
 

 

 

 

 

 

Komentář Asociace penzijních fondů České republiky 

k vybraným obchodním a ekonomickým výsledkům penzijních fondů 

za 1. čtvrtletí 2012 

 

PENZIJNĚ PŘIPOJIŠTĚNO JE 4,687 MILIONU OBYVATEL ČR 

NA ÚČTECH PENZIJNĚ PŘIPOJIŠTĚNÝCH JE ULOŽENO 235,413 MILIARDY 

KORUN 

PENZIJNÍ FONDY VYKAZUJÍ ČTVRTLETNÍ ZISK PRO ÚČASTNÍKY VE VÝŠI    

1,485 MILIARDY KORUN 

 

Z pravidelného čtvrtletního šetření Asociace penzijních fondů ČR vyplynulo,             

že obchodní i ekonomické ukazatele penzijních fondů za 1. čtvrtletí 2012 

zaznamenaly opětovný nárůst počtu účastníků, objemu spravovaného majetku            

i výsledku hospodaření v odvětví penzijního připojištění se státním příspěvkem.  

„Aktuální výsledky odvětví prokazují, že i přes vysokou míru zapojení obyvatelstva    

do této formy spoření, si stále další lidé uvědomují nutnost tvorby vlastních 

dodatečných finančních zdrojů na stáří. Logicky volí perspektivní produkt se státní 

podporou, který za dobu své dlouholeté existence na trhu již prokázal 

životaschopnost a poskytuje svým účastníkům dostatečné záruky jistoty, stability       

a růstu, a to i v nelehkém období globální finanční krize“, uvedl k přehledu 

uveřejněných dat Jiří Rusnok, prezident Asociace penzijních fondů ČR.   

V 1. čtvrtletí 2012 evidovaly penzijní fondy celkem 4 687 278 účastníků penzijního 

připojištění se státním příspěvkem. Oproti stavu na konci roku 2011 (4 599 209 osob) 

došlo k  nárůstu počtu účastníků o 88 069 osob, tj. o 1,87%. V meziročním srovnání 

jde o pozitivní trend, neboť v 1. čtvrtletí loňského roku byl zaznamenán dokonce 

mírný pokles počtu účastníků (o 21 813 osob, což tehdy činilo 0,47% z celkového 

počtu).  

 

Objem prostředků evidovaných ve prospěch účastníků penzijního připojištění           

dosáhl v 1. čtvrtletí letošního roku 235,413 miliardy Kč. Od konce roku 2011 (232,052 

miliardy Kč) došlo ke zvýšení o 3,361 miliardy Kč, ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 

2011 (219,004 miliardy Kč) dosáhl meziroční nárůst prostředků účastníků 7,49%.  

 

Souhrnný hospodářský výsledek odvětví k 31.3.2012 činil 1,485 miliardy Kč, to je        

o 161 milionu Kč a 12,16% více, než ve stejném období loňského roku (1,324 

miliardy Kč). 



 

 

 

 

Penzijní fondy  i v 1. čtvrtletí 2012 pokračovaly v  obezřetné konzervativní investiční 

strategii. Největší podíl spravovaných prostředků účastníků, 86,8% (k 31.12.2011      

to bylo 86,9%), je umístěn v dluhopisech a pokladničních poukázkách, 2,4%                  

(k 31.12.2011 to bylo 2,9%) prostředků je investováno v podílových listech a akciích, 

8,1%  (k 31.12.2011 to bylo 7,8%) představují prostředky na termínovaných vkladech 

a účtech.  


