23. května 2017

Průzkum: Jak se lidé zabezpečují na stáří

Češi vědí, že na stáří se musí zabezpečit také sami, ale spoří si málo a ne
dostatečně dlouho
Podle průzkumu, který si nechala Asociace penzijních společností ČR zpracovat agenturou
STEM/MARK, si 80 % lidí myslí, že s důchodem vyžijí jen částečně nebo vůbec. Přes 40 %
oslovených si přesto na stáří nespoří, v polovině případů je na vině špatná finanční situace,
třetina stáří prostě neřeší. Skoro polovina z těch, kteří si nespoří, plánuje začít spořit ve 40
letech a později. A ti, kdo spoří, si v 50 % případů ukládají méně než 700 Kč. Více než 2 000
Kč spoří nebo investuje jen 14 % z nich.
Téměř dvě třetiny lidí by k zahájení spoření na penzi motivovala lepší osobní finanční situace,
u celé třetiny lidí by to pak bylo větší zapojení státu nebo zaměstnavatele. Nabídka penzijních
produktů na trhu vyhovuje téměř všem (93 % dotázaných).
Z těch, kteří si spoří, má penzijní spoření (penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní
spoření) 85 % dotázaných. Pouhých 6 % si spoří „doma do matrace“.
Téměř polovina všech respondentů (tedy 46 %, což je o 8 % více než loni) ví, že na státní
podporu dosáhnou minimálně s úložkou 300 Kč. Necelá pětina se mylně domnívá, že je to
1 000 Kč. Přitom jeden tisíc korun je úložka, která stačí k dosažení maximálního státního
příspěvku. Jeho výši 230 Kč třetina dotázaných nezná. Přitom státní příspěvek považuje za
velmi důležitý více než polovina lidí (52 %). Garanci nezáporného ročního zhodnocení
vyhodnotilo jako velmi důležitou 36 % dotázaných.
Pro 42 % respondentů je důležité smět si vybrat část prostředků z penzijního spoření již
v průběhu spoření.

Online šetření prostřednictvím Českého národního panelu se zúčastnilo 509 osob reprezentujících
internetovou populaci ve věku od 15 do 65 let. Výzkum byl uskutečněn v dubnu 2017 agenturou
STEM/MARK.

