
 
 
 

  

 

 

Praha, 21. října 2016 

ŽijemeDéle.cz – nový projekt Swiss Life se zaměří na prodlužující se život 
Čechů 
 
Češi i globální populace postupně stárnou. Dnešní novorozenci mají velkou šanci dožít se 
sta let. Ideální představy Čechů o jejich důchodu, strasti i slasti spojené s postupně se 
prodlužujícím životem, výzvy dlouhověkosti pro společnost či státní rozpočet i finanční rady 
a tipy, jak se vhodně zabezpečit na stáří. To vše ve svém novém projektu ŽijemeDéle.cz 
nabídne švýcarská poradenská společnost Swiss Life.  
 

 
 
Projekt zkoumající postoje Čechů a dalších evropských národů k dlouhověkosti například odhalil, že 
Češi chtějí žít do devadesáti let, měsíčně pobírat důchod 17 812 korun a věnuje se koníčkům, rodině 
a cestování.  
 
„Život průměrného Čecha či Češky se jen od revoluce prodloužil o sedm let a s rozvojem moderní 
medicíny se tento vývoj nezastavuje. Delší život ale sebou přináší mnoho výzev pro lidi i pro stát – 
od infrastruktury, přes smysluplné trávení volného času až po financování penzí. Náš projekt má 
ambici na tyto výzvy systematicky poukazovat a i díky 150 letým zkušenostem skupiny Swiss Life 
s řešením potřeb klientů na penzi chceme nabízet různé pohledy na jejich řešení,“ říká Pavel 
Manhalter, výkonný ředitel Swiss Life Select v České republice.  

http://www.zijemedele.cz/


Na webových stránkách s příznačným názvem ŽijemeDéle.cz naleznou čtenáři analýzy, infografiky 
nebo třeba rozhovory s odborníky na téma prodlužujícího se věku obyvatel planety. Nebudou chybět 
ani praktické finanční tipy, jak se vhodně zajistit na penzi takovým způsobem, aby si lidé důchod 
mohli užít podle vlastních představ a snů.  
 
Projekt během podzimu a zimy podpoří také kampaň v sociálních sítích. 
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Poznámky pro editory: 
 

Informace o průzkumu 

Průzkum veřejného mínění o dlouhověkosti pro švýcarskou poradenskou společnost Swiss Life Select provedla agentura 

Ipsos. Online dotazování na reprezentativním vzorku 303 osob ve věku vyšším než 35 let proběhlo v dubnu 2016. 

 

Swiss Life 

Swiss Life je přední evropskou finanční skupinou působící v oblasti správy privátních i korporátních financí, řízení rizik a 

zajištění penze. Klíčovými trhy skupiny jsou Švýcarsko, Francie a Německo. Swiss Life poskytuje svým privátním i 

korporátním klientům prostřednictvím vlastních poradců a obchodních partnerů komplexní finanční poradenství šité na 

míru. Poradenství společnosti Swiss Life Select je založené na principu „best select“, který klientům přináší nezávislý výběr 

nejvhodnějších z možných řešení.  
 

Swiss Life Holding AG se sídlem v Curychu byl založen v roce 1857 jako Schweizerische Rentenanstalt. Akcie Swiss Life 

Holding AG jsou kótovány na burze SIX Swiss Exchange (SLHN). Skupina Swiss Life zaměstnává kolem 7000 pracovníků 

a 4600 profesionálních finančních poradců. 

 

Pro více informací prosím kontaktujte:  
Marcel Bodnár    

FleishmanHillard   

T: 736 751 155    

E: bodnar@fleishman.com 

 

http://www.zijemedele.cz/

