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20. listopadu 2017 

 

Komentář Asociace penzijních společností České republiky 

k vybraným obchodním a ekonomickým výsledkům trhu                    

za 3. čtvrtletí 2017 

__________________________________________________________________________________ 

 

Účastníci 

 Celkem si v některém z fondů penzijních společností k 30. 9. 2017 spořilo 

na důchod 4 471 537 účastníků. Celkový úbytek účastníků ve III. pilíři 

výrazně zpomalil, od začátku roku 2017 do 30. 9. 2017 představuje 

pouhých 1,05 %, tj. 47 295 účastníků. 

 Počet účastníků doplňkového penzijního spoření v nových fondech 

naopak výrazně vzrostl, od začátku roku do 30. 9. 2017 o 168 743, tj. o 

31,10 %, a dosáhl počtu 711 234 účastníků.  

 Pokračoval také zájem o dětské spoření, od začátku roku 2017 do 30. 9. 

2017 celkový počet smluv pro účastníky mladší 18 let dosáhl 22 893, tj. 

nárůst o 82,04 % a 10 317 tzv. dětských smluv. Celkový průměrný 

příspěvek na smlouvě je 468 Kč měsíčně. 

Počet účastníků doplňkového penzijního spoření v účastnických fondech k  30. 9. 2017 

dosáhl celkového počtu 711 234. To představuje nárůst od začátku roku o 168 743 

smluv, tj. o 31,10 %. Celkem si v některém z fondů penzijních společností na konci 3. 

čtvrtletí 2017 spořilo na důchod 4 471 537 účastníků, z toho cca 84 % 

v transformovaných fondech penzijního připojištění, do kterých již nelze vstupovat, a 

proto v nich dochází k pozvolnému přirozenému úbytku celkového počtu účastníků. 

Od začátku roku 2017 do 30. 9. 2017 celkový úbytek účastníků v tzv. III. pilíři 

představuje pouhých 1,05 %, tj. 47 295 účastníků.  

I v letošním roce pokračuje zájem o uzavření smlouvy o doplňkovém penzijním spoření 

ve prospěch dětských účastníků. Od začátku roku 2017 do 30. 9. 2017 celkový počet  
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smluv pro účastníky mladší 18 let dosáhl 22 893, tj. nárůst o 82,04 % a 10 317 tzv. 

dětských smluv. Celkový průměrný příspěvek na smlouvě je 468 Kč měsíčně. 

 Příspěvky 

 Penzijní společnosti k  30. 9. 2017 spravovaly ve fondech III. pilíře 

prostředky účastníků v celkové výši 405,547 mld. Kč. 

 Objem příspěvků účastníků od začátku roku 2017 do 30. 9. 2017 vzrostl 

celkem o 22,514 mld. Kč, tj. o 5,87 %.  

 V účastnických fondech vzrostl za tři čtvrtletí roku 2017 objem příspěvků 

účastníků o 8,687 mld. Kč, tj. o 48,13 %, a dosáhl celkové výše 26,735 mld. 

Kč.  

Penzijní společnosti k 30. 9. 2017 spravovaly ve fondech III. pilíře prostředky účastníků 

v celkové výši 405,547 mld. Kč, z toho v transformovaných fondech 378,812 mld. Kč 

a v účastnických fondech 26,735 mld. Kč. V účastnických fondech od začátku roku 

2017 vzrostly prostředky účastníků o 48,13 %.    

 

Příspěvky zaměstnavatele 

 Příspěvek zaměstnavatele pobíralo k  30. 9. 2017 ke svému penzijnímu 

připojištění nebo doplňkovému penzijnímu spoření celkem 967 177 

účastníků, tj. 21,62 % z celkového počtu. 

 V účastnických fondech za tři čtvrtletí roku 2017 přibylo 35 681 účastníků 

s příspěvkem zaměstnavatele, tj. nárůst o 32,03 %.  

 Průměrný příspěvek zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření k 30. 

9. 2017 činil 824 Kč měsíčně, na penzijní připojištění 772 Kč měsíčně. 

Příspěvek zaměstnavatele pobíralo na konci 3. čtvrtletí 2017 ke svému penzijnímu 

připojištění nebo doplňkovému penzijnímu spoření celkem 967 177 účastníků, tj. 21,62 

% z celkového počtu. V účastnických fondech vzrostl od počátku roku 2017 do 30. 9.  
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2017 počet účastníků s příspěvkem zaměstnavatele o 35 681 osob, tj. o 32,03 %. 

Zatímco průměrný příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění činil 772 Kč 

měsíčně, na doplňkovém penzijním spoření dosáhl výše 824 Kč měsíčně.   

 

Investice 

 V majetku transformovaných fondů k  30. 9. 2017 tradičně převažovaly 

konzervativní investice, např. státní dluhopisy ČR dosahovaly cca 60% 

podílu.  

 Naproti tomu investice účastnických fondů jsou různorodě diferencované 

podle investičních profilů (konzervativní, vyvážený, dynamický). 

 

Skladba majetku v transformovaných fondech k 30. 9. 2017 byla tradičně konzervativní, 

rozdíly v umístění prostředků oproti předchozímu období nebyly významné. Ve státních 

dluhopisech ČR bylo umístěno cca 60 % prostředků, je patrný mírný pokles pozice 

v reakci na obrat ve vývoji na finančním trhu. V ostatních typech dluhopisů bylo 

umístěno cca 15 %, na peněžním trhu včetně termínovaných vkladů bylo umístěno cca 

17 % majetku, necelá 2 % v akciích a podílových listech, zbytek v ostatních investicích. 

Skladba majetku v účastnických fondech je individualizovaná podle investičních profilů 

jednotlivých fondů. V dynamických a akciových fondech je zastoupen výraznější podíl 

investic do akcií nebo akciových podílových fondů a podílových listů, ve fondech 

povinných konzervativních a dluhopisových převažují investice do státních dluhopisů, 

zejména České republiky.  

 

 

Hospodářský výsledek  

 Celkový kumulovaný hospodářský výsledek fondů penzijních společností 

akceleruje a k  30. 9. 2017 dosáhl 1,854 mld. Kč, o 635 mil. Kč, tj. o 52,09 % 

více než v předchozím čtvrtletí. 
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Celkový kumulovaný hospodářský výsledek fondů penzijních společností k 30. 9. 2017 

dosáhl 1,854 mld. Kč. Ve 3. čtvrtletí 2017 ziskovost akcelerovala, oproti předchozímu 

čtvrtletí jde o nárůst o 52,09 %, tj. o 635 mil. Kč. 

 

K tvorbě sektorového zisku přispěly zejména transformované fondy, ve kterých je 

soustředěno cca 93 % prostředků účastníků, a z účastnických fondů zejména 

výkonnost některých akciových, dynamických a vyvážených.  

 

 

Předdůchody 

Předdůchod z doplňkového penzijního spoření k 30. 9. 2017 pobíralo 2 481 osob 

v průměrné výši 9 276 Kč.  

  


