
 

 

Seznam zkratek a symbolů 

 

AEGON  holding AEGON 

Allianz   Allianz pojišťovna 

APF ČR  Asociace penzijních fondů České republiky 

AXA   finanční skupina AXA Group 

CČ   cílová částka 

ČM SS   Českomoravská stavební spořitelna 

ČSOB   Československá obchodní banka 

HYPO   Hypotéční banka 

ING   finanční skupina ING Group  

KPMG, s. r. o.  poradenská společnost 

OPF   otevřený podílový fond 

PF   penzijní fond 

PR                     Public Relation (marketingový termín) 

PRIBOR  sazba, za kterou si banky půjčují depozita 

SS   stavební spořitelna 

SS ČS   stavební spořitelna České spořitelny 

ŢP   ţivotní pojištění 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Prohlášení o využití výsledků bakalářské práce 

 

 

Prohlašuji, ţe 

 

 

- byla jsem seznámena s tím, ţe na mou bakalářskou práci se plně vztahuje zákon č. 

121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35 – uţití díla v rámci občanských                     

a náboţenských obřadů, v rámci školních představení a uţití díla školního a § 60 – školní 

dílo, 

- beru na vědomí, ţe Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (dále jen VŠB-

TUO) má právo nevýdělečně ke své vnitřní potřebě bakalářskou práci uţít (§ 35 odst. 3), 

- souhlasím s tím, ţe jeden výtisk bakalářské práce bude uloţen v Ústřední knihovně VŠB-

TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden výtisk bude uloţen u vedoucího bakalářské práce. 

Souhlasím s tím, ţe údaje o bakalářské práci, obsaţené v Záznamu o závěrečné práci, 

umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou zveřejněny v informačním systému VŠB-

TUO, 

- bylo sjednáno, ţe s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, uzavřu licenční smlouvu 

s oprávněním uţít dílo v rozsahu § 12 odst. 4 autorského zákona, 

- bylo sjednáno, ţe uţít své dílo – bakalářskou práci nebo poskytnout licenci k jejímu vyuţití 

mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je oprávněna v takovém případě ode mne 

poţadovat přiměřený příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO                           

na vytvoření díla vynaloţeny (aţ do jejich skutečné výše). 

 

 

 

V Ostravě dne ……………………… 

 

      ……………………………………………….. 

                        jméno a příjmení studenta 

 

 

Adresa trvalého pobytu studenta: 

 

………………………………………………………… 
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Příloha č. 1  Seznam penzijních fondů v roce 1994 

 

 Allianz – HYPO PF 

 Bankovní PF 

 Báňský a hutní PF 

 BIŢUTERNÍ PF 

 CR FONTÁNA PF 

 Českomoravský PF 

 Český PF 

 ČESKÝ NÁRODNÍ PF 

 GARANCE – Vzájemný PF pro Čechy, Moravu a Slezsko 

 Generali – Creditanstalt PF 

 Hornický PF Ostrava 

 MULTI PF 

 NOVÝ PF  

 Občanský PF 

 PF CENTRUM 

 PF České pojišťovny 

 PF ENERGIE 

 PF GARANT 

 PF Hosten 

 PF JISTOTA 

 PF Komerční banky 

 PF KORUNA 

 PF RENTA 

 PF RENTIA 

 PF Slávie 

 PF UNION 

 PF Univerzum 

 PF VIVA 

 PF Všeobecné zdravotní pojišťovny 

 PF Spokojenosti 

 PF ŠKODA 

 PF THALIA 

 PF VYŠEHRAD 

 PF Zdraví 

 Podnikatelský PF 

 Průmyslový PF 



 

 

 REGIONÁLNÍ PF 

 RODINNÝ PF 

 Spořitelní PF 

 Stavební PF 

 UPF EVEREST 

 Vojenský otevřený PF 

 Všeobecný vzájemný PF 

 WINTERTHUR PF 

 Zemský PR 

 Ţivnobanka-PF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

Příloha č. 2  Seznam členů Asociace pro kapitálový trh ČR  

K 31. květnu 2008 měla asociace 39 řádných členů: 

 

 AIG Funds Central Europe správ. spol., a.s. 

 AKRO investiční společnost, a.s. 

 AMISTA investiční společnost, a.s. 

 Atlantik Asset Management investiční společnost, a.s. 

 ATLANTIK finanční trhy, a.s. 

 AXA investiční společnost a.s. 

 Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. Osterreich AG, Reprezentace Česká republika 

 BNP Paribas Asset Management 

 Citibank Europe plc, organizační sloţka 

 COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha 

 Conseq Investment Management, a.s. 

 Credit Suisse Asset Management investiční společnost, a. s. 

 Česká spořitelna, a.s. 

 Československá obchodní banka, a.s. 

 ČP INVEST investiční společnost, a.s. 

 ČSOB Asset Management, a.s., člen skupiny ČSOB 

 ČSOB investiční společnost, a.s., člen skupiny ČSOB 

 Deutsche Bank AG - Filiale Prag, organizační sloţka 

 HSBC Bank plc - pobočka Praha 

 ING Bank N.V., organizační sloţka 

 ING Investment Management (C.R.), a.s. 

 Investiční kapitálová společnost KB, a.s. 

 Investiční společnost České spořitelny, a.s. 

 J&T Asset Management, investiční společnost a. s. 

 KD Investments, správ.spol., a.s. 

 Komerční banka, a.s. 

 Oberbank AG pobočka Česká republika 

 ORION CAPITAL MANAGEMENT, investiční společnost, a.s. 

 Patria Finance, a.s. 

 Pioneer Asset Management, a.s. 

 Pioneer investiční společnost, a.s. 

 PPF Asset Management a.s. 

 PROSPERITA investiční společnost, a.s. 

 Raiffeisenbank a.s. 

 Realtia investiční společnost, a.s. 

 REICO investiční společnost České spořitelny 

 RM-Systém, a.s. 

 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. 

 Volksbank CZ, a.s. 



 

 

Dále má asociace 25 přidružených členů: 

 

 ARBES Technologies, s.r.o. 

 Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR 

 Brzobohatý Broţ & Honsa v.o.s. 

 Clifford Chance LLP 

 Česká kapitálová informační agentura, a.s. 

 Deloitte Audit, s.r.o. 

 DVOŘÁK & SPOL., ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ 

 Ernst & Young Tax & Transactions, s.r.o., člen koncernu 

 Havel & Holásek s.r.o., advokátní kancelář 

 Kocián Šolc Balaštík advokátní kancelář 

 KPMG Česká republika, s.r.o. 

 KŠD ŠŤOVÍČEK advokátní kancelář, v.o.s. 

 Moody's Central Europe a.s. 

 Norton Rose, v. o. s. 

 Praţská softwarová, s.r.o. 

 PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. 

 Sabolová & Co., s.r.o. 

 Středisko cenných papírů 

 TACOMA Consulting a.s. 

 The Czech Venture Capital Association 

 The Financial Markets Association of the Czech Republic (A.C.I.) 

 Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) 

 UNIVYC, a.s. 

 Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní kancelář, s.r.o. 

 Weinhold Legal, v.o.s. 

 

 


