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V novém penzijku mezikvartálně přibylo přes 40 tisíc účastníků. A každý čtvrtý 

účastník penzijka dostává příspěvky od svého zaměstnavatele!  

 

Asociace penzijních společností ČR zveřejnila vybrané výsledky doplňkového 

penzijního spoření a penzijního připojištění za 3. čtvrtletí 2022: 

Celkový počet účastníků III. pilíře ve 3. čtvrtletí 2022 činil 4 402 008 osob.                   

Celkový objem spravovaných úspor dosáhl 574,176 mld. Kč. Příspěvek 

zaměstnavatele pobíralo celkem 1 138 682 účastníků (tj. 26 % z celkového počtu). 

Účastníků doplňkového penzijního spoření ve 3. čtvrtletí 2022 přibylo 42 515 na 

celkový počet 1 603 466 osob (tj. 36 % z celkového počtu účastníků) a objem 

příspěvků v účastnických fondech vzrostl o 5,456 mld. Kč na celkových 109,909 mld. 

Kč (tj. 19 % z celkového objemu příspěvků). Účastníků mladších 18 let bylo k 30. 9. 

2022 celkem 119 492, tj. o 4 493 více než v předchozím čtvrtletí. Příspěvek 

zaměstnavatele v doplňkovém penzijním spoření v průměrné měsíční výši 1 105 Kč 

pobíralo celkem 426 067 účastníků, což je čtvrtletní nárůst o 12 621 účastníků. 

Předdůchod z doplňkového penzijního spoření k 30. 9. 2022 pobíralo celkem 5 100 

osob v průměrné výši 13 165 Kč.   

V transformovaných fondech penzijního připojištění zůstávalo na konci 3. čtvrtletí 

2022 spořit celkem 2 798 542 účastníků. Protože do těchto fondů již nemohou 

vstupovat noví účastníci, pokračoval i ve sledovaném čtvrtletí pozvolný přirozený 

úbytek celkového počtu účastníků. Zaznamenán byl i čtvrtletní pokles objemu 

spravovaných prostředků v transformovaných fondech o 1,957 mld. Kč na celkových 

464,267 mld. Kč. Nároky z penzijního připojištění čerpaly zejména početné starší 

ročníky účastníků, velmi pravděpodobně jako dodatečný příjem v souvislosti se 

zvýšenými životními náklady. Příspěvek zaměstnavatele v penzijním připojištění 

v průměrné výši 992 Kč pobíralo na konci 3. čtvrtletí 2022 celkem 712 615 účastníků.  

Hospodaření fondů penzijních společností v celém dosavadním průběhu letošního 

roku poznamenávají ekonomické dopady válečného konfliktu na Ukrajině, extrémní 

nárůst inflace a všeobecná nejistota v mezinárodním měřítku. Pokles výnosnosti 

investic poznamenal zejména akciové a smíšené investiční strategie. I přes 

zaznamenaný pokles hodnoty majetku v účastnických fondech doplňkového 
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penzijního spoření zůstaly vklady účastníků, vyjádřené hodnotou penzijní jednotky, 

vesměs zachovány. Lépe se dařilo konzervativním (dluhopisovým a peněžním) 

strategiím, hlavně v transformovaných fondech a některých povinně konzervativních 

účastnických fondech, které vzhledem k aktuálnímu růstu úrokových sazeb vykazují 

mírné zisky. Úroveň vkladů účastníků v transformovaných fondech je ze zákona 

garantována penzijními společnostmi.  

Dlouhodobost a pravidelnost investování v penzijním spoření dokážou účastníkům 

kompenzovat přechodné výkyvy výnosnosti. Platí to následně i pro krizová období, 

jako je právě letošní rok. 
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