
 

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. 

 

 

2. září 2022 

 

Počet účastníků doplňkového penzijního spoření přesáhl hranici 1,5 milionu 

 

Celkový počet účastníků III. pilíře v 1. pololetí 2022 činil 4 413 199 osob.             

V transformovaných fondech penzijního připojištění, do kterých již nelze vstupovat, 

si na důchod spořilo 2 852 248 osob a v účastnických fondech doplňkového 

penzijního spoření 1 560 951 osob (tj. 35 % z celkového počtu účastníků). Počet 

účastníků doplňkového penzijního spoření od konce roku 2021 vzrostl o 93 302 osob. 

Přibylo také účastníků mladších 18 let, o 10 399, na celkových 114 999.  

Celkový objem úspor spravovaných ve III. pilíři v 1. pololetí 2022 dosáhl 570,677 

mld. Kč. V transformovaných fondech činila výše prostředků účastníků 466,224 

mld. Kč a vklady v účastnických fondech 104,453 mld. Kč (tj. 18 % z celkového 

objemu prostředků). Celkově došlo od konce roku 2021 k nárůstu objemu prostředků 

ve III. pilíři o 3,958 mld. Kč. 

Příspěvek zaměstnavatele pobíralo ve III. pilíři v 1. pololetí 2022 celkem 1 139 964 

účastníků (tj. 26 % z celkového počtu účastníků). Průměrný měsíční příspěvek 

zaměstnavatele na penzijní připojištění činil 1 005 Kč a na doplňkové penzijní spoření 

dosáhl výše 1 112 Kč. 

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

celkem 4 781 osob. Průměrná výše vypláceného předdůchodu činila 12 959 Kč.  

 

Hospodaření fondů penzijních společností v 1. pololetí 2022 provázely ekonomické 

dopady válečného konfliktu na Ukrajině, pokračující nárůst inflace a nejistota na 

mezinárodních trzích. Pokles výnosnosti investic poznamenal zejména akciové a 

smíšené investiční strategie. Lépe se dařilo konzervativním (dluhopisovým a 

peněžním) strategiím, hlavně v transformovaných fondech a některých povinně 

konzervativních účastnických fondech, vzhledem k aktuálnímu růstu úrokových sazeb. 

I přes zaznamenaný pokles hodnoty majetku v účastnických fondech doplňkového 

penzijního spoření zůstaly vklady účastníků, vyjádřené hodnotou penzijní jednotky, 

vesměs zachovány. Úroveň vkladů účastníků v transformovaných fondech je ze 

zákona garantována penzijními společnostmi. Především dlouhodobost a pravidelnost 

investování v penzijním spoření dokážou účastníkům kompenzovat přechodné výkyvy 

výnosnosti. Platí to následně i pro krizová období, jakým je právě rok 2022. 


