve věkové skupině 20 aţ 59 let. Z hlediska věkové struktury 
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překročila česká populace maximální počet obyvatel v produktivním věku v roce 2009. 

zatím máme příznivé věkové sloţení v porovnání se zeměmi západní Evropy. Mírný 

pokles obyvatel v produktivním věku by měl být kompenzován efekty v rámci věkové 

struktury pracovní síly. Toto je podpořeno prodluţováním věku odchodu do dŧchodu.  

Podle makroekonomické predikce se potvrzuje postupující proces stárnutí obyvatelstva. 

V roce 2007 byl počet lidí mladších 15 let niţší neţ počet obyvatel ve věku od 65 let. Do 

budoucna se dá očekávat rŧst podílu seniorŧ v populaci v dŧsledku demografické struktury 

a pokračování procesu prodluţování střední délky ţivota. Podíl obyvatel starších 64 let na 

populaci v roce 2009 dosahoval 15 % na počátku roku 2011 by uţ měl podíl dosahovat 16 

% a do roku 2020 se předpokládá zvýšení podílu na 20 %.
24

 

Tabulka č.8: Počet osob pobírající starobní důchod
25

 

K datu 
Počet Průměrný věk 

muži ženy celkem muži ženy celkem 

31.3.2009 519 305 643 790 1 163 095 71 68 70 

30.6.2009 624 874 646 348 1 171 222 71 68 69 

30.9.2009 528 278 642 274 1 170 552 71 68 69 

31.12.2009 530 924 642 046 1 172 970 70 68 69 

31.3.2010 529 456 641 339 1 170 795 71 69 70 

30.6.2010 532 901 647 598 1 180 499 71 68 70 

30.9.2010 537 189 650 816 1 188 005 71 68 69 

31.12.2010 540 823 647 246 1 188 069 70 68 69 
Pramen: Česká správa sociálního zabezpečení: http://www.cssz.cz/ 
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 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Makroekonomická predikce České republiky [online]. Duben 2011 [cit. 

2011-04-22]. < http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Makroekonomicka-predikce_2011-Q2.pdf>. 
25

 Vyplněn pouze starobní dŧchod - dle § 29, písm. a, §74, §76 a §94 zák. 155/95 Sb., nebo příslušných 

ustanovení předcházejících předpisŧ 

http://www.cssz.cz/
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Makroekonomicka-predikce_2011-Q2.pdf
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 4 PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ V ZEMÍCH EVROPSKÉ UNIE 

Obecně všechny systémy dŧchodového zabezpečení v EU i ostatních ekonomicky 

rozvinutých zemích pouţívají či kombinují určitou speciální variantu tzv. třípilířového 

systému. 

I. První pilíř představuje státem garantovanou penzi. Je zaloţený na 

mezigenerační solidaritě a je většinou financován prŧběţným zpŧsobem. 

Prŧběţně financovaný systém (PAYGO) je méně ovlivnitelný některými 

makroekonomickými parametry, jako je inflace a je výrazně citlivý na 

demografický vývoj. 

II. Za druhý pilíř jsou podle terminologie v zemích EU povaţovány aktivity 

zaměstnavatelských subjektŧ, které směřují k poskytování dávek občanŧm ve 

stáří. Systém mŧţe být variabilně financován a účast v něm mŧţe být povinná 

nebo dobrovolná ze strany zaměstnance i zaměstnavatele. Za druhý pilíř 

dŧchodového pojištění se povaţuje podle Světové banky systém financovaný 

zásadně kapitálově (fondově), který poţaduje povinnou účast a soukromou 

správu finančních prostředkŧ. Oba typy tohoto pilíře mohou projevovat 

odlišně, ale v praxi mŧţe dojít i k jejich vzájemnému propojení či splynutí. 

III. Třetí pilíř představuje soukromé aktivity občanŧ jako je: komerční ţivotní 

pojištění, spoření atd. 

Kaţdý přístup jednotlivých zemí je svým zpŧsobem unikátní a klade rŧzně velký dŧraz 

na jednotlivé parametry systému podle tradic a ekonomických moţností. 

Země Evropské unie se dají na základě poměrŧ mezi jednotlivými pilíři rozdělit do dvou 

skupin. První skupina je tvořena zeměmi se silným prvním pilířem (např. Německo, 

Rakousko a Itálie) a druhou skupinu tvoří země se silným fondovým systémem (např. 

Nizozemí a Velká Británie). 

Významnost doplňkových dŧchodových systémŧ závisí na úrovni základního sociálního 

pojištění. Čím niţší je úroveň základního systému, tím významnější úlohu hrají doplňkové 

formy.
26

 

Existuje několik typŧ financování penzijních systémŧ. 

PAYGO: je zaloţený na mezigenerační solidaritě a redistribuci. Generace ekonomicky 

aktivních obyvatel platí příspěvky na sociální zabezpečení, ze kterých jsou ihned 
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vypláceny dŧchody a dávky pro současné dŧchodce. Aţ dnešní ekonomicky aktivní lidé 

dovrší dŧchodového věku, budou jejich dŧchody placeny z příspěvkŧ současných dětí. 

PAYGO s nárazníkovým fondem: jedná se o normální systém PAYGO, ale v minulosti 

došlo k finančním přebytkŧm, které jsou investovány na kapitálovém trhu, a systém je 

obohacen o dodatečný výnos z úrokŧ. 

Plně fondový systém: nespoléhá na mezigenerační solidaritu. Výše penze závisí jen na 

příspěvcích, které si jedinec naspořil, a na míře výnosŧ z aktiv penzijního fondu. 

Částečně fondový systém: jedná se o kombinaci PAYGO a plně fondového systému. 

V praxi systém obsahuje dva povinné pilíře. 

Notional funding: snahou této metody je zkombinovat prŧběţný systém a plně fondový. 

Kaţdý účastník systému má jakýsi svŧj individuální účet, kam se mu připisují jím 

odvedené příspěvky a jejich časové zhodnocení. Zhodnocení představuje hypotetickou 

míru výnosnosti systému, která je definována jako míra rŧstu základu, z něhoţ jsou 

placeny příspěvky. Jako aproximace základu se uvádí objem mezd a platŧ. Výše penze je 

potom závislá přímo na celkových úsporách a nepřímo na prŧměrné očekávané délce 

ţivota. 

Ještě je zapotřebí definovat rozdíl mezi dávkově a příspěvkově definovaným penzijním 

plánem. Dávkově definované systémy zaručují určitou výši penzijních dávek, v závislosti 

na počtu let odvádění příspěvkŧ, na výši příjmŧ jedince a na výši tzv. akruálního 

parametru. Občan přesně ví, kolik dostane při odchodu do dŧchodu. 

Příspěvkové definované penzijní systémy neposkytují účastníkŧm takovou míru jistoty 

výše dŧchodu. Účastníci platí stanovenou příspěvkovou sazbu, ale jejich budoucí dŧchod 

závisí na míře investování těchto příspěvkŧ na kapitálovém trhu.
27

 

4.1 Belgie 

Belgický dŧchodový systém je zaloţen na systému pay-as-you-go stejně jako u nás. Ale 

v Belgii mají samostatné dŧchodové plány pro podnikající osoby, pro pracovníky 

v soukromém sektoru a pracovníky ve veřejném sektoru. Velikost penze je rozdílná pro 

jednotlivé skupiny zaměstnancŧ. Je zaloţena na sloţení těchto sloţek:  

 povolání (do, kterého plánu přispíval),  

 plat a  

 rodinná situace.
28
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V roce 2000 činila celková příspěvková sazba na sociální pojištění 37,94% (13,07% 

zaměstnanci, 24,87% zaměstnavatelé), z toho 16,36% byla sazba na dŧchodové pojištění. 

Do předčasného dŧchodu je moţno odejít od 60 let a normální dŧchodový věk je 

stanoven na 65 pro muţe a 63 pro ţeny. Ale efektivní prŧměrný věk pro odchod z trhu 

práce byl v roce 2004 stanoven na 59,4. 

Dŧchody zajišťují 60 – 75% příjmŧ vydělaných za celou dobu přispívání aţ do určitého 

mzdového stropu.
29

 

Díky dosti velkorysému penzijnímu zajištění státem se nestátní penzijní plány 

nerozvinuly na stejnou úroveň jako v jiných evropských zemích. Roste však počet 

podnikových plánŧ.  

Doplňkové dŧchodové pojištění poskytuje většina zaměstnavatelŧ, a to odvozené od 

placeného příspěvku, nebo odvozené od slíbené výše dávky, často plně integrované 

základním systémem sociálního pojištění. 

Malí zaměstnavatelé většinou vyuţívají u komerčních pojišťoven skupinového pojištění. 

Kde zaměstnanecká část je nejčastěji podchycena individuálními pojistnými smlouvami. 

Větší zaměstnavatelé alternativně vytváří samosprávné dŧchodové fondy, které mají 

větší volnost při finanční a investiční politice a nejsou svázány tradičními předpisy 

pojišťovnictví. Kvŧli dodrţování pravidel fondŧ a investičních omezení jsou fondy pod 

dohledem Úřadu pro dozor nad pojišťovnami. 

Pojistné je placeno zaměstnavateli i zaměstnanci a je odčitatelnou poloţkou pro daňové 

účely. Dŧchody jsou daněny daní z příjmŧ obyvatelstva. Proto většina systémŧ umoţňuje 

pojištěnci z daňových dŧvodŧ, aby při splnění podmínek pro vznik nároku si vybral celé 

doplňkové dŧchodové pojištění najednou.
30

 

4.2 Česká republika 

Současný český dŧchodový systém je tvořen dvěma pilíři. Rozhodující je prŧběţně 

financovaný státní pilíř, který je zaloţený na mezigenerační solidaritě.  

Druhým pilířem je doplňkový, který je tvořený především penzijním připojištěním se 

státním příspěvkem. Zároveň je zaloţený na bázi dobrovolnosti. Tato část spoření má 

zatím v ČR jen minimální podíl na celkových dŧchodech. 
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Státní pilíř je financován z povinných platových odvodŧ lidí v aktivním věku. Sazba 

pojistného z vyměřovacího základu (hrubé mzdy zaměstnance) celkem činí 28%, přičemţ 

z těchto příspěvkŧ jsou vypláceny starobní, invalidní a pozŧstalostní dŧchody. Pro 

zaměstnance činí sazba 8% a k tomu zaměstnavatel přidává 21,5%. Nárok na pobírání 

dŧchodu má pojištěnec, který přispívá do pojištění nejméně 25 let a dosáhl dŧchodového 

věku, a nebo přispívá alespoň 15 let a dosáhl věku 65 let.  

Dŧchodový věk byl pro dobu před 1. lednem 1996 stanoven na 60 let u muţŧ a 53 aţ 57 

let u ţen (podle počtu vychovaných dětí). Od tohoto data se za kaţdý další rok přičítají u 

muţŧ dva kalendářní měsíce a u ţen čtyři. Zvyšování má trvat do roku 2013, kdy 

dŧchodový věk u muţŧ a ţen, které nevychovaly ţádné dítě, bude 63 let. V současné době 

se uvaţuje o prodluţení věkové hranice pro odchod do dŧchodu na 65 let. Přitom je moţný 

předčasný odchod do dŧchodu, kterým se sníţí částka měsíčního vypláceného dŧchodu. 

Penzijní připojištění je zaloţené na shromaţďování peněţních prostředkŧ od účastníkŧ 

penzijního připojištění a státem poskytnutých příspěvkŧ. Výše výdělku na penzijním 

připojištění je zaloţena i na hospodaření penzijních fondŧ, které s příspěvky hospodaří a 

následně rozdělují část zisku svým klientŧm. Podporou od státu pro uzavírání penzijního 

připojištění jsou se státním příspěvkem i daňové úlevy, které jsou poskytovány jak 

zaměstnancŧm tak i zaměstnavatelŧm, kteří přispívají svým zaměstnancŧ na účet 

penzijního připojištění.  

Z penzijního připojištění se poskytují dávky: penze, jednorázové vyrovnání a odbytné. 

Penzí se rozumí doţivotní pravidelná výplata peněţní částky, ta je nejvýhodnější, jelikoţ 

zaručuje stálý příjem a účastník získá více neţ při jednorázovém vyrovnání. Odbytné je 

vyplaceno při předčasném ukončení připojištění a vyplacená částka zahrnuje jen příspěvky 

účastníka a jeho podíl na zisku. V tomto případě se nevyplácí státní příspěvek, ale vrací se 

zpět státu. 

Dále je zde moţnost spoření formou kapitálového ţivotního pojištění, podílových fondŧ 

a stavebního spoření. Stavební spoření je také podporované státními příspěvky. 

Od 1.ledna 2013 by měl spuštěn nový penzijní systém. Lidé mladší 35 let budou moci 

dobrovolně převést 3 % ze svého sociálního zabezpečení k penzijní společnosti, ale budou 

muset přidat ještě 2 % ze své hrubé mzdy. Bude moţnost přispívat 1 % ze sociálního 

pojištění rodičŧm. Tento 3 % výpadek ze systému sociálního zabezpečení bude kryt rŧstem 

DPH. Z takto vzniklých individuálních účtŧ uţ nebude moţné jednorázové vyrovnání, ale 

jen doţivotní penze. Očekává se vytvoření čtyř fondŧ: dynamický, vyváţený, 

konzervativní a státních dluhopisŧ ČR. Dynamické fondy dají moţnost lepšího zhodnocení 
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za cenu vyššího rizika, investice ve fondu budou více kolísat. Vyváţené fondy budou 

jakýmsi středem mezi dynamickým a konzervativním fondem. Konzervativní fondy budou 

představovat jakousi jistotu a budou spíše jen kopírovat inflaci. Dluhopisové fondy mají 

nahradit současnou úpravu penzijních fondŧ, které musí dosahovat nezáporného 

zhodnocení.
31

 

4.3 Francie 

Francouzský dŧchodový systém je financován prŧběţným systémem pay-as-you-go, 

který pokrývá 98% z celkových dŧchodových výdajŧ. Starobní pojištění je zaloţeno na 

dvojím příspěvku zaměstnavatelského a zaměstnaneckého.  

Ve Francii od roku 1983 je stanoven dŧchodový věk na 60 let pro muţe i ţeny; pro nárok 

na plnou penzi ve výši 50% základního platu však bylo nutné dovršit pojistné období na 

37,5 let, coţ bylo zvýšeno na 40 let. 50% dŧchod poukazuje na dŧleţitost doplňkového 

dŧchodového pojištění, které je zde povinné a velmi vyvinuté. 

Ve Francii je doplňkové dŧchodové pojištění povinné a organizované státem. Kaţdý 

zaměstnavatel musí být členem instituce doplňkového dŧchodového pojištění, které jsou 

sdruţeny ve dvou celostátních asociacích
32

. 

Ty sledují finanční prosperitu jednotlivých členŧ, které jsou financovány prŧběţným 

systémem (francouzsky repartition) s pojistně matematickou prognózou vývoje rovnováhy 

příjmŧ a výdajŧ. Oba systémy jsou povinné. 

Všichni zaměstnanci platí příspěvky do ARRCO z mezd, maximálně do základního 

stropu pro management a do trojnásobku stropu pro ostatní. Zaměstnanci managementu 

přispívají ještě do systému AGIRC z příjmu nad strop ARRCO aţ do výše osminásobku 

stropu. Zaměstnavatelé mohou zvyšovat příspěvky a tak i dŧchody. Minimální příspěvky 

zaměstnavatele do AGIRC jsou přes 9% a zaměstnance přes 4,5% mezd do horních hranic. 

Kaţdé doplňkové dŧchodové pojištění hospodaří samostatně podle svého rozpočtu. 

Přebytky se shromaţďují v ARRCO nebo AGIRC. Z těchto fondŧ se pak hradí případné 

bilanční schodky členských doplňkových dŧchodových pojištění. 

Vedle toho v poslední době vznikají doplňková dŧchodová pojištění na fondovém 

principu pro management a vysoce placené zaměstnance, neboť základní a doplňkové 

dŧchodové systémy zabezpečují asi 65% individuálních mezd a toto procento klesá s výší 

platu. Doplňkové dŧchodové pojištění musí však být financováno prostřednictvím 
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pojišťoven, aby zaměstnavatel získal daňové úlevy. Stejné výhody lze získat také 

dodatečným pojištěním v systémech ARCCO a AGIRC.  

V poslední době vznikají ve Francii dobrovolné dŧchodové fondy, které příspěvky 

investují a výnosy připisují na účet pojištěncŧ.
33

 

4.4 Itálie 

V roce 2004 Itálie převzala nové dŧchodové reformy zaloţené na předcházejících. 

Veškerá zaměstnaná populace je zahrnuta ve státních dŧchodových systémech. Příspěvky 

do systému se platí ve výši 32,7% hrubé mzdy (8,9% platí zaměstnanec a 23,8% platí 

zaměstnavatel). Samo zaměstnaní a někteří pracovníci s netypickými smlouvami platí od 

17,5% do 19%. 

Od roku 2008 je dŧchodový věk stanoven od 57 do 60 (s dodatečným poţadavkem 35 let 

přispívání a poţadavkem pro osoby samostatně výdělečně činné, který je o 1 rok vyšší). 

Věková hranice vzroste od roku 2010 do 2014 pro muţe na 61 let a na 62 od 2014 (stále 

s 35 lety příspěvkŧ). U ţen je věková hranice pro odchod do dŧchodu do roku 2015 

stanovena na 57 let. Je moţný odchod do dŧchodu po 40 letech přispívání do dŧchodového 

systému bez ohledu na věk.
34

 

Dominantní úlohu v italském dŧchodovém systému dŧchodového zabezpečení tvoří 

státní dŧchody financované prŧběţným systémem. Pouze nevýznamnou roli hrají nečetné 

dobrovolné zaměstnanecké fondy. 

Vzhledem k rozvinutému systému státních dŧchodŧ jsou doplňkové penzijní fondy 

v Itálii nepovinné a zatím nehrají významnou roli (v roce 2000 v nich bylo zapojeno pouze 

7% aktivního obyvatelstva). Očekává se mírný nárŧst zaměstnaneckých fondŧ, které by 

výpadek penzí pokryly. Podle zákona z roku 1993 musí být nestátní penzijní fondy 

zakládány pouze prostřednictvím organizace „Fondo Pensione“, do které povinně 

přispívají jak zaměstnanci, tak i zaměstnavatelé.
35

 

4.5 Německo 

Státní dŧchodový plán je financován systémem pay-as-you-go. Od roku 2003 má 

příspěvková míra hodnotu 19,5%, která je placena zaměstnancem i zaměstnavatelem ve 
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stejném poměru.
36

 Po sjednocení Německa proběhla reforma starobního pojištění, dochází 

k postupnému zvyšování věkové hranice pro přiznání starobního dŧchodu na 67 let do roku 

2017. 

První pilíř tvoří tzv. systémy podle pravidla: 

- zákonné dŧchodové pojištění, které se dělí na tři oblasti: pro pracovníky, pro 

zaměstnance a pojištění pro horníky, které představují 78% výdajŧ sociálního 

rozpočtu na dŧchodové pojištění 

- pojištění státních úředníkŧ s výdaji ve výši 12% 

- dŧchodové pojišťovací systémy pro podnikatele a svobodná zaměstnání (jako jsou 

zemědělci, řemeslníci, umělci, publicisté a doktoři) s pouhými 2% výdajŧ. 

Zákonné dŧchodové pojištění je nejvýznamnější, účastní se ho přibliţně 31,5 milionu 

osob. Ostatní druhy jsou speciálním pojištěním pro určité skupiny obyvatelstva.
37

 

Doplňkové dŧchodové pojišťovací systémy jsou v Německu spíše zaměřeny na příjmy 

nad hranicí, která je zabezpečena základním sociálním pojištěním, a neslouţí k doplňování 

dŧchodŧ do této hranice. Doplňkové dŧchodové pojištění vyuţívá většina středních a 

velkých podnikŧ i část malých podnikŧ. Zabezpečuje asi dvě třetiny zaměstnancŧ a 

doplňuje základní dŧchody asi na 50 aţ 70% dosaţené individuální mzdy. 

V Německu existuje několik typŧ doplňkového dŧchodového pojištění: 

1. Účetní rezervy (Pensionrückstellung) jsou nejrozšířenější a je do nich zapojeno asi 

70% podnikŧ. Představuje myšlenku zaloţení rezervy na budoucí dŧchodové nároky 

v účetní rozvaze podniku. Rezervy jsou zapisovány zaměstnancŧm na individuální účty 

fondovací metodou, s ohledem na věk a na úrok. Rezervy vznikají jen účetně a ne 

fyzicky. Částky na individuálních účtech jsou odečitatelnou poloţkou pro 

zaměstnavatele a nejsou zahrnuty do základu pro daň z příjmŧ zaměstnance, zdaňují se 

aţ při vyplácení dŧchodu. 

2. Fondy (Pensionskasse) se uplatňují u velkých podnikŧ. Tyto fondy jsou zřizovány 

odděleně od majetku firmy a jsou spravovány dozorčími a správními radami. 

Zaměstnavatel si částky odečítá od základu daně, ale zaměstnanec je musí danit jako 

příjem, jedině ţe by zaměstnavatel platil pojistné za zaměstnance odvodem z úhrnu 
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mezd, jinak se platí daň aţ z vypláceného dŧchodu. Při vyplacení celé částky nároku na 

dŧchod se jiţ nedaní. 

3. Skupinové pojištění u komerční pojišťovny (Direktivversicherung) jedná se o obvyklý 

produkt komerčních pojišťoven. 

4. Podpŧrné pokladny (Unterstützungskassen) znamená, ţe za nahromaděné prostředky 

lze koupit anuitu, nebo ji získat v úhrnu při splnění podmínek nároku, přestavují reţim 

druţstevní vzájemnosti.
38

 

Podnikové připojištění, které platí podnikové pojišťovací systémy, se podílí 7,5% na 

celkových dŧchodových výdajích: rŧzné formy podnikového pojištění pro pracovníky 

privátní sféry a dodatečné pojištění pro zaměstnance veřejné sféry. 

V Německu jsou podporovány rŧzné formy soukromého pojištění, jelikoţ výdaje na toto 

pojištění jsou daňově uznatelné. Velmi oblíbené je ţivotní pojištění, které má zhruba 57 % 

domácností. Poměrně novou formou pojištění jsou AS-Fondy. Představují dlouhodobé 

spořící plány, které vystupují jako Investment-Fonds, které vkládají svŧj kapitál do 

nemovitostí a akcií.
39

 

4.6 Nizozemsko 

Nizozemský penzijní systém je zaloţen na státním dŧchodu, který zajišťuje minimální 

nutné dávky a na privátním dŧchodu, který je vyplácen většinou zaměstnaneckými fondy, 

spravovanými buď přímo zaměstnavatelem (u větších společností), nebo externími 

manaţery (banky, pojišťovny). 

První pilíř dŧchodového systému je tvořen státními dŧchody. Ty jsou vypláceny muţŧm i 

ţenám od věku 65 let. Plná penze je placena po 50 letech pojištění, jinak je penze 

redukována
40

. Zpŧsob stanovení dŧchodu však vede k poklesu reálné hodnoty vyplácených 

dávek, neboť minimální mzda se zvýšila jen jednou v období 1980 aţ 1996. Pilíř je 

financován příspěvky ze zdaňovaných výdělkŧ zákonem stanovenou maximální sazbou 

18,25%. 

Druhý pilíř je tvořen zaměstnaneckým dŧchodovým pojištěním. Nizozemsko má jeden 

z nejvíce rozvinutých II. pilířŧ na světě (podíl II. pilíře na celkových dŧchodových 

dávkách činí přibliţně 83%, podíl aktiv spravovaných penzijními fondy činí zhruba 117% 

HDP). Spoření v zaměstnavatelských fondech není ze zákona povinné, ale účastní se ho 
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více neţ 95% zaměstnancŧ. Na řízení penzijních fondŧ mají významný vliv zaměstnanci 

(podle zákona je povinná účast 50 % zaměstnancŧ v orgánech zaměstnavatelských fondŧ a 

oborových schématech). 

Penzijní dávky z I. a II. pilíře pokrývají zhruba 70% mzdy, která byla dosahována před 

odchodem do dŧchodu. V systému jsou pojištěnci chráněni. Hlavní dozor nad investiční 

činnosti penzijních fondŧ vykonává Nizozemská pojišťovací komora. Investiční činnost 

fondŧ je ze zákona regulována.
41

 

4.7 Rakousko 

Povinný prŧběţně financovaný penzijní systém pokrývá téměř 99% ekonomicky 

aktivního obyvatelstva a je zajišťován samostatnými pojišťovacími subjekty sdruţenými 

v Hlavním svazu rakouských nositelŧ sociálního pojištění.
42

 

Dŧchodový věk bude rŧst do roku 2017 na 65 let pro muţe a na 60 pro ţeny.
43

 

II. pilíř dŧchodového systému tvoří zaměstnanecké dŧchodové zabezpečení, které má 

dlouhou historickou tradici a je poskytováno zaměstnavateli dobrovolně, ale nebývá vţdy 

garantováno kolektivní smlouvou. Příspěvky platí pouze zaměstnavatel a jsou daňově 

uznatelné. Financování probíhá z tzv. účetních rezerv, ale uvaţuje se o přechodu 

k příspěvkově definovanému systému, který by byl financován na fondové bázi. 

Zaměstnanecké fondy jsou vytvořeny ve formě akciových společností oddělených od 

zaměstnavatelŧ a vlastněných finančními syndikáty bank a pojišťoven. Druhým typem 

v tomto pilíři jsou penzijní fondy (od roku 1990), které jsou otevřeny pro všechny 

zaměstnance. Dávky z druhého pilíře jsou daněny. 

Rakousko má silně vyvinut III. dobrovolný pilíř, kterého vyuţívají zejména osoby ve 

střední a vyšší příjmové skupině, jelikoţ v I. pilíři jsou stanoveny horní příjmové hranice 

pro placení příspěvkŧ.
44

  

4.8 Slovensko 

Reforma z roku 2005 rozdělila zákonný dŧchodový systém na dva pilíře. Jeden je 

prŧběţně financovaný dŧchodový systém s definovanými dávkami a druhý je příspěvkově 

definovaný systém spoření. Příspěvkový pilíř řídí soukromně spravované penzijní fondy. 
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Kaţdý z pilířŧ dostává příspěvek ve výši 9% ze mzdy. Reformou se zvyšuje dŧchodový 

věk pro muţe na 62 z 60 a také pro ţeny (z 53 - 57 podle počtu dětí) do roku 2015. 

Neexistuje právo na předčasný dŧchod. V případě předčasného dŧchodu se dávky sniţují o 

0,5% za kaţdý měsíc předčasného dŧchodu. 

Existuje zde i dobrovolný penzijní doplňkový systém spoření, který se skládá 

z penzijního pojištění poskytovaného zaměstnavateli nebo odborovými organizacemi a od 

roku 2005, i z finančních produktŧ jiných finančních institucí, které jsou daňově 

odpočitatelné.
45

 

4.9 Švédsko 

Prŧběţné financování dŧchodového systému má k dispozici v minulosti naplněné 

rezervní fondy, ze kterých lze čerpat prostředky pro výdaje na období reformy. Dŧchod se 

vypočítává podle celoţivotních výdělkŧ a je větší provázanost valorizačních mechanismŧ 

s ekonomickým vývojem. I přes prŧběţné financování se výše dŧchodŧ vypočítává na 

základě individuálních záznamŧ jako příspěvkově definovaná – tzv. NDC (notional-

account defined contribution). 

Dŧchodový věk je ve Švédsku stanovena na 65 let s moţností předčasného odchodu do 

dŧchodu v 61 letech, ale s redukcí dávky. 

Ve Švédsku je dlouholetá tradice dobrovolných soukromých penzijních plánŧ, které 

pokrývají více neţ 90% všech zaměstnancŧ. Jde zejména o zaměstnavatelské fondy, 

zaloţené na dohodách mezi zaměstnavateli a odbory. Příspěvková sazba je proměnlivá. 

U administrativních pracovníkŧ dosahuje 5 – 0% a u manuálních pracovníkŧ 3,3%. Jde 

o dávkové definování systémŧ, financované prŧběţně, doplněné tvorbou rezerv (tzv. book-

reserve) na pokrytí budoucích penzijních závazkŧ.
46

 

4.10 Velká Británie 

Britský dŧchodový systém se skládá ze státní sloţky (prŧběţně financované) a z privátní 

sloţky (financované fondově nestátními institucemi). 

Dŧchody jsou vypláceny muţŧm od 65 let a ţenám od 60 let, ale věk ţen vzroste na 65 

let do roku 2020. Státní systém se skládá ze dvou sloţek, plošné dávky a dávky odvozené 
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z výdělkŧ. Dávky jsou vypláceny pouze zaměstnancŧm, nikoliv osobám samostatně 

výdělečně činným, a je shora omezena. Existuje moţnost vyvázání ze systému. 

Britské soukromé penzijní fondy patří v Evropě mezi nejpropracovanější. I kdyţ nejsou 

povinné, pokrývají více neţ 95% pracujících. 

Fondy lze rozdělit na dvě skupiny: 

1.Podnikové (korporativní) fondy – zabezpečují dŧchodové pojištění zaměstnancŧ 

velkých společností, která je zároveň spravuje. Riziko za deficit nese 

zaměstnavatel. 

2.Oddělené (segregované) fondy – jsou zcela odděleny od fondŧ kontrolovaných 

managementem společnosti, jsou řízeny externími investičními společnostmi, 

bankami a pojišťovnami. Tyto fondy se podílejí na celkovém objemu 

spravovaných aktiv asi 80%, neboť dosahují lepších výsledkŧ neţ fondy 

podnikové. 

Obrovský skandál o zneuţití majetku fondŧ z roku 1991, si vynutil vznik zákona, jenţ 

nahrazuje samoregulaci. Británie se nebrání investování do zahraničí – tento podíl 

dosahuje aţ 30% z celkových aktiv. Do mateřské firmy lze investovat maximálně 5% 

aktiv. Zaměstnavatel nesmí podmiňovat přijetí účastníka účastí v podnikovém penzijním 

fondu a na zachování práv při změně zaměstnání existují přísné předpisy. 

Nestátní fondy a fondy organizované místními zastupitelstvy jsou většinou fondového 

typu, ale některé větší fondy, zvláště z veřejného sektoru, jsou financovány prŧběţně. 

Některé menší fondy přecházejí k příspěvkově definovanému systému a očekává se, ţe 

z dŧvodu úspory a lepší kontroly nákladŧ k příspěvkově definovanému systému budou 

přecházet i větší fondy. 

Podle zákona jsou zaměstnavatelé povinni přispívat do fondu za své zaměstnance, 

většinou přispívají i samotní zaměstnanci.
47
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4.11 Srovnání 

Tabulka č.9: Porovnaní důchodového věku a doplňkového pojištění v zemích Evropské unie 

 Důchodový věk 

v letech 

Doplňkové důchodové pojištění 

Belgie 65 muţi a 63 ţeny nerozvinuly se příliš nestátní penzijní plány, spíše 

podnikové plány; pojistné je odčitatelnou poloţkou 

Česká 

republika 

zvyšuje na 65 penzijní připojištění se státním příspěvkem 

Francie 60 (+ 40 let 

pojištění) 

doplňkové pojištění je povinné a organizované 

státem; vznikají i dobrovolné dŧchodové fondy 

Itálie muţi 62 od 2014, do 

2015 ţeny 57 let 

dobrovolné zaměstnanecké fondy mají nevýznamnou 

roli (v 2000 jen 7% aktiv. občanŧ) 

Německo 67 do 2017 podnikové připojištění, financování na systému 

účetních rezerv; podpora soukromého pojištění 

(daňově uznatelné) 

Nizozemsko 65 nejvíce rozvinuté zaměstnanecké dŧchodové 

pojištění na světě, účastní se 95% zaměstnancŧ 

Rakousko 65 muţi a 60 ţeny 

do 2017 

zaměstnanecké zabezpečení poskytováno 

zaměstnavateli dobrovolně, penzijní fondy, silně 

vyvinutý III. pilíř 

Slovensko 62 (ţeny do 2015) penzijní pojištění poskytované zaměstnavateli nebo 

odborovými organizacemi 

Švédsko 65 dlouholetá tradice dobrovolných soukromých 

penzijních plánŧ (90% zaměstnancŧ) = 

zaměstnavatelské fondy 

Velká 

Británie 

muţi 65, ţeny 60 (do 

2020 aţ v 65) 

nepovinné soukromé penzijní fondy 

(95%pracujících) – podnikové a oddělené fondy 

Prameny: BRDEK, M. Trendy v evropské sociální politice. 1. vyd. Praha: ASPI, 2002. s. 252. ISBN 80-86395-

25-1.; EUROPEAN COMMISSION. Adequate and sustainable pensions, Synthesis report 2006 [online]. August 

2006 [cit. 2011-04-22]. 

<http://ec.europa.eu/employment_social/social_protection/docs/2006/rapport_pensions_final_en.pdf.>; 

MUNKOVÁ, G. Sociální politika v evropských zemích. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2004. s. 189. ISBN 80-246-

0780-8. 
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5  PŘEVODITELNOST NA JINÉ SUBJEKTY 
Pŧvodně v této kapitole mělo být popsáno prodání penzijního fondu jinému penzijnímu 

fondu, ale ani Evropská unie s takovýmto prodejem nesouhlasí, tak alespoň v následujících 

odstavcích popisuji jaké existují moţnosti propojení fondŧ či převod prostředkŧ na jiný fond. 

Činnost penzijních fondŧ v České republice podléhá státnímu dozoru ze strany České 

národní banky a Ministerstva financí. Případné zrušení nebo likvidace penzijního fondu se řídí 

obchodním zákoníkem. Fond se ruší rozhodnutím České národní banky a je mu odejmuto 

povolení činnosti. Rozdělování a fúze také podléhá dozoru národní banky.  

Při zrušení penzijního fondu rozdělením nebo splynutím se účastník stává automaticky 

účastník nového fondu pokud toto neodmítne. Při zrušení fondu bez právního nástupce dojde 

k vypořádání výplatou jednorázového vyrovnání nebo odbytného.  

Existuje i moţnost přestoupit do jiného penzijního fond, pokud není účastník s pojištěním 

spokojen, ale nemŧţe přejít do ţivotního pojištění. Musel by jedině ukončit připojištění a tím 

by ztratil státní příspěvky. Penzijní fond mŧţe zpoplatnit odbytné a převody prostředkŧ 

poplatníkŧ realizovaných častěji neţ jednou za pět let. 

Problém s přenositelností je velkým problémem u zaměstnaneckých fondŧ. Při změně 

zaměstnavatele je nutná i změna zaměstnaneckého fondu. Pro příklad tohoto problému mi 

poslouţí situace na německém trhu s dŧchodovým zabezpečením. 

Při pŧvodním vzniku těchto systémŧ se neplánovaly časté změny pracovišť. Smlouvy 

uzavřené do roku 2005 byly relativně nepruţné. Při odchodu do nového zaměstnání zŧstávaly 

nashromáţděné prostředky u pŧvodního zaměstnavatele a zaměstnanec uzavíral s novým 

zaměstnavatelem novou (další) smlouvu. Tím docházelo ke vzniku dŧchodu, který byl sloţen 

z rozmanitých a malých dŧchodŧ, coţ vedlo k vysokým administrativním nákladŧm. 

U smluv uzavřených po roce 2005 jiţ má zaměstnanec moţnost výběru ze dvou variant. 

Mŧţe mít stále otevřen účet u pŧvodního zaměstnavatele, nebo mŧţe vyuţít právo 

převoditelnosti a vezme s sebou k novému zaměstnavateli a předpokládané dávky jsou 

převedeny k novému zaměstnavateli. Následně je dŧchod placen z jednoho zdroje. Právo o 

převoditelnosti platí pro podmínky o převáděném majetku, který musí být pod hranicí 64 800 

eur (západ) nebo 54 600 eur (východ). Převod se uskutečňuje do jednoho roku po skončení 

pracovního poměru.
48

 

 

 

                                                 
48

 FORIUM.DE. Betriebliche Altersvorsorge ist nicht nur Chefsache [online]. 23.3.2009 [cit. 2011-05-02]. 

http://www.forium.de/redaktion/fuenf_wege_zur_betriebsrente/. 

http://www.forium.de/redaktion/fuenf_wege_zur_betriebsrente/


 

 48 

6  HOSPODAŘENÍ POJISTNÝCH A PENZIJNÍCH FONDŮ 

Pojišťovnou se rozumí právnická osoba s povolením k provozování pojišťovací činnosti. 

Pojišťovací činnost je brána jako uzavírání pojistných smluv pojišťovnou, správa pojištění a 

poskytování pojistných plnění z pojistných událostí, poskytování asistenčních sluţeb a 

zpracování osobních údajŧ. Česká asociace pojišťoven neboli ČAP, sdruţuje pojišťovny na 

českém trhu. 

Penzijní fond je také právnickou osobou, která ale provozuje penzijní připojištění. Penzijní 

fond je akciovou společností, pro kterou platí ustanovení obchodního zákoníku. Penzijní 

fondy mají také svou sdruţující organizaci a tou je Asociace penzijních fondŧ ČR (APF ČR). 

6.1 Česká asociace pojišťoven 

ČAP zahájila svou činnost k 1. lednu 1994 a jedná se o zájmové sdruţení komerčních 

pojišťoven, vytvořeným podle § 20f občanského zákoníku na organizaci a podporu vzájemné 

pomoci, spolupráce a zabezpečení zájmŧ pojišťoven a zajišťoven. Rokem 1998 se stala 

řádným členem Evropské pojišťovací a zajišťovací federace (CEA). 

Organizační struktura ČAP je zobrazena v příloze č. 4. Posláním ČAP je zastupovat, hájit a 

prosazovat zájmy členských pojišťoven a jejich klientŧ vŧči orgánŧm státní správy, legislativě 

a dalším subjektŧm. Dále podporuje zájmy českého pojistného trhu vŧči EU a rozvoj 

pojistného trhu v České republice, spolupracuje se zahraničními asociacemi a institucemi. 

Hlavními úkoly sdruţení jsou následující úkoly: zpracovávat připomínky k právním 

předpisŧm, týkající se pojišťovnictví; prosazování nezbytných úprav české i evropské 

legislativy; tvorba nástrojŧ pro zabránění škod a pojistných podvodŧ; vytváření informačních 

nástrojŧ pro veřejnost; informovat o vývoji pojistného trhu, či pojistných produktech; vytvářet 

pravidla etického chování v pojišťovnictví; dbát na dodrţování zásad a odstraňování rozporŧ 

mezi členy asociace. Úkolem ČAP, ale není vykonávat kontrolu řízení a organizace činnosti 

svých členŧ, kontrolovat jejich obchodní strategie a ani nemá za úkol řešit otázky sporŧ ze 

smluvních vztahŧ mezi pojistitelem a pojistníkem. 

Členy asociace jsou kromě zakladatelŧ i další osoby, členy mohou být pojišťovny. Členové 

se dělí na řádné, se zvláštním statutem a přidruţené členy. 

Řádnými členy jsou (podle Výroční zprávy 2009): 

1. AEGON Pojišťovna, a.s. (podíl zahraniční účasti 100 %) 

2. Allianz pojišťovna, a.s. (100 %) 

3. Amcico pojišťovna a.s. (100 %) 
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4. Aviva ţivotní pojišťovna, a.s. (100 %) 

5. AXA pojišťovna a.s. (100 %) 

6. AXA ţivotní pojišťovna a.s. (100 %) 

7. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (0 %) 

8. Česká pojišťovna a.s. (100 %) 

9. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. (0 %) 

10. ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB (75 %) 

11. D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. (100 %) 

12. DEUTSCHER RING Lebensversicherungs-Aktiengesellschaft, pobočka pro ČR 

13. DIRECT Pojišťovna, a.s. (100 %) 

14. EVROPSKÁ Cestovní Pojišťovna, a.s. (100 %) 

15. Generalli Pojišťovna a.s. (0 %) 

16. Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. (0 %) 

17. HDI Versicherung AG, organizační sloţka (100 %) 

18. ING Ţivotní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku (100 %) 

19. Komerční pojišťovna, a.s. (51 %) 

20. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (89,65 %) 

21. MAXIMA pojišťovna, a.s. (0 %) 

22. POJIŠŤOVNA CARDIF PRO VITA, a.s. (100 %) 

23. Pojišťovna České spořitelny, a.s., Vienna Insurance Group (90 %) 

24. Pojišťovna VZP, a.s. (0 %) 

25. Slavia pojišťovna a.s. (0 %) 

26. Triglav pojišťovna, a.s. (100 %) 

27. UNIQA pojišťovna, a.s. (100 %) 

28. VIKTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a.s. (90 %) 

29. Wüstenrot pojišťovna a.s. (100 %) 

30. Wüstenrot, ţivotní pojišťovna, a.s. (100 %). 

Zvýrazněna jsou pojišťovny, které nemají 100 % podíl zahraniční účasti. Pro ekonomiku 

České republiky, jsou dŧleţité právě tyto zvýrazněné pojišťovny, jelikoţ na základě jejich 

činnosti dochází ke zlepšování naší ekonomiky. 

Přidruţeným členem mŧţe být pojišťovna pouze na dobu do jejího přijetí za člena ČAP 

shromáţděním členŧ.  
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Členy se zvláštním statutem mohou být specializovaná sdruţení pojišťovacích odborníkŧ, 

pojišťovny vlastněné výhradně státem a právnické osoby jiné neţ pojišťovny
49

. Současnými 

přidruţenými členy jsou: 

1. AIDA česká sekce Mezinárodního sdruţení pro pojistné právo 

2. Česká kancelář pojistitelŧ 

3. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. 

V příloze č. 5 jsou u jednotlivých členŧ ČAP uvedeny, jaké pojistné produkty poskytují 

v rámci pojištění osob. 

Nyní se jiţ zaměřím na ekonomické ukazatele ČAP jako celku. 

Podíl členŧ ČAP na pojistné trhu České republiky činí 98 %. Prvních 10 největších 

pojišťoven zaujímá 87,9 % celkového předepsaného pojistného. Oproti roku 2008 došlo 

k poklesu z 90,1 %. I přes nepříznivé vnější vlivy v roce 2009 došlo k rŧstu celkových objemŧ 

předepsaného pojistného o 3,1 % na celkovou hodnotu 141,4 mld. Kč. Díky stagnujícímu 

neţivotnímu pojištění, k rŧstu pojistného se zasadilo pojištění ţivotní, jehoţ objem pojistného 

se zvýšil o 5,8 %. 

6.1.1 Aktiva a finanční umístění 

Základní kapitál pojišťoven rostl z 18,3 mld. Kč na 19,4 mld. Kč, coţ znamená nárŧst o 6% 

proti předchozímu roku ze 4,1%. Výsledek hospodaření v roce 2008 měl výrazný pokles na 

9,3 mld. Kč, ale v roce 2009 jiţ dosáhl hodnoty 15,5 mld. Kč. 

Činnost pojišťoven se projevuje ve stavu technických rezerv. Tempo rŧstu se zvýšilo z 4,8% 

na 6,6 %. Hlavní rŧst má na bedrech ţivotní pojištění, u něhoţ vzrostly rezervy o 8,6 % při 

stagnaci v neţivotním pojištění. Nadprŧměrně vzrostly technické rezervy ţivotních pojištění, 

u nichţ je nositelem investičního rizika pojistník o téměř 45 % proti předchozím 9,3 %. 

Rŧst aktiv se mírně zrychlil z 6,7 % meziroční změny na 7,3%, finanční umístění se zvýšilo 

o 5,4 % proti 6,3 %.  Ve skladbě finančního umístění nadále rostl podíl dluhových cenných 

papírŧ ze 74,9 % na 78,6 % a depozita u bank mírně poklesla z 9,6 % na 8,1 %. 

Vývoj technických rezerv je znázorněn v následujícím grafu a v tabulce je znázorněn vývoj 

aktiv a finančního umístění. 
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 Stanovy ČAP: http://www.cap.cz/ 
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Graf č.2: Vývoj technických rezerv v tis. Kč 
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Pramen: Výroční zpráva 2009 ČAP: http://www.cap.cz/ 

Z grafu je zcela jasně vidět současný trend ve tvorbě rezerv ţivotního pojištění, které velice 

rychle roste, na rozdíl od neţivotního pojištění, které také roste, ale výrazně pomaleji. Od 

roku 2004 roste i tvorba technických rezerv u ţivotního pojištění, kdy je nositelem 

investičního rizika pojistník. 

Tabulka č.10: Vývoj aktiv a finanční umístění v mil. Kč 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

Aktiva celkem 125 148  133 001  155 344  176 557  201 700  229 542  

Finanční umístění celkem 93 410 108 822 124 886 141 471 165 504 194 373 

Dluhové cenné papíry 23 959 39 161 56 432 93 393 108 953 133 537 

Akcie a cenné papíry s proměnlivým 

výnosem 

7 841 4 270 4 398 7 576 5 300 13 418 

Finanční umístění v podnikatelských 

seskupeních 

13 062 13 774 10 342 9 442 13 743 13 098 

Depozita u finančních institucí 29 728 36 450 38 062 16 681 20 859 20 037 

 
 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Aktiva celkem 258 893 291 797 316 490 328 778 350 558 374 060 401 294 

Finanční umístění celkem 215 720 249 738 267 745 273 750 284 837 302 850 319 038 

Dluhové cenné papíry 145 299 154 894 167 356 194 205 205 287 226 853 250 819 

Akcie a cenné papíry s proměnlivým 

výnosem 

12 579 26 771 32 784 30 481 29 071 23 219 17 245 

Finanční umístění v podnikatelských 

seskupeních 

18 557 24 476 25 787 11 260 11 583 13 880 13 355 

Depozita u finančních institucí 23 162 26 884 27 330 26 004 25 811 29 156 25 953 

Pramen: Výroční zpráva 2009 ČAP: http://www.cap.cz/ 

V tabulce je vidět jak rostou celková aktiva pojišťoven, která během 12 let vzrostla ze 125 

mld. Kč na 401 mld. Kč. Je tu vidět i to, ţe nejvíce finančních prostředkŧ je investováno do 

dluhopisŧ 250 mld. Kč. 

 

 

 

http://www.cap.cz/
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6.1.2 Předepsané pojistné a pojistné plnění 

Předepsané pojistné podléhá sniţování tempa rŧstu z 5,2 % na 3,1%, hlavním vlivem je 

zpomalení v neţivotním pojištění, jehoţ rŧst poklesl z 5,3 % na 1,2 %. Ţivotní pojištění 

naopak vykázalo mírné zrychlení meziročního rŧstu z 5,1 % na 5,8 %. 

Graf č.3: Vývoj předepsaného pojistného v tis. Kč 
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Neživotní pojištění: 

Sníţení tempa rŧstu bylo pravděpodobně zpŧsobeno nízkým rŧstem i poklesem poloţek, 

pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, havarijního pojištění a pojištění odpovědnosti. 

Výrazné tempo rŧstu se projevilo hlavně u pojištění finančních ztrát o 11,6 %. 

Životní pojištění: 

V současné době dynamika pojištění pro případ doţití nebo smrti vykazuje pokles o 0,4 %, 

ale rŧstu o 12,1 % prokazuje větší oblíbenost pojištění spojeného s investičním fondem, který 

má celkový podíl na ţivotním pojištění 40,2 %. U doplňkových pojištění došlo k rŧstu o 12,1 

%. Rŧst ţivotního pojištění je hlavně zaloţen na jednorázovém pojistné, které se zvýšilo o 6,9 

%.  

Následující tabulka ukazuje hlavní druhy ţivotního pojištění předepsaného pojištění. 

Tabulka č.11: Hlavní druhy životního pojištění – předepsané pojištění v mil. Kč 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

ŢP celkem 22 770 28 281 34 160 41 123 44 201 44 954 47 233 54 120 56 888 60 186 

Pojištění pro případ 

doţití nebo smrti a 

doţití 

11 186 15 396 19 571 24 423 26 608 25 860 24 045 23 576 22 543 22 455 

Pojištění spojené 

s investičním fondem 
1 522 2 453 3 137 4 878 6 052 7 550 11 336 18 387 21 588 24 194 

Doplňková pojištění 1 076 1 211 4 408 4 463 4 766 5 127 5 408 5 662 6 155 6 896 

Pramen: Výroční zpráva 2009 ČAP: http://www.cap.cz/ 

 

http://www.cap.cz/
http://www.cap.cz/
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S rostoucím objemem uzavřených pojistných smluv a velikostí předepsaného plnění jak 

v ţivotním i neţivotním pojištění. Musí samozřejmě docházet i k rŧstu pojistného plnění. 

Objem vyplacených prostředkŧ v prvních letech v případě ţivotního pojištění byl niţší neţ 

pojistné plnění neţivotního pojištění. V současné době dochází k vyrovnání pojistného plnění 

z obou pojištění. Podle mě rŧst pojistného plnění z ţivotního pojištění je zpŧsoben tím, ţe u 

mnoha smluv uzavřených před 14 lety dochází k doţití a pojišťovny tak musí vyplácet stále 

více plnění. 

Graf č.4: Vyplacené pojistné plnění v tis. Kč 
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6.2 Asociace penzijních fondů 

Asociace penzijních fondŧ ČR je dobrovolné zájmové sdruţení právnických osob, podobně 

jako ČAP. Asociace byla zaloţena 25. června 1996 na ustavující členské schŧzi ve formě 

samostatného právního subjektu. Navázala na činnost předchozí APF ČR, která neměla právní 

subjektivitou a zanikla ke dni vzniku nové asociace. 

Organizační struktura APF ČR je představována valnou hromadou, která je sloţena 

z volených funkcí a orgánŧ. Do volených funkcí a orgánŧ patří kontrolní komise, prezident 

(ing. Rusnok, J.) a viceprezidenti (ing. Beneš, P. a ing. Boucník, M.). Pod viceprezidenty 

spadají nevolené orgány, kam patří prezídium sloţené z osmi členŧ, sekretariátu a odborné 

sekce. Do odborných sekcí patří: legislativa, etika, ekonomika, informatika a provozní správa 

fondŧ, PR aktivit a vnějších vztahŧ a pojistná matematika.
50

 

Mezi činnosti APF ČR lze zahrnout koordinování, zastupování, hájení a prosazování 

společných zájmŧ svých členŧ. Dalším úkolem je propagovat myšlenku penzijního 

připojištění a dávat připomínky k legislativním návrhúm a jiná opatření, která se týkají oblasti 
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 Viz. příloha č. 6: Schéma organizační struktury. 
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penzijního připojištění a jiných zájmŧ penzijních fondŧ a iniciovat jejich změny. Pŧsobí i jako 

poradenské i informační centrum, podporuje a organizuje vzdělávací a vědeckou činnost. APF 

by měla reprezentovat společné zájmy svých členŧ vŧči zahraničí, navazovat a rozvíjet styky 

s obdobnými institucemi v zahraničí a participovat na procesu přibliţování podmínek 

penzijního připojištění ČR standardŧm Evropské unie. Dbát na dodrţování etiky vztahŧ mezi 

členy APF ČR a účastníky penzijního připojištění. Dá se říci, ţe APF mohla být zaloţena z 

dŧvodu pŧsobit na odstranění rozporŧ mezi členy APF, organizovat odbornou, právní a 

věcnou součinnost při řešení procesŧ slučování, splývání a zániku penzijních fondŧ pro 

eliminaci případných negativních dŧsledkŧ na image penzijního připojištění a jeho účastníky. 

Dá se říci, ţe i v těchto úkolech a činnostech jsou si ČAP a APF ČR rovny. 

Členství v asociaci je dobrovolné a má dvě formy. Jedná se o členství řádné a přidruţené. 

Řádné členství je určeno penzijním fondŧm vzniklým na základě zákona č.42/1994 Sb., o 

penzijním připojištění se státním příspěvkem, v platném znění. Vzniká na základě 

jednostranného přistoupení penzijního fondu. V ČAP je člen přijat na základě hlasování na 

shromáţdění. 

Řádnými členy jsou: 

  1. AEGON Penzijní fond, a.s. 

2. Allianz penzijní fond, a.s. 

  3. AXA penzijní fond a.s. (dříve Winterthur PF a.s.) 

  4. ČSOB Penzijní fond Progres, a.s. 

  5. ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s. 

  6. Generali penzijní fond, a.s. 

  7. ING Penzijní fond, a.s. 

  8. Penzijní fond České pojišťovny, a.s. 

  9. Penzijní fond České spořitelny, a.s. 

  10. Penzijní fond Komerční banky, a.s. 

Přidruţenými členy mohou být právnické osoby, které pŧsobí v oblastech navazujících na 

penzijní připojištění nebo s ním úzce souvisejících. Členství vzniká na základě ţádosti o 

členství, po jejím schválení prezídiem APF ČR. 

Přidruţenými členy jsou: 

  Deloitte Advisory s.r.o. 

  KPMG Česká republika, s.r.o. 

Během roku 2009 pŧsobilo aktivně na trhu 10 penzijních fondŧ z pŧvodních 47, které 

obdrţely licenci (dva penzijní fondy nikdy činnost nezahájili). Do likvidace nevstoupil ţádný 
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fond, coţ dokladuje konsolidaci odvětví, v němţ jiţ od roku 2002 nebyl nucen státní dozor 

přijmout ţádné rozhodnutí o likvidaci. Do konce roku 2001 se v likvidaci ocitlo celkem 12 

penzijních fondŧ, jejich podíl na trhu byl malý a ztráty zanedbatelné. 

Penzijní fondy vyuţívají zázemí významných, většinou zahraničních, akcionářŧ operujících 

na českém trhu převáţně v oblastech bankovnictví a pojišťovnictví. Tito akcionáři disponují 

v mnoha případech aktivy mnohonásobně vyššími neţ je objem státního rozpočtu ČR a 

poskytují záruku bezpečného fungování odvětví. 

6.2.1 Aktiva penzijních fondů 

Aktiva penzijních fondŧ byla v roce 2009 vykázána ve velikosti 215,9 miliard Kč, coţ je o 

24,2 miliard více neţ v roce 2008 (191,7 miliard Kč).  Aktiva penzijních fondŧ byla 

k 31.12.2007 vykázána ve výši 167,2 miliard Kč, coţ je téměř o 21,3 miliard Kč více neţ na 

konci roku 2006 (145,9 miliard Kč), tento nárŧst je však o 1,2 miliard niţší. Prŧměrná částka 

aktiv na účastníka v roce 2009 přesáhla 48 tisíc Kč, ale v roce 2008 činila téměř 45 tisíc Kč, 

v roce 2007 představovala cca 44 tisíc Kč a v roce 2006 to bylo skoro 40 tisíc Kč. 

S rŧstem aktiv stoupá i podíl majetku obhospodařovaného penzijními fondy na hrubém 

domácím produktu. Roku 2008 bylo dosaţeno podílu 5,2 % HDP a v roce vzrostla na 5,9 % 

HDP. V roce 2007 činil tento podíl cca 4,7%, roku 2006 přibliţně 4,5%, v roce 2005 to bylo 

4,21% HDP a v roce 2004 činil tento podíl jenom 3,7%. Je velice dobré, ţe tento rŧst probíhá, 

ale mohl by být i výraznější. 

Graf č.5: Vývoj celkových aktiv v tis. Kč 
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Pramen: Asociace penzijních fondŧ ČR: http://publikace.apfcr.cz/cz_verze.html 
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6.2.2 Hospodářský výsledek 

Prostředky ve prospěch účastníkŧ zaznamenávají stálý rŧst. Na jejich účtech fondy vykázaly 

k 31.12.2007 částku 162,1 miliardy Kč, tedy o 26 miliard více neţ na konci předchozího roku 

(136 miliardy Kč). Meziročně pak došlo k nárŧstu o 19,1%. V roce 2008 bylo připsáno 186,1 

miliard Kč. Roku 2009 došlo k překročení 200 miliardové hranice (200,2 Kč). Roční nárŧst je 

tedy 14,1 miliard Kč a měsíčná nárŧst vychází na 1,17 miliardy Kč. 

Jako ostatní finanční instituce i penzijní fondy se potýkají s nepříznivým vývojem 

kapitálového trhu. Zisku i přesto bylo dosaţeno ve výši 2,6 miliardy Kč, je to o 1,9 miliardy 

více neţ předchozího roku. Ale nevyrovná se stavu k 31.12.2007, kdy zisk dosahoval 4,39 

miliardy Kč a překročit zisk dosaţený v roce 2006 (4,14 miliardy). Vývoj v hospodářském 

výsledku v roce 2008 ukazuje i vliv hospodářské krize, který se projevil takovýmto rapidním 

poklesem. 

Graf č.6: Vývoj hospodářského výsledku v tis. Kč 
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Pramen:Asociace penzijních fondŧ ČR: http://publikace.apfcr.cz/cz_verze.html 

V investování penzijních fondŧ je stále zachována konzervativní strategie, která je 

stanovena zákonem. V portfoliu převládá podíl dluhopisŧ (81,5 %, na konci roku 2008 to bylo 

jen 78,8 %), v akciích bylo umístěno pouhých 1,7 % majetku (2008 to bylo ještě 3,1 %) a na 

termínovaných vkladech 11,3 % spravovaných prostředkŧ (z 9,6 % v roce 2008). 

Tabulka č.12: Umístění prostředků penzijních fondů v mld. Kč 

v trţních cenách 2006 2007 2008 2009 Podíl 2009 (%) 

Dluhopisy 110,2 119,4 144,8 171,6 79,55 

Pokladniční poukázky 5,5 7,4 6,4 2,2 1,00 

Akcie  9,6 9,8 5,7 3,5 1,62 

Podílové listy 4,8 7,6 6,2 6,9 3,21 

Peníze a ostatní aktiva 15,2 22,8 28,4 31,5 14,62 

Celkem  145,4 167,0 191,5 215,7 100,00 
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Pramen: Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2009: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Zprava_o_vyvoji_FT_v_roce_2009_pdf.pdf 

 

Provozní náklady penzijních fondŧ klesají. V porovnání prŧměrných provozních nákladŧ 

k celkovým aktivŧm činily náklady v roce 2009 – 1,44% (2008 – 1,49%). V prvním roce 

existence systému se, ale prŧměrné provozní náklady pohybovaly v poměru k celkovým 

aktivŧm ve výši 8,95%, v roce 2003 jiţ byly na úrovni pouhých 1,8% a roku 2004 jiţ byli jen 

na úrovni 1,45%. Výsledky dokládají vysokou a stoupající efektivitu penzijních fondŧ, 

srovnatelnou s mezinárodní úrovní. Tento trend bude jistě pokračovat v rámci konkurence 

mezi jednotlivými penzijními fondy, třebaţe prostor dalšího sniţování nákladŧ je jiţ dosti 

omezený. 

Graf č.7: Vývoj stavu rezervních fondů v tis. Kč 
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Pramen: Asociace penzijních fondŧ ČR: http://publikace.apfcr.cz/cz_verze.html 

6.2.3 Vývoj počtu účastníků penzijního připojištění 

Roku 2009 bylo fondy vykázáno penzijními fondy téměř 4,5 milionu účastníkŧ (4 470 178). 

To je o 174 575 účastníkŧ více neţ pro rok 2008, kdy bylo účastno penzijnímu připojištění 4 

295 603. Nejvyšší nárŧst počtu účastníkŧ byl v prvních dvou letech fungování penzijního 

připojištění na trhu. Rok 2005 navázal na oţivení trhu, které nastalo v roce 2004. Zapojení 

obyvatelstva předčila pŧvodní očekávání. Roku 2005 byl připojištěn téměř kaţdý třetí občan 

ČR a cca 55% práce schopných obyvatel. Nyní míra zapojení obyvatelstva roku 2009 

převyšovalo 70 % ekonomicky aktivních obyvatel. Osoby starší 60 let dosahují 24 % 

z celkového počtu spořících. 

Roku 2007 byla tato míra zapojení následující: více neţ 60% ekonomicky aktivních 

obyvatel bylo účastno na penzijním připojištění bez započtení penzijně připojištěných nad 60 

let, kteří tvořily 22% z celkového počtu spořících. 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Zprava_o_vyvoji_FT_v_roce_2009_pdf.pdf
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Graf č.8: Vývoj počtu účastníků v tis.  
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Pramen: Asociace penzijních fondŧ ČR: http://publikace.apfcr.cz/cz_verze.html 
 

Tabulka č.13: Počet účastníků penzijního připojištění dle věku 

 

Pramen: Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2009:  

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Zprava_o_vyvoji_FT_v_roce_2009_pdf.pdf 

Tabulka č.14: Porovnání počtu účastníků a hospodářského výsledku 

 Počet účastníků v tis. Hospodářský výsledek v tis. Kč HV na 1 účastníka 

1995 1 290 - 134 670 - 104,40 

1996 1 564 430 800 275,45 

1997 1 673 1 175 170 702,43 

1998 1 740 1 749 175 1 005,27 

1999 2 144 1 701 203 793,47 

2000 2 379 1 387 806 583,36 

2001 2 508 1 735 974 692,17 

2002 2 597 2 265 219 872,24 

2003 2 662 2 377 100 892,98 

2004 2 650 3 206 842 1 210,13 

2005 3 284 4 567 678 1 390,89 

2006 3 611 4 124 522 1 142,21 

2007 3 962 4 271 182 1 078,04 

2008 4 295 717 841 167,13 

2009 4 470 2 573 010 575,62 

Pramen: Asociace penzijních fondŧ ČR: : http://publikace.apfcr.cz/cz_verze.html, výpočty. 

http://publikace.apfcr.cz/cz_verze.html
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Zprava_o_vyvoji_FT_v_roce_2009_pdf.pdf
http://publikace.apfcr.cz/cz_verze.html
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Hospodářský výsledek připadající na jednoho účastníka penzijního připojištění v roce 2008 

byl druhý nejniţší za celou historii penzijního připojištění. Nejniţší byl jen v roce 1994, kdy 

hospodářský výsledek skončil ztrátou. 

Novela zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem, realizovaná zákonem č. 

36/2004 Sb., umoţnila penzijní připojištění rovněţ občanŧm s bydlištěm na území jiného 

státu EU za podmínky, ţe jsou účastni veřejného dŧchodového nebo zdravotního pojištění 

v ČR. K 31.12.2004 bylo připojištěno 1031 cizincŧ, z toho počet občanŧ Slovenska byl 1003. 

O rok později jiţ bylo připojištěno 3 977 cizincŧ a z toho 2 705 občanŧ ze Slovenska. Od roku 

2008 bylo připojištěno uţ 11 293 cizincŧ a v roce 2009 došlo ještě k dalšímu rŧstu na 12 192 

účastníkŧ ze státŧ EU. Nejvíce jsou samozřejmě zastoupeni občané Slovenska, kteří 

představují 90 % (10 902) takto pojištěných cizincŧ. 

6.2.4 Vývoj příspěvků účastníků 

Stále se zvyšujícím se číslem v rámci penzijního připojištění je nárŧst prŧměrných 

měsíčních příspěvkŧ od zaměstnavatelŧ a i počet účastníkŧ, kterým zaměstnavatel přispívá. 

V roce 2004 zaměstnavatel prŧměrně přispíval zaměstnanci částku 430,- Kč. O rok později jiţ 

hodnota činila 465,-Kč, coţ je o 53,-Kč více, v roce 2006 to bylo 497,-Kč tedy o 35,-Kč více 

neţ předchozí rok a v roce 2007 činil příspěvek 535,-Kč. Příspěvek zaměstnavatele v roce 

2005 získalo 780 tisíc pojištěných, coţ je o 107 tisíc více neţ k 31.12.2004. Za rok 2006 

nárŧst činil cca 62 tisíc, takţe příspěvek zaměstnavatele obdrţelo 842 tisíc účastníkŧ. V roce 

2007 příspěvek zaměstnavatele získalo 906 tisíc účastníkŧ (obdrţel kaţdý čtvrtý). 

Graf č.9: Vývoj průměrného příspěvku účastníka 
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Pramen: Asociace penzijních fondŧ ČR: : http://publikace.apfcr.cz/cz_verze.html 
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Prŧměrná výše měsíčního účastnického příspěvku za rok 2009 byla 444,- Kč, za roky 2008 

a 2007 byla výše prŧměrného příspěvku totoţná ve výši 450,- Kč. Za rok 2006 měsíční 

příspěvek činil 431,-Kč. Výše účastnických příspěvkŧ není uspokojivá. Výše příspěvkŧ se 

pohybuje pod úrovní 2 % prŧměrné hrubé mzdy. Při takových to příspěvcích nedojde 

k výraznému vyrovnání poklesu příjmu při odchodu do dŧchodu. Přitom je zřejmé, ţe 

zejména mladší ročníky čeká pokles relativní úrovně státních dŧchodŧ a je to pro ně nutností 

odkládat větší procenta hrubé mzdy k vyrovnání úbytku, který v budoucnu nastane. 

6.3 Statistická analýza 

Nyní se zaměřím na porovnání penzijních fondŧ navzájem. Fondy jsou seřazeny podle 

podílu na trhu podle počtu účastníkŧ. 

Tabulka č.15: Složení portfolia k 30.6.2010 (v %) a podíl na trhu podle počtu účastníků 2009. 

PF 
Podíl 

na trhu 

Dluho-

pisy 

Pokl. 

pouká-

zky 

Akcie a 

podílové 

listy 

Nemo-

vitosti 

Účty a 

termínova-

né vklady 

Ostatní 

PF České 

pojišťovny 
26,81 89,3 0,0 6,3 0,0 2,5 2,0 

PF České 

spořitelny 
19,25 65,9 0,0 9,1 0,0 23,8 1,2 

PF Komerční 

banky 
11,50 91,0 0,0 0,0 0,0 6,1 2,9 

AXA PF 11,07 78,7 0,0 5,4 5,3 7,4 3,1 

ING PF 10,21 85,3 3,8 0,0 0,0 8,6 2,3 

ČSOB Stabilita 9,81 92,2 0,0 2,8 0,0 2,3 2,6 

ČSOB Progres 6,86 91,5 0,0 2,1 0,0 2,5 3,8 

Allianz PF 3,14 94,7 0,0 1,2 0,0 3,8 0,3 

Generali PF 1,10 87,9 0,0 4,7 0,3 3,3 3,8 

AEGON PF 0,25 74,4 3,0 0,0 0,0 10,8 11,8 
Pramen: http://www.finance.cz/duchody-a-penze/penzijni-fondy/, http://publikace.apfcr.cz/cz_verze.html, 

výpočty. 

Z tabulky je vidět, ţe penzijní fondy České pojišťovny a České spořitelny skoro pokrývají 

polovinu trhu s penzijním připojištěním. Poslední tři nejmenší penzijní fondy nepokrývají ani 

5 % trhu. Zbývající část trhu pokrývá 5 penzijních fondŧ.  

Do poloviny roku 2010 bylo nejvíce investováno do dluhopisŧ, jak je i specifikováno 

v zákoně o penzijním připojištění, a ze kterých je jeden z nejjistějších ziskŧ. Penzijní fondy se 

snaţí, co nejefektivněji rozdělí finanční prostředky, aby vykonávaly zisk. V tabulce je vidět, 

ţe nejmenší oblibu mají pokladniční poukázky a investice do nákupu nemovitostí. Nejvíce mě 

zaujalo, ţe portfolio penzijního fondu Komerční banky je zaměřené jen na tři typy investic a 

to převáţně jen na dluhopisy. 

http://www.finance.cz/duchody-a-penze/penzijni-fondy/
http://publikace.apfcr.cz/cz_verze.html
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Následující graf znázorňuje vývoj počtu účastníkŧ penzijního připojištění pro jednotlivé 

fondy. 

Graf  č.10: Počet účastníků u jednotlivých fondů 
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Pramen: Hodnoty z http://www.finance.cz/duchody-a-penze/penzijni-fondy/ 

Na první pohled je vidět, ţe nejvíce nových účastníkŧ je u penzijního fondu České 

pojišťovny a České spořitelny. U ostatních fondŧ není nárŧst účastníkŧ tak výrazný a 

opačným případem je AEGON, který je na trhu od roku 2007, a tak by u něho měl rŧst počet 

účastníkŧ, ale opak je pravdou, v roce 2009 měl jiţ jen 11 tis. účastníkŧ z pŧvodních 97 tis. 

při zaloţení. Na počátku existence penzijního připojištění měli všechny penzijní fondy 

podobný počet účastníkŧ a naopak od současnosti převyšoval ostatní penzijní fond Komerční 

banky. V roce 2009 patří podle počtu účastníkŧ na třetí místo. 

Další graf znázorňuje výsledky hospodaření penzijních fondŧ od roku 1997 do 2009. 

Zlomovým rokem ve vývoji hospodářského výsledku je rok 2008 (rok hospodářské krize). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.finance.cz/duchody-a-penze/penzijni-fondy/
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Graf č.11: Hospodářský výsledek penzijních fondů z let 1997-2009 v tis. Kč 
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Pramen: Hodnoty z http://www.finance.cz/duchody-a-penze/penzijni-fondy/. 

Hospodářský výsledek představuje nestabilní veličinu, která se kaţdým rokem mění a není 

zaručen jeho stabilní rŧst. Roku 2008 se projevily následky hospodářské krize 

v hospodářských výsledcích. Jediný Allianz penzijní fond ţádnou změnu nezaznamenal a jeho 

vývoj hospodářského výsledku je stabilní. Hospodářský výsledek penzijního fondu AEGON 

se za období 3 let existence zatím nedostal do kladných čísel, coţ by mohlo být vysvětleno i 

malým počtem účastníkŧ a z toho plynoucího malého rozměru finančních prostředkŧ. 
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Závěr 

Cílem diplomové práce bylo analyzovat vliv penzijních fondŧ na ekonomiku státu. Nejen 

penzijní připojištění, ale i soukromé pojištění má vliv na ekonomiku. Tím, ţe se obyvatelé 

snaţí spořit, si vytvářejí zásobu peněţních prostředkŧ na období, kdy budou zapotřebí. 

Odchod do dŧchodu je jedním z období, kdy občan potřebuje pomoci, jelikoţ nástupem do 

starobního nebo invalidního dŧchodu se jeho měsíční příjmy sníţí a penzijní připojištění i jiné 

soukromé pojištění mu pomohou zachovat si podobnou ţivotní úroveň, kterou měl před 

odchodem do dŧchodu. 

Penzijní připojištění i ţivotní pojištění patří do dlouhodobých pojištění a tím, ţe účastník 

pravidelně ukládá část příjmu na budoucí spotřebu, dochází tak ke tlumení inflační křivky, 

coţ pozitivně ovlivňuje ekonomiku. Činnost pojišťoven se podle mě odvíjí i na velikosti 

státního rozpočtu na straně příjmŧ ve formě odvedené daně ze ziskŧ pojišťoven a ve formě 

sráţkové daně z rozdílu mezi vyplaceným pojistným plněním a přijatým pojistným. Ne 

všechny pojišťovny jsou však povinny platit daň do českého rozpočtu. 

 

Na základě získaných informací o soukromém pojištění a penzijním připojištění, nemŧţu 

říci, ţe by se obyvatelé nesnaţili zajistit se do budoucna. Příkladem mŧţe být, ţe stále rostou 

částky předepsaného pojistného na ţivotní i neţivotní pojištění. V roce 1995 bylo předepsáno 

pojistné do ţivotního pojištění ve výši 9,224 mld. Kč a do neţivotního pojištění 24,317 mld. 

Kč a během let došlo k rŧstu na částky z roku 2009: ţivotní pojištění 60,185 mld. Kč a 

neţivotní pojištění 81,212 mld. Kč. 

S tímto předepsaným pojistným je spojeno i pojistné plnění, které také roste. Z celkového 

pojistného plnění ve výši18,634 mld. Kč z roku 1995 v roce 2009 dosahuje jiţ 71,843 mld. 

Kč. V roce 1995 převyšovalo pojistné plnění na straně neţivotního pojištění, ale v současné 

době jsou jiţ obě oblasti pojištění, co se týká   pojistného plnění skoro na stejné úrovni přes 

32 mld. Kč. 

Penzijní připojištění získává stále větší oblibu mezi obyvatelstvem a není to jen díky 

státnímu příspěvku, ale i díky daňově uznatelným poloţkám a i díky tomu, ţe zaměstnancŧm 

platí zaměstnavatel příspěvky, které si samozřejmě také mŧţe odečíst od základu daně. 

Během let dochází k pravidelnému nárŧstu počtu účastníkŧ penzijního připojištění z 

pŧvodního počtu 1,290 mil. účastníkŧ v roce 1995, bylo v roce 2009 evidováno 4,470 

účastníkŧ, kteří jsou rozděleni do 10 penzijních fondŧ. Dva největší penzijní fondy spravují 

skoro polovinu smluv o penzijním připojištění. Jedná se o penzijní fond České spořitelny a 
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České pojišťovny. Na rozdíl od penzijního fondu AEGON, který během tří let ztratil dŧvěru 

od 86 tis. účastníkŧ. V roce 2007 měl 97 tis. a v roce 2009 pouhých 11 tis. účastníkŧ. 

 Účastníci penzijního připojištění pocházejí z rŧzných věkových skupin, ale největší počet 

patří do skupiny 50-59 let. Nejmenší počet účastníkŧ je ve skupině 18-19 let a ta je niţší i neţ 

skupina 80 a více. 

 

Hospodaření penzijních fondŧ je závislé na jejich činnosti a na ochotě obyvatel spořit si na 

dŧchod. 

Čím více mají penzijní fondy účastníkŧ a čím vyšší jsou jejich příspěvky, tím mají vyšší 

finanční prostředky, se kterými mohou disponovat a vytvářet nové hodnoty. Penzijní fondy 

jsou ovlivněny zákonem o penzijním připojištění a státní kontrolou. Zákon udává, ţe peněţní 

prostředky musí být umísťovány tak, aby byla zaručena bezpečnost, kvalita, likvidita a 

rentabilita skladby finančního umístění jako celku a zároveň musí být zaručen zisk. Finanční 

prostředky jsou ukládány do dluhopisŧ, podílových listŧ, cenných papírŧ, movitých i 

nemovitých věcí. Největší část prostředkŧ je uloţena v dluhopisech. V prŧměru kaţdý fond 

ukládá do dluhopisŧ 85,09 % svých prostředkŧ. 

Graf č.12: Hospodářský výsledek připadající na jednoho účastníka 
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Pramen: Asociace penzijních fondŧ ČR, výpočty 

Z grafu je vidět, ţe hospodářský výsledek je pro kaţdý rok rozdílný, ale v posledních letech 

se pohybuje ve vysokých hodnotách na jednotlivce. Vývoj hospodářského výsledku byl v roce 

2008 pravděpodobně nejvíce ovlivněn hospodářskou krizí, nebo velmi střízlivým 

investováním. Hospodářský výsledek se navrátil do přelomu let 1996 a 1997. Opětovný nárŧst 

prokazuje stabilitu penzijního připojištění, ţe velice rychle se dokáţe dostat do předchozích 

výsledkŧ. 
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Skoro všechny penzijní fondy v roce 2008 dosáhly prudkého poklesu hospodářského 

výsledku mimo penzijního fondu Allianz, který měl ze všech nejvyšší hodnotu a udrţel si svŧj 

stabilní rŧst. 

Stále rostoucí počet účastníkŧ penzijního připojištění zaručuje jistotu a schopnost penzijních 

fondŧ vytvářet kladné hospodářské výsledky a uspokojovat své klienty. 

Na základě prostudování problematiky penzijního připojištění mohu říci, ţe je tato forma 

druhého pilíře dŧchodového zabezpečení perspektivní a měla by být i nadále podporována 

státem. 
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Přílohy 

Č. 1: Vývoj populace 

 
 
Pramen: MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Makroekonomická predikce České republiky [online]. Duben 2011 

[cit. 2011-04-22]. < http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Makroekonomicka-predikce_2011-Q2.pdf>. 
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Č. 2: Penzijní statut 
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Pramen: http://www.allianzdirect.cz/dokumenty/pension-fund/statut.pdf 
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Č. 3: Penzijní plán 
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Pramen: http://www.allianzdirect.cz/dokumenty/pension-fund/pp.pdf 
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Č. 4: Organizační struktura ČAP 

 
Pramen: Česká asociace pojišťoven: http://www.cap.cz/ 
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Č. 5: Produkty pojišťoven 

 
Pramen: Výroční zpráva 2009 ČAP: http://www.cap.cz/ 
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Č. 6: Organizační struktura APF ČR 

 
 

Pramen: Asociace penzijních fondŧ ČR: http://publikace.apfcr.cz/cz_verze.html 
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