
 

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. 

 

 

20. května 2022 

 

Počet účastníků nového penzijního spoření opět stoupl 

 

Asociace penzijních společností ČR zveřejnila vybrané výsledky doplňkového 

penzijního spoření a penzijního připojištění za 1. čtvrtletí 2022.  

Vyplývá z nich, že celkový počet účastníků III. pilíře v 1. čtvrtletí 2022 dosáhl 4 425 

087 osob. V transformovaných fondech penzijního připojištění, do kterých již nelze 

vstupovat, si na důchod spořilo 2 909 572 osob a v účastnických fondech 

doplňkového penzijního spoření 1 515 515 osob. Počet účastníků doplňkového 

penzijního spoření od konce roku 2021 vzrostl o 47 866 osob. Přibylo také účastníků 

mladších 18 let, o 5 646 na celkových 110 246.  

Celkový objem úspor spravovaných ve III. pilíři v 1. čtvrtletí 2022 dosáhl  

569,936 mld. Kč. V transformovaných fondech činila výše prostředků účastníků 

466,298 mld. Kč a vklady v účastnických fondech 103,638 mld. Kč. Celkově došlo 

od konce roku 2021 k nárůstu objemu prostředků ve III. pilíři o 3,227 mld. Kč. 

Příspěvek zaměstnavatele pobíralo ve III. pilíři v 1. čtvrtletí 2022 celkem  

1 130 331 účastníků (tj. 25 % z celkového počtu účastníků). Průměrný měsíční 

příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění činil 993 Kč a na doplňkové 

penzijní spoření dosáhl výše 1 108 Kč. 

Předdůchod z doplňkového penzijního spoření na konci 1. čtvrtletí 2022 pobíralo 

celkem 4 380 osob. Průměrná výše vypláceného předdůchodu činila 12 781 Kč.  

 

Hospodaření fondů penzijních společností v 1. čtvrtletí 2022 poznamenaly 

ekonomické dopady válečného konfliktu na Ukrajině. Bezprecedentní nárůst 

inflace a úrokových sazeb spolu s negativním vývojem na finančních trzích přinesly 

ztráty nejen v dynamických (akciových), ale i konzervativních (dluhopisových) 

strategiích. Zaznamenané ztráty účastnickým fondům penzijního spoření umazaly část 

zisků minulých období. Vklady účastníků, vyjádřené hodnotou penzijní jednotky, však 

zůstaly vesměs zachovány. V případě pravidelného a dlouhodobého investování, 

jakým je penzijní spoření, jde o přechodný výkyv. Dlouhodobost a pravidelnost 

penzijního spoření umí účastníky proti výkyvům na finančních trzích ochránit.  

Transformované fondy penzijního připojištění za 1. čtvrtletí 2022 dosáhly vzhledem  
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k přísně konzervativní investiční strategii mírného zisku. Úroveň vkladů účastníků je 

v těchto fondech ze zákona garantována penzijními společnostmi. 
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