
 

  

 
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. 

 

16. března 2020 

OBCHODNÍCI S CENNÝMI PAPÍRY, INVESTIČNÍ 

SPOLEČNOSTI A INVESTIČNÍ FONDY PŮSOBÍCÍ V ČESKÉ 

REPUBLICE I NADÁLE ZAJIŠŤUJÍ PRO INVESTORY SVÉ 

SLUŽBY 

V reakci na aktuální pandemii COVID-19 a na probíhající opatření Vlády České republiky vydává 

Asociace pro kapitálový trh (AKAT) tiskovou zprávu poskytující aktuální informace k dopadu této 

situace na poskytování investičních služeb a zajištění fungování lokálních investičních fondů. 

Členové Asociace pro kapitálový trh vyvinuli v uplynulých dnech maximální úsilí pro zajištění svého 

fungování i v době pandemie viru COVID-19. Byla tak již v předstihu přijatá řada opatření, která mají za 

cíl zajistit provoz poskytovatelů investičních služeb. Členové AKAT mj. přijali opatření zajišťující jejich 

fungování prostřednictvím zajištění přítomnosti klíčových pracovníků ve svých kancelářích nebo určením 

pracovníků, kteří budou vykonávat své činnosti dočasně z domova. 

 

Poskytovatelům finančních služeb bylo i nadále umožněno obsluhovat klienty, i když mohou dle svého 

rozhodnutí omezit provozní dobu svých poboček, obchodních míst a provozoven.1 Asociace pro kapitálový 

trh i její členové jsou také v úzkém kontaktu s dohledovým orgánem Českou národní bankou pro zajištění 

řádného fungování sektoru investičních služeb v České republice. 

 

Situace kolem pandemie COVID-19 se dynamicky vyvíjí, nicméně poskytovatelé investičních služeb 

přijali opatření, která umožní poskytování jejich služeb i v budoucnu a to i za platnosti maximálních 

restriktivních opatření. „Díky vysoké míře regulace investičních služeb a investičních fondů, jejich 

transparentnosti a také díky propracovaným systémům řízení rizik zůstávají jejich poskytovatelé nadále 

plně funkční, a i v situaci omezeného provozu zajišťují pro své investory investiční služby“ vysvětluje 

Martin Řezáč, předseda AKAT. 

 

Pro investory je v současné situaci klíčové nepanikařit a nesnažit se časovat trh. Ideální přístupem pro 

drobné investory zůstávají pravidelné investice do diverzifikovaných podílových fondů. „Podstatou 

pravidelné investice je právě to, že dokáže v průběhu času vyhladit výkyvy cen způsobené kolísavostí 

kapitálových trhů. Dlouhodobost a pravidelnost investování jsou významnou ochranou drobných investorů 

nejenom v dobách virové pandemie, ale v případě jakýchkoliv tržních turbulencí,“ uzavírá Jana Brodani. 
 

Další informace poskytne: Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT (info@akatcr.cz) 

Tel.: +420 224 919 114 

Sledujte nás na:  

Web AKAT na www.akatcr.cz  

Twitter AKAT: @AKATCR  

 
1 Upřesňující sdělení Ministerstva financí k nařízení vlády vůči poskytovatelům finančních služeb dostupné zde: 

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/upresnujici-sdeleni-ministerstva-financi-37848 
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