23. května 2018

Komentář Asociace penzijních společností České republiky
k vybraným obchodním a ekonomickým výsledkům trhu
za 1. čtvrtletí 2018
__________________________________________________________________________________



Doplňkové penzijní spoření v 1. čtvrtletí 2018 pokračovalo v růstu, počet
účastníků překročil 820 tisíc a objem příspěvků přesáhl 33 miliard Kč.



Účastníků mladších 18 let je celkem přes 30 tisíc.



Příspěvek zaměstnavatele v doplňkovém penzijním spoření v průměrné
měsíční výši 871 Kč pobírá celkem 174 tisíc účastníků.

Počet účastníků doplňkového penzijního spoření v účastnických fondech k 31. 3. 2018
dosáhl celkového počtu 827 568, což představuje nárůst od začátku roku o 64 234
účastníků, tj. o 8,5 %.
Za 1. čtvrtletí 2018 bylo v doplňkovém penzijním spoření uzavřeno celkem 4 527 smluv
pro účastníky mladší 18 let, to znamená přírůstek o 17 % na celkových 31 314 těchto
smluv, s průměrným měsíčním příspěvkem 467 Kč.
Objem příspěvků účastníků v doplňkovém penzijním spoření k 31. 3. 2018 dosáhl
celkové výše 33,279 mld. Kč. Za 1. čtvrtletí 2018 tak vzrostl o 3,336 mld. Kč, tj. o 11 %.
V účastnických fondech v 1. čtvrtletí 2018 přibylo 16 121 účastníků s příspěvkem
zaměstnavatele, tj. nárůst o 10 % na celkových 174 709 účastníků, kterým na
doplňkové penzijní spoření přispívá zaměstnavatel. Průměrný měsíční příspěvek
zaměstnavatele za 1. čtvrtletí 2018 činil 871 Kč.
Hospodaření účastnických fondů je individualizované 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.
Předdůchod z doplňkového penzijního spoření k 31. 3. 2018 pobíralo celkem 2 735
osob, průměrná výše vypláceného předdůchodu činila 9 299 Kč.
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Na konci 1. čtvrtletí 2018 v transformovaných fondech zůstávalo celkem 3 620 545
účastníků.
V penzijním připojištění již nelze uzavírat nové smlouvy a do transformovaných fondů
tak nemohou vstupovat noví účastníci. Dochází proto k postupnému přirozenému
poklesu celkového počtu účastníků v těchto uzavřených fondech v důsledku ukončení
smluvního vztahu z důvodu čerpání dávek nebo přechodu do nového doplňkového
penzijního spoření ve fondech účastnických. Přitom v 1. čtvrtletí 2018 se úbytek
účastníků v transformovaných fondech (68 130) a přírůstek účastníků v účastnických
fondech (64 234) takřka vyrovnaly, což je pozitivní trend z hlediska stability celého tzv.
III. pilíře důchodového systému.
Příspěvků v transformovaných fondech neubývá, k 31. 3. 2018 celkový objem činil
387,626 mld. Kč, tj. o 3,681 mld. Kč více než na konci roku 2017.
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