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Hodně se v souvislosti se změnou penzij-
ního připojištění hovoří o tom, co bude
novému penzijnímu připojištění (penzij-
nímu spoření) chybět. Chybět mu bude
garantované zhodnocení a výsluhová
penze. Co ale zajímavého nového změna
přináší?

Nebudeme komentovat témata, která se
komentovala horem dolem. Podíváme se
na použití penzijního připojištění v rámci
portfolií klientů. Myslíme si, že penzijní
spoření sebere kousek prostoru pravidel-
ným investicím do fondů, které směřují
na důchod.

Staré Penzijko bylo Povinně
konzervativní
U starého (dobrého) penzijního připojištění
jsme měli jedno velké poradenské dilema:
Pro investice na důchod potřebujeme agre-
sivní strategii, ale penzijní připojištění ji ne-
nabízí.Máme tedy použít nevhodný (konzer-
vativní) produkt, i kdyžmá státní příspěvek?
Nebo ho máme odmítnout a vzdát se státní-
ho příspěvku?

Pro krátkou dobu spoření bylo penzijní
připojištění výnosné. Zde jsme se dostávali
s výnosem vysoce nad 10% p.a. Pro krátkou
dobu stejně doporučujeme bezpečnější (dlu-
hopisové) investice.

Horší to je při době spoření nad 20 let.
Zde je efekt státního příspěvku malý (pod
2 %). Dluhopisová investice, byť se státním
příspěvkem, nepřekonává očekávaný výnos
akciových (smíšených) investic.

Penzijní SPoření – dynamická
inveStice Se Státním
PříSPěvkem
„Nové penzijní připojištění“ (penzijní
spoření) odstraňuje hlavní investiční chy-
bu starého penzijního připojištění. Už
nemusí být všichni klienti povinně konzer-
vativní. Mohou investovat na delší dobu
dynamicky. Dynamická investice je v sou-
ladu s klasickou finanční teorií. Delší doba
totiž dává investici čas, aby se její propa-
dy lépe vyhladily. Dynamická investice je
na delším horizontu dokonce bezpečnější

než dluhopisová investice. Pokud tedy
hodnotíme bezpečí podle toho, s jakou mí-
rou pravděpodobnosti překonáme inflaci.
Akciové investice krátkodobě kolísají, ale
lépe se poperou s vyšší inflací než investice
dluhopisové.

Pro investici nad 20 let se hodily velmi
dobře podílové fondy s akciovou složkou.
Penzijní spoření umožňuje použít také in-
vestice s akciovou složkou. Navíc můžeme
využít státní příspěvek.

Penzijní spoření je tak pro nás dynamická
investice se státním příspěvkem.

eFekt Státního PříSPěvku není
tak velký, ale Stále je dobrý
Efekt státního příspěvkumírně klesá.

Je to dáno tím, že pro
• staré penzijko byl příspěvek 30% z vkladu
účastníka (150Kč k příspěvku 500 Kč),
• nové penzijko je příspěvek „jen“ 23%
z vkladu účastníka (230Kč k příspěvku
1000 Kč).

Další důvod, proč efektivní úrok roste
méně, je vyšší očekávané zhodnocení fon-
dů. Bavíme se o dynamické strategii pro
delší období, proto počítáme s výnosem
6% p.a. Při vyšším zhodnocení je primární

efekt výnosu, nedůležitý je efekt státního
příspěvku.

Např. pro 20letou investici státní pří-
spěvek zvýší výnosnost investice o 1 pro-
centní bod ročně. Jestli portfolio účastnic-
kého fondu („penzijního fondu“) vydělá
6 %, dosáhneme efektivního výnosu 7%
p.a. Museli bychom tedy najít OPF (nebo
jiné investice), které vydělají více než 7 %
p.a., aby penzijní spoření prohrálo z hle-
diska výnosů.

Účastnické fondy tak mají oproti svým
kolegům (OPF) bez podpory náskok 1%
p.a. Mohou OPF tento handicap dohnat?
Výhodou OPF bude to, že si budeme moci
vybírat z větší množiny fondů. Nabídka
OPF bude širší než nabídka penzijních spo-
lečností v rámci III. pilíře. Otázkou bude, co
penzijní společnosti nabídnou a jak se bude
lišit nabídka investičních společností a pen-
zijních společností. Věříme, že penzijní
společnosti budou mít rozumnou nabídku
produktů.

Další oblast, kde by mohly OPF vyhrát,
jsou náklady. Zatím jsou celkové náklady
účastnických fondů neznámé. Zajímavé
bude porovnat TER fondů. Pokud se bude
jednat o fondy fondů, tak syntetický TER.

co přináší změna
penzijního připojištění
V minulém článku jsme psali o 2. pilíři reformy, dnes se podíváme na třetí. Co důležitého
se mění a co to bude znamenat pro poradce a pro klienty? Penzijní spoření bude
konečně vhodné doporučovat i mladším klientům pro spoření na důchod.

eFekt Státního PříSPěvku (Staré PP 500 kč/měSíc)

Zdroj: autor
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Zatím to vypadá, že náskok 1% ročně díky
podpoře se na úrovni poplatků nepromrhá.
Je dostmožné, že účastnické dynamické fon-
dy budou levnější než klasické OPF.

likvidita je horší jen zdánlivě
Upenzijního připojištění jsme zvyklí, že ten-
to produkt má špatnou likviditu. Co se ale
stane, když ukončíme penzijní spoření a pe-

níze vybereme? Přijdeme o státní příspěvek.
Penzijní spoření se pro nás stane jen klasic-
kou pravidelnou investicí bez státní podpo-
ry. Penzijní spoření se tak degraduje pouze
na obyčejné pravidelné investice do obyčej-
ných fondů. Předčasné ukončení nás při-
praví o to, co dostáváme v rámci penzijního
spoření navíc.

Omezenou likviditu u penzijního spoření
nevidíme jako nějakou enormní překážku.

nePomůže k Finanční
nezáviSloSti Před 60. rokem
Penzijní spoření nemůže nahradit investici
do podílových fondů (nebo podobných in-
vestic), pokud uvažujeme o finanční nezá-
vislosti před 60. rokem věku. Pokud budeme
chtít užívat svého majetku dříve, budeme
potřebovat i jiné zdroje. Pak použijeme pen-
zijní spoření po 60. roce, jiné zdroje před 60.
rokem. Penzijní spoření je pak jeden (nikoli
jediný) zdroj pro budování majetku.

Petr SyroVý

www.kfP.Cz

eFekt Státního PříSPěvku (nové PS 1000 kč/měSíc)

Zdroj: autor
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Majetek v podílových fondechběhemprvního
čtvrtletí roku 2012 vzrostl o 772 milionů ko-
run (tj. +0,34%) na téměř 225miliard korun.

Pokles majetku během prvního čtvrtletí
2012 zaznamenala aktiva zajištěných fondů
a fondů peněžního trhu, což je ovšem způ-
sobeno odkupy podílníků, nikoli ztrátami
hodnoty. Obliba těchto typů fondů průběžně
klesá již několik let.

Naopak nárůst aktiv se projevil u akcio-
vých fondů, dluhopisových fondů, smíše-
ných fondů, fondů fondů a nemovitostních
fondů. Konkrétní hodnoty a roční změnu
ukazuje tabulka.

Z dlouhodobého pohledu hodnota majet-
ku ve fondech prakticky stagnuje již čtvrtým
rokem a v současnosti ještě nedosáhla úrov-
ně roku 2005.

všechno na účty
Od konce roku 2007 poklesl majetek fondů
o rovných 90 miliard korun, ač z převážné
části vinou odkupů, které obsáhly jen u fon-

dů peněžního trhu a zajištěných 60 (48 + 12)
miliard korun.

Za stejné „pokrizové“ období od konce
roku 2007 přitom na bankovní vklady Češi
uložili 450 miliard korun, z toho 400miliard
na ty netermínované (+ 40miliard na staveb-
ní spoření, které prakticky jen „nahradilo
termínované vkady).

I toto srovnání naznačuje, nakolik těžkou
cestu do života budou mít „nové“ penzijní
fondy.Nejistota a riskaverze Čechů je (a zřej-
mě i bude) prakticky nepřekonatelná. Nepo-
chybně příliš optimismu na celý retailový trh
nepřinese ani květnový vývoj, kdy akciové
trhy ztrácejí jak vinou nejistot v eurozóně,
tak i globálních rizik: vývoj v Číně apod.

Fondy: náznak resuscitace
První čtvrtletí dopadlo pro naše fondy a jejich podílníky docela dobře, ještě i duben
vypadal nadějně. květnová povodeň na akciových trzích ale odnesla citelnou část
majetku dynamických fondů. Přetrvávající nejistota a problémy eurozóny nedávají
příliš naděje ani perspektivy.

hodnota a změny majetku Fondů v čr za 1. čtvrtletí
(mld. kč, %)

typ fondu celkem k 31. 3. 2012 čtvrtletní změna 1. Q 2012 - 4. Q 2011

fondy peněžního trhu 22,17 -8,14% -1,97

zajištěné fondy 45,98 -7,36% -3,65

Akciové fondy 39,55 8,06% 2,95

Dluhopisové fondy 62,48 1,95% 1,20

fondy smíšené 34,09 3,49% 1,15

fondy fondů 18,15 5,21% 0,90

fondy nemovitostní 2,41 8,82% 0,20

Celkem fondy (celý trh) 224,84 0,34% 0,77

Zdroj: aKat
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