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Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu doby trvání investice kolísat podle tržních podmínek, směnných kurzů a dalších 

vlivů a návratnost investované částky není tudíž zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí. Podrobné 

upozornění na rizika naleznete v závěru prezentace.



2Jsme největší správce aktiv v ČR 
Objem majetku investovaného prostřednictvím členů AKAT ČR k 31.3.2020 (v miliónech Kč)

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. 332 135 

Česká spořitelna, a. s. 267 149 

ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost 254 600 

Amundi Czech Republic 191 897 

NN Investment Partners C.R., a.s. 111 066 

AXA 74 452 

Ostatní společnosti 275 605 

Důvěřuje nám 123.354 klientů, 

kterým spravujeme jejich 

finanční prostředky.
* údaj k 31. 5. 2020



3Vzdělávejme se online
Nový pravidelný webinář „Investiční okénko GICEE“

Odkaz na vstup: https://gic.clickmeeting.com/investicni-okenko-gicee

Room ID: 411-211-137 (pro mobily a tablety)

Pravidelně každý druhý čtvrtek od 10:00 – délka cca 45 minut



Alternativní investice: 

P2P/P2B půjčky



5Historie P2P půjček 
Jak a kde P2P půjčky vznikly? 

▪ P2P půjčky vznikly s prudkým rozvojem tzv. sdílené ekonomiky (Airbnb, Uber apod.), tedy zkracování 

podnikatelského řetězce.

▪ Velká Británie

▪ První společností, která nabízela P2P půjčky je anglická firma Zopa založená v roce 2005 v Anglii.

▪ USA

▪ V USA se začal trh s P2P půjčkami rozvíjet až o rok později, v únoru 2006, kdy byla založena společnost 

Prosper marketplace, kterou ještě v tom samém roce následovala společnost Lending Club. 

▪ Česká republika

▪ Nejstarší podobnou platformou v České republice je společnost Bankerat, která funguje již od roku 2010. 

▪ Boom tohoto způsobu půjčování začal ale až v roce 2015 spolu s platformou Zonky.



6Základní pojmy 
Vysvětlení některých základních termínů 

▪ P2P lending / P2P loans

▪ Peer–To–Peer / Person–To–Person → půjčování lidem přímo od lidí za pomoci zprostředkovatele

▪ P2B lending / P2B loans

▪ Peer–To–Business / Person–To–Business → půjčování firmám přímo od lidí za pomoci zprostředkovatele

▪ P2P/P2B platforma

▪ Prostředí podobné online tržišti, kde se střetává nabídka s poptávkou. Spojují žadatele o úvěr s těmi, kteří

chtějí své peníze zhodnotit. Zájemcům také zařizují smluvní dokumentaci, udělují rating jednotlivým

úvěrům, zajišťují přijímání splátek na úvěry a rozúčtování těchto splátek jednotlivým investorům.

▪ V ČR musí být licencovaná jako platební instituce nebo jako poskytovatel platebních služeb malého

rozsahu u České národní banky ve smyslu zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku.



7Princip P2P půjček
Jak P2P půjčky fungují? 

poskytovatel 

půjčky

příjemce 

půjčky

P2P 

platforma

smlouva o 

půjčce regulátor

(ČNB)



8P2P platformy 
Nejznámější P2P platformy v ČR a ve světě 



9S jakými faktory bychom měli počítat?
Široké možnosti výběru – druhy půjček, subjekty, měny…



10S jakými faktory bychom měli počítat?
Orientace v základních ekonomických principech a pojmech 

Zdroj: MF ČR - výsledky měření finanční gramotnosti 2020

▪ Investor by se měl orientovat v základních ekonomických principech a pojmech (kreditní 

riziko, měnové riziko, úrokový výnos, zdaňování výnosů a další)



11S jakými faktory bychom měli počítat?
Měnové riziko

▪ ČR je malý trh, hodně investorů „míří“ na půjčky v cizích měnách = podstupují měnové riziko



12S jakými faktory bychom měli počítat?
Finanční krize a politické riziko

▪ Finanční krize mohou způsobit problémy se splácením půjčených finančních prostředků



13Shrnutí
Jaké jsou výhody a nevýhody P2P půjček? 

▪ Možnost vyššího výnosu

▪ Variabilita půjček

▪ Možnost automatizace

▪ Diverzifikace

▪ Půjčky nejsou pojištěny

▪ Měnové a kreditní riziko

▪ Vyšší pracnost

▪ Poplatek za prodej půjčky

▪ Základní ekonomická orientace

▪ Daně a administrativa



14Investiční portfolio 
Jak rozložit své finanční prostředky? 

AKCIE

KOMODITYNEMOVITOSTI

DLUHOPISY

Alternativní investice

▪ Měly by tvořit pouze část portfolia

▪ Je třeba zvážit výhody i nevýhody



15Vzdělávejme se online
Na našem YouTube kanálu jsou záznamy všech webinářů a mnoho dalších videí…

Generali Investments CEE

Datum Název webináře Odkaz na záznam

3.4. 2020 Když trhy nerostou: komunikace s klienty v době krize https://youtu.be/OUSRZzzkxV4

14. 5. 2020 Doba koronavirová: investice do nemovitostí, zlata nebo farmacie? https://youtu.be/2HyIUfLKEZA

28. 5. 2020 Největší nepřítel investora: jeho mozek https://youtu.be/W7s8L5o8_Yo

11. 6. 2020 Pevný základ portfolia: globální značky a korporátní dluhopisy https://youtu.be/RL6QkWLqkr8

25.6.2020 Investiční programy GICEE – snadná cesta ke splnění finančních cílů https://youtu.be/IetXxhaYtSk

9.7.2020 Alternativní investice: P2P/P2B půjčky

https://youtu.be/OUSRZzzkxV4
https://youtu.be/2HyIUfLKEZA
https://youtu.be/W7s8L5o8_Yo
https://youtu.be/RL6QkWLqkr8
https://youtu.be/IetXxhaYtSk


16Závěrem
Dotazy, náměty a hodnocení

Ptejte se mě na co 

chcete, já na co 

chci odpovím ☺

Prosím nezapomeňte 

webinář ohodnotit!

Vaše náměty prosím 

zasílejte na: 

jiri.kosik@generali.com

Děkuji za pozornost a těším se na shledanou příště!

mailto:jiri.kosik@generali.com
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Upozornění na rizika
Tento propagační materiál vyhotovila investiční společnost Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. a jsou v

něm vyjádřeny názory jejích pracovníků. Při přípravě společnost vycházela z důvěryhodných externích zdrojů, avšak

nemůže odpovídat za úplnost a přesnost takto převzatých informací. Uvedené informace jsou nezávazné, mají pouze

informativní charakter a neberou v úvahu situaci ani osobní poměry jednotlivých investorů a jejich záměrem není doporučit

konkrétní finanční nástroje nebo strategie konkrétním investorům. Nejedná se o nabídku či veřejnou nabídku ani o návrh k

uzavření smlouvy a materiál neslouží k poskytování osobního investičního poradenství ani nepředstavuje investiční

doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů.

Hodnota investice a příjem z ní mohou v průběhu doby trvání investice kolísat podle tržních podmínek, směnných kurzů a

dalších vlivů a návratnost investované částky není tudíž zaručena. Výkonnost v minulosti není zárukou výkonnosti budoucí.

Účelem materiálu není nahradit ani shrnout statut a/nebo prospekt fondu a sdělení klíčových informací pro investory, v

nichž jsou uvedeny podrobné informace o společností obhospodařovaných fondech, včetně informací o poplatcích a

rizicích a investiční strategii v českém jazyce, u fondů s domicilem v Irsku v anglickém jazyce. Dokumenty jsou dostupné na

internetových stránkách www.generali-investments.cz a v listinné podobě v sídle a kontaktním místě společnosti a u

smluvních partnerů.

Bližší údaje o společnosti a jí poskytovaných službách jsou k dispozici na www.generali-investments.cz .

http://www.generali-investments.cz/
http://www.generali-investments.cz/


Děkuji za pozornost!

Jiří Kosík

 +420 725 894 006

 jiri.kosik@generali.com

 www.generali-investments.cz


