
1

Strategie rozvoje kapitálového trhu v České 
republice: potřeby a východiska

AKAT ČR
Asociace pro kapitálový trh ČR

§ Asociace pro kapitálový trh ČR sdružuje nejvýznamnější správce  -
investiční společnosti a asset management společnosti, dále pak 
společnosti securities services (custody, depozitáři, administrátoři) i 
obchodníky s cennými papíry kteří působí v ČR

§ AKAT ČR  - hlavním úkolem jsou aktivity směřující ke zvýšení rozvoje 
a transparentnosti kapitálového trhu, ochraně investorů a ochrany 
zájmů svých členů. 

§ AKAT ČR - reprezentuje v ČR přes 95% trhu Asset managementu ve 
výši spravovaného majetku vyšším než 1 000 miliard Kč 

§ AKAT ČR - více než 40 řádných členů zejména bank, investičních 
společností, obchodníků s cennými papíry, organizátora regulovaného 
trhu 

§ AKAT ČR - přidružení členové poskytující služby na kapitálovém trhu 
(právníci, daňoví poradci, SW společnosti, atd.)
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Kapitálový trh v ČR
Potřeba přijetí strategie jeho rozvoje

§ Česká republika na rozdíl od ostatních vyspělých 
zemí historicky bez základní dlouhodobé strategie 
zastřešující oblast finančních služeb

§ Větší zapojení kapitálového trhu jako prostředku 
rozvoje domácí ekonomiky a zaměstnanosti

§ Zajištění dlouhodobé stability a dostatečné úrovně 
předvídatelnosti právního a daňového prostředí 
kapitálového trhu pro umožnění jeho rozvoje a 
efektivního fungování

Rozvoj kapitálového trhu v ČR
Cíle připravované strategie

§ Podpora domácí ekonomiky (financování domácích společností 
domácím kapitálem)

§ Podpora tvorby nových pracovních míst
§ Tvorba a řízení dlouhodobých rezerv obyvatelstva
§ Zajištění potřeb financování státu z domácích i zahraničních 

zdrojů
§ Ochrana domácího ekonomického prostředí proti vnějším vlivům
§ Atraktivní prostředí pro umístění finančních instrumentů i pro 

zahraniční správce
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Rozvoj kapitálového trhu v ČR
Zajištění funkčnosti strategie

§ Dlouhodobá spolupráce mezi finančním trhem a státem v oblasti 
podpory a stability ekonomického prostředí

§ Přijetí základní strategie rozvoje kapitálového trhu Vládou ČR

§ Konsolidace sektoru jako klíčového hybatele české ekonomiky v 
příštích 5 letech

§ Stabilní právní a daňové prostředí finančního trhu

§ Disciplína dodržení základních parametrů Strategie po dobu dalších 
xxx let

Rozvoj kapitálového trhu v ČR
Nutnost vytvoření platformy pro strategickou 
diskusi

Účastníci diskuse/platformy:
§ Ministerstvo financí
§ Další regulátoři
§ Ministerstvo průmyslu a obchodu
§ Ministerstvo práce a sociálních věcí
§ Česká národní banka

§ Trh – AKAT
§ BCPP
§ Hospodářská komora
§ Českomoravská záruční a rozvojová banka 
§ Odborná (univerzitní) veřejnost
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Asset management v ČR
Celkový objem a klienti

§ Objem asset managementu v České 
republice k 31.12.2014: 1,103 bilionu Kč
§ Klienti:
§ Municipality
§ Pojišťovny
§ Korporace
§ Nadace a spolky
§ Penzijní fondy
§ Investiční fondy

Asset management
Struktura dle zainvestovaných aktiv I

§ Investice do českých akcií (emitentem akcie 
je český subjekt/sídlo emitenta je v ČR)
§ akcií finančních institucí: 0.34%
§ akcií nefinančních institucí: 0.67%

§ Investice do zahraničních akcií
§ akcií finančních institucí: 2.31%
§ akcií nefinančních institucí: 5.65%
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Asset management
Struktura dle zainvestovaných aktiv II
§ Investice do českých dluhových instrumentů 

(emitentem dluhopisu je český subjekt/sídlo emitenta 
je v ČR)
§ Do dluhopisů vydaných finančními institucemi: 2.75%
§ Do dluhopisů vydaných Českou republikou: 32.06%
§ Do dluhopisů vydaných nefinančními institucemi (korporátní 

dluhopisy): 18.51%

§ Investice do zahraničních dluhových instrumentů
§ Do dluhopisů vydaných finančními institucemi: 7.84%
§ Do dluhopisů vydaných zahraničním státem: 5.34%
§ Do dluhopisů vydaných nefinančními institucemi (korporátní 

dluhopisy): 13.21%

Asset management
Struktura dle zainvestovaných aktiv
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Využití kapitálového trhu
Existující success stories

• Církevní fond
• Intra-group asset management
• Fond ČEZ 
• Připravovaný Seed fond

Kontakty

Asociace pro kapitálový trh - AKAT
Štěpánská 16/612
110 00 Prague 1
Tel.: +420 224 919 114
Fax: +420 224 919 115
www.akatcr.cz


