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26. května 2021 

 

V prvním kvartálu letošního roku se českému penzijku velmi dařilo. Nejenže 

stoupl celkový počet účastníků ve III. pilíři, ale navzdory trvající covidové situaci 

si účastnické fondy doplňkového penzijního spoření (nové penzijko) připsaly 

zhruba 5% zisk 

 

Asociace penzijních společností ČR zveřejnila vybrané výsledky doplňkového 

penzijního spoření a penzijního připojištění za 1. čtvrtletí 2021.  

Z nich vyplývá následující:  

 

Celkový počet účastníků III. pilíře v 1. čtvrtletí 2021 dosáhl 4 420 221 osob,  

tj. nárůst o 4 461 osob oproti stavu na konci roku 2020.   

Celkový objem úspor spravovaných v transformovaných a účastnických 

fondech vzrostl na 537,472 mld. Kč, tj. o 9,587 mld. Kč více než na konci roku 

2020.  

Účastníků doplňkového penzijního spoření v 1. čtvrtletí 2021 přibylo 45 901 na 

celkový počet 1 327 307 osob a objem příspěvků dosáhl 84,077 miliardy Kč. Účastníků 

mladších 18 let je 85 170, tj. o 7 333 více než na konci loňského roku. Příspěvek 

zaměstnavatele v doplňkovém penzijním spoření, v průměrné měsíční výši 1 043 Kč, 

pobírá celkem 331 509 účastníků, tj. o 12 202 více než na konci roku. Předdůchod 

z doplňkového penzijního spoření k 31. 3. 2021 pobíralo celkem 3 498 osob, průměrná 

výše vypláceného předdůchodu dosáhla 12 379 Kč.  

Na konci 1. čtvrtletí 2021 v transformovaných fondech penzijního připojištění 

zůstávalo spořit 3 092 914 účastníků. Objem penzijních úspor v transformovaných 

fondech dosáhl 453,400 miliardy Kč. Příspěvek zaměstnavatele v penzijním 

připojištění, v průměrné měsíční výši 957 Kč, pobíralo celkem 766 515 účastníků.  

I v 1. čtvrtletí 2021 byl přirozený úbytek účastníků (41 440) v transformovaných 

fondech, do kterých již nelze vstupovat, opětovně překonán přírůstkem účastníků 

v účastnických fondech, ve kterých přibylo celkem 45 901 účastníků. Pokračuje tedy 

trend mírného nárůstu celkového počtu účastníků III. pilíře.       
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Účastnické fondy doplňkového penzijního spoření vytvořily za 1. čtvrtletí 2021 celkový 

zisk ve výši 882,48 mil. Kč. V hospodaření účastnických fondů, individualizovaných 

podle investičních profilů, v tvorbě zisku zaostávaly zejména povinné konzervativní 

fondy a jim podobné strategie. To je způsobeno přetrvávajícími nízkými úrokovými 

sazbami na bankovních a dluhopisových trzích. 

Transformované fondy za 1. čtvrtletí 2021 vytvořily celkový zisk ve výši 929,31 mil. Kč, 

ovšem z více než pětinásobného objemu spravovaných prostředků. I zde se uplatňují 

přísně konzervativní investiční strategie, zejména z důvodu poskytované garance 

nezáporného zhodnocení.  

 

 


