
 

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. 11. 2021 APS ČR 
sdružuje 9 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 2 přidružení členové, kteří jsou společnostmi poskytujícími odborné služby, zejména v oblasti 
auditu a daňového poradenství. 

 

 

1. prosince 2021 

 

Dynamické fondy zhodnotily i více než dvaceti procenty 

 

Asociace penzijních společností ČR zveřejnila vybrané výsledky doplňkového 

penzijního spoření a penzijního připojištění za 3. čtvrtletí 2021. 

 

Celkový počet účastníků III. pilíře ve 3. čtvrtletí 2021 činil 4 413 200 osob                   

a celkový objem spravovaných úspor dosáhl 556,535 mld. Kč. 

 

Účastníků doplňkového penzijního spoření ve 3. čtvrtletí 2021 přibylo 38 366           

na celkový počet 1 410 461 osob a objem příspěvků v účastnických fondech vzrostl 

o 4,467 mld. Kč na celkových 94,574 mld. Kč. Účastníků mladších 18 let bylo                   

k 30. 9. 2021 celkem 94 605, což je o 4 527 více než v předchozím čtvrtletí. Příspěvek 

zaměstnavatele v doplňkovém penzijním spoření, v průměrné měsíční výši 1 040 Kč, 

pobíralo celkem 357 089 účastníků (čtvrtletní nárůst činí 12 956 účastníků). 

Předdůchod z doplňkového penzijního spoření k 30. 9. 2021 pobíralo celkem 4 017 

osob, průměrná výše vypláceného předdůchodu činila 12 607 Kč.  

Účastnické fondy doplňkového penzijního spoření vytvořily za 3. čtvrtletí 2021 zisk 

ve výši 2,248 mld. Kč, K tomu přispěly zejména dynamické a vyvážené investiční 

strategie, naopak v konzervativních strategiích orientovaných na dluhopisy a peněžní 

trhy se zatím nestihl projevit aktuální postupný nárůst úrokových sazeb. 

V transformovaných fondech penzijního připojištění zůstávalo na konci 3. čtvrtletí 

2021 spořit celkem 3 002 739 účastníků. Protože do těchto fondů již nemohou 

vstupovat noví účastníci, pokračoval i ve sledovaném čtvrtletí pozvolný přirozený 

úbytek celkového počtu účastníků. Nezastavil se ovšem nárůst příspěvků účastníků, 

jejichž celkový objem ve 3. čtvrtletí 2021 vzrostl o 2,476 mld. Kč na 461,961 mld. Kč. 

Příspěvek zaměstnavatele v penzijním připojištění, v průměrné výši 956 Kč, pobíralo 

na konci 3. čtvrtletí 2021 celkem 748 370 účastníků. Transformované fondy zvýšily 

k 30. 9. 2021 zisk o 537 mil. Kč na celkových 1,951 mld. Kč. V investování 

transformovaných fondů se uplatňují především konzervativní investiční strategie  



 

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. 11. 2021 APS ČR 
sdružuje 9 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 2 přidružení členové, kteří jsou společnostmi poskytujícími odborné služby, zejména v oblasti 
auditu a daňového poradenství. 

 

 

(z důvodu poskytované garance nezáporného zhodnocení), takže i když spravují 

takřka pětinásobný objem prostředků než fondy účastnické, ve výši vytvořeného zisku             

za nimi zaostávají.  

 

Pozn.: Statistické údaje doplňkového penzijního spoření za 3. čtvrtletí 2021 nezahrnují výsledky 

Rentea penzijní společnosti, a. s., která ve sledovaném období ještě nebyla členem APS ČR.   
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