
 

  

 
Asociace pro kapitálový trh České republiky patří mezi nejvýznamnější profesní sdružení působící na kapitálovém trhu. Asociace 

sdružuje nejvýznamnější správce – investiční společnosti a asset management společnosti, dále pak obchodníky s cennými papíry a 

banky, které působí v ČR, a další subjekty poskytující služby v oblasti kapitálového trhu. Činnost Asociace napomáhá ke zvýšení 

transparentnosti kapitálového trhu, ochraně investorů a podpoře zájmů svých členů. Asociace usiluje zejména o rozvoj 

kapitálového trhu a kolektivního investování. Svými aktivitami a samoregulačními předpisy chce rozvíjet povědomí, znalost a 

důvěryhodnost v oblasti kapitálového trhu. 

 

3. března 2020 

HODNOTA INVESTIC V ČESKÉ REPUBLICE DOSAHUJE 

1,58 BILIONU  

Celkový objem investic v ČR je už tradičně obdobný jako výdaje českého státního rozpočtu. Na 

konci roku 2019 dosáhl více než 1,58 bilionu korun. 

 

Jedná se o peníze, které lidé či instituce svěřili 

správcům aktiv v České republice nebo jejich 

prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí. 

 

Pro srovnání – výdaje státního rozpočtu na rok 2019 

byly stanovené na 1,5 bilionu korun, stejně jako 

příjmy. „Investice sice rostou stejně rychle jako státní 

útraty, byly bychom však ještě raději, kdyby tempo 

růstu objemu prostředků pod správou ještě více 

akcelerovalo. S ohledem na absenci tuzemské penzijní 

reformy a řádově vyšší podíl investic ve vyspělém 

světě máme stále kam růst,“ prohlásil předseda AKAT Martin Řezáč.  

 

Loni dosáhl objem aktiv ve fondech 557 miliard korun a průměrný český investor vydělal 8,9% 

 

V loňském roce ve fondech přibylo více než 84 miliard korun. Což představuje meziroční nárůst celkových 

objemů peněz ve správě o 17,8 procenta. „Nejvíce nových investic plyne jednoznačně do fondů 

dluhopisových, které narostly o téměř 53 mld Kč, ale také akciových, nemovitostních, nebo smíšených 

fondů. Naopak, úbytek zaznamenaly fondy peněžního trhu.“ upřesňuje Jana Brodani, výkonná ředitelka 

AKAT.  

 

Průměrný český fondový investor vydělal v roce 

2019 8,9%. „Je nutno konstatovat, že rok 2019 byl 

pro investice rozhodně mimořádně úspěšný. 

Především tzv. riziková aktiva (akcie, komodity, 

nemovitosti) rostla více, než odpovídá dlouhodobým 

průměrům. Pozitivní výnos však přinesla i 

konzervativní aktiva. “ uzavřel Martin Řezáč.  
 

Další informace poskytne: Jana Brodani, výkonná 

ředitelka AKAT (info@akatcr.cz),  

Tel.: +420 224 919 114 

Sledujte nás na:  

Blog AKAT na www.akatcr.cz  

Twitter AKAT: @AKATCR  
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