
 

Asociace penzijních společností ČR (APS ČR) byla založena ustavující členskou schůzí 25. 6. 1996, původně jako Asociace 
penzijních fondů ČR. V současnosti je zapsaným spolkem v rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn. L 59348. 
K 1. 12. 2016 APS ČR sdružuje osm členů, kterými jsou všechny penzijní společnosti působící na trhu soukromého kapitálového 
spoření na důchod v České republice, které provozují doplňkové penzijní spoření nebo penzijní připojištění a za tím účelem 
obhospodařují jednotlivé účastnické fondy nebo transformované fondy. V APS ČR působí také čtyři přidružení členové, kteří jsou 
společnostmi poskytujícími odborné služby, zejména v oblasti auditu a daňového poradenství. 

 

 

 

21. října 2019 

 

Asociace penzijních společností ČR zveřejnila vybrané výsledky doplňkového penzijního spoření a 

penzijního připojištění za 3. čtvrtletí 2019. 

 

Z nich vyplývá následující: 

Počet účastníků doplňkového penzijního spoření narostl od začátku roku  

o 132 485 a dosáhl celkem 1 099 467 účastníků. 

Zastavil se celkový pokles počtu účastníků ve III. pilíři. Přirozený úbytek účastníků v transformovaných 

fondech se v letošním roce zatím daří mírně překonávat přírůstkem v účastnických fondech. Celkový 

počet účastníků III. pilíře dosáhl na konci 3. čtvrtletí 4 445 245, tj. o 8 237 účastníků více než na konci 

roku 2018. 

V letošním roce bylo k 30. 9. 2019 v doplňkovém penzijním spoření uzavřeno celkem 12 622 nových 

smluv pro účastníky mladší 18 let, to znamená, že celkový počet těchto smluv dosáhl 55 815, 

s průměrným měsíčním příspěvkem 474 Kč. 

Rostl i objem spravovaných příspěvků účastníků, v účastnických fondech  

k 30. 9. 2019 dosáhl výše 55,408 mld. Kč a v transformovaných fondech  

420,958 mld. Kč, tj. celkem ve III. pilíři 476,4 mld. Kč. 

V účastnických fondech od začátku roku 2019 přibylo 41 543 účastníků s příspěvkem zaměstnavatele 

na celkových 258 839 účastníků, kteří představují 23,5% podíl z celkového počtu účastníků 

doplňkového penzijního spoření. Průměrný měsíční příspěvek zaměstnavatele ve 3. čtvrtletí 2019 

činil 897 Kč. 

Na konci 3. čtvrtletí 2019 pobíralo v transformovaných fondech příspěvek zaměstnavatele celkem 

806 106 účastníků, což představuje 24 % z celkového počtu účastníků penzijního připojištění. Hodnota 

průměrného měsíčního příspěvku zaměstnavatele činila 824 Kč. 

Předdůchod z doplňkového penzijního spoření k 30. 9. 2019 pobíralo celkem  

4 311 osob, průměrná výše vypláceného předdůchodu činila 9 800 Kč. 

Fondy penzijních společností bez výjimky byly za tři čtvrtletí letošního roku ziskové, účastnické fondy 

vytvořily celkem 2,393 mld. Kč zisku a transformované fondy  

4,091 mld. Kč. 


