
 

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. 5. 2020 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 4 přidružení členové, kteří jsou společnostmi poskytujícími odborné služby, zejména v oblasti 
auditu a daňového poradenství. 

 

 

25. srpna 2020  

 

Objem penzijních úspor ve III. pilíři přesáhl půl bilionu 

Asociace penzijních společností ČR zveřejnila vybrané výsledky doplňkového 

penzijního spoření a penzijního připojištění za 2. čtvrtletí 2020.  

 

Z nich vyplývá, že:  

Celkový počet účastníků III. pilíře ve 2. čtvrtletí 2020 činil 4 419 186 osob  

a celkový objem úspor spravovaných v transformovaných a účastnických 

fondech dohromady přesáhl půl bilionu, přesně 507,481 mld. Kč. 

Účastníků doplňkového penzijního spoření ve 2. čtvrtletí 2020 přibylo  

27 580 na celkový počet 1 215 855 osob a objem příspěvků vzrostl o 7,317 mld. Kč na 

celkových 67,637 mld. Kč. Účastníků mladších 18 let bylo na konci 2. čtvrtletí 2020 už 

67 204. Příspěvek zaměstnavatele v doplňkovém penzijním spoření, v průměrné 

měsíční výši 976 Kč, pobíralo celkem 295 840 účastníků, tj. čtvrtletní nárůst o 6 524 

účastníků s příspěvkem zaměstnavatele. Předdůchod z doplňkového penzijního 

spoření na konci 2. čtvrtletí 2020 pobíralo celkem 4 663 osob, průměrná výše 

vypláceného předdůchodu činila 11 306 Kč.  

Na konci 2. čtvrtletí 2020 v transformovaných fondech penzijního připojištění 

zůstávalo 3 203 331 účastníků. Je to čtvrtletně o 58 410 účastníků méně. Objem 

penzijních úspor v transformovaných fondech však nadále rostl a dosáhl  

439,844 mld. Kč, tj. čtvrtletně o 8,874 mld. Kč více. Příspěvek zaměstnavatele 

v penzijním připojištění, v průměrné měsíční výši 899 Kč, pobíralo na konci 2. čtvrtletí 

2020 celkem 788 466 účastníků.  

Transformované fondy na konci 2. čtvrtletí 2020 vytvořily celkový zisk ve výši  

2,751 mld. Kč. Účastnické fondy, individualizované podle investičních profilů, 

ziskovosti dosáhly především v konzervativních strategiích, avšak v dynamických  

a akciových portfoliích se ve 2. čtvrtletí 2020 projevily zvýšená nejistota a důsledky 

hospodářského poklesu, související s celosvětovou pandemií covidu-19. Přesto ale 

strategie postavené na investicích do akcií již 83 % ztrát způsobených koronakrizí od 

počátku roku odmazaly. 


