
 

 

Komentář Asociace penzijních fondů České republiky 

k vybraným obchodním a ekonomickým výsledkům penzijních fondů 

za 2. čtvrtletí 2012 

 

PENZIJNÉ PŘIPOJIŠTĚNO JE 4,645 MILIONU OBYVATEL ČR 

NA ÚČTECH PENZIJNĚ PŘIPOJIŠTĚNÝCH JE ULOŽENO 240,243 MILIARDY 

KORUN 

PENZIJNÍ FONDY VYKAZUJÍ PRO ÚČASTNÍKY K  2. ČTVRTLETÍ  2012 ZISK  

VE VÝŠI 2,326 MILIARDY KORUN 

 

Pravidelné čtvrtletní šetření Asociace penzijních fondů ČR potvrdilo, že tempo růstu 

trhu penzijního připojištění se oproti loňsku zvýšilo. Penzijní fondy i ve 2. čtvrtletí 

letošního roku zaznamenaly nárůst v hlavních sledovaných ukazatelích, tj. počtu 

účastníků, objemu spravovaných prostředků i výsledku hospodaření. 

 

Ve 2. čtvrtletí 2012 evidovaly penzijní fondy celkem 4 645 603 účastníků penzijního 

připojištění se státním příspěvkem. Oproti předchozímu čtvrtletí (celkem 4 616 000 

účastníků) došlo k nárůstu počtu účastníků o 29.000 osob, od počátku roku 2012  

(4 599 000 účastníků) se počet účastníků zvýšil celkově  o 46.000. 

 

Objem prostředků evidovaných ve prospěch účastníků penzijního připojištění dosáhl 

ve 2. čtvrtletí letošního roku 240,243 miliardy Kč. Od počátku roku 2012 (232,052 

miliardy Kč) celkově narostl tento objem o 8,191 miliardy Kč. 

 

Souhrnný hospodářský výsledek odvětví za 2. čtvrtletí stoupl na 2,326 miliardy Kč,      

to je o 841 milion Kč více než, než v předchozím čtvrtletí.  

 

Vzhledem k pokračující hospodářské recesi a současnému nastavení legislativy, 

penzijní fondy i ve 2. čtvrtletí 2012 volily konzervativní investiční strategii. Největší 

podíl spravovaných investičních prostředků (88,7%) je umístěn v dluhopisech a 

pokladničních poukázkách, v akciích a podílových listech je investováno jen 1,8 % 

finančních prostředků a 7,2 % připadá na termínované vklady a účty.  

 

Nedaří se zastavit celkový, byť mírný, pokles počtu účastníků s příspěvkem 

zaměstnavatele, který se od počátku roku 2012 snížil o 0,8 %, celkem o 27.365 osob.  

Spolu s trendem snižování tohoto příspěvku, jde nepochybně o důsledek nepříznivé 

ekonomické situace a souvisejících úsporných opatření zaměstnavatelů. I když ve 

sledovaném období 2. čtvrtletí 2012 došlo k nepatrnému nárůstu průměrného  

příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění o 1,37 Kč na celkových 635,99 Kč, 

stále však tento ukazatel zaostává o téměř 31 Kč za údajem o průměrném příspěvku 

zaměstnavatele k 31.12.2011 (666,77 Kč). 


