
 
 

 

 

 

13. listopadu 2014 

 

Komentář Asociace penzijních společností ČR 

k vybraným obchodním a ekonomickým výsledkům trhu za 3. čtvrtletí 2014 

 

Účastníci 
Na konci září 2014 si u penzijních společností spořilo na penzi v některém z produktů celkem 4 914 
242 účastníků (z toho 4 638 190 v penzijním připojištění, 192 985 v doplňkovém penzijním spoření a 
83 067 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 devět měsíců letošního roku vzrostl o 101 958 osob, tj. +112,0%. 
V důchodovém spoření, jehož zrušení k 1.1.2016 připravuje vláda, přibylo za totéž období jen 1 105 
osob, tj. +1,35%. V penzijním připojištění, do kterého již nemohou vstupovat noví účastníci, 
pokračoval přirozený pokles jejich počtu, od začátku roku 2014 do konce září celkem o 231 984 osob, 
tj. –4,76%. 
 
Příspěvky 
Penzijní společnosti ke 30.9.2014 spravovaly ve svých fondech prostředky účastníků v celkové výši 
309,675 mld. Kč (z toho v transformovaných fondech 304,797 mld. Kč, v účastnických fondech 3,472 
mld. Kč a v důchodových fondech 1,406 mld. Kč). 
Ve srovnání se stavem na konci roku 2013 došlo za sledované období tří čtvrtletí 2014 k nárůstu 
spravovaných prostředků ve všech typech fondů celkem o 27,375 mld. Kč, tj. +9,70%. 
 
Příspěvky zaměstnavatele 
Příspěvek zaměstnavatele pobíralo na konci září 2014 ke svému penzijnímu připojištění nebo 
doplňkovému penzijnímu spoření celkem 972 782 účastníků, tj. 20,13% z celkového počtu, což je 
dlouhodobý standardní podíl účastníků s příspěvkem zaměstnavatele. Průměrný příspěvek 
zaměstnavatele na penzijní připojištění činil 664,00 Kč měsíčně a na doplňkové penzijní spoření 
766,00 Kč měsíčně. 
 
Investice 
Skladba majetku ve fondech penzijních společností se podstatně nezměnila. V transformovaných 
fondech převažují investice do dluhopisů, které dosahují 87,94% podílu na portfoliu, akcie a podílové 
listy představují 1,45% investic, zbylý podíl 9,67% je uložen na vkladech a v pokladničních 
poukázkách. 
Skladba majetku v nových typech fondů (účastnické a důchodové fondy) se postupně individualizuje 
podle investičních profilů jednotlivých fondů. Zejména v účastnických fondech ke 30.9.2014 poklesl 
podíl prostředků umístěných prozatímně na účtech, včetně termínovaných vkladů, a vzrostly 
dluhopisové a akciové podíly na portfoliích fondů. Na peněžních účtech zůstalo umístěno už jen    
36,07% prostředků účastnických fondů, podíl dluhopisů činil 57,37% a podíl akcií a podílových listů  
5,82% těchto prostředků. Plnému rozvoji investování prostředků důchodových fondů brání politické 
rozhodnutí o brzkém ukončení jejich existence. Penzijní společnosti, aby dostály své povinnosti 
správce v souladu se zákonem a statuty jednotlivých důchodových fondů a neohrozily přitom budoucí 
rychlou likviditu prostředků účastníků k jejich výplatě, snížily ke 30.9.2014 podíl prostředků 
evidovaných na bankovních účtech na 38,94% a zbylé prostředky s vysokou mírou opatrnosti 
investovaly zejména do dluhopisů (46,04%) a v dynamických investičních profilech také do vhodných 
akcií a podílových listů (14,93%). 
 
Hospodářský výsledek 
Celkový kumulovaný hospodářský výsledek fondů penzijních společností za tři čtvrtletí 2014 dosáhl 
2,975 mld. Kč a byl vytvořen převážně transformovanými fondy, jejichž podíl na hospodářském 
výsledku činí 98,32%, podíl účastnických a důchodových fondů na tomto výsledku jen mírně stoupá.  
 



 
 

 

 

 
 
 
Předdůchody 
Celkový počet předdůchodů ke 30.9.2014 dosáhl 613 osob, jeho průměrná výše byla 9.327,00 Kč. 
 
Milan Kantor 

Výkonný ředitel Asociace penzijních společností ČR 


