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Komentář Asociace penzijních společností ČR k vybraným obchodním 

a ekonomickým výsledkům trhu za 2. čtvrtletí 2014 

 

Účastníci 
V 1. pololetí 2014 si u penzijních společností spořilo na penzi v některém z produktů celkem 
4 958 436 účastníků (z toho 4 717 510 v penzijním připojištění, 158 045 v doplňkovém penzijním 
spoření a 82 881 v  důchodovém spoření). Oproti konci roku 2013 došlo ve všech produktech, 
s výjimkou penzijního připojištění, k nárůstu počtu účastníků. Nejvyšší dynamiku zaznamenalo 
doplňkové penzijní spoření, kde počet účastníků za 1. pololetí letošního roku vzrostl o 67 018 osob, tj. 
+73,62 %. V důchodovém spoření, jehož ukončení deklaruje vláda, přibylo za totéž období jen 919 
osob, tj. +1,12 %. V penzijním připojištění, do kterého již nemohou vstupovat noví účastníci, 
pokračoval přirozený proces jejich počtu, za 1. pololetí 2014 celkem o 152 664 osob, tj. –3,14 %. 
 
Příspěvky 
Penzijní společnosti ke 30.6.2014 spravovaly ve svých fondech prostředky účastníků v celkové výši 
302,252 mld. Kč (z toho v transformovaných fondech 298,688 mld. Kč, v účastnických fondech 2,518 
mld. Kč a v důchodových fondech 1,046 mld. Kč). 
Ve srovnání se stavem na konci roku 2013 došlo za 1. pololetí 2014 k nárůstu spravovaných 
prostředků ve všech typech fondů celkem o 10,921 mld. Kč, tj. +7,07 %. 
 
Příspěvky zaměstnavatele 
Příspěvek zaměstnavatele pobíralo na konci 1. pololetí 2014 ke svému penzijnímu připojištění nebo 
doplňkovému penzijnímu spoření celkem 976 087 účastníků, tj. 20,02 % z celkového počtu, což je 
dlouhodobý standardní podíl účastníků s příspěvkem zaměstnavatele. Průměrný příspěvek 
zaměstnavatele na penzijní připojištění činil 659,00 Kč měsíčně a na doplňkové penzijní spoření 
dosáhl až 804,00 Kč měsíčně. 
 
Investice 
Skladba majetku ve fondech penzijních společností se v 1. pololetí 2014 dále rozvíjela. 
V  transformovaných fondech převažují investice do dluhopisů, které dosahují 88,52% podílu na 
portfoliu, akcie a podílové listy představují 1,49% investic. 
Skladba majetku v nových typech fondů (účastnické a důchodové fondy) se postupně individualizuje 
podle investičních profilů jednotlivých fondů. V 1. pololetí 2014 poklesl podíl prostředků účastnických 
fondů umístěných prozatímně na účtech, včetně termínovaných vkladů, a vzrostly dluhopisové a 
akciové podíly na portfoliích fondů. Ke 30.6.2014 bylo umístěno na peněžních účtech už jen 39,42 % 
prostředků účastnických fondů, podíl dluhopisů činil 55,60 % a akciový podíl dosáhl 4,98 % těchto 
prostředků. Rozvoj investování prostředků důchodových fondů komplikuje politické znejistění jejich 
budoucnosti. Proto 51,46% prostředků bylo ke konci 1. pololetí 2014 stále evidováno na bankovních 
účtech, včetně termínovaných vkladů. Do dluhopisů bylo investováno zatím 35,00 % prostředků a do 
akcií a podílových listů 13,50 % prostředků důchodových fondů. 
 
Hospodářský výsledek 
Celkový kumulovaný hospodářský výsledek fondů penzijních společností za 1. pololetí 2014 dosáhl 
1,938 mld. Kč a byl vytvořen převážně transformovanými fondy. Podíl účastnických a důchodových 
fondů na tomto výsledku čtvrtletně mírně vzrostl na 1,67 %, ačkoliv ke 30.6.2014 činil podíl jejich aktiv 
na celkových aktivech sektoru jen 1,30%.  
 
Předdůchody 
Celkový počet předdůchodů za 1. pololetí 2014 dosáhl 527 osob, jeho průměrná výše byla 9.299,- Kč. 
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