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Komentář Asociace penzijních společností České
republiky k vybraným obchodním a ekonomickým
výsledkům trhu za 3. čtvrtletí 2018
_________________________________________
Asociace penzijních společností ČR zveřejnila vybrané výsledky doplňkového
penzijního spoření za 3. čtvrtletí 2018.
Z nich vyplývá, že za 3. čtvrtletí letošního roku bylo uzavřeno celkem 44 574 smluv a
celkový počet účastníků doplňkového penzijního spoření tak dosáhl počtu
928 515 osob, tj. nárůst od začátku roku o 21,6 %.
Rostl i počet účastníků mladších 18 let, za 3. čtvrtletí o 4 261 na celkových 39 933
účastníků, což představuje přírůstek 48,3 % od začátku roku.
Celkový objem příspěvků v účastnických fondech doplňkového penzijního spoření
k 30. 9. 2018 dosáhl 40,382 mld. Kč, tzn. za 3. čtvrtletí vzrostl o 3,719 mld. Kč, tj. od
začátku roku nárůst o 34 %.
V účastnických fondech na konci 3. čtvrtletí je celkem 201 118 účastníků
s příspěvkem zaměstnavatele, tj. 21,6 % z celkového počtu účastníků doplňkového
penzijního spoření. Průměrný měsíční příspěvek zaměstnavatele dosáhl 872 Kč.
Předdůchod z doplňkového penzijního spoření k 30. 9. 2018 pobíralo 3 582 osob,
v průměrné výši 9 094 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.

Asociace penzijních společností ČR (APS ČR) byla založena ustavující členskou schůzí dne 25. 6. 1996, původně jako
Asociace penzijních fondů ČR. V současnosti je zapsaným spolkem v rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn.
L 59348. Ke dni 1. 12. 2016 APS ČR sdružuje 8 členů, kterými jsou všechny penzijní společnosti působící na trhu soukromého
kapitálového spoření na důchod v České republice, které provozují doplňkové penzijní spoření nebo penzijní připojištění a za tím
účelem obhospodařují jednotlivé účastnické fondy nebo transformované fondy. V APS ČR působí také 3 přidružení členové, kteří
jsou společnostmi poskytujícími odborné služby, zejména v oblasti auditu a daňového poradenství.

V penzijním připojištění k 30. 9. 2018 zůstávalo v transformovaných fondech
celkem 3 513 149 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, a to v důsledku ukončení smluvního vztahu z důvodu čerpání dávek nebo
přechodu do nového doplňkového penzijního spoření ve fondech účastnických. Ve 3.
čtvrtletí 2018 tento přirozený úbytek představoval 50 607 účastníků, tj. čtvrtletní
pokles o 1,4 %.
Příspěvky účastníků ve sledovaném čtvrtletí dosáhly v transformovaných fondech
celkem 398,132 mld. Kč, což je čtvrtletní nárůst o 4,285 mld. Kč, tj. 1,1 %.
Počet účastníků penzijního připojištění s příspěvkem zaměstnavatele ve 3.
čtvrtletí 2018 činil 803 066, tj. 22,8 % z celkového počtu. Průměrný měsíční
příspěvek zaměstnavatele dosáhl 821 Kč.
Za tři čtvrtletí roku 2018 vytvořily transformované fondy zatím celkový zisk ve výši
2,432 mld. Kč.
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