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Komentář Asociace penzijních společností České republiky k vybraným 

obchodním a ekonomickým výsledkům trhu za 3. čtvrtletí 2015 

 

Účastníci 

Na konci 3. čtvrtletí 2015 si u penzijních společností spořilo na penzi v některém z produktů celkem 

4 750 788 účastníků (z toho 4 335 689 v penzijním připojištění, 84 555 v důchodovém spoření a 

330 544 v doplňkovém penzijním spoření). 

Na konci předcházejícího čtvrtletí to bylo celkem 4 787 635 účastníků (z toho v penzijním 

připojištění 4 405 046, v důchodovém spoření 84 550 a v doplňkovém penzijním spoření 298 039 

účastníků).  

Došlo tedy k dalšímu přirozenému úbytku počtu účastníků penzijního připojištění (čtvrtletně o 69 

357 osob, tj. o 1,57 %, meziročně ve srovnání se 3. čtvrtletím 2014 dokonce o 302 501 osob, tj. o 

6,52 %) v transformovaných fondech, které jsou uzavřeny a nové účastníky již nepřijímají. Ke 

čtvrtletnímu nárůstu účastníků došlo v účastnických fondech (doplňkové penzijní spoření) o 32 505 

osob, tj. o 10,91 %. Počet účastníků důchodového spoření v důchodových fondech již nerostl, 

protože s účinností od 1. 7. 2015 byla možnost vstupu nových účastníků do tohoto typu fondů 

ukončena. Je zřejmé, že nárůst účastníků v účastnických fondech v doplňkovém penzijním spoření 

zatím nestačí vyrovnávat celkový úbytek.  

 

Příspěvky 

Penzijní společnosti k 30. 9. 2015 spravovaly ve svých fondech prostředky účastníků v celkové 

výši 344,694 mld. Kč (z toho v transformovaných fondech 333,286 mld. Kč, v důchodových 

fondech 2,817 mld. Kč a v účastnických fondech 8,591 mld. Kč). 

Ve srovnání se stavem na konci předchozího čtvrtletí 2015 (337,575 mld. Kč) došlo k nárůstu 

spravovaných prostředků ve všech typech fondů celkem o 7,119 mld. Kč, tj. o 2,1 % (meziročně ve 

srovnání se 3. čtvrtletím 2014 o 35,019 mld. Kč, tj. o 11,3 %). 

 

Příspěvky zaměstnavatele 

Příspěvek zaměstnavatele pobíralo na konci 3. čtvrtletí 2015 ke svému penzijnímu připojištění 

nebo doplňkovému penzijnímu spoření celkem 931 852 účastníků, tj. 19,97 % z celkového počtu,  



 

 

 

 

 

 

 

 

přičemž jde o dlouhodobý poměr kolem 20 %. Oproti předcházejícímu čtvrtletí byl zaznamenán 

mírný nárůst počtu účastníků s příspěvkem zaměstnavatele o 2 772 osob, tj. 0,22 %. Průměrný 

příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění ve 3. čtvrtletí 2015 činil 696 Kč měsíčně a na 

doplňkové penzijní spoření 801 Kč měsíčně.   

 

Investice 

Skladba majetku v transformovaných fondech penzijních společností se k 30. 9. 2015 ve srovnání 

se stavem na konci předcházejícího čtvrtletí výrazně nezměnila. Převažovaly z 87,50 % 

dluhopisové investice, 1,61 % činily akcie a podílové listy, 6,52 % finančních prostředků bylo 

uloženo na účtech u bank a 4,37 % připadlo na ostatní investice. Transformované fondy 

hospodařily se ziskem v celkové výši 2,595 mld. Kč. 

Skladba majetku v nových účastnických fondech se individualizovala podle investičních profilů 

jednotlivých fondů. V dynamických a akciových fondech je výraznější podíl investic do akcií a 

podílových listů, ve fondech konzervativních a dluhopisových převažují investice do státních 

dluhopisů (zejména České republiky). Hospodaření účastnických fondů kolísá v souvislosti se 

situací na příslušných trzích, kde z hlediska výnosnosti v současné době je složité investovat jak 

do akcií, tak i jinak bezpečných dluhopisů. Z hlediska výsledku letošního roku bude rozhodující 

hospodaření účastnických fondů ve 4. čtvrtletí 2015 a vzhledem k dlouhodobosti spoření bude 

třeba při posuzování jejich výkonnosti zohlednit i výsledky let minulých a hlavně budoucích. 

Majetek 20 důchodových fondů, které budou v roce 2016 předmětem likvidace z důvodu ukončení 

důchodového spoření, je proto takřka celý (96,05 %) umístěn na účtech u bank a ve státních 

dluhopisech, aby mohl být, pokud možno rychle a beze ztrát, převeden na likviditu potřebnou 

k výplatě účastníků zrušeného důchodového spoření. Tomuto umístění investic odpovídá i mírný 

zisk dosažený důchodovými fondy v celkové výši 15,81 mil. Kč.           

 

Hospodářský výsledek 

Celkový kumulovaný hospodářský výsledek fondů penzijních společností za 3. čtvrtletí 2015 dosáhl 

2,603 mld. Kč, tj. o 42,32 % více než v předcházejícím čtvrtletí (1,829 mld. Kč). Vzhledem k 

rozhodujícímu podílu na trhu výraznou většinu zisku vytvořily transformované fondy penzijního 

připojištění.  



 

 

 

 

 

 

 

 

Předdůchody 

Vyplácené předdůchody ve 3. čtvrtletí 2015 dosáhly počtu 1 012 (v předcházejícím čtvrtletí to bylo 

928 osob) a průměrná výše výplaty činila 9 387 Kč. 


