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TISKOVÁ ZPRÁVA  
 

ČEŠI NEVĚŘÍ STÁTU ,  INVESTUJÍ ,  ABY SE ZAJISTILI NA STÁŘÍ .  

 

Kolik Čechů investuje a proč? Jsme stále stejně konzervativní, jak se o nás tvrdí? Podle čeho 

lidé volí produkty, do kterých vloží své úspory? A budou letos výrazněji šetřit? I na tyto 

otázky přináší odpovědi rozsáhlý průzkum, který provedla v listopadu roku 2022 Asociace 

pro kapitálový trh ČR ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd.  

Jen 35 % Čechů investuje pravidelně, nebo to v minulosti alespoň jednorázově vyzkoušelo. Oproti 

tomu 37 % lidí nemá s investováním žádnou zkušenost a ani s ním nehodlá začínat.  

“Když se podíváme na zahraniční statistiky, máme stále co dohánět. Dalších 23 % respondentů 

ovšem investování zvažuje, což už zní výrazně nadějněji. Vede je k tomu pravděpodobně i současná 

enormně vysoká inflace, která je nutí přemýšlet o tom, jak nenechat své úspory znehodnocovat na 

běžném účtu,” komentuje Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT ČR. “Na druhou stranu je 

třeba brát v potaz, že častým důvodem proč lidé neinvestují, je fakt, že jim právě kvůli zmíněné 

inflaci prostředky prostě nezbývají. Dle pravidelných statistik AKATu ovšem počet lidí, kteří 

investují pravidelně, přece jen postupně roste - není totiž nutné investovat velké částky, zásadní je 

právě ona pravidelnost.” 

Vedle nedostatku prostředků u nízko příjmových skupin 39 % lidí tvrdí, že jim v investování brání 

obava, že o své peníze mohou přijít.  

 

“Důvěře v kapitálový trh neprospěly ani problematické případy investic do firemních dluhopisů v 

posledních letech, na něž opakovaně upozorňujeme. Obecně pozorujeme jistý paradox: lidé mají z 

investic strach, bojí se, aby nenaletěli, ale zároveň nedůvěřují ani sami sobě. Proto si AKAT ČR 

klade za jeden z hlavních cílů edukaci, která drobné investory naučí vyhledávat informace a 

minimalizovat s investováním spojené riziko,” vysvětluje  Martin Řezáč, předseda AKAT ČR. 

Češi zůstávají věrni osvědčeným nástrojům 

Není překvapivé, že za svoji nejlepší životní investici považuje celých 29 % respondentů 

nemovitost. A vývoj cen nemovitostí za poslední dvě dekády je utvrzuje v tom, že právě investice  
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do nemovitosti byla ta správná. Až s velkým odstupem jsou zmiňovány investice do rodiny či 

vlastního vzdělání, tedy do lidského kapitálu.  

Zdaleka nejsilnějším motivátorem k investování je pak v současné době zajištění na stáří - lidé 

nevěří, že se o ně ve stáří stát postará (37 %) a zároveň si chtějí udržet svůj současný aktivní životní 

styl (31 %).  

“Velkým krokem v tomto směru by mělo být zavedení Investičního penzijního účtu, jehož je AKAT 

ČR iniciátorem a v rámci něhož by dlouhodobé investice, určené k zajištění na důchod, měly být 

nově daňově zvýhodněny stejně jako penzijní spoření a životní pojištění,” dodává Jana Brodani. 

Nestačí mít peníze, je třeba vědět, jak na to 

S ochotou investovat silně korelují výše čistého měsíčního příjmu a úspor. Čím méně peněž 

respondent má, tím menší jsou jeho zkušenosti s investováním. Ovšem ještě větší vliv na to, zda 

člověk investuje, má vzdělání.  

“K investování je kromě peněz potřeba také rozhled a finanční gramotnost, a to je často kámen 

úrazu. Mnozí se nechají odradit prvním drobným neúspěchem či medializovanými případy 

nekvalitních firemních dluhopisů a investování se ze strachu vyhýbají. Investování není snadná 

disciplína. Vyžaduje aktivní přístup, vyhledávání a vyhodnocování relevantních informací, od věci 

není výběr kvalitního finančního poradce,” doporučuje Jaromír Sladkovský, místopředseda 

AKAT ČR. 

Právě finanční poradce zůstává i nadále nejčastějším prostředníkem mezi lidmi a světem investic. 

Řada klientů se nicméně stala v investicích vlastně samoobslužnými díky rozvoji investičních 

platforem. Také získávání informací je různé - nejvíce se v tomto směru vymyká nejmladší věková 

skupina 18-26 let, pro kterou jsou jedním z nejčastějších zdrojů informací podcasty, YouTube a 

sociální sítě, ještě častěji pak také přátelé a známí.  

“Je zde tedy výrazný generační posun. U mladší generace se stává investování zcela běžnou součástí 

hovoru s přáteli, předmětem společenské konverzace. A právě mladší lidé také častěji deklarují, že 

se chystají investovat. V národě spořilů nám tak dorůstá investující generace,” uzavírá Jana 

Brodani. 

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

Tel.: +420 224 919 114 

Sledujte nás na: 

www.akatcr.cz  

Twitter AKAT: @AKATCR  

  

mailto:info@akatcr.cz
http://www.akatcr.cz/


 

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. 

- 3 /2 - 

 

PRŮZKUM INVESTIČNÍHO  CHOVÁNÍ ČECHŮ  

HLAVNÍ ZÁVĚRY  

 

Česká populace vnímá pojem investice daleko více zeširoka než jen ve finanční rovině 

Češi vnímají jako svojí nejlepší životní investici tu do nemovitosti (29 %), čemuž se s dnešními 

cenami nemovitostí nemůžeme divit. Naopak svou nejhorší investici v životě nedokáže 

identifikovat téměř polovina lidí (44 %). Spontánně bývá negativní zkušenost s investicemi 

spojována s ojetými auty (10 %) či rodinou a spotřebním zbožím. Finanční investice nejsou příliš 

zmiňovány jako ty, které se nevyplatily. Také investice do vztahů, partnera, rodiny je v dnešní době 

nestálosti a vysoké rozvodovosti dost nejistá. Podle odpovědí respondentů se může velice vyplatit 

nebo velice nevyplatit, každopádně sázky jsou vysoké. 

 

Češi jsou opatrní a nepovažují se za zkušené investory 

 35 % Čechů investuje pravidelně, nebo to alespoň jednorázově vyzkoušelo. 

 23 % investování zvažuje, ale zatím to nezkusilo. 

 37 % nemá s investováním žádnou zkušenost a ani s ním nehodlá začínat. 

Těch, kdo hledají odvahu k investování, je poměrně velká část. Tento výsledek je příslibem dalšího 

růstu zájmu o investice v populaci. Na druhou stranu bychom ale měli brát v úvahu také to, že 

častým důvodem proč neinvestovat peníze, je fakt, že žádné na účtu nezbývají, což je trend, který 

se bude minimálně ve střednědobém horizontu v českých rodinách prohlubovat kvůli inflaci a 

zejména skokově rostoucím cenám energií či potravin. 

 

K investicím motivuje především zajištění na stáří 

Lidé chtějí investovat své peníze, jelikož nevěří, že se o ně ve stáří postará stát (37 %) a zároveň si 

chtějí udržet svůj současný aktivní životní styl (31 %). Dalším důležitým motivátorem je to, aby 

peníze neležely jen tak na účtu, a také jejich ochrana před inflací, dále příprava na nečekané situace 

či zajištění dětí. 

Mezi různými socio-demo skupinami jsou viditelné různé motivace: 

 Příjem – čím vyšší měsíční příjem, tím více důvodů investovat, také více rezonuje udržení 

životního stylu, diverzifikace portfolia a zajištění dětí, což souvisí s potřebou investovat v 

lidský kapitál dětí. 
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 Věk – u lidí18-26 je vidět především touha, aby jejich peníze nezahálely, mít rezervu pro 

nenadálé situace a také si pořídit v budoucnu dražší věc, jako je vlastní nemovitost. Silnou 

motivací v této skupině může být fakt, že se mladým lidem v této době nenaskytují příležitosti 

pro nákup vlastního bydlení. 

 Mezi lidmi ve věku 36-44 let je hlavní motivátor zajistit se na stáří a také zajištění dětí. Pro lidi 

ve věku 45-53 je zdaleka nejsilnější motivací právě zajištění se na stáří. Skupina 63+ má 

nejčastěji jiný důvod proč své peníze investuje, což může být například zajištění rodiny po své 

smrti. 

 Vzdělání -  čím vyšší vzdělání, tím více a četněji uváděných motivátorů, což souvisí s vědomím 

osobních životních cílů. 

 

Kde získávají Češi informace o investování? 

Finanční portály jsou nejčastěji uváděným zdrojem informací pro téměř třetinu lidí. Tento zdroj je 

také uváděn nejčastěji jako ten nejdůležitější. Finanční portály častěji využívají lidé s příjmem nad 

40 tis./měsíc (44 %), muži (39 %) a vysokoškolsky vzdělaní (43%). Velmi důležitým zdrojem jsou 

i přátelé / známí, weby investičních společností a různých poradců.  

 

Při výběru investice lidé zohledňují především dosavadní výnos 

Ačkoli dosavadní výnos sice není spolehlivým ukazatelem budoucího výnosu, při nejistotě klientů 

jde zjevně o jeden z mála ukazatelů, o který se mohou opřít. Velmi důležitým faktorem je pro lidi v 

dnešní složité době také to, kdo investici nabízí, a její nadvýnos vůči inflaci.  

 

Stát má zásadní vliv na ochotu investovat 

Ve výsledku na ochotu investovat má zásadní vliv spíše státní než čistě tržní faktory: 

 ČNB určuje sazby, které v tuto chvíli vedou k zájmu o spořicí účty a zároveň brání využít volné 

prostředky na nákup vlastního bydlení kvůli vysokým sazbám. 

 Stát pomáhá dotovat stavební a penzijní spoření, což jsou po účtech produkty, kde je vázána 

velká část aktiv. 

 Stát nastavuje penzijní systém, který negarantuje důstojné stáří, a tak lidé hledají cesty, jak se 

na něj finančně připravit. 

 

Největší bariérou při investování je strach ze ztráty peněz 

Vedle očekávané bariéry nedostatku prostředků u nízko příjmových skupin se 39 % lidí bojí, že o 

své peníze mohou přijít. Třetina lidí se bojí, aby nenaletěla podvodníkům. Lidé mají z investic 

strach, bojí se, aby nenaletěli, ale zároveň nedůvěřují ani sami sobě. Této situaci může pomoci silná 

role zastřešující instituce, která by byla zárukou toho, že klientovi budou nabídnuty profesionální 

služby (AKAT). 
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Ženy se investic obávají více 

Z hlediska investování jsou vidět velké rozdíly mezi jednotlivými socio-demografickými 

skupinami: 

 Ženy investují daleko méně než muži (47 % žen vs. 26 % mužů nikdy neinvestovalo), zároveň 

více mužů se cítí být zkušenými investory (8 % vs. 1 % žen), ženy také pociťují bariéry v 

investování daleko silněji než muži.  

 Ačkoli jsou nejčastější důvody pro obě pohlaví podobná, ženy se s nimi ztotožňují daleko silněji. 

Svou roli mohou sehrát jak nižší disponibilní prostředky u žen, tak zejména výrazně menší 

ochota žen riskovat. 

 Výše čistého měsíčního příjmu a výše úspor silně korelují s ochotou investovat své peníze. Čím 

méně peněž respondent má, tím menší jsou jeho zkušenosti s investováním. Ovšem ještě větší 

vliv na to, zda člověk investuje, má vzdělání.  

 

Investování předchází spoření 

Lidé si drží většinu svých peněz v rychlém dosahu, tj. na běžném a spořicím účtu (65 % financí). 

Naprostá většina úspor Čechů je tak velice likvidních. Lidé chtějí mít peníze k dispozici v případě 

nenadálých událostí, které by mohly ať už krátkodobě ovlivnit jejich ekonomickou situaci. Čím 

nižší příjem, vzdělání nebo úspory, tím větší procentuální podíl peněz leží lidem na běžném účtu. 

Ženy také drží více peněz na běžném účtu, to ale může souviset s tím, že se starají o běžné výdaje 

celé domácnosti.  

Ti, kteří investují, činí tak zpravidla na měsíční bázi (49%) a v dlouhodobějším horizontu 

Kromě pravidelného měsíčního investování čtvrtina lidí investuje, když našetří něco navíc, a 

podobná část, když se objeví nějaká příležitost. Desetina lidí se v minulosti spálila a znovu již 

investice pokoušet nechce. Téměř 60 % investuje své peníze v časovém horizontu tří a více let. 

Lidé plánují investovat i v roce 2023, ale v o něco menší míře 

Navzdory nepříznivé době téměř polovina Čechů má v plánu si i v roce 2023 ukládat peníze alespoň 

na spořicí účet, čtvrtina dospělé populace si chce vložit peníze do penzijního spoření (taženo 

především lidmi 45+), 18 % do stavebního spoření. Všechny tyto produkty společně s investičním 

životním pojištěním a kryptoměnami jsou ale zmiňovány méně často v porovnání s produkty, které 

lidi nyní vlastní. Zlato a jiné drahé kovy v tomto ohledu jako jediné zaznamenaly mírný nárůst.  

Mladá generace vnímá investování jako běžnou součást života 

Zdroje informací se také liší podle věku. Pro nejmladší věkovou skupinu 18-26 let jsou jedním z 

nejčastějších zdrojů informací podcasty, YouTube a sociální sítě, ale ještě častěji také přátelé / 

známí. Většina z těch, kteří uvedli, že se nechají inspirovat odborníky či známými osobnostmi, si 

žádné konkrétní jméno nevybaví. Jména, která spontánně zaznívají, jsou Radovan Vávra, Jan Bárta 

nebo Karel Kovář alias Kovy. 
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Většina rodičů se snaží se svými dětmi probírat téma financí 

Téměř 60 % rodičů s dětmi o financích aktivně mluví. Více než čtvrtina lidí ale také očekává, že 

toto téma budou děti probírat ve škole. Je jasně vidět, že více probírají finance se svými dětmi ti s 

vyšším vzděláním. Naopak mezi lidmi se vzděláním bez maturity je více těch, kteří přiznávají, že 

světu financí sami nerozumí a neví, co by dětem poradili. 

 

 

 

 

 

 


