
 

 

Účastníci 

 

Celkem si k 31. 12. 2014 u penzijních společností spoří na penzi v některém z produktů 

4 869 837 účastníků (z toho 4 557 812 v penzijním připojištění, 228 812 v doplňkovém 

penzijním spoření a 83 213  v  důchodovém spoření). 

 

Ve 3. čtvrtletí 2014 to bylo celkem 4 914 242 účastníků (z toho v penzijním připojištění    

4 638 190, v doplňkovém penzijním spoření 192 985 a v důchodovém spoření  83 067.              

 

Na konci roku 2013 penzijní společnosti evidovaly celkový počet účastníků ještě překračující 

5 milionů (5 042 363), z toho v penzijním připojištění 4 870 174 účastníků, v doplňkovém 

penzijním spoření 91 027 a v důchodovém spoření 81 962 účastníků. 

 

Z dosavadního vývoje počtu účastníků je patrný pokračující pokles počtu účastníků 

penzijního připojištění v transformovaných fondech, které jsou uzavřeny a nové účastníky již 

nepřijímají. Nárůst účastníků v nových typech fondů, zejména účastnických v doplňkovém 

penzijním spoření, přestože meziročně dosáhl 151%, tj. přírůstek o 137 785 účastníků,  zatím 

nestačil vyrovnat celkový úbytek. Další přírůstek účastníků nelze očekávat ani v důchodových 

fondech důchodového spoření, které z rozhodnutí vlády směřují ke zrušení. Vzhledem 

k neperspektivní budoucnosti produktu počet účastníků v těchto fondech v roce 2014 

stagnoval na úrovni 83 000. Ve srovnání s koncem roku 2013 procentuálně poklesl                  

k 31. 12. 2014 celkový počet účastníků o 3,4%, což je v absolutních číslech 172 526 účastníků. 

 

 

Příspěvky 

Penzijní společnosti k 31. 12. 2014 spravovaly ve svých fondech prostředky účastníků 

v celkové výši 318,6 mld. Kč (z toho v transformovaných fondech 312,1 mld. Kč, 

v účastnických fondech 4,8 mld. Kč a v důchodových fondech 1,7 mld. Kč). 

Ve srovnání se 3. čtvrtletím 2014 došlo k nárůstu spravovaných prostředků ve všech typech 

fondů, celkem o 3%, tj. o 9 mld. Kč, oproti konci roku 2013 vzrostl celkový objem 

spravovaných prostředků o 36,3 mld. Kč, tj. o 12,8%. 

 

Příspěvky zaměstnavatele 

Příspěvek zaměstnavatele pobíralo k 31. 12. 2014 ke svému penzijnímu připojištění nebo 

doplňkovému penzijnímu spoření celkem 952 983 účastníků, tj. 19,9% z celkového počtu.  



 

 

Průměrný příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění činil 735 Kč měsíčně a na 

doplňkové penzijní spoření 859 Kč měsíčně. 

Počet účastníků s příspěvkem zaměstnavatele se již několik let stabilně udržuje na úrovni 

kolem 20% z celkového počtu.  

 

Investice 

Skladba majetku v transformovaných fondech k 31. 12. 2014 činila 88,9% v dluhopisech, 

8,5% bylo umístěno na peněžním trhu, vč. termínovaných vkladů, 1,5% v akciích a podílových 

listech, v ostatních investicích 1,1%. 

Skladba majetku v nových typech fondů, zejména účastnických se v průběhu roku 2014 

postupně individualizovala podle investičních profilů jednotlivých fondů. V případě 

důchodových fondů, vzhledem k politickému rozhodnutí o jejich zrušení, nebylo možné 

uplatňování dlouhodobější investiční strategie. 

 

Hospodářský výsledek 

Celkový kumulovaný hospodářský výsledek fondů penzijních společností k 31. 12. 2014 

dosáhl 4,415 mld. Kč, přičemž 99% zisku zatím vytvořily transformované fondy, vzhledem 

k poměru objemu spravovaného majetku. Výsledky hospodaření dosažené v roce 2014 

v zásadě předpokládají, že fondy penzijních společností, zejména transformované                    

a účastnické, svými výnosy převýší inflaci.  

 

Předdůchody 

Vyplácené předdůchody dosáhly k 31. 12. 2014 počtu 687 osob a průměrná výše 

vypláceného předdůchodu činila k tomuto datu 9 370 Kč. V meziročním srovnání (274 osob 

k 31. 12. 2013) tak došlo k nárůstu počtu předdůchodů o 150% i k mírnému růstu výše 

průměrné výplaty dávky (9 247 Kč k 31. 12. 2013) o 123 Kč (tj. o 1,3%). 

 

 

 

 


