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UNIS ČR? Ne AFAM ČR!!!
UNIS následuje evropského příkladu ve změně činnosti!
Dne 10.1.2006 se konala mimořádná valná hromada, která schválila změnu názvu na
Asociace fondů a asset managementu České republiky – zkratka AFAM ČR. Došlo také
k rozšíření činností, které by měla asociace zastřešovat a to o činnost asset managementu. Nová
asociace by tedy měla být reprezentantem celého investičního managementu v ČR. Následuje
tak příkladu evropské asociace FEFSI, která v únoru loňského roku změnila stanovy a umožnila
i členství korporátních členů z řad asset managerských společností (nyní EFAMA). AFAM ČR je
členem EFAMA od roku 1996 a prostřednictvím generálního manažera AFAM ČR, Martina Hanzlíka,
je zastoupena i v radě ředitelů této evropské asociace. Změny v činnosti UNIS byly vyvolány jednak
změnami v evropských směrnicích, ale také v lokálních zákonech. Chystaná novela zákona
o kolektivním investování přináší možnost vzniku otevřených podílových fondů
nemovitostních a také speciálních fondů kvalifikovaných investorů. Díky těmto změnám dojde
k dalšímu sblížení činností asset managementu a správců fondů.
Dalším bodem mimořádné valné hromady bylo Rozhodnutí o přijetí žadatelů o členství.
Řádnými členy AFAM ČR se dne 10.1.2006 stali Česká spořitelna a.s. a Pioneer Asset
Management a.s. Jako přidružení členové byli přijati společnosti ARBES Technologies s.r.o. a
Czech Venture Capital Association.
Ve včerejších odpoledních hodinách proběhla prezentace změny v asociaci vůči
reprezentantům asset managerských společností a zástupcům ostatních asociací. Na této prezentaci
promluvil vedle představitelů AFAM ČR (Martin Burda, předseda předsednictva AFAM ČR a Martin
Hanzlík, generální manažer AFAM ČR) i Tomáš Prouza, náměstek ministra financí ČR
a místopředseda Etického výboru AFAM ČR, Miroslav Singer, viceguvernér ČNB a člen Etického
výboru AFAM ČR a Stefan Matthias, generální tajemník evropské asociace EFAMA. Všichni
zúčastnění ocenili přínos AFAM ČR, který za deset let své existence pod původním názvem UNIS ČR
udělal významný kus práce v oblasti zavádění standardů na ochranu investorů a v oblasti rozvoje trhu.
Dále vyzvedli důležitost silné jednotné asociace reprezentující odvětví pro další úspěšnou
spolupráci při rozvoji a ochraně trhu.
Nově strukturovaná asociace je tak otevřena všem asset managerským společnostem
a správcům nebo reprezentantům fondů a to jak domácích tak i zahraničních.
Díky nově koncipované strategii činnosti si nová asociace klade za cíl i aktivní účast
v rámci přípravy penzijní reformy v ČR.

AFAM ČR k 10.1.2006 má 11 řádných členů, 15 přidružených členů a 1 partnera.
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