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VALNÁ HROMADA AKAT ČR KONANÁ DNE 17.5.2012
PŘIJALA NOVÉ ČLENY ASOCIACE, ZVOLILA RADU ŘEDITELŮ
A ETICKÝ VÝBOR ASOCIACE

Noví členové AKAT
Valná hromada, kromě běžné agendy spadající do kompetence valné hromady, přijala za řádného člena
společnost Conseq Funds investiční společnost, a.s. a přidruženého člena společnost Bird & Bird s.r.o.
AKAT tak sdružuje celkem 71 členských společností, z toho je 41 řádných členů
a 30 přidružených členů a je jednou z největších asociací na finančním trhu v České republice.
Rada ředitelů AKAT
Proběhla volba členů Rady ředitelů AKAT, kde byli zvoleni : Josef Beneš (ČSOB Asset Management,
a.s., investiční společnost), Vladimír Bencz (IAD Investments, správ. spol., a.s.), Jan Bláha (RMSystém, česká burza cenných papírů, a.s.), Martin Burda (Investiční společnost České spořitelny, a.s.),
Pavel Doležal (AVANT Fund Management investiční společnost, a.s.), Jan Drápal (FINESKO
investiční společnost, a.s.), Miloš Filip (ING Investment Management C.R., a.s.), Hani Himmat (AXA
investiční společnost, a.s.), Pavel Hoffman (Investiční kapitálová společnost KB, a.s.), Petr
Holakovský (Oberbank AG), Tomáš Holec (PROSPERITA investiční společnost, a.s.), Jaromír
Javůrek (Citibank Europe Plc.), Jaroslav Krabec (WOOD & Company investiční společnost, a.s.), Jan
Maňák (BNP Paribas Asset Management), Karel Novák (Generali PPF Asset Management, a.s.), Karel
Petr (Volksbank CZ, a.s.), Rastislav Podhorec (Alico Funds Central Europe, správ. spol., a.s.), Roman
Pospíšil (Pioneer Asset Management, a.s.), Jan Pudil (Raiffeisenbank a.s.), Jiří Trávníček (AKRO
investiční společnost, a.s.), Vít Vařeka (AMISTA investiční společnost, a.s.), Jan Vedral (Conseq
Investment Management, a.s.), a Miloslav Zábojník (J&T Asset Management investiční společnost, a.s.)
Jednalo se o řádnou volbu členů Rady ředitelů všech řádných členských společností po uplynutí
dvouletého funkčního období. Rada ředitelů funguje ve složení 23 osob, představitelů členských
společností nebo členských finančních skupin, na dvouleté funkční období (podrobné info na
www.akatcr.cz).
Předseda a místopředseda AKAT
Do funkce předsedy asociace byl opětovně valnou hromadou zvolen Josef Beneš (ČSOB Asset
Management, a.s., investiční společnost). Novým místopředsedou byl zvolen pan Jan Vedral (Conseq
Investment Management, a.s.).
Výkonný výbor AKAT
Nově zvolená Rada ředitelů uskutečnila také volbu sedmičlenného Výkonného výboru. Předseda, pan
Josef Beneš (ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost) a místopředseda, pan Jan Vedral
(Conseq Investment Management, a.s.), kteří byli zvoleni Valnou hromadou se automaticky stali členy
Výkonného výboru. Dále Rada ředitelů volila zbývajících pět členů Výkonného výboru. Zvoleni byli:
Martin Burda (Investiční společnost České spořitelny, a.s.), Pavel Hoffman (Investiční kapitálová
společnost KB, a.s.), Miloš Filip (ING Investment Management C.R., a.s.), Karel Novák (Generali PPF
Asset Management, a.s.) a Roman Pospíšil (Pioneer Asset Management, a.s.).

Etický výbor AKAT
Valná hromada AKAT volila 17-ti členný Etický výbor AKAT ČR. Za interní členy Etického výboru
AKAT ČR byli zvoleni: Kateřina Bobková (COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha),
Martina Johnová (WOOD & Company investiční společnost, a.s.), Vendulka Klučková (Pioneer
investiční společnost, a.s.), Pavel Krčál (ING Bank N.V., organizační složka), Ondřej Matuška
(Conseq Investment Management, a.s.), Lenka Novotná (ČSOB Asset Management, a.s.), Kateřina
Petrovická (ČP INVEST investiční společnost, a.s.), Jana Procházková (J&T investiční společnost,
a.s), Petr Schůt (Česká spořitelna, a.s.), Radoslav Ševců (Investiční kapitálová společnost KB, a.s.),
Jan Vachta (AXA investiční společnost a.s.).
Za externí členy Etického výboru AKAT byli zvoleni: Michal Bauer (Unie společností finančního
zprostředkování a poradenství), Věra Filkuková (Weinhold Legal, v.o.s.), Marta Gellová (Alico Funds
Central Europe, správ. spol., a.s.), Zdeněk Husták (BBH, advokátní kancelář, v.o.s.), Vlastimil Pihera
(Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.) a Václav Školout (Vyroubal Krajhanzl Školout,
advokátní kancelář, s.r.o.).
Nově zvolený Etický výbor AKAT se bude v nadcházejícím období zabývat dalšími kroky v
aktualizaci samoregulačních dokumentů AKAT. Samostatnou otázkou je aktualizace Etického
kodexu v návaznosti na změny legislativy a dále na vývoj v oblasti regulace investičního
poradenství.
Revizoři účtů AKAT
Dále byla uskutečněna také volba členů Revizorů účtů AKAT, kteří dohlíží na hospodaření AKAT
ČR. Na dvouleté funkční období byly zvoleny paní Jana Dlouhá ze společnosti J&T ASSET
MANAGEMENT, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a. s. a paní Anna Ševčíková ze společnosti Generali
PPF Asset Management, a.s.
Samoregulační dokumenty AKAT
Valná hromada také schvalovala samoregulační dokumenty asociace. Schválena byla Metodika
klasifikace fondů závazná pro členy AKAT, která vycházela z rámcové metodologie, kterou v roce
2008 vydala EFAMA a na základě materiálu, který v roce 2010 vydal CESR. Nové znění Metodiky
obsahuje systematičtější rozdělení kategorií a podkategorií.
Dalším schváleným samoregulačním dokumentem je Závazný pokyn pro informační povinnost členů
AKAT (původní Metodika pro informační povinnost členů AKAT). Návrhy změn původní Metodiky
reagují na změnu zákona o kolektivním investování, kdy zahraničním fondům nabízeným v ČR odpadly
některé povinnosti, a na další podněty a zkušenosti s plněním informačních povinností.
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Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT (info@akatcr.cz)
www.akatcr.cz

