
 

 

Účastníci 

 

Na konci 1. čtvrtletí 2015 si u penzijních společností spořilo na penzi v některém z produktů 

celkem 4 839 326 účastníků (z toho 4 488 163 v penzijním připojištění, 84 383                            

v  důchodovém spoření a 266 780 v doplňkovém penzijním spoření). 

 

Na konci roku 2014 to bylo celkem 4 869 837 (z toho v penzijním připojištění 4 557 812,                   

v důchodovém spoření 83 213  a v doplňkovém penzijním spoření 228 812).  

 

Během 1. čtvrtletí 2015 došlo k dalšímu poklesu počtu účastníků penzijního připojištění          

(- 69 649 osob, tj. 1,53%) v transformovaných fondech, které jsou uzavřeny a nové účastníky 

již nepřijímají, přičemž dynamika tohoto poklesu je setrvalá. Ke čtvrtletnímu nárůstu 

účastníků došlo v nových typech fondů, zejména účastnických (doplňkové penzijní spoření)   

o 37 968 osob, tj. o 16,59%, nevýznamně vrostl také počet účastníků důchodového spoření 

v důchodových fondech (+ 1 170 osob), jejichž existence má být, podle vládního návrhu 

zákona, ukončena k 1.7.2016 a vstup nových účastníků a platby na důchodové spoření 

zamezeny ještě dříve. Je zřejmé, že nárůst účastníků v nových typech fondů, zejména 

účastnických v doplňkovém penzijním spoření, protože důchodové mají být zrušeny, zatím 

nestačí vyrovnávat celkový úbytek. V současné situaci přírůstky účastníků nelze očekávat bez 

toho, aniž by došlo k odstranění příčin znejistění účastníků, jejich další pozitivní motivaci ke 

spoření a impulsu distribuci produktu.   

 

  

Příspěvky 

Penzijní společnosti k 31.3.2015 spravovaly ve svých fondech prostředky účastníků v celkové 

výši 327,521 mld. Kč (z toho v transformovaných fondech 319,436 mld. Kč, v důchodových 

fondech 2,029 mld. Kč a v účastnických fondech 6,056 mld. Kč). 

Ve srovnání se stavem na konci roku 2014 (318,6 mld. Kč) došlo k nárůstu spravovaných 

prostředků ve všech typech fondů celkem o 8,9 mld. Kč, tj. 2,8%. 

Příspěvky zaměstnavatele 

Příspěvek zaměstnavatele pobíralo k 31.3.2015 ke svému penzijnímu připojištění nebo 

doplňkovému penzijnímu spoření celkem 939 663 účastníků, tj. 19,8% z celkového počtu, 

přičemž jde o dlouhodobý poměr kolem 20%. To ukazuje, že prostor ke zvýšenému zapojení 

zaměstnavatelů a jejich motivaci přispívat k vytváření penzijních úspor svých zaměstnanců 

zdaleka není vyčerpán. Průměrný příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění činil      

699 Kč měsíčně a na doplňkové penzijní spoření dosáhl až 811 Kč měsíčně.   



 

 

Investice 

Skladba majetku v transformovaných fondech penzijních společností se k 31.3.2015, ve 

srovnání se stavem v závěru loňského roku, příliš nezměnila. Zde převažovaly z 89,9% 

dluhopisové investice, 1,6% činily akcie a podílové listy, 5,2% bylo uloženo na účtech u bank 

a 3,3% připadlo na ostatní investice. 

Skladba majetku v nových typech fondů, zejména účastnických, se individualizovala podle 

investičních profilů jednotlivých fondů. V dynamických a akciových fondech je výraznější 

podíl investic do akcií a podílových listů (32-67%), ve fondech konzervativních                            

a dluhopisových převažují investice do státních dluhopisů, zejména České republiky (22-

94%).     

Nejistota důchodových fondů, které mají být podle vládního návrhu zákona zrušeny 

k 1.7.2016, neumožňovala rozvinout plánovanou dlouhodobou investiční strategii, většina 

prostředků (76%) je proto do současné doby umístěna ve státních dluhopisech a na účtech    

u bank, aby mohly být, pokud možno, rychle a beze ztrát, v případě potřeby, převedeny        

na likviditu potřebnou k výplatě účastníků zrušeného důchodového spoření.             

Hospodářský výsledek 

Celkový kumulovaný hospodářský výsledek fondů penzijních společností za 1. čtvrtletí 2015 

dosáhl 1,098 mld. Kč, přičemž 90% zisku zatím vytvořily transformované fondy (v  roce 2014 

to však bylo 99%), vzhledem k postupnému a spíše pomalejšímu růstu objemu prostředků       

v nových typech fondů.  

 

Předdůchody 

Celkový počet předdůchodů v 1. čtvrtletí 2015 dosáhl počtu 836 (na konci roku 2014 to bylo 

687 osob) a jeho průměrná výše činila 9 350 Kč.  

 

 

 

 


