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Komentář Asociace penzijních společností České republiky k vybraným 

obchodním a ekonomickým výsledkům trhu za 2. čtvrtletí 2015 

 

Účastníci 

Na konci 2. čtvrtletí 2015 si u penzijních společností spořilo na penzi v některém z produktů celkem 

4 787 635 účastníků (z toho 4 405 046 v penzijním připojištění, 84 550 v důchodovém spoření a 

298 039 v doplňkovém penzijním spoření). 

Na konci předcházejícího čtvrtletí to bylo celkem 4 839 326 účastníků (z toho v penzijním 

připojištění 4 488 163, v důchodovém spoření 84 383 a v doplňkovém penzijním spoření 266 780 

účastníků).  

Došlo tedy k dalšímu přirozenému úbytku počtu účastníků penzijního připojištění (- 83 117 osob, tj. 

1,72 %) v transformovaných fondech, které jsou uzavřeny a nové účastníky již nepřijímají, přičemž 

dynamika tohoto poklesu je setrvalá. Ke čtvrtletnímu nárůstu účastníků došlo v nových typech 

fondů, zejména účastnických (doplňkové penzijní spoření) o 31 259 osob, tj. o 11,72 %, 

nevýznamně vrostl také počet účastníků důchodového spoření v důchodových fondech (+ 167 

osob). Důchodové spoření má být podle vládního návrhu zákona zrušeno k 1. 1. 2016 a možnost 

vstupu nových účastníků již byla v předstihu ukončena 1. 7. 2015. Je zřejmé, že nárůst účastníků 

v nových typech fondů, zejména účastnických v doplňkovém penzijním spoření, zatím nestačí 

vyrovnávat celkový úbytek. V současné situaci přírůstky účastníků nelze očekávat bez toho, aniž 

by došlo k odstranění příčin znejistění účastníků, jejich další pozitivní motivaci ke spoření 

a impulsu distribuci produktu.   

  

Příspěvky 

Penzijní společnosti k 30. 6. 2015 spravovaly ve svých fondech prostředky účastníků v celkové 

výši 337,575 mld. Kč (z toho v transformovaných fondech 327,829 mld. Kč, v důchodových 

fondech 2,475 mld. Kč a v účastnických fondech 7,271 mld. Kč). 

Ve srovnání se stavem na konci 1. čtvrtletí 2015 (327,521 mld. Kč) došlo k nárůstu spravovaných 

prostředků ve všech typech fondů celkem o 10,054 mld. Kč, tj. 3,07 %.   

 

 



 
 

 

 

 

Příspěvky zaměstnavatele 

Příspěvek zaměstnavatele pobíralo na konci 2. čtvrtletí 2015 ke svému penzijnímu připojištění 

nebo doplňkovému penzijnímu spoření celkem 929 080 účastníků, tj. 19,75 % z celkového počtu, 

přičemž jde o dlouhodobý poměr kolem 20 %. To ukazuje, že prostor ke zvýšenému zapojení 

zaměstnavatelů a jejich motivaci přispívat k vytváření penzijních úspor svých zaměstnanců zdaleka 

není vyčerpán. Průměrný příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění ve 2. čtvrtletí 2015 činil 

691 Kč měsíčně a na doplňkové penzijní spoření 792 Kč měsíčně.   

 

Investice 

Skladba majetku v transformovaných fondech penzijních společností se k 30. 6. 2015, ve srovnání 

se stavem na konci předcházejícího čtvrtletí, nezměnila. Převažovaly z 89,35 % dluhopisové 

investice, 1,63 % činily akcie a podílové listy, 5,33 % finančních prostředků bylo uloženo na účtech 

u bank a 3,69 % připadlo na ostatní investice. 

Skladba majetku v nových typech fondů, zejména účastnických, se individualizovala podle 

investičních profilů jednotlivých fondů. V dynamických a akciových fondech je výraznější podíl 

investic do akcií a podílových listů (47–67 %), ve fondech konzervativních a dluhopisových 

převažují investice do státních dluhopisů, zejména České republiky (31–96 %).     

Majetek důchodových fondů, které mají být podle vládního návrhu zákona zrušeny, je proto 

z převážné části (76,47 %) umístěn ve státních dluhopisech a na účtech u bank, aby mohl být, 

pokud možno, rychle a beze ztrát, převeden na likviditu potřebnou k výplatě účastníků zrušeného 

důchodového spoření.  

            

Hospodářský výsledek 

Celkový kumulovaný hospodářský výsledek fondů penzijních společností za 2. čtvrtletí 2015 dosáhl 

1,182 mld. Kč, tj. o 7,65 % více než v předcházejícím čtvrtletí (1,098 mld. Kč). Vzhledem k 

rozhodujícímu podílu na trhu výraznou většinu zisku vytvořily transformované fondy penzijního 

připojištění.  

 

Předdůchody 

Vyplácené předdůchody ve 2. čtvrtletí 2015 dosáhly počtu 928 (v předcházejícím čtvrtletí to bylo 

836 osob) a průměrná výše výplaty činila 9 459 Kč. 


