
Povinný konzervativní účastnický fond 
Česká spořitelna – penzijní společnost, a. s.

Popis fondu

Konzervativní účastnický fond je svým charakterem 
produkt penzijního spoření pro klienty s nejnáročnějšími 
požadavky na eliminaci rizik spojených se svými investi- 
cemi.  Portfolio Konzervativního fondu je sestaveno 
výhradně z nástrojů peněžního trhu a státních dluho- 
pisů, především státních dluhopisů České republiky. 
Investiční strategie fondu se opírá pouze o úrokovou 
složku, čímž je dána nízká rizikovost celého fondu. 
Fond začleňuje do investičních rozhodnutí rizika týkající 
se udržitelnosti.

Komentář k výkonnosti trhů a portfolia

Trh českých státních dluhopisů pokračoval v oživení 
z konce minulého roku a za první čtvrtletí letošního roku 
české státní dluhopisy posílily o 3 %. Růst hodnoty 
dluhopisů byl tažen především optimistickým výhledem 
na růst domácího HDP. Zdá se, že recese v české 
ekonomice je jen velmi mělká a po mírném poklesu 
hospodářství v prvním kvartále letošního roku by 
mělo přijít oživení a mírný růst. Trh očekávané oživení 
vnímá pozitivně a úrokové sazby mírně klesají. Dalším 
pozitivním impulsem pro růst cen dluhopisů je stabilita 
úrokových sazeb ČNB do konce léta a následné 
zahájení snižování sazby od třetího kvartálu. Čím je 
bližší termín prvního poklesu sazeb ČNB, tím je 
pozitivní efekt na ceny dluhopisů výraznější. 

Finanční trhy již určitým způsobem přivykly válce na 
Ukrajině a očekávají, že se konflikt nepřelije do okolních 
zemí. Díky tomuto předpokladu klesla riziková přirážka 
u dluhopisů rozvíjejících se trhů, kam patří i české státní 
dluhopisy. Pokles rizikové prémie přispěl k atraktivitě 
trhu český dluhopisů a růstem jejich ceny.

V opačném směru tedy ve prospěch růstu úrokových 
sazeb působí inflace. Ta sice během března sestoupila 
zejména vlivem poklesu cen energií na hodnotu 15 %, 
stále je ale výrazně nad inflačním cílem ČNB. Vysoká 
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Stupeň rizika

1

nízký střední vysoký

2 3 4 5 6 7 inflace brání rychlejšímu poklesu úrokových sazeb 
a tím i růstu cen dluhopisů. Růstu cen státních 
dluhopisů také brání vysoká emisní aktivita státu, 
který musí financovat dosud nejvyšší kvartální deficit 
státního rozpočtu. Ministerstvo financí letos plánuje 
emitovat nové státní dluhopisy v objemu více jak 
400 mld. Kč. Nabídka nových dluhopisů bude tedy 
letos vysoká a tlak investorů na výnos tak zůstane 
i nadále silný.  

Trvající oživení dluhopisového trhu velmi pozitivně 
ovlivnilo hospodaření konzervativního fondu. Kladné 
přecenění dluhopisového portfolia spolu s vysokým 
výnosem na peněžním trhu zajistil Konzervativnímu 
fondu zhodnocení klientských prostředků v letošním 
roce o 2,56 %, což je druhé nejvyšší zhodnocení za 
dobu existence fondu. Od založení pak fond zhodnotil 
prostředky klientů o 1,83 %. Konzervativní fond patří 
mezi největší fondy doplňkového penzijního spoření 
na trhu. Fond má 43% podíl na trhu všech 
konzervativních fondů a obhospodařuje majetek 
ve výši necelých 14 mld. Kč.

Výhled

Růst světového hospodářství je zatím velmi mírný 
a rizika dalších turbulencí jsou vysoká. Inflace se 
ve většině zemí světa drží stále na vysokých úrovních 
a brání tak uvolnění měnové politiky tamních 
centrálních bank. Pokud by došlo k podstatnému 
zhoršení válečného konfliktu na Ukrajině, riziková 
přirážka na českých státních dluhopisech by opět 
narostla a způsobila pokles cen dluhopisů. Inflace 
v české ekonomice by se v druhé polovině roku měla 
dostat pod hranici 10 %, což by ČNB mohla vnímat 
jako signál k zahájení snižování úrokových sazeb. 
Při takovémto scénáři lze očekávat růst hodnoty 
státních dluhopisů, výrazněji těch s delší dobou 
do splatnosti.  
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Hodnota vlastního kapitálu fondu 13 930 357 430 Kč

Celkový počet jednotek fondu 13 679 572 359

Hodnota jednotky fondu 1,018 3 Kč

3 měsíce 2,56 %

6 měsíců 4,06 %

12 měsíců 2,86 %

Od založení (1. 1. 2013) 1,83 %

Výkonnost fondu k 31. 3. 2023

Aktiva

Struktura portfolia

Vývoj hodnoty penzijní jednotky

Dluhopisy 84,9 %
Peněžní trh 15,1 %

Měny

CZK 100 %

Cenné papíry

Udržitelné 100 %
Tradiční 0 %

Název Druh ISIN Měna Zastoupení

ČESKÁ REPUBLIKA VAR 2027 Státní dluhopisy CZ0001004105 CZK 16,0 %

ČESKÁ REPUBLIKA  2026 Státní dluhopisy CZ0001004469 CZK 11,6 %

ČESKÁ REPUBLIKA 2029 Státní dluhopisy CZ0001005375 CZK 7,1 %

ČESKÁ REPUBLIKA 2033 Státní dluhopisy CZ0001005243 CZK 5,9 %

ČESKÁ REPUBLIKA  Z 2024 Státní dluhopisy CZ0001006167 CZK 5,6 %

ČESKÁ REPUBLIKA  2028 Státní dluhopisy CZ0001003859 CZK 5,0 %

ČESKÁ REPUBLIKA  2025 Státní dluhopisy CZ0001005870 CZK 5,0 %

ČESKÁ REPUBLIKA 2031 Státní dluhopisy CZ0001005888 CZK 3,9 %

ČESKÁ REPUBLIKA  VAR 2023 Státní dluhopisy CZ0001003123 CZK 3,7 %

ČESKÁ REPUBLIKA  2028 2 Státní dluhopisy CZ0001006696 CZK 3,7 %

ČESKÁ REPUBLIKA 2027 Státní dluhopisy CZ0001005037 CZK 3,6 %

Významné pozice v portfoliu fondu

Dluhopisy – regionální expozice
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Upozornění

Údaje o historické výkonnosti účastnického fondu v minulosti nejsou spolehlivým ukazatelem výkonnosti budoucí. 
Investice do účastnického fondu v sobě zahrnuje riziko výkyvů aktuální hodnoty penzijní jednotky a návratnost 
původní investované částky není zaručena. Další informace naleznete ve statutu fondu, který vám poskytneme ve 
všech pobočkách České spořitelny či na internetových stránkách www.csps.cz. Veškeré zde uvedené údaje mají 
pouze informativní charakter a jejich účelem není nahradit statut fondu nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. 

Česká národní banka umožnila ČS – penzijní společnosti ve smyslu § 104 odst. 1 zákona o doplňkovém penzijním 
spoření investovat až 100 % hodnoty majetku v účastnickém fondu do investičních cenných papírů a nástrojů 
peněžního trhu, které vydala nebo za které převzala záruku Česká republika, Německo, Francie, Velká Británie nebo 
Spojené státy americké nebo centrální banky těchto států nebo Evropský fond finanční stability, Evropská centrální 
banka, Evropská investiční banka, Světová banka nebo Mezinárodní měnový fond.

ČS penzijní společnost se řídí vnitřním předpisem Politika odpovědného investování, který v oblasti udržitelnosti 
definuje cíle, rizika, kritéria a procesy odpovědného investování a kategorizaci fondů dle Nařízení (EU) 2019/2088 
o zveřejňování informací týkající se udržitelnosti v odvětví finančních služeb. Konzervativní fond začleňuje do inves- 
tičních rozhodnutí rizika týkající se udržitelnosti a prosazuje environmentální nebo sociální vlastnosti investic.
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Typ rizika Míra rizika Řízení rizika

Kreditní Velmi nízké Dluhopisy s ratingem A1 (A+) a vyšším

Měnové  Velmi nízké Plné měnové zajištění

Akciové Žádné 0% podíl akcií

Úrokové Nízké Nízký durační profil portfolia

Nejvýznamnější rizika

Název Druh ISIN Měna Zastoupení

ČESKÁ REPUBLIKA 2029 Státní dluhopisy CZ0001006076 CZK 3,3 %

ČESKÁ REPUBLIKA 2030 2 Státní dluhopisy CZ0001006688 CZK 3,0 %

ČESKÁ REPUBLIKA  2026 Státní dluhopisy CZ0001006506 CZK 2,5 %

ČESKÁ REPUBLIKA 2030 Státní dluhopisy CZ0001004477 CZK 1,9 %

ČESKÁ REPUBLIKA  2040 Státní dluhopisy CZ0001005920 CZK 1,0 %

ČESKÁ REPUBLIKA 2032 Státní dluhopisy CZ0001006233 CZK 0,8 %

ČESKÁ REPUBLIKA  2036 Státní dluhopisy CZ0001001796 CZK 0,7 %

Významné pozice v portfoliu fondu


