10. června 2020

Nástup krize, spojené s pandemií koronaviru, důvěru v penzijní spoření
nepodlomil. Přibyli noví účastníci a vzrostl i objem spravovaných úspor
Asociace penzijních společností ČR zveřejnila vybrané výsledky doplňkového
penzijního spoření a penzijního připojištění za 1. čtvrtletí 2020.

Z nich vyplývá následující:
Celkový počet účastníků III. pilíře v 1. čtvrtletí 2020 dosáhl 4 450 016 osob,
tj. nárůst o 8 587 osob oproti stavu na konci roku 2019.
Celkový objem úspor spravovaných v transformovaných a účastnických
fondech vzrostl na 491,29 mld. Kč, tj. o 4,175 mld. Kč více než na konci roku
2019.
Účastníků doplňkového penzijního spoření v 1. čtvrtletí 2020 přibylo 48 841 na
celkový počet 1 188 275 osob a objem příspěvků dosáhl 60,32 mld. Kč. Účastníků
mladších 18 let je už 64 788, tj. o 4 204 více než na konci loňského roku. Příspěvek
zaměstnavatele v doplňkovém penzijním spoření v průměrné měsíční výši 941 Kč
pobírá celkem 289 316 účastníků. Předdůchod z doplňkového penzijního spoření
k 31. 3. 2020 pobíralo celkem 4 559 osob, průměrná výše vypláceného předdůchodu
činila 10 956 Kč.
Na konci 1. čtvrtletí 2020 v transformovaných fondech penzijního připojištění
zůstávalo spořit 3 261 741 účastníků. Je to o 40 254 účastníků méně než na konci
roku 2019. Objem penzijních úspor v transformovaných fondech však nadále rostl a
dosáhl 430,97 mld. Kč, tj. o 3,95 mld. Kč více než na konci roku 2019. Příspěvek
zaměstnavatele v penzijním připojištění v průměrné měsíční výši 862 Kč pobírá
celkem 797 043 účastníků.
Přirozený úbytek účastníků v transformovaných fondech, do kterých již nelze
vstupovat, byl opětovně překonán přírůstkem účastníků v účastnických fondech, ve
kterých za 1. čtvrtletí 2020 přibylo celkem 48 841 účastníků. Celkový počet účastníků
III. pilíře tak v 1. čtvrtletí 2020 dosáhl 4 450 016 osob, tj. nárůst o 8 587 osob oproti
stavu na konci roku 2019.
Asociace penzijních společností ČR (APS ČR) byla založena ustavující členskou schůzí dne 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. Ke dni 1. 5. 2020 APS ČR sdružuje
8 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 4 přidružení členové, kteří jsou společnostmi poskytujícími odborné služby, zejména v oblasti
auditu a daňového poradenství.

Transformované fondy za 1. čtvrtletí 2020 vytvořily celkový zisk ve výši 1,968 mld. Kč.
V hospodaření účastnických fondů, individualizovaných podle investičních profilů, se
již v 1. čtvrtletí 2020 projevila zvýšená ekonomická nejistota související s celosvětovou
pandemií, zejména v dynamických a akciových portfoliích. Lze však předpokládat, že
postupné uvolňování restriktivních opatření přinese oživení hospodářství
a opětovné zotavení investic již v průběhu letošního roku, a zejména v dlouhodobém
investičním horizontu. Obdobnou zkušeností prošel sektor v loňském roce, kdy se
podařilo rozsáhle kompenzovat investičně problematický rok 2018.
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