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PERSONÁLNÍ ZMĚNY V AKAT ČR
Asociace pro kapitálový trh (AKAT) vydává tiskovou zprávu o změnách ve vedení Asociace.
K datu 31.10.2009 končí, po více než sedmi letech, ve funkci výkonného ředitele pan
Ing. Martin Hanzlík a novou výkonnou ředitelkou se od 1.11.2009 stává Mgr. Bc. Jana
Michalíková.
Martin Hanzlík se ke svému odchodu vyjádřil takto: „Věřím, že jsem splnil úkoly, se kterými jsem před
lety do asociace nastupoval a to, že současná podoba AKAT, který reprezentuje celý investiční
management v České republice, kdy počet členů asociace přesahuje 70 a záběr činností přesahuje mnoho
témat, vnímám jako svůj osobní úspěch. Naplnění cílů s nimiž jsem nastupoval v roce 2002 do tehdejší
Unie investičních společností ČR bylo završeno sloučením asociací AFAM (Asociace fondů a asset
managementu) a AKAT v lednu loňského roku. V uplynulých měsících došlo ke stabilizování vnitřních
procesů sloučené asociace, došlo k ustavení všech orgánů a odborných sekcí asociace a k doplnění aparátu
asociace o odbornou složku – přijetí právníka Jany Michalíkové, která nyní přebírá řízení asociace. AKAT
je úspěšnou a dobře fungující asociací, za což patří dík i všem, kteří se na chodu asociace a kultivaci trhu
podílí, častokrát nad rámec svých pracovních povinností v rámci odborných pracovních skupin AKAT.“
Od 1.11.2009 byla novou výkonnou ředitelkou AKAT jmenována Jana Michalíková. Jana Michalíková je
absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a Vysoké školy ekonomické v Praze.
V současné době studuje LL.M na University of London a doktorský studijní program Vysoké školy
ekonomické v Praze. Kromě češtiny a slovenštiny mluví anglicky, francouzsky a německy. Před nástupem
do AKAT pracovala v oblasti právního a daňového poradenství. Do AKAT nastoupila v roce 2008 na
pozici právník. Ve volném čase se věnuje studiu a cestování.
Jana Michalíková se ke svému jmenování vyjádřila takto: „Martin Hanzlík významně přispěl k naplňování
cílu asociace a tím i k rozvoji kolektivního investování. Mou snahou bude zejména pokračovat
v efektivním fungování asociace včetně aktivní spolupráce se členskou základnou a dále tak zlepšovat
prostředí kapitálového trhu v České republice. Jako největší výzvu vidím v současnosti úzkou spolupráci se
státní správou a regulátorem při zajišťování efektivní implementace evropské legislativy do českého
právního řádu. Mou prioritou bude přispívat k důvěryhodnosti, transparentnosti a stabilitě kapitálového
trhu.“
Vzhledem k nastavení fungování AKAT v letošním roce, nenastávají žádné změny v běžném provozu a
činnostech AKAT. Tyto činnosti bude i nadále zabezpečovat stávající aparát AKAT (Zuzana
Lövenhöferová – zajištění provozu asociace a vztahů se členskou základnou, Jakub Hrbek – zabezpečení
informační povinností a servis databáze fondů) bez dalších změn.
AKAT ČR sdružuje celkem 73 členských společností, z toho je 42 řádných členů (mezi nimiž jsou
banky, investiční společnosti, obchodníci s cennými papíry, organizátor regulovaného trhu s cennými
papíry, kteří se zabývají činnostmi jako je kolektivní investování, asset management, custody,
investiční bankovnictví, obchodování s cennými papíry, atd.) a 31 přidružených členů (mezi nimiž
jsou advokátní kanceláře, společnosti zabývající se daňovým poradenstvím, znaleckými posudky i
softwarovým inženýrstvím a jiná profesní sdružení a společnosti poskytující služby v oblasti
kapitálového trhu) a je jednou z největších asociací na finančním trhu v České republice.
Další informace poskytne:
Martin Hanzlík, výkonný ředitel AKAT (info@akatcr.cz)
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