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28. února 2018 

 

Doplňkové penzijní spoření v roce 2017 rostlo, investicím se dařilo 

zejména v dynamických portfoliích 

__________________________________________________________________________________ 

Asociace penzijních společností ČR zveřejnila vybrané výsledky doplňkového 

penzijního spoření za rok 2017.  

Z nich vyplývá, že doplňkové penzijní spoření v loňském roce ve všech sledovaných 

ukazatelích úspěšně rostlo, investicím se dařilo vysoko překonat inflaci zejména 

v dynamických a vyvážených účastnických fondech; fondy konzervativního typu, i 

pokud v roce 2017 prodělávaly, udržely dlouhodobé celkové kladné zhodnocení. 

Počet účastníků doplňkového penzijního spoření v účastnických fondech k  31. 12. 

2017 dosáhl celkového počtu 763 332. To představuje meziroční nárůst za rok 2017 o 

220 841 účastníků, tj. o 41 %. 

Dětské penzijko: v doplňkovém penzijním spoření bylo na konci roku 2017 uzavřeno 

celkem 26 787 smluv pro účastníky mladší 18 let, to znamená roční přírůstek o 14 211 

těchto smluv, tj. nárůst o 113 %.  

Objem příspěvků účastníků v doplňkovém penzijním spoření k 31. 12. 2017 dosáhl 

celkové výše 29,943 mld. Kč. Za rok 2017 vzrostl o 11,895 mld. Kč, tj. o 66 %.  

V účastnických fondech v roce 2017 přibylo 47 207 účastníků s příspěvkem 

zaměstnavatele (tj. nárůst o 42 %). Celkem tedy zaměstnavatel na doplňkové penzijní 

spoření přispívá 158 588 účastníkům. Průměrný měsíční příspěvek zaměstnavatele 

za rok 2017 dosáhl výše 885 Kč, tj. o 39 Kč více než v roce 2016. 

Hospodaření účastnických fondů je individualizované podle investičních profilů 

jednotlivých fondů. V dynamických a akciových fondech je zastoupen výraznější podíl 

investic do akcií nebo akciových podílových fondů a podílových listů, ve fondech 

povinných konzervativních a dluhopisových převažují investice do státních dluhopisů, 

zejména České republiky.    

Účastnické fondy za rok 2017 vytvořily celkový zisk ve výši 176,22 mil. Kč, což se 

příznivě projevilo ve zhodnocení prostředků účastníků, zejména v dynamických a 

vyvážených investičních strategiích. Jejich výnos za rok 2017 se pohyboval nejčastěji 

v rozmezí 3–8 % p. a., výjimečně i více. Roční zhodnocení konzervativních typů 

účastnických fondů, závislé především na úrokových výnosech, dosahovalo často i 

záporných hodnot. Dlouhodobý celkový výnos i těchto fondů za celou dobu jejich 

dosavadní existence však zůstal kladný.  
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Předdůchod z doplňkového penzijního spoření k 31. 12. 2017 pobíralo celkem 2 676 

osob, tj. o 930 osob více než na konci minulého roku. Průměrná výše vypláceného 

předdůchodu v roce 2017 činila 9 189 Kč.  

 


