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Jak Češi spravují své finance ?

• Vše je naše – 37 % domácností

– velmi otevřený model, rodina považuje všechny finance za 

společné a využívá pouze jeden účet

• Moje je moje - 41 % domácností

– striktně oddělený systém hospodaření, typický pro partnery, 

nebo několikátá manželství

• Spolu na dvou účtech - 13 % domácností

– Spíše neobvyklý model, vzniká z historických nebo 

bezpečnostních důvodů



Proč spořit na penzi ?

Současní pracující nestačí 

vytvářet zdroje současným 

důchodcům …

Počet pracujících vs. počet 

důchodců neustále klesá

Zdroj: SwissLifeSelect



Proč spořit na penzi ?

Mění se věkové složení populace

Zdroj: SwissLifeSelect



Saldo důchodového účtu ČR
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Možnosti státu 

• Zvýšit daně

– ČR má deváté nejvyšší daňové zatížení v Evropě, daně rostou

• Zvýšit počet pracujících

– Zvýšit porodnost a imigraci, prodlužovat aktivní věk atd.

– Důchodový věk se prodlužuje

• Snížit penze

– Valorizace důchodů je nižší než inflace

– Poměr státní penze a průměrné mzdy je nyní 43%, v budoucnu 

cca 25-30% průměrné mzdy 
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Investice

Jak spořit? 

Jednorázově Pravidelně



Investiční trojúhelník

Výnos

Riziko Likvidita



„Něco za něco“

• Pokud požadujeme vysoký výnos, musíme také počítat s vyšším 

rizikem a zpravidla i nižší likviditou

• Pokud požadujeme vysokou likviditu, musíme zpravidla počítat s 

nižším výnosem

• Chceme-li minimalizovat riziko, budeme se muset spokojit s nízkým 

výnosem. Likvidita bude v tom případě pravděpodobně dost vysoká.



Riziko je třeba řídit

• Riziko = budeme peníze potřebovat jindy, než jsme plánovali

• Při rozhodování o umístění financí musíme vzít v úvahu čas,  který 

máme k dispozici => nejsme-li tlačeni časem, klesá riziko

• Nejsme-li omezeni časem, vyšší volatilita přinese vyšší zisky

Jsme-li tlačeni časem, vysoká volatilita přináší vysoké, až 

neakceptovatelné riziko

• Základní metodou je současné využití několika různých finančních 

nástrojů = diverzifikace rizika



Všechna vejce nesmí přijít do jednoho košíku

Diversifikace rizika



Jaký způsob je nejefektivnější

pro spoření na penzi ?

Zdroj: SwissLifeSelect



Pravidelné investování = efektivní možnost 

spoření na penzi  

Zdroj: SwissLifeSelect



Likvidita Riziko Výnos Daňový 

odpočet

Zdanění 

výnosů

Pojištění 

vkladů 

státem

Příspěvek 

státu

Vliv legislativy

Spořící účet vysoká nízké nízký ano ano

Termínovaný vklad střední nízké nízký ano ano

Stavební spoření Střední -

nízká

nízké nízký ano ne Max 2000 

Kč ročně

Možná změna 

stát. příspěvku 

zpětně

Životní pojištění střední Podle alokace 

prostředků

Podle alokace 

prostředků

12 000 Kč 

ročně

ano ne

Doplňkové penzijní 

spoření – 3. pilíř

Velmi nízká Podle alokace 

prostředků

Podle alokace 

prostředků

12 000 Kč 

ročně

ano ne Max 230 Kč 

/ měs.

Podílové fondy 

(akciové, 

dluhopisové, 

peněžního trhu)

Vysoká  -

nízká

Nízké - vysoké Nízký - vysoký Po 3 letech 

se nedaní

ne

Akcie nízká vysoké vysoký Po 3 letech 

se nedaní

ne

Dluhopisy nízká střední střední ano ne

Zlato nízká vysoké vysoké Nepodléhá 

DPH

ne ne

Nemovitosti velmi nízká nízké (podle 

lokality)

nízký ano ne Možné 

zvyšování daně 

z nemovitostí

Které finanční nástroje jsou nejvhodnější ke spoření na penzi ?

Zdroj: SwissLifeSelect



Jaké jsou výnosy ve skutečnosti ?



Jaké finanční nástroje využívají Češi?

Zdroj: SwissLifeSelect



Otázky & Odpovědi:

Karin Hejmová

tel.606 602 865 

karin.hejmova@swisslifeselect.cz


