
 

  

 
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. 

 

1. března 2022 

INVESTICE DO FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE SE BLÍŽÍ 

K JEDNOMU BILIONU KČ  

Celkový objem investic v ČR na konci roku 2021 dosáhl více než 1,83 bilionu korun.  

Jedná se o peníze, které lidé či instituce svěřili 

správcům aktiv v České republice nebo jejich 

prostřednictvím správcům aktiv v zahraničí. Pro 

srovnání – výdaje státního rozpočtu na rok 2022 

byly stanoveny na 1,9 bilionu korun a příjmy na 

1,6 bilionu korun. V meziročním srovnání tedy 

objem investic vzrostl téměř o 10 %.  

 

Loni dosáhl objem aktiv ve fondech 

kolektivního investování 708 miliard korun. 

 

V loňském roce ve fondech kolektivního 

investování přibylo 118 miliard korun. Což 

představuje meziroční nárůst celkových objemů peněz ve správě o 20 procent. „Nejvíce nových investic 

plyne do smíšených, akciových a nemovitostních fondů. Naopak, úbytek zaznamenaly strukturované fondy, 

fondy dluhopisové a fondy peněžního trhu.“ upřesňuje Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT. „I přes 

vypuknutí pandemie COVID-19 průměrný český investor za minulý rok vydělal téměř 7 %. Z vývoje trhů 

nejvíce profitovali dynamičtí investoři v akciových fondech, které se zhodnotily o 18%“ dodává Brodani. 

 

Investice do fondů kvalifikovaných investorů 

narostly v roce 2021 na 264 mld Kč. Celkové 

investice do investičních fondů tak dosahují 

v České republice výše 972 miliard Kč.    

 

„Odklad spotřeby domácností, absence propadu 

příjmů a hrozba postupně rostoucí inflace se 

odrazily na rostoucích tocích do investičních 

produktů i v roce 2021. Riziková aktiva tak vloni 

dosáhla nových historických maxim, zatímco 

normalizace úrokového prostředí vedla ke 

korekci cen korunových státních dluhopisů. Pro 

rok 2022 se však potenciál dalšího zhodnocení 

obrátil, což se potvrdilo v prvních měsících nového roku.“ uzavřel Martin Řezáč.  
 

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  
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