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Doplňkové penzijní spoření v loňském roce úspěšně rostlo ve sledovaných 

ukazatelích počtu účastníků i objemu příspěvků, vykázalo i stabilní ziskovost 

pro účastníky  

Asociace penzijních společností ČR zveřejnila vybrané výsledky doplňkového 

penzijního spoření za rok 2020.  

Z nich vyplývá, že:  

Počet účastníků doplňkového penzijního spoření v účastnických fondech  

k 31. 12. 2020 dosáhl celkem 1 281 406 osob. To představuje meziroční nárůst  

o 141 972 účastníků, tj. o 12,5 %. 

V doplňkovém penzijním spoření bylo na konci roku 2020 uzavřeno celkem  

77 837 smluv pro účastníky mladší 18 let, to znamená roční přírůstek  

o 17 253 těchto smluv, tj. nárůst o 28,5 %.  

Objem příspěvků účastníků v doplňkovém penzijním spoření k 31. 12. 2020 dosáhl 

celkové výše 78,512 mld. Kč. Za rok 2020 vzrostl o 18,414 mld. Kč, tj. o 30,7 %.  

V účastnických fondech v roce 2020 přibylo 45 556 účastníků s příspěvkem 

zaměstnavatele, tj. nárůst o 29,9 % na celkových 319 307 účastníků, kterým na 

doplňkové penzijní spoření přispívá zaměstnavatel. Průměrný měsíční příspěvek 

zaměstnavatele za rok 2020 dosáhl výše 1 099 Kč. Celkový podíl účastníků 

s příspěvkem zaměstnavatele v doplňkovém penzijním spoření v závěru roku 2020 

činil 24,9 %. 

Předdůchod z doplňkového penzijního spoření k 31. 12. 2020 pobíralo celkem  

4 985 osob. Průměrná výše vypláceného předdůchodu činila v loňském roce  

11 879 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. Ziskovost účastnických fondů a výnosnost pro účastníky 

jsou poplatné zvolené investiční strategii. 
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V roce 2020 účastnické fondy doplňkového penzijního spoření celkem vytvořily zisk ve 

výši 1,925 mld. Kč. Jde o podařený výsledek vzhledem k tomu, jakým krizovým 

vývojem v loňském roce procházely akciové a finanční trhy v důsledku přetrvávající 

celosvětové pandemie. Z celkového počtu 31 účastnických fondů bylo 29 ziskových, 

úroveň zhodnocení 11 účastnických fondů překonala průměrnou roční míru inflace (3,2 

%). Toho dosáhly fondy akciové, dynamické, vyvážené, ale například i etický, jejichž 

roční výnos se pohyboval v rozmezí od 3,42 do 7,56 % p. a., výjimečně až 14,41 % p. 

a. Ostatní účastnické fondy, zejména povinné konzervativní, dluhopisové a spořicí, 

přinesly svým účastníkům jen mírné zisky, které nestačily na překonání inflace a 

pohybovaly se v rozmezí 0,27 až 2,79 % p. a. 

 

Vybrané souhrnné statistické údaje za III. pilíř a penzijní připojištění se státním 

příspěvkem ke 31. 12. 2020 

Celkem si v některém z fondů III. pilíře na konci roku 2020 spořilo na důchod 4 415 759 

účastníků, z toho 3 134 354 (tj. 71 %) 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. 2020 spravovaly ve fondech III. pilíře prostředky 

účastníků v celkové výši 527,885 mld. Kč, z toho v transformovaných fondech 449,373 

mld. Kč (tj. 85 %).  

Příspěvek zaměstnavatele pobíralo v transformovaných fondech za rok 2020 celkem 

781 294, tj. 25 % z celkového počtu účastníků penzijního připojištění. Průměrný 

příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění činil 1 017 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. 2020 dosáhl 3,781 mld. Kč, což je 66% podíl na zisku sektoru III. 

pilíře. Přesná výše podílu účastníků penzijního připojištění na zisku bude známa až po 

valných hromadách transformovaných fondů, které se budou teprve konat. Vzhledem 

k vývoji míry inflace v loňském roce a ke konzervativnímu složení investičních portfolií 

transformovaných fondů nelze očekávat za loňský rok zhodnocení nad inflaci. 

 


