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NEXT ST EPS IN ASSET MANAGEMENT: NOVÉ PŘÍLE ŽIT OSTI
V ČESKÉ REPUBLICE
Dne 19.4.2013 se v Praze uskutečnil již čtvrtý ročník konference Next Steps in Asset Management,
kterou pořádají společně Asociace pro kapitálový trh (AKAT) a Slovenská asociace správcovských
společností (SASS). Cílem letošní konference bylo poskytnout účastníkům komplexní přehled o
vývoji současné a budoucí legislativy v oblasti investic v ČR a SR, o zkušenostech s aplikací nových
legislativních pravidel a o směřování dalšího rozvoje fondů kolektivního investování. Účastníci zde
měli možnost aktivně se podělit o praktické poznatky, navzájem se inspirovat a navázat aktivnější
spolupráci společností a institucí působících v ČR a SR. Na konferenci vystoupili
zástupci Ministerstva financí České a Slovenské republiky, České národní banky, Národní banky
Slovenska, Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, zástupci Burzy cenných papírů Praha
a Burzy cenných papírů Bratislava, i přední odborníci členských společností obou asociací.
Konference se zúčastnili především vedoucí manažeři a zaměstnanci investičních společností, pracovníci
bank, depozitáři, odborní pracovníci regulátorů (ČNB, NBS), ministerstev i odborníci z poradenských
společností a společností působících v odvětví kolektivního investování a na kapitálovém trhu.
Jednotlivá témata zahrnovala zejména národní úpravy nového Zákona o investičních společnostech a
investičních fondech v České republice (například přeměny fondů), postavení a změny v dohledu
regulátorů v ČR a SR, nejvýraznější změny v evropské legislativě asset managementu, Seed fond,
možnosti využití fondů při čerpání evropských dotací, svěřenský fond (trust), mezinárodní aspekty zdanění
kapitálového trhu (americká daňová legislativa FATCA, evropská daň z finančních transakcí - FTT) a další
novinky na kapitálovém trhu.
„Cílem konference je rozvíjet aktivní spolupráci mezi zástupci kapitálového trhu v České republice i na
Slovensku. Vzhledem k dopadům zejména evropské legislativy na fungování kapitálového trhu je v obou
zemích společných témat (a problémů) velké množství a česko-slovenská konference přispívá k hledání
maximálně efektivních řešení jednotlivých otázek“ hodnotí konferenci Jana Michalíková, výkonná ředitelka
AKAT.
Radek Urban, náměstek Ministra financí, který vystoupil na konferenci, dodává své vyjádření:
„Ministerstvo financí považuje za prioritu ve svém fungování komunikaci s trhem pro zajištění jeho
efektivního fungování. Na základě této spolupráce (například formou společných seminářů a kulatých
stolů) byl připraven i nový Zákon o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF) tak, aby
maximálně odpovídal požadavkům a potřebám účastníků trhu. Proto jsme rádi, že na konferenci byl tento
nový zákon hodnocen jeho adresáty vesměs pozitivně. Ministerstvo financí chce aktivně přispět ke zvýšení
atraktivity České republiky jako místa atraktivního pro podnikání fondů. Kromě legislativních podmínek
(včasná a úplná transpozice směrnice AIFMD a UCITS IV) chce také zachovat daňovou stabilitu. To mimo
jiné znamená nepřipojení se v režimu posílené spolupráce k dani z finančních transakcí.“
Jan Vedral, místopředseda AKAT doplňuje: „Konference každoročně pořádaná Asociací pro kapitálový
trh České republiky a Slovenskou asociací správcovských společností perfektně mapuje témata, kterými se
v daném roce zabývají subjekty působící na trhu investičních fondů a asset managementu v České
republice a na Slovensku. Bohužel, konference ukázala, že v posledních letech zbývá účastníkům trhu málo
času na vývoj nových produktů pro klienty, na hledání nových a zkvalitňování stávajících distribučních
kanálů, na šíření povědomí o možnostech, které finanční trhy skýtají občanům v oblasti budování úspor a
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jejich zhodnocování a případně na obecnou podporu finanční gramotnosti obyvatelstva, protože jim
veškerý čas zabere implementace nových a nových direktiv EU. V této souvislosti bych rád zdůraznil (a
zaznělo to v několika příspěvcích na konferenci), že velice dobrá spolupráce mezi Ministerstvem financí
ČR, které je odpovědné za přípravu transpozičních zákonů, ČNB jako regulátorem a asociacemi
zastupujícími účastníky finančního trhu, vede v posledních letech k citlivé transpozici evropských směrnic
do naší legislativy. Zejména bych v této souvislosti pochválil MFČR, které využilo nutnost transponovat
směrnici AIFMD, k přípravě zcela nového zákona o investičních společnostech a investičních fondech,
který, věřím, vytvoří velice široký a pružný rámec pro další rozvoj fondového businessu u nás“.

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