
Na penězích záleží, 
protože na vás záleží

Milan Tomášek, manažer investičních a penzijních produktů 

NN Penzijní společnosti



Češi a finanční budoucnost
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• Přesto si nejsou jistí svou finanční budoucností:

• 61 % Čechů nemá pocit dostatečné kontroly nad svou finanční budoucností

• Polovina Čechů si není jistá, že jejich finanční budoucnost bude dobrá

• íce než polovina se obává, zda bude schopna platit své měsíční životní výdaje

• Mezigenerační solidarita 

• ¼ Čechů si myslí, že děti by měly cítit odpovědnost za finanční budoucnost svých rodičů (společně se Slováky nejvíce ze 

všech zemí).

• ⅓ Čechů se v případě potřeby může spolehnout na finanční podporu od své rodiny.
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Češi a mezigenerační solidarita 
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¼ Čechů si myslí, že děti by měly cítit 
odpovědnost za finanční budoucnost svých 
rodičů (společně se Slováky nejvíce ze všech 
zemí).

⅓ Čechů se v případě potřeby může 
spolehnout na finanční podporu od své 
rodiny.



Češi a představy o důchodu
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Češi a úspory na důchod
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205 972 Kč 

- 1 018 028 Kč 



25 let, 40 let spoření
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Průměrné zhodnocení: 1 % Průměrné zhodnocení: 6 %

Vlastní příspěvek

1 844 Kč

Vlastní příspěvek

485 Kč



35 let, 30 let spoření
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Průměrné zhodnocení: 1 % Průměrné zhodnocení: 6 %

Vlastní příspěvek

2 685 Kč

Vlastní příspěvek

986 Kč



50 let, 15 let spoření
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Průměrné zhodnocení: 6 %Průměrné zhodnocení: 1 %

Vlastní příspěvek

6 071 Kč

Vlastní příspěvek

3 960 Kč



Na budoucnosti záleží
Pilíře CSR – NN Future matters
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CSR projekty

Kulaté stoly

Veřejná diskuze kolem kulatého stolu s odborníky        

a zajímavými osobnostmi: kardiochirurg Jan Pirk, 

socioložka Jiřina Šiklová, demograf Tomáš Kučera, 

zpěvačka Lucie Bílá, horolezec Marek Holeček, farář 

Zvonimír Šorm, atd.

Dlouhodobý projekt s cílem rozpoutat debatu:

➢Cena života

➢Co o Češích říkají peníze

➢Matky a jejich finanční zodpovědnost

➢Češi a jejich představy o stáří
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CSR projekty

NN Future Matters

Globální ekonomický program NN Group  pro mladé lidi 

zaměřený na zvyšování finanční gramotnosti, vytváření 

ekonomických příležitostí a snižování finanční tísně.

NN Future Matters Scholarship

Stipendijní program  (až 5 000 Eur) pro studenty 

ekonomických magisterských programů.



12

CSR projekty

Junior Achievement

Innovation Camp

Celodenní soutěž pro studenty SŠ, řešení aktuálních 

problémů v oblasti inovací, technologií a vzdělávání.

Social Innovation Relay (SIR)

Dvoumsíční vzdělávací projekt určený studentům SŠ, 

nápady na inovativní podnikatelské řešení konkrétního 

společenského nebo sociálního problému.
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CSR projekty

yourchance o.p.s.

• Dlouhodobé partnerství

• Podpora projektů společnosti:

• Výuka finanční gramotnosti

• Integrace mladých dospělých opouštějících dětské 

domovy

• Rozvoj podnikavosti žáků ZŠ a SŠ

• Global Money Week




