
 

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. 

 

 

25. listopadu 2020  

 

Doplňkové penzijní spoření ve 3. čtvrtletí rostlo v počtu účastníků s příspěvkem 

zaměstnavatele a v celkovém objemu úspor. Ziskovost účastnických fondů 

překonala ztrátu předchozího čtvrtletí 

 

Asociace penzijních společností ČR zveřejnila vybrané výsledky doplňkového 

penzijního spoření a penzijního připojištění za 3. čtvrtletí 2020.  

Z nich vyplývá, že:  

Celkový počet účastníků III. pilíře ve 3. čtvrtletí 2020 činil 4 414 344 osob  

a celkový objem úspor spravovaných v transformovaných a účastnických 

fondech dohromady přesáhl půl bilionu, konkrétně dosáhl 515,420 mld. Kč. 

Účastníků doplňkového penzijního spoření ve 3. čtvrtletí 2020 přibylo 29 705 na 

celkový počet 1 245 560 osob a objem příspěvků vzrostl o 4,192 mld. Kč na celkových 

71,829 mld. Kč. Účastníků mladších 18 let bylo na konci 3. čtvrtletí 2020 už 72 526 

s průměrným měsíčním příspěvkem ve výši 487 Kč. Příspěvek zaměstnavatele 

v doplňkovém penzijním spoření v průměrné měsíční výši 982 Kč pobíralo celkem 

305 132 účastníků, tj. čtvrtletní nárůst o 9 292 účastníků s příspěvkem 

zaměstnavatele. Předdůchod z doplňkového penzijního spoření na konci 3. čtvrtletí 

2020 pobíralo celkem 4 825 osob, průměrná výše vypláceného předdůchodu činila 

10 911 Kč.  

Účastnické fondy, individualizované podle investičních profilů, ve 3. čtvrtletí 2020 

dosáhly ziskovosti 769 mil. Kč a o 39,83 mil. Kč tak překonaly ztrátu z předchozího 

čtvrtletí v celkové výši –729 mil. Kč, vzniklou především v akciových portfoliích 

v důsledku zvýšené nejistoty a hospodářského poklesu souvisejícího s celosvětovou 

pandemií covidu-19.  

Na konci 3. čtvrtletí 2020 v transformovaných fondech penzijního připojištění 

zůstávalo 3 168 784 účastníků. Je to čtvrtletně o 34 547 účastníků méně. Objem 

penzijních úspor v transformovaných fondech však nadále rostl a dosáhl 443,591 mld. 

Kč, tj. čtvrtletně o 3,747 mld. Kč více. Příspěvek zaměstnavatele v penzijním 

připojištění v průměrné měsíční výši 908 Kč pobíralo na konci 3. čtvrtletí 2020 celkem 

780 949 účastníků.  
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Transformované fondy na konci 3. čtvrtletí 2020 vytvořily celkový zisk ve výši 3,490 

mld. Kč, tj. čtvrtletní nárůst o 739 mil. Kč.  

 

 

 

 

 


