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Komentář Asociace penzijních společností České republiky k vybraným 

obchodním a ekonomickým výsledkům trhu za 4. čtvrtletí 2015 

 

Na konci roku 2015 si u penzijních společností spořilo celkem 4 708 943 účastníků. Pokles 

účastníků v transformovaných fondech se zmírnil na 6 %, dynamika nárůstu účastníků 

v účastnických fondech dosáhla 60 %. 

Penzijní společnosti vykázaly za rok 2015 nárůst prostředků ve správě o 10,6 %, tj. téměř 

o 34 mld. Kč. Počet účastníků s příspěvkem zaměstnavatele se již několik let stabilně udržuje na 

úrovni kolem 20 % z celkového počtu. Na konci roku 2015 průměrný příspěvek zaměstnavatele na 

penzijní připojištění činil 741 Kč měsíčně a na doplňkové penzijní spoření 857 Kč měsíčně. 

Skladba majetku v transformovaných fondech k 31. 12. 2015 činila 87,9 % v dluhopisech a 1,7 % 

v akciích a podílových listech, zbytek představovaly ostatní investice (např. do peněžního trhu). 

Skladba majetku v účastnických fondech se v průběhu roku 2015 vyvíjela podle investičních profilů 

jednotlivých fondů. 

Fondy penzijních společností zvýšily ve 4. čtvrtletí 2015 roční kumulovaný hospodářský výsledek 

o 43,8 % na celkových 3,739 mld. Kč. Výsledky hospodaření dosažené v roce 2015 předpovídají, 

že transformované fondy svými výnosy převýší inflaci a jejich roční výnos pro účastníky se může 

pohybovat okolo 1 %.  

Rozdílná situace v ziskovosti byla v případě jednotlivých účastnických fondů, z nichž 7 z celkového 

počtu 27 vykázalo v závěru roku záporný výnos, až na jedinou výjimku, mírný, na úrovni desetin 

procenta. 

Předdůchod k 31. 12. 2015 pobíralo 1 125 osob, tj. o 63 % více, než před rokem. 

 

Účastníci 

Celkem si k 31. 12. 2015 u penzijních společností spořilo na penzi v některém z produktů 

4 708 943 účastníků (z toho 4 256 679 v penzijním připojištění, 367 728 v doplňkovém penzijním 

spoření a 84 536 v důchodovém spoření). 

Ve 3. čtvrtletí 2015 to bylo celkem 4 750 788 účastníků (z toho v penzijním připojištění 4 405 046, 

v doplňkovém penzijním spoření 298 039 a v důchodovém spoření 84 550.              

 



 

 

 

 

 

 

Na konci roku 2014 penzijní společnosti evidovaly celkový počet účastníků 4 869 837 (z toho 

v penzijním připojištění 4 557 812 účastníků, v doplňkovém penzijním spoření 228 812 

a v důchodovém spoření 83 213 účastníků). 

V roce 2015 se zmírnil postupný pokles počtu účastníků penzijního připojištění v transformovaných 

fondech, které jsou uzavřeny a nové účastníky již nepřijímají. Celkem úbytek činil 

301 133 účastníků, tj. 6 % z původního celkového počtu. Nárůst účastníků v novém typu fondů tzv. 

III. pilíře v účastnických fondech doplňkového penzijního spoření meziročně naopak zvýšil 

dynamiku na 60 %, to znamená přírůstek o 138 916 účastníků. Ani tento vývoj v loňském roce 

zatím nestačil vyrovnat celkový úbytek účastníků ve III. pilíři.  

Počty účastníků v tzv. II. pilíři, v důchodových fondech důchodového spoření stagnovaly, možnost 

vstupu do těchto fondů byla od července 2015 znemožněna a v závěru roku bylo uzákoněno 

ukončení této formy spoření s účinností od 1. 1. 2016.  

 

Příspěvky 

Penzijní společnosti k 31. 12. 2015 spravovaly ve svých fondech prostředky účastníků v celkové 

výši 352 568 mld. Kč (z toho v transformovaných fondech 339 311 mld. Kč, v účastnických fondech 

10 133 mld. Kč a v důchodových fondech 3 124 mld. Kč). 

Ve srovnání s koncem roku 2014 došlo k nárůstu spravovaných prostředků ve všech typech fondů, 

celkem o 10,6 %, tj. o 33,968 mld. Kč. 

 

Příspěvky zaměstnavatele 

Příspěvek zaměstnavatele pobíralo k 31. 12. 2015 ke svému penzijnímu připojištění nebo 

doplňkovému penzijnímu spoření celkem 945 080 účastníků, tj. 20,4 % z celkového počtu. 

Průměrný příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění činil 741 Kč měsíčně a na doplňkové 

penzijní spoření 857 Kč měsíčně. 

Počet účastníků s příspěvkem zaměstnavatele se již několik let stabilně udržuje na úrovni kolem 

20 % z celkového počtu.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Investice 

Skladba majetku v transformovaných fondech k 31. 12. 2015 činila 87,9 % v dluhopisech, 9,4 % 

bylo umístěno na peněžním trhu, vč. termínovaných vkladů, 1,7 % v akciích a podílových 

listech, zbylé 1 % v ostatních investicích. 

Skladba majetku v účastnických fondech se v průběhu roku 2015 vyvíjela podle investičních profilů 

jednotlivých fondů.  

V případě důchodových fondů nebylo možné vzhledem k uzákonění jejich zrušení uplatňovat 

dlouhodobější investiční strategie. 

 

Hospodářský výsledek 

Celkový kumulovaný hospodářský výsledek fondů penzijních společností k 31. 12. 2015 dosáhl 

3 739 mld. Kč, tj. o 43,8 % více než v předcházejícím čtvrtletí (2,603 mld. Kč), přičemž 99 % zisku 

zatím vytvořily transformované fondy vzhledem k poměru objemu spravovaného majetku. 

Výsledky hospodaření dosažené v roce 2015 předpokládají, že transformované fondy svými 

výnosy převýší inflaci a jejich roční výnos pro účastníky se může pohybovat okolo 1 %.  

Rozdílná situace v ziskovosti byla v případě jednotlivých účastnických fondů, z nichž 7 z celkového 

počtu 27 vykázalo v závěru roku záporný výnos, až na jedinou výjimku, mírný, na úrovni desetin 

procenta. Příčinu lze spatřovat v rozkolísanosti kapitálových trhů, která ovlivnila nejen hodnoty 

akcií, ale i dluhopisů, ve spojení s dlouhodobou situací na finančních trzích, kde převládají 

extrémně nízké úrokové sazby. 

Přechodné kolísání výnosnosti, zejména v dynamičtějších investičních strategiích, není ničím 

mimořádným, při započtení dlouhodobé výkonnosti zůstaly v roce 2015 účastnické fondy plusové 

a pro účastníky výnosnější.  

 

Předdůchody 

Vyplácené předdůchody dosáhly k 31. 12. 2015 počtu 1 125 osob a průměrná výše vypláceného 

předdůchodu činila k tomuto datu 9 498 Kč. V meziročním srovnání (687 osob k 31. 12. 2014) tak 

došlo k nárůstu počtu předdůchodů (o 63,7 %) i k mírnému růstu výše průměrné výplaty dávky 

(9 370 Kč k 31. 12. 2014).  


