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Asociace penzijních společností ČR zveřejnila vybrané výsledky doplňkového
penzijního spoření a penzijního připojištění za rok 2019. Z nich vyplývá
následující:

V roce 2019 rostl počet účastníků doplňkového penzijního spoření 18% tempem na
celkových 1 139 434 účastníků a objem prostředků v účastnických fondech dosáhl 60,098
mld. Kč, což je meziroční nárůst o 41 %. Také pro hospodaření účastnických fondů byl rok
2019 úspěšný. Nejvýše vklady účastníkům zhodnotily dynamické fondy, v průměru o 18,9 %.
Vyvážené fondy připsaly účastníkům průměrně 10,7 %, povinné konzervativní fondy 2,1 %.
Doplňkové penzijní spoření v loňském roce úspěšně rostlo ve sledovaných ukazatelích počtu
účastníků i objemu příspěvků. V minulém roce byly všechny účastnické fondy doplňkového
penzijního spoření ziskové a nahradily tak účastníkům ztráty z roku 2018.
Počet účastníků doplňkového penzijního spoření v účastnických fondech k 31. 12. 2019
dosáhl celkového počtu 1 139 434. To představuje meziroční nárůst o 172 452 účastníků,
tj. o 17,8 %.
V doplňkovém penzijním spoření bylo na konci roku 2019 uzavřeno celkem 60 584 smluv pro
účastníky mladší 18 let, to znamená roční přírůstek o 17 391 těchto smluv, tj. nárůst o 40,3 %.
Objem příspěvků účastníků v doplňkovém penzijním spoření k 31. 12. 2019 dosáhl celkové
výše 60,098 mld. Kč. Za rok 2019 vzrostl o 17,383 mld. Kč, tj. o 40,7 %.
V účastnických fondech v roce 2019 přibylo 56 455 účastníků s příspěvkem zaměstnavatele,
tj. nárůst o 29 % na celkových 273 751 účastníků, kterým na doplňkové penzijní spoření
přispívá zaměstnavatel. Průměrný měsíční příspěvek zaměstnavatele za rok 2019 dosáhl výše
989 Kč. Celkový podíl účastníků s příspěvkem zaměstnavatele v doplňkovém penzijním
spoření v závěru roku 2019 činil 24 %.
Předdůchod z doplňkového penzijního spoření k 31. 12. 2019 pobíralo celkem 4 455 osob.
Průměrná výše vypláceného předdůchodu činila v loňském roce 9 929 Kč.
Hospodaření účastnických fondů je individualizované podle investičních profilů jednotlivých
fondů. V dynamických a akciových fondech je zastoupen výraznější podíl investic do akcií nebo
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akciových podílových fondů a podílových listů, ve fondech povinných konzervativních
a dluhopisových převažují investice do státních dluhopisů, zejména České republiky.
V roce 2019 byly všechny účastnické fondy doplňkového penzijního spoření ziskové
a nahradily tak účastníkům ztráty z roku 2018. Celkem za loňský rok vytvořily účastnické fondy
zisk ve výši 3,275 mld. Kč, což představuje 38,2% podíl na zisku celého sektoru III. pilíře.
Nejvýše vklady účastníkům zhodnotily dynamické fondy, v průměru o 18,9 %. Vyvážené fondy
připsaly účastníkům průměrně 10,7 %, povinné konzervativní fondy 2,1 %.
__________________________

Vybrané souhrnné statistické údaje za III. pilíř a penzijní připojištění se státním
příspěvkem k 31. 12. 2019
Asociace penzijních společností ČR zveřejnila vybrané souhrnné statistické údaje za III. pilíř
a penzijní připojištění se státním příspěvkem k 31. 12. 2019.
Celkem si v některém z fondů III. pilíře na konci roku 2019 spořilo na důchod
4 441 429 účastníků, z toho 3 301 995 (tj. 74 %) v transformovaných fondech penzijního
připojištění, do kterých již nelze vstupovat, a proto v nich dochází k pozvolnému přirozenému
úbytku celkového počtu účastníků.
Penzijní společnosti k 31. 12. 2019 spravovaly ve fondech III. pilíře prostředky účastníků
v celkové výši 487,115 mld. Kč, z toho v transformovaných fondech 427,017 mld. Kč (tj. 88 %).
Příspěvek zaměstnavatele pobíralo v transformovaných fondech za rok 2019 celkem
803 963 účastníků, tj. 24 % z celkového počtu účastníků penzijního připojištění. Průměrný
příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění činil 914 Kč měsíčně.
V majetku transformovaných fondů i v loňském roce tradičně převažovaly konzervativní
investice, zejména z důvodu garance nezáporného výnosu.
Celkový kumulovaný hospodářský výsledek transformovaných fondů penzijního připojištění
k 31. 12. 2019 dosáhl 5,288 mld. Kč, což je 61,8% podíl na zisku sektoru III. pilíře. Vzhledem
k vysokému nárůstu míry inflace v loňském roce a konzervativnímu složení investičních
portfolií transformovaných fondů nelze očekávat za loňský rok zhodnocení nad inflaci. Přesná
výše podílu účastníků penzijního připojištění na zisku bude známa až po valných hromadách
transformovaných fondů, které se budou ve většině společností teprve konat.
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