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Úvod 

V dnešní době moderních a snadno dostupných informačních technologií dochází  

v porovnání s dobou jen několik málo let vzdálenou k zvýšené přístupnosti informací z celého 

světa a různorodých oblastí. V teorii by měla být přímým důsledkem vyšší informovanost 

obyvatelstva a tím i potencionálních investorů ze společenských skupin, které by se jinak 

investičních procesů jen těžko účastnili. V realitě ovšem spíše dochází k informačnímu zahlcení, 

kdy jednotlivec kvůli přemíře dostupných informací není schopen se s takovým stavem vypořádat, 

a v důsledku toho, informace důležité či přímo zásadní pro své rozhodnutí, buďto není schopen 

vyhledat či identifikovat. Relevantní a nezaujaté informace pak často nechtějí, byť do jisté míry 

pochopitelně, poskytovat ani jednotlivé subjekty. Toto se snaží zákonodárce často korigovat 

rostoucími nároky na povinné zveřejňování určitých informací či dokumentů v různých rejstřících, 

což je ze strany subjektů velmi často nedodržováno, viz například včasným nezveřejňováním 

účetní závěrky v obchodním rejstříku.  

Je nutné také poznamenat, že informaci vztahující se konkrétně k investičním možnostem 

obyvatelstva jsou pro laiky jen stěží pochopitelné, neboť vyžadují značně rozsáhlý stupeň 

povědomí o hospodářství jako celku, finančních trzích a jejich současné situaci, historii  

i možnostech jejich vývoje. Taková míra porozumění, která by mohla vést k relativně bezpečnému 

investování, kdy je osoba plně si vědoma rizika, které jeho investiční chování představuje,  

je v důsledku těchto jevů pro průměrné investory prakticky nedosažitelná. V důsledku toho se jako 

ideální řešení nabízí právě investiční fondy, které, ať již pasivně či aktivně řízené, snímají tíhu 

potřebných vědomostí z prvotního investora prostředků a přenášejí je na odborníky. Na jednotlivci 

poté zůstane pouze úkol rozhodnout se, do jakého typu investičního fondu chce investovat, zvážit 

možná rizika a konečně si nějaký konkrétní či nejlépe kombinaci několika vybrat. Těmito otázkami 

jsou často zatíženi zprostředkovatelé investice, kteří jsou schopni zhodnotit přání investora  

na rozsah, výnosnost a bezpečnost investice a navrhnout mu vhodnou kombinaci z nabízených 

fondů.  

Ačkoliv se jedná o chtěný stav, kdy si běžní občané mohou své prostředky ukládat i mimo 

klasické bankovní produkty a tzv. „pod matraci“, snižuje se tím také jejich přehled o nakládání  

s investovanými prostředky a jejich investice je tedy spíše založená na víře v odbornost řízení 

jednotlivých fondů. Jako ochranný mechanismus zde proto vznikl depozitář, který ačkoliv je sám 

součástí soukromého sektoru, vykonává kontrolu nad oblastí kolektivního investování a sám 

přitom podléhá dohledu České národní banky. Rozsah kontroly depozitářem prováděné je více  
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či méně úměrný riziku, do kterého investor v rámci své investice vstupuje. Je proto nejpřísnější 

pro účastnické fondy a investiční fondy standardní a nejnižší pro fondy kvalifikovaných investorů, 

kde je předpoklad, že si investor případnou ztrátu může snáze dovolit a také je velmi dobře 

srozuměn s rizikem do kterého vstupuje, což konečně stvrzuje podpisem příslušného prohlášení. 

Ve své práci bych se nejprve chtěla věnovat historii, která vedla k vytvoření depozitáře, tak 

jak jej známe dnes a také vzniku investičních fondů, jež kontrolují. Představím jednotlivé subjekty 

kolektivního investování, jejich dělení a stručně popíšu zákonná pravidla, jimiž se musí řídit.  

Na vývojových a stavových grafech popíšu minulý a současný stav oblasti kolektivního 

investování a pokusím se s pomocí dat získaných z dalších států Evropské unie poukázat  

na dostatečnost či nedostatečnost současné soustavy depozitářů v České republice a její stav vůči 

dalším státům. 

Dále se budu věnovat zákonnému rámci činnosti depozitáře a jeho současné vnímání,  

a to především ze strany odborné literatury a výkladu České národní banky, případně dalších 

relevantních subjektů. Především bych se chtěla zaměřit na jednotlivé činnosti depozitáře, úskalí, 

která mohou přinášet, a to spolu s nástinem jejich praktického řešení, a také uvádět praktické 

příklady. Jako hlavní body bych chtěla zmínit oceňování různých druhů majetku a zaměřit se také 

na specifika nejen běžných investičních fondů specializujících se na akcie, dluhopisy či na fondy 

nemovitostí, ale i vzácněji se vyskytujících specializací jako jsou například investiční vína, 

whisky, nebo sběratelské předměty jiného charakteru. Podívám se blíže také na úskalí, která  

pro oceňování představují nově vznikající investiční fondy se zaměřením na kryptoměny, a to ať 

již jako na jejich blockchainové technologie, tak i kryptoměny samotné. Okrajově bych se také 

ráda zmínila o nových typech aktiv, které se v majetku investičních fondů příliš neobjevují,  

ale u nichž je možné předpokládat, že se tak časem stane. Zaměřím se také na opatrování, úschovu 

a evidenci majetku fondů a s nimi související problematiku pověření jiného a odpovědnosti 

depozitáře za vzniklou újmu nebo náhradu vzniklé ztráty.  

Dále bych představila proces kontrolu odkupu, prodeje a výpočtu hodnoty investiční akcie, 

podílového listu či penzijní jednotky a s nimi související kontroly investičních limitů, jejich dělení 

a rozdílnost přístupu podle závažnosti porušení a jeho charakteru. Budu se věnovat i pohybu 

peněžních prostředků na účtech fondu a na ně navázané činnosti jako například kontrola provádění 

a vypořádaní transkací fondu. 

Ve své práci se také u určitých témat okrajově zmíním i o činnosti depozitáře účastnických 

fondů penzijních společností, kde se činnost sice velmi podobá činnosti depozitáře investičních 

fondů, ale je samozřejmě přizpůsobena odlišnosti kontrolovaného subjektu. Vzhledem 

k podobnosti obou úprav nepovažuji za zásadní poukázat na každý detail a odlišnost, ale spíše 
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poukázat na významější odlišnosti, či na příkladech účastnických fondů dále rozvinout vysvětlení, 

které se týká fondů investičních. Transformovaným fondům se vzhledem k jejich „dobíhajícímu“ 

statusu věnovat nebudu. 
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1. Historické příčiny vzniku depozitáře  

Příčiny existence depozitářů v podobě, v jaké je známe dnes, můžeme nalézt již v období 

po sametové revoluci, v době, kdy na našem území docházelo k rozsáhlé a komplikované snaze  

o změnu dosavadního modelu řízeného hospodářství na tržní ekonomiku. V této transformaci hrála 

svou neopomenutelnou roli kuponová privatizace, o níž lze nalézt první doloženou zmínku  

na jednání v Kolodějích dne 3. února 19901 a jejíž neoddělitelnou součástí se staly investiční 

privatizační fondy. Zdroje se shodují v tom, že původně součástí konceptu kupónové privatizace 

nebyly, a to i jako snaha se vyhnout budoucím problémům, které by nevyhnutelně přinesly.  

Již na podzim roku 1990 se však začíná hovořit o potřebě zprostředkovatelů investic. Udávané 

důvody se však mezi autory liší, hovoří se například o nutnosti zjednodušení celého procesu  

pro běžné občany2, anebo také snaha předejít rozptýlenosti vlastnických práv3.  Uváděným kladem 

privatizačních fondů je i diverzifikace rizika, kdy fond podobně jako je tomu u dnešních 

investičních fondů, investoval do většího množství podniků a tím docházelo k menší vázanosti  

na profitabilitu pouze jednoho či několika málo podniků4.  

Investiční privatizační fondy vstoupily do systému privatizace v první vlně jako uzavřené 

akciové společnosti a bylo tedy třeba pro vstup a výstup z nich dodržet předepsaný a na rozdíl  

od otevřených fondů komplikovanější postup5. Tyto fondy pak měly plnit roli skutečně pouze 

zprostředkovatelskou, kdy majitel investičního kuponu takový fond pověřil, aby jich užil k získání 

akcií a na oplátku mu za to fond vydal své akcie v hodnotě odpovídající zvýšení jeho základního 

kapitálu6. V další vlně pak došlo i k zařazení podílových fondů, a to jak uzavřených,  

tak i otevřených, i když těch již v značně menší míře7. Jejich úloha v procesu privatizace, ačkoli 

často kritizována a do dnešní doby hojně debatována, byla dle mého názoru v teorii vhodným 

řešením výše zmíněných problémů. V průběhu jejich implementace, ale došlo k opomenutím  

a nevhodné volbě přístupu, což mělo za následek, že alespoň zpočátku přinášeli pravděpodobně 

více škody než užitku.  

 
1 TŘÍSKA, Dušan. Ekonomie jako osud [online]. 1. Praha: Institut Václava Klause, 2016 [cit. 2020-06-26]. ISBN 978-

80-75420183. ISSN 1213-3299. Dostupné z: https://books.google.cz 
2 Tamtéž 
3 Privatizace české ekonomiky: její kořeny, metody a výsledky. Praha: Oeconomica, 2006. ISBN 80-245-1069-3. 
4 HAVLÍČEK, Milan&kolektiv. 1993. Stal jsem se akcionářem - co dál aneb 100 otázek a odpovědí pro účastníky 

kupónové privatizace. Říčany: Scientia,. Sám sobě poradcem. ISBN 80-900891-3-5. 
5 Například nutnost najít osobu ochotnou akcie odkoupit při výstupu z fondu/osobu ochotnou akcie prodat pro vstup 

do fondu. 
6 Nařízení vlády č. 383/1991 Sb.. o vydávání a použití investičních kupónů, kterým se provádí zákon č. 92/1991 Sb.. 

o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby.  
7 ŠMÍDOVÁ, Eliška. Role investičních privatizačních fondů v české kupónové privatizaci [online]. Brno, 2018 [cit. 

2020-07-02]. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/dbkrf/DP_smidova_FINALNI.pdf. Diplomová práce. 

Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta. Vedoucí práce Libor Žídek. S. 20. 
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Pokus o první komplexní úpravu investičních společností a investičních fondů do právního 

řádu vstoupil společně s první vlnou kupónové privatizace, v květnu roku 1992. Nahradil jejich 

prozatímní úpravu opřenou o zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné 

osoby, tento zákon provádějící nařízení vlády č. 383/1991 Sb., o vydávání a použití investičních 

kupónů a také o zákon č. 158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách (§ 9 a § 14), který jim umožňoval 

rozšířit svou působnost. Jednalo se o zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech  

a investičních fondech. Jedním z mnoha sporných bodů a také nejkritizovanějším ze strany  

Doc. Ing. Tomáše Ježka, CSc., tehdejšího ministra bez portfeje pro správu národního majetku  

a jeho privatizaci, je absence ustanovení, které by požadovalo oddělení majetku správce fondu 

(investiční společnosti) od majetku spravovaného8. Ačkoli toto pravidlo v zákoně samotném 

obsaženo nebylo, bylo i přesto později respektováno velkými bankami jako je Komerční banka 

nebo Česká spořitelna9. 

V tomto zákoně se již také vyskytuje v části sedmé úprava depozitáře jako kontrolního 

prvku. Jen pro představu zmíním, že v této době jsou depozitáři věnovány celkem čtyři paragrafy, 

zatímco v dnes účinném zákoně č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních 

fondech (dále „ZISIF“) je jich dvacet pět a dále jsou povinnosti depozitáře rozváděny například 

vyhláškou č. 245/2013 Sb., o kontrolních povinnostech depozitáře standardního fondu (dále 

„vyhláška o depozitáři standardního fondu“). Tento nepoměr je každopádně vidět i z celkového 

počtu paragrafů, kterých má ZISIF celkem 677, zatímco jeho jmenovec z roku 1992 pouhých 39. 

Již z tohoto porovnání je možné si učinit představu, nakolik byla tato prvotní úprava elementární.  

Depozitářem se mohla stát pouze banka na základě depozitářské smlouvy, kde byla určena 

výše úhrady za služby či výpovědní lhůta. Rozsah kontroly depozitářem prováděné je pak v zákoně 

uveden jako kontrola ocenění cenných papírů, nemovitostí a movitých věcí a dále také soulad 

pokynů investiční společnosti a investičního fondu se zákonem, statutem fondu či depozitářskou 

smlouvou. Byla zde také zakotvena oznamovací povinnost depozitáře příslušnému správnímu 

orgánu při zjištění nedostatků. Depozitář stejně jako dnes působil jako ochranný prvek trhu  

a nebylo mu tak umožněno zasahovat do řízení investiční společnosti či fondu10. 

 
8 HANÁK, Pavel. Role investičních privatizačních fondů v české transformaci, jejich vývoj, koncentrace kapitálu a 

dnešní podoba [online]. Praha, 2009 [cit. 2020-07-02]. Dostupné z: 

https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/8001134782/?lang=cs. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, 

Fakulta sociálních věd, Institut ekonomických studií. Vedoucí práce Karel Kouba. 
9 BEDNÁŘ, Vojtěch. Kuponovka měla jen jednu chybu, říkal v rozhovoru jeden z jejích otců Ježek Zdroj: 

https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/kuponovka-mela-jen-jednu-chybu-rikal-v-rozhovoru-jeden-z-

jejich-otcu-jezek.A171129_155838_firmy-trhy_kopp. Lidovky.cz [online]. Praha: MAFRA, 2017, 29. listopadu 

2017 [cit. 2020-07-02]. ISSN 1213-1385. Dostupné z: https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/kuponovka-

mela-jen-jednu-chybu-rikal-v-rozhovoru-jeden-z-jejich-otcu-jezek.A171129_155838_firmy-trhy_kopp 
10 Důvodová zpráva k zákonu č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, K § 30 až 32. 
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Tato úprava byla dále rozšiřována pomocí novelizací a konečně nahrazena zákonem                     

č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování (dále „zákon o kolektivním investování“).  

Ten byl ve Sbírce zákonů vyhlášen dne 23. dubna 2004, tedy pouhý týden před vstupem České 

republiky do Evropské unie k 1. květnu 2004 a završoval snahy o uvedení našeho právního řádu 

do souladu s úpravou evropskou. Toho nebylo možné s použitím tehdy účinného zákona, neboť 

jeho systematika nebyla vhodná pro zapracování všech změn vyžadovaných k plné harmonizaci  

se Směrnicí Rady 85/611/EHS ze dne 20. prosince 1985 o koordinaci právních a správních 

předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (dále 

„směrnice UCITS I“). V rámci toho došlo například k rozlišení fondů kolektivního investování 

na fondy standardní a speciální. Na depozitáře obou typů fondů kladl zákonodárce stejné nároky, 

tedy zavedl úpravu přísnější, než jakou obsahovala sama směrnice. Zákonodárce také uvedl,  

že předešlá právní úprava nedostatečně vymezovala pravomoci a odpovědnosti depozitáře,  

což bylo nutné napravit v zájmu posílení ochrany investorů11. Samotná směrnice UCITS I 

znamenala převrat v investičních fondech v rámci Evropské unie, protože zavedla tzv. jednotný 

evropský pas, díky němuž je povolení k činnosti udělené příslušnými orgány jednoho členského 

státu platné i v ostatních členských státech a není tak nutné o povolení opakovaně žádat12.  

To zbavuje investiční fondy zbytné administrativní zátěže. Obdobný pas byl zaveden i například 

v oblasti bankovnictví a poskytovatelů investičních služeb13.   

 Nástupcem zákona o kolektivním investování se pak stal již výše zmíněný, dnes účinný 

ZISIF. Ten opět silně čerpá z evropských předpisů, s nimiž musí být v souladu, ale bere  

si za inspiraci i právní úpravu z investorsky atraktivních zemí jako je především Lucembursko,  

ale částečně i Německo, Velká Británie, či Irsko. Snahou zákonodárce při přípravě nové úpravy 

bylo zvýšit atraktivitu podnikání na kapitálovém trhu v českém právním prostředí,  

a to za zachování míry ochrany investora. Mezi zákonodárcem zmíněné hlavní body změny právní 

úpravy patřilo: 

• Rozlišení administrátora a obhospodařovatele investičního fondu 

• Zapracování Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne  

8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 

2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) č. 1060/2009 a (EU) č. 1095/2010 (dále 

„směrnice AIFMD“). 

 
11 Důvodová zpráva k zákonu č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování. 
12 Oddíl II., Článek 4, bod 1, směrnice UCITS I 
13 MÜLLER, Patrik. Liberalizace volného pohybu finančních služeb v EU [online]. Brno, 2007 [cit. 2021-9-24]. 

Dostupné z: https://is.muni.cz/th/gxa7h/DP_Liberalizace_financnich_sluzeb_v_EU.doc. Diplomová práce. 

Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Katedra mezinárodního a evropského práva. 
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• Zapracování Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne  

13. července 2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících  

se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (dále 

„směrnice UCITS IV“), která je přepracováním již zmíněné směrnice UCITS I.  

• Ta byla dále novelizována pomocí Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2014/91/EU ze dne 23. července 2014, kterou se mění směrnice 2009/65/ES  

o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního 

investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pokud jde o činnost 

depozitářů, zásady odměňování a sankce (dále „směrnice UCITS V“)14. 

• Zavedení možnosti založení standardního či speciálního fondu ve formě akciové 

společnosti s proměnlivým základním kapitálem. 

• Zavedení možnosti formy komanditní společnosti na investiční listy pro fondy 

kvalifikovaných investorů. 

• Umožnění obchodovatelnosti akcií akciové společnosti s proměnným základním 

kapitálem a podílových listů otevřeného podílového fondu (tzv. Exchange traded 

funds - ETF). 

  

 
14 Pro zjednodušení budu dále odkazovat pouze na směrnici UCITS, a ne její jednotlivé novelizace, pokud to nebude 

významné pro pochopení textu. 
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2. Investiční fondy v České republice 

Před tím, než budu hovořit o konkrétní úprava depozitáře a služeb jím poskytovaných, 

považuji za nutné pohovořit o subjektech a prvcích fondovního investování jako celku. Samotný 

pojem „investiční fond“ zákon výslovně nedefinuje, jeho vymezení můžeme nalézt pouze nepřímo 

pomocí jeho podkategorií. Investiční fondy totiž dělí ZISIF na fondy kolektivního investování  

a fondy kvalifikovaných investorů. Fondy kolektivního investování je potom možné opět dělit dělit 

na fondy standardní a speciální15. 

2.1. Standardní a speciální fondy kolektivního investování 

Kolektivním investováním16 zákon rozumí shromažďování peněžních prostředků  

od veřejnosti, a to ať už vydáváním akcií, nebo vydáváním podílových listů a následně investování 

takto společně shromážděných peněžních prostředků na základě určené investiční strategie 

založené na principu rozložení rizika ve prospěch vlastníků těchto akcií/podílových listů a další 

správu tohoto majetku. Je nutné zůraznit, že v případě kolektivního investování hovořím pouze  

o investování standardních a speciální fondů podle § 94 ZISIF a nejedná se tak o investování fondů 

kvalifikovaných investorů, které je řešeno v § 95 odst. 1 ZISIF. Jako zastřešující pojem v práci 

používám pojem fondovního investování. 

Znaky, které tedy fond musí naplnit, aby mohl být považován za fond kolektivního 

investování jsou: 

• Vydávání investičních akcií, či podílových listů 

Shromažďování prostředků jiným způsobem zákon v § 205 odst. 1 ZISIF zakazuje.  

Po novelizaci zákonem č. 336/2014 Sb.,17 bylo pomocí § 206 odst. 2 ZISIF umožněno, 

aby byly fondem vydány dluhopisy nebo podobné cenné papíry, ale pouze za podmínek, 

za nichž lze přijmout na účet tohoto fondu úvěr. Tyto podmínky jsou specifikované 

v nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich 

obhospodařování (dále „nařízení vlády o investování fondů“) a to v § 26 pro standardní 

fondy a v § 71 pro fondy speciální. 

 

• Shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti 

 
15 § 92 ZISIF 
16 § 93, odst. 1 ZISIF 
17 Zákon č. 336/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, 

a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu. 



 

9 

 

 

Pojem veřejnosti není v ZISIF, ani v jiném našem právním předpise přesně definován, 

a je tedy nutné pojem vždy vykládat v závislosti na konkrétním případu. Jazykovým 

výkladem můžeme dojít k závěru, že se musí jednat o určité množství osob, a tedy není 

možné, aby k fondu náležel pouze jeden podílník či investor či spíše, aby pouze jedné 

osobě byla tato možnost nabídnuta. Za veřejnost Česká národní banka považuje pro účely 

předpisů na finančním trhu množství osob převyšující 20, nestanoví-li zákon něco jiného, 

s tím, že nepočítá osoby, které je možné považovat za kvalifikované18. Tento limit  

je podpořen i § 295a ZISIF, ve kterém je umožněno privátní nabízení investic jiným než 

kvalifikovaným investorům, pokud počet zúčastněných osob nepřevyšuje 20, nebo  

je možné v České republice tyto investice nabízet veřejně. Toto ustanovení má za cíl 

chránit drobné investory19 a je z něj možné dovodit, že v případě, že bude investice 

nabízena méně než 20 osobám, pak se bude jednat o nabízení neveřejné. „Smyslem 

ustanovení je to, aby volnějším režimem private placement nebyly obcházeny zákonné 

požadavky, jejichž smyslem je ochrana retailových (drobných) investorů.“20 

V důsledku tržních podmínek je ovšem možná situace, kdy o fond není dostatečný zájem, 

a ambice fondu jsou, byť krátkodobě, nenaplněny. Věřím, že taková situace není důvodem 

fond za fond kolektivního investování neoznačit. Konečně stejná podmínka byla uvedena 

i v zákoně o kolektivním investování a Komise pro cenné papíry ve svém stanovisku 

zmínila, že ačkoliv by se mělo při veřejném nabízení jednat o okruh zahrnující desítky  

či stovky osob, pokud této nabídky využije pouze úzký okruh osob, není to důvodem pro 

odnětí povolení21. Pokud ovšem je přímo záměrem fondu nabízet možnost investice pouze 

úzkému okruhu osob, pak je nutné fond koncipovat jako fond kvalifikovaných investorů22.   

Konečně prostředky od veřejnosti jde shromažďovat pouze v peněžní podobě, 

shromažďování penězi ocenitelných věcí zákon zakazuje v § 205 odst. 2 ZISIF. 

 

• Princip rozložení rizik 

 
18 Česká národní banka. Pojem „veřejnost“ v předpisech na finančním trhu [online]. In: . Praha, 23. 4. 2018, s. 1 [cit. 

2020-08-19]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/casto-kladene-

dotazy/.galleries/stanoviska_a_odpovedi/pdf/pojem_verejnost.pdf 
19 Důvodová zpráva k zákonu č. 33/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a 

investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu, K bodu 156, str. 42. 
20 Tamtéž 
21 Komise pro cenné papíry. Shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti podle zákona o kolektivním 

investování, č. STAN/6/2005 [online]. In: . Praha, 8. 6. 2005, s. 2 [cit. 2020-08-25]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/dohled-financni-

trh/.galleries/legislativni_zakladna/archiv_KCP/download/get_dms_file325.pdf 
22 ŠOVAR, Jan a Ondřej LIBOSVÁR. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech: komentář. Praha: 

Wolters Kluwer, 2015, s. 315-316. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 9788074787836. 
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Jedná se o princip založený na diverzifikaci portfolia fondu a tedy na snížení rizika 

významné ztráty v případě neočekávaného posunu části trhu. Tento princip ovlivňuje 

tvorbu investiční strategie fondu a je upraven v nařízení vlády o investování fondů. 

 

 Formy kolektivního investování mohou být otevřeného či uzavřeného typu a svou formou 

pak fondem podílovým či akciovou společností.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

Podílové fondy jsou zákonem upravy v Hlavě II, Dílu 2 ZISIF. V § 102 odst.1 ZISIF jsou 

definovány jako: „Podílový fond je tvořen jměním. Vlastnické právo k majetku v podílovém fondu 

náleží společně všem podílníkům, a to v poměru podle hodnoty jimi vlastněných podílových listů. 

Žádný z podílníků však nemůže žádat o oddělení majetku v podílovém fondu, rozdělení podílového 

fondu nebo zrušení podílového fondu. Ustanovení občanského zákoníku o spoluvlastnictví se pro 

podílový fond nepoužijí.“ V § 103 ZISIF je dále stanoveno, že podílový fond nemá právní 

osobnost, není tedy subjektem práv a povinností. Majetek ve fondu samotném  

je ve spoluvlastnictví všech podílníků fondu, a to podle počtu a hodnoty podílových listů jim 

náležejícím. Ti nemají právo s majetkem jako celkem i jeho jednotlivými částmi nakládat  

a ke správě majetku dochází ze strany třetí osoby – obhospodařovatele – ten vlastnická práva 

vykonává vlastním jménem a na účet podílového fondu.  

Podílové fondy vydávají cenné papíry zvané podílové listy, a právě ty představují podíl 

podílníka na podílovém fondu, s nímž jsou spojena práva podílníka plyoucí ze zákona, či statutu 

 
23 Vlastní tvorba 

Fondy kolektivního investování 

Podílové fondy Akciová společnost 

Otevřený 

podílový fond 

Uzavřený 

podílový fond 

„Uzavřený 

akciový fond 

a.s.“ 

SICAV 

Obrázek 1 - Formy fondů kolektivního investování 
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podílového fondu24. Podílový list může mít formu listinnou a v tom případě se bude jednat o cenný 

papír na řad nebo na jméno, případně může být zaknihovaný25. 

 V případě otevřeného podílového fondu je s podílovým listem jím vydaným spojeno právo 

podílníka na jeho odkup, a to na účet tohoto fondu, a jejich počet, který může podílový fond vydat, 

není omezen26. Odkoupení podílového listu je spjato s časovými maximy dle § 132 ZISIF  

a to od 3 dnů do 2 let v závislosti na míře likvidity daného typu fondu či na míře regulace. 

Odkupování a vydávání podílových listů je také možno pozastavit z rozhodnutí 

obhospodařovatele, a to podle      § 134 ZISIF. S podílovými listy uzavřeného podílového fondu 

toto právo odkupu spojeno není a počet podílových listů, a tedy i podílníků je, jak plyne již z názvu 

samotného, uzavřen. Ve statutu podílového fondu je možné podílníkům přiznat právo  

na odkoupení podílových listů27 za určitých podmínek a tím podílový fond částečně přiblížit fondu 

otevřenému. 

 Podílový list může mít formu listinnou, v tom případě se bude jednat o cenný papír na řad, 

nebo na jméno, případně může být však i zaknihovaný. 

 V případě akciových společností je stejně tak možné využít jak otevřeného, tak uzavřeného 

typu. Akciovou společností uzavřeného typu myslím klasickou akciovou společnost podle Hlavy 

V zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále „zákon o obchodních 

korporacích“). Otevřená akciová společnost je pak novým podtypem akciové společnosti, kterou 

ZISIF zavádí, a to Akciová společnost s proměnným základním kapitálem (dále „SICAV“). 

Zkratka SICAV vychází z francouzského „Société d’investissement à Capital Variable“ a stala  

se natolik populární, že se pro označení této formy společnosti používá nejen v cizině, ale i České 

republice a jeho použití v označení investičního fondu umožňuje i český ZISIF. Tato nová úprava 

se inspirovala v úpravě Německé a jejím hlavním účelem je: „…umožnit vznik investičního fondu, 

který v sobě spojuje výhody vlastní právní subjektivity (ochrana majetku akcionářů/investorů, 

možnost vyšší míry zapojení do rozhodovacích procesů, pokud jde o zásadní otázky, týkající  

se fondu) a výhody otevřené formy subjektu kolektivního investování (vysoká likvidita investice, 

vhodná i pro retailové investory) …28“. 

Na rozdíl od klasické akciové splečnosti, pro kterou § 246 odst. 2 zákona o obchodních 

korporacích stanovuje základní kapitál alespoň 2 000 000 Kč nebo 80 000 EUR, požaduje § 155 

odst. 1 ZISIF zapisovaný základní kapitál pouhou 1 Kč či 1 EUR. Ten vzniká úpisem 

 
24 § 115 ZISIF 
25 § 117 ZISIF 
26 § 128 ZISIF 
27 § 146 ZISIF 
28 Důvodová zpráva k zákonu č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, K § 154. 
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zakladatelských akcií, s níž nemůže být spojeno práva odkupu na účet společnosti a nelze  

ji přijmout k obchodování na evropském regulovaném trhu29. Zbytek základního kapitálu 

 je, jak již z názvu výplývá, proměnné povahy a je tvořen fondovým kapitálem. Druhým druhem 

akcií jsou akcie investiční, s nimiž již je spojeno právo na odkup na účet společnosti nebo 

podfondu, k němuž byly vydány a odkupem zanikají. Oba druhy akcií jsou však vydávány pouze 

jako kusové a je přímo zakázáno vydávat akcie s jmenovitou hodnotou (neboť jejich hodnota  

je odvozena od hodnoty fondového kapitálu). Je však umožněno, aby byly vydávány investiční 

akcie, se kterými jsou spojena různá práva30. Těmi mohou být například prioritní investiční akcie 

a výnosové investiční akcie – zde by se jednalo o redistribuci fondového kapitálu mezi různými 

držiteli investičních akcií podle aktuálního vývoje jeho hodnoty31. 

Standardní fond32 může, stejně jako fond speciální, mít pouze formu podílového fondu,  

či akciové společnosti. Jeho zvláštností ovšem je, že se může jednat pouze o otevřený podílový 

fond, či SICAV. Stejný požadavek je dále kladen i na speciální fondy investující do nemovitostí, 

s účastí v nemovitostní společnosti anebo investující jako fond peněžního trhu, či jako krátkodobý 

fond peněžního trhu33.  

Změna formy fondu kolektivního investování je možná, ovšem pouze jednosměrně. 

Podílový fond lze přeměnit na akciovou společnost s proměnlivým základním kapitálem 

(v případě uzavřeného podílového fondu i na prostou akciovou společnost), přeměna na podílový 

fond ovšem zákonem povolena není, a tedy na základě § 174 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., 

Občanský zákoník (dále „nový občanský zákoník“) není možná. Povolená je však přeměna 

uzavřeného podílového fondu na fond otevřený a také fondu speciálního na fond standardní34. 

V obou případech se jedná o změnu na legislativně více sešněrovanou právní formu, a naopak není 

umožněno, aby fond nabyl formu, nad kterou je méně přísný dohled, což by mohlo vést k ohrožení 

zájmů investorů. 

 Fond musí splnit i další požadavky uložené směrnicí UCITS35. Jedná se například  

o povinnost svěřit depozitáři aktiva za účelem úschovy, která byla zavedena již směrnicí UCITS 

 
29 § 159 ZISIF 
30 PIHERA, Vlastimil. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 

2015, s. 438. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 9788074787836 
31 Manažerské shrnutí stanoviska ke konstrukci PIA / VIA akcií [online]. In: . Praha: Ernst & Young, 2020, 15. 7. 2020 

[cit. 2021-8-16]. Dostupné z: 

https://www.salutemfund.cz/uploads/uploads/b336eeac66fd91238d8b376a928737028e0db9e338e79068ba8b1

915c8e425cd.pdf 
32 V textu alternativně nazýván i UCITS fond. 
33 § 100 ZISIF 
34 § 414 a dále ZISIF 
35 § 94 ZISIF 
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I36 a o níž budu hovořit dále. Ta také omezila možnosti investic fondů v Oddílu V, Článku 19 

– je možné investovat například do převoditelných cenných papírů přijatých ke kotování na burze 

či na jiném regulovaném trhu cenných papírů v některém členském státě nebo za splnění určitých 

podmínek do nedávno emitovaných převoditelných cenných papírů37. Tato omezení se snaží 

redukovat případné investice do rizikovějších typů aktiv a společně s dalšími omezeními  

na investiční fondy kladené zvyšují důvěrů potenciálních investorů. Soulad s UCITS požadavky 

je tak silným marketingovým nástrojem a uznávanou značkou „kvality“ investičního fondu38. 

Speciální fond39 je poté zbytkovou podkategorií fondů kolektivního investování. Ty spadají 

především pod regulaci směrnice AIFMD a patří tak do široké kategorie tzv. „alternativích 

investičních fondů“. Tento pojem je obecně používán pro investiční fondy nespadající  

do působnosti směrnice UCITS, s vyjímkou značně specifických podlimitních alternativních 

investičních fondů, o nichž budu dále hovořit v kapitole o depozitáři samotném, konkrétně v sekci, 

kde hovořím o investičních fondech se specializací na kryptoměny a blockchainové technologie. 

Český zákonodárce zde zvolil využítí možnosti stanovené směrnicí AIFMD poskytnout zvýšenou 

ochranu tzv. „neprofesionálním investorům“40, někdy také označovaným jako retailoví investoři. 

Stanovením přísnějších pravidel se tak právě z široké kategorie alternativních investičních fond, 

do nichž spadají i fondy kvalifikovaných investorů o nichž budu hovořit dále, vyprofilovávají 

fondy speciální, které se s požadavky na ně kladenými blíží fondům pod přísnou regulací směrnice 

UCITS (tedy fondy standardní). 

Tyto fondy jsou na žádost obhospodařovatele a po splnění zákonných náležitostí zapsány 

do seznamu vedeného Českou národní bankou41. Jedná se o seznam investičních fondů s právní 

osobností, v případě investičních fondů ve formě akciové společnosti, popřípadě pak o seznam 

podílových fondů42. 

Jak jsem výše zmiňovala, pro fondy kolektivního investování je příznačné shromažďování 

peněžních prostředků vydáváním investičních akcií a podílových listů. V závislosti na jejich typu 

 
36 Oddíl IV, Článek 14, bod 1 směrnice UCITS I 
37 Pro úplnost dodávám, že tato podmínka je dodnes součástí investičních limitů a to v § 3 odst 1., písm. b) Nařízení 

vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování a § 100 odst 2., 

písm. b) ZISIF. 
38 WHAT IS A UCITS? Understanding investing [online]. Luxembourg: ALFI - Association of the luxembourg fund 

industry [cit. 2021-9-24]. Dostupné z: https://www.alfi.lu/en-gb/understandinginvesting/investing-with-

funds/post/was-ist-ein-organismus-fur-gemeinsame-anlagen-in-w 
39 V textu společně s fondy kvalifikovaných investorů alternativně nazýván i non-UCITS fond. 
40 Kapitola VIII, Článek 43, bod 1 směrnice AIFMD 
41 § 511 ZISIF 
42 § 597 ZISIF 
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může být podmínkou jejich nabídky vydání prospektu43, který obsahuje informace pro investora 

relevantní k zhodnocení vhodnosti případné investice do fondu, jako je například přehled aktiv  

a pasiv, zisků a ztrát, či celkové finanční situace fondu44. Z této povinnosti jsou vyjmuty fondy 

standardní, jelikož se nikdy nejedná o subjekt kolektivního investování uzavřeného typu45  

a z fondů speciálních tam spadá pouze uzavřený podílový fond a fond ve formě akciové 

společnosti. 

2.2. Fondy kvalifikovaných investorů 

Investování fondů kvalifikovaných investorů v mnohém připomíná kolektivní investování, 

o němž jsem se již zmínila výše, ovšem v jeho definici je možné najít několik zásadních rozdílů. 

V první řade se jedná o právnickou osobu se sídlem v České republice, která je oprávněna 

shromažďovat peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci. Pojetí věci je díky § 489 nového 

občanského zákoníku chápáno velmi široce a jedná se o vše, co je rozdílné od osoby a slouží 

potřebě lidí, v tomto případě se musí však jednat pouze o věci, jimiž jsme schopni přiřknout 

peněžitou hodnotu. Může se tak jednat o movité i nemovité, hmotné i nehmotné věci. Překvapivě 

se tak vstupní investicí mohou stát i převoditelná práva či know-how.  

 Jak již ze samotného označení vyplývá, podílet se na fondu kvalifikovaných investorů 

může pouze osoba, které splňuje definici kvalifikovaného investora podle § 272 ZISIF. Vymezení 

toho, kdo za kvalifikovaného investora může být považován, byla při tvorbě ZISIF přebrána 

z lucemburské úpravy46. Tím je v první řadě profesionální zákazník podle zákona č. 256/2004 Sb., 

zákon o podnikání na kapitálovém trhu (dále „zákon o podnikání na kapitálovém trhu“), tedy 

osoba uvedená v § 2a zákona o podnikání na kapitálovém trhu, odst. 1, či odst. 2. Je jím například 

banka, pojišťovna, Česká národní banka či Světová banka. Dále je za něj považována i právnická 

osoba založená za účelem podnikání, která splňuje alespoň dvě ze tří kritérií (aktiva ve výši 

alespoň 20 milionů EUR, vlastní kapitál alespoň 2 miliony EUR, roční úhrn čistého obratu alespoň 

40 milionů EUR). 

 Zásadním pro majetnější investory jsou písmena i) a h) § 272 ZISIF, které  

za kvalifikovaného investora označují i osobu, která investovala alespoň ve výši 125 000 EUR, 

popřípadě 1 000 000 Kč, jestliže se obhospodařovatel či administrátor fondu důvodně domnívá, 

že tato investice odpovídá jeho finančním možnostem a zájmům. Tato osoba také musí učinit 

 
43 Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be 

published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing 

Directive 2003/71/EC 
44 Čl. 6 tamtéž 
45 Čl. 1, bod 2, písm. a) tamtéž 
46 Důvodová zpráva k zákonu č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, K § 272. 
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prohlášení, ve kterém potvrdí, že je obeznámena s riziky spojenými s takovou investicí. Takové 

prohlášení nesmí být součástí podmínek nimiž se řídí smlouva mezi stranami a dále musí být 

podepsáno a učiněno písemně a samostatně. Je také možné, aby byla částka investice naplněna  

i investicí do několika fondů jednoho obhospodařovatele. V žádném případě, však výše investice 

nesmí v důsledku jednání investora klesnout pod zmiňovanou hranici, s výjimkou ukončení 

investice do fondu kvalifikovaných investorů, a tedy zaniknutím statusu kvalifikovaného 

investora. V důsledku toho, je tedy nutné, aby docházelo k udržování výše investice převyšující 

stanovený limit po celou dobu investice do fondu kvalifikovaných investorů, neboť se nejedná  

o podmínku, kterou stačí naplnit pro vstup, ale je také předpokladem k udržení statusu 

kvalifikovaného investora. Mimo jiné v tomto požadavku komentářová literatura spatřuje nejen 

zákaz investoru saotnému, aby k takovému jednání nedošlo, ale také zákaz obhospodařovateli,  

aby takovýmto požadavkům investora na snížení investice pod zákonný limit vyhověl47. Na rozdíl  

od kolektivního investování, kde se jedná především o retailové zákazníky, je zde tedy na případné 

investory kladen vyšší požadavek.  

Zákon zde také hovoří více kvalifikovaných investorech, z čehož lze usoudit, že je jejich 

minimální počet roven dvěma. Výjimku z tohoto pravidl stanovuje § 95 odst. 2 ZISIF, ten zavádí 

možnost fondu kvalifikovaných investorů s jedním investorem a to za splnění podmínky, že je 

společníkem, podílníkem, nebo obmýšleným tohoto fondu například stát, či mezinárodní finanční 

organizace. U nich lze pracovat s předpokladem, že je například stát zakládá s úmyslem podpory 

domácí ekonomiky. Další možností je pak jedinost kvalifikovaného investora, který investuje  

na základě smlouvy ve prospěch jiných kvalifikovaných investorů. Zde se může jednat například 

o obchodníka s cennými papíry či penzijní fondy48.  

Fond tyto prostředky od investorů shromažďuje vydáváním účastnických cenných 

papírů či tak, že se kvalifikovaní investoři stávají jeho společníky. Pojem účastnického cenného 

papíru zákon definuje v § 631 ZISIF:  

„(1) Účastnickým cenným papírem se pro účely tohoto zákona rozumí 

a) cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír, se kterým je spojen podíl na základním 

kapitálu či srovnatelné veličině právnické osoby nebo na hlasovacích právech v této 

právnické osobě, a 

b) cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír vydávaný právnickou osobou, se kterým  

je spojeno právo cenný papír nebo zaknihovaný cenný papír uvedený v písmeni a) získat. 

 
47 ŠOVAR, Jan. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 

s. 632. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 9788074787836. 
48 Důvodová zpráva k zákonu č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, K § 95 a 96. 
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(2) Za účastnický cenný papír se pro účely tohoto zákona nepovažuje zakladatelská akcie.“ 

Jedná se o speciální úpravu oproti definici účastnických cenných papírů obsaženou v § 245 zákona 

o obchodních korporacích. Těmito cennými papíry jsou především akcie, zatimní listy, kmenové 

a investiční listy, ale i opční listy a prioritní s vyměnitelné dluhopisy49. Shromážděné peněžní 

prostředky nebo penězi ocenitelné věci pak na základě určené investiční strategie založené 

zpravidla na principu rozložení rizika investuje, a to ve prospěch svých kvalifikovaných investorů 

a dále spravuje tento majetek. 

 Mimo právnické osoby může být fondem kvalifikovaných investorů i podílový fond, jehož 

definice v rovině investování fondu kvalifikovaných investorů se liší tím, že ze své povahy může 

vydávat pouze podílové listy. 

 Poslední možností je fond kvalifikovaných investorů v podobě svěřeneckého fondu.  

Ten však k tomu musí splnit určité podmínky. Jedná se o mnohost obmýšlených, kteří jsou 

stanoveni ve statutu a jedná se o zakladatele tohoto svěřeneckého fondu či ti, kteří majetek tohoto 

fondu zvýšili pomocí smlouvy. Dochází zde tedy k jednotě osoby obmýšlených a zakladatele, 

potažmo přispěvovatele, která není vyžadovaná podle obecné úpravy svěřeneckého fondu50. Tato 

jednotnost odpovídá logice následované naskrz všemi investičními fondy, kdy je investor zároveň 

osobou, jež náleží právo na plnění. Zároveň je třeba aby byl tento fond zřízen za účelem 

investování na základě určené investiční strategie, založené zpravidla na principu rozloženého 

rizika, ve prospěch jeho obmýšlených. Jedná se tedy ve své podstatě o stejný požadavek, který  

je kladen i na fond kvalifikovaných investorů v podobě podílového fondu či právnické osoby. Není 

tedy možné, aby byl tento fond zřízen za soukromým či veřejně prospěšným cílem51. Zákon  

pro svěřenecký fond stanovuje i další pravidla v § 148–153 ZISIF, jako například to, že jeho 

svěřeneckým správcem může být pouze ten kdo má povolení být obhospodařovatelem  

či že je možné jej vytvořit pouze na základě smlouvy.  

2.3. Subjekty podílející se na správě investičních fondů v České republice 

Pro správné fungování fondu zákon požaduje spolupráci několika subjektů, s pevně 

stanovenou oblastí působnosti. Úprava zákona však v této oblasti není rigidní a umožňuje  

tak několik možností, jak pravomoci jednotlivých subjektů zkombinovat a díky tomu je tak možné 

strukturu přizpůsobit situaci daného investičního fondu. Mezi hlavní subjekty podílející  

 
49 BERAN, Jiří. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 

s. 1571-1572. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 9788074787836. 
50 § 1457 nového občanskéh zákoníku 
51 ŠOVAR, Jan. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015, 

s. 322. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 9788074787836. 
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se na správě investičních fondů patří obhospodařovatel, administrátor, depozitář a hlavní 

podpůrce. Nejsou však subjekty jedinými. Činnost investičního fondu ovlivňují i například 

manažeři portfolií či samotná Česká národní banka. Ne všechny tyto subjekty však budou  

při správě fondu vždy přítomny, neboť jejich působnost bude vykonávat jiný ze subjektů 

(například situace, kdy obhospodařovatel vykonávat i administraci fondu). 

 

Obrázek 2 - Uspořádání správy investičního fondu52 

 

 Ačkoliv se má práce zaměřuje právě na depozitáře samotného, považuji za nutné se alespoň 

v krátkosti zmínit i o ostatních subjektech správy investičních fondů, neboť na ně je v textu často 

odkazováno a spolupráce s nimi je značnou částí činnosti depozitářské. 

2.3.1. Obhospodařovatel 

Obhospodařovatelem investičního fondu a jeho podfondů je subjekt, spravuje majetek 

tohoto fondu, investuje na jeho účet a řídí rizika s tímto investováním spojená53. Tím může být 

investiční společnost nebo samosprávný investiční fond (investiční fond s právní osobností), kteří 

mohou obhospodařovávání fondu či sama sebe provádět na základě povolení uděleného Českou 

národní bankou. Je mu věnována část druhá ZISIF. 

 

2.3.2. Administrátor 

Jak již ze samotného názvu vypovídá, administrátorem je subjekt provádějící administraci 

investičního fondu, jež zahrnuje činnosti v zákoně taxativně vyjmenovány § 38 ZISIF. Jedná  

se mimo jiné o vedení účetnictví, poskytování právních služeb a oceňování majetku a dluhů fondu. 

Administrátorem může být v případě standardního fondu pouze jeho obhospodařovatel, u jiných 

 
52 Jak spravovat fond FKI. AMISTA [online]. Prha [cit. 2021-9-25]. Dostupné z: https://www.amista.cz/jak-spravovat-

fond-fki.html . Původní struktura upravena o názvosloví z promotéra na hlavního podpůrce. 
53 § 5 a 6 ZISIF 

 Hlavní podpůrce 

https://www.amista.cz/jak-spravovat-fond-fki.html
https://www.amista.cz/jak-spravovat-fond-fki.html
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druhů fondu pak subjekt splňující podmínky na něj kladené. Mezi tyto podmínky patří například 

požadavky na kapitál v části třetí, Hlavě III ZISIF. Zákon rozlišuje ještě pojem „hlavní 

administrátor“. Jedná se o právnickou osobu se sídlem v České repulice, které bylo uděleno 

povolení Českou národní bankou provádět administraci fondů, ovšem není oprávněna provádět  

i její obshodpodařování. 

Oddělení administrace a obhospodařování je v důvodové zprávě k ZISIF prakticky 

demonstrováno takto: „Nejlépe lze koncepci odděleného obhospodařování a administrace 

demonstrovat na konkrétním případu: Investiční společnost, která obhospodařuje fond 

kvalifikovaných investorů, se rozhodne, že se chce plně věnovat jeho obhospodařování a nechce 

provádět jeho administraci. V takovém případě má dvě možnosti: 1) ve statutu tohoto fondu  

se označí jako obhospodařovatel a jako administrátora uvede jinou, k tomu oprávněnou, osobu; 

2) ve statutu tohoto fondu se označí jako obhospodařovatel i administrátor, ale podstatnou částí 

administrace pověří jinou osobu nebo jiné osoby (outsourcing administrace). V prvním případě 

již označením jiné osoby jako administrátora investičního fondu se nese odpovědnost  

za administraci tato osoba a tato osoba odpovídá i za všechny další osoby, které pověří výkonem 

určitých činností v rámci administrace. V druhém případě je obhospodařovatel (ve funkci 

administrátora) stále odpovědný za veškerou činnost zahrnutou v rámci administrace, a to bez 

ohledu na to, zda jejím výkonem pověřil jiného či zda takto pověřená osoba pověřila dalšího.“ 

2.3.3. Hlavní podpůrce 

Tímto subjektem se zabývá část pátá ZISIF a jedná se o osobu, která je na základě smlouvy 

obhospodařovatelem fondu či obhospodařovatelem a depozitářem fondu oprávněna provádět 

finanční služby. Jedná se o službu vypořádání obchodů a také, za účelem podpory financování 

fondu, poskytování nebo přenechávání peněžních prostředků či investičních nástrojů fondu. 

Činnost může být rozšířena i o jiné podpůrné činnotti jako poskytování technologické podpory  

či držení majetku fondu za účelem provádění podpůrné činnosti. Zákonodárce o hlavním podpůrci 

v důvodové zprávě k ZISIF říká, že: „Jedná se o vymezení tzv. prime brokera, který obvykle 

poskytuje služby hedgovým fondům na vlastní účet (funguje jako protistrana fondů) a který dosud 

často fungoval i jako depozitář pro tyto fondy. V AIFMD dochází k oddělení těchto dvou služeb 

(prime brokerage a depozitářské funkce) s cílem zvýšit ochranu majetku fondů.“ 

Hlavní podpůrce může za splnění na něj kladených požadavků vykonávat i činnost 

depozitářskou. Tyto požadavky jsou formulovány velmi rozumně, je nutné splňovat podmínky  

pro výkon činnosti depozitáře a zároveň mít výkon obou činností od sebe vzájemně oddělen.  

Je nutné také připravit postupy pro řešení případných střetů zájmu obou rolí. 
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2.4. Vývoj počtu investičních a penzijních fondů v ČR a EU 

 Depozitář je zásadním prvkem v kontrole investování investičních i penzijních fondů, 

neboť chrání prostředky vložené investory. Důležitost jeho postavení je však často ze strany 

veřejnosti, či fondů samotných zpochybňována, a to především kvůli zvýšené administrativní 

náročnosti, která s depozitářkou kontrolou neodmyslitelně souvisí. Určitý stupeň zatížení fondů 

prováděnou kontrolou je však dle mého názoru jednoznačně vykoupena zvýšenou mírou 

bezpečnosti investice a neměl by tak být argumentem proč činnost depozitáře jakkoliv omezovat. 

Jinou otázkou samozřejmě je, jak průběh prováděné kontroly optimalizovat, a tím s ní spojenou 

administrativu snížit. 

 Jedním ze způsobů, jak lze nutnost kontroly investování fondů přiblížit, je pomocí 

statistických údajů, které ukazují nejen současnou situaci spoření domácností, ale i růstový trend, 

který lze ve fondovním investování do budoucna očekávat. Zvětšení počtu subjetků i objemu 

vložených prostředků samozřejmě vede ke snížené kontrolovatelnosti, podobně jako je tomu 

v případě daňových kontrol na území hlavního města Prahy. Proto je spíše otázkou, zda místo 

omezení depozitářské činnosti není naopak žádoucí například rozšíření existujících depozitářů, 

případně vznik nových. Této otázce se budu věnovat na závěr této kapitoly.  

Investiční fondy jsou společně s fondy penzijními nejpopulárnější formou spoření českých 

domácností pomocí finančních institucí (pomineme-li samozřejmě krátkodobé ukládání 

finančních prostředků na běžných účtech)54 a množství peněz v nich uložených stále roste,  

jak je možné vidět na datech uvedených na Obrázku 3. Na konci roku 2019 dosáhl majetek  

ve fondech 557,09 miliardy Kč55 a na konci roku 2020 až 566,5 miliardy Kč56, což znamená,  

že mírný růst pokračoval i přes období nejistoty vyvolané celostátním lockdownem a výskytem 

COVID-19. V případě penzijních fondů se na konci roku 2019 jednalo o částku 483,5 miliardy Kč 

a na konci roku 2020 díváme na částku 522,9 miliardy Kč, tedy zde je růst přímo skokový  

a při pohledu na Tabulku 1 lze říct, že srovnatelný s předchozím rokem. 

 
54 Viz Graf 1 
55 Výroční tisková zpráva AKAT – HODNOTA INVESTIC V ČESKÉ REPUBLICE DOSAHUJE 1,58 BILIONU. 

In: AKAT ČR [online]. Praha: Asociace pro kapitálový trh České republiky, 2020, 3. března 2020 [cit. 2020-12-

27]. Dostupné z: https://www.akatcr.cz/Dokumenty/Aktuality/v253rocn237-tiskov225-zpr225va-akat-hodnota-

investic-v-cesk201-republice-dosahuje-158-bilionu 
56 Tabulka 1 
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Obrázek 3 - Rozložení úspor českých domácností 2015-202057  

 

v mld. Kč 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Netermínované vklady 1550.6 1755.7 1958.5 2139.7 2276.6 2661 

TV bez stavebního spoření 283.9 265 271.1 221.4 234.5 178 

Stavební spoření 379.7 358.3 292.2 349.9 356.6 359.8 

Penzijní fondy 351.1 380.8 412.8 446.3 483.5 522.9 

Životní pojištění 270.8 278.8 277.1 265.2 267.6 268.4 

Investiční fondy 332.8 375.8 433.7 451.6 520.4 566.5 

Dluhové cenné papíry 232.2 197.8 161.5 128.6 145.3 158.3 

Kótované akcie 53.5 58.1 71.8 69.7 78.9 260.6 

Celkem 3454.6 3670.3 3878.7 4072.4 4363.4 4975.5 

Tabulka 1 - Rozložení úspor českách domácností 2015 - 202058 

      

 Rozložení úspor českých domácností je v dlouhodobějším horizontu vcelku stabilní,  

jak je vidět na Obrázku 3. Meziročně lze pozorovat pomalý pokles peněžních prostředků 

uložených do stavebního spoření, což jistě vyplývá nejen z celkové nelibosti moderní doby 

k termínovaným vkladům obecně, ale i vnímané dlouhodobé nevýhodnosti úročení těchto vkladů. 

Obdobný mírný pokles je možné vidět i na hodnotách životního pojištění. Hodnoty ve vztahu 

k investičním a penzijním fondům jsou však poměrově dlouhodobě relativně stabilní  

a lze předpokládat, že k jejich významnému poklesu nedojde ani po úplném vyhodnocení dat  

 
57 Vlastní tvorba, zdroj dat: Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2020 [online]. In: . Praha: Ministerstvo financí 

České republiky, Odbor Finanční trhy I, 2021, 2.7.2021, s. 10 [cit. 2021-9-25]. Dostupné z: 

https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-sektor/financni-stabilita-a-dohled/vyvoj-financniho-trhu/2020/zprava-o-

vyvoji-financniho-trhu-v-roce-2-42320 
58 Tamtéž 
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za covidem zasažený rok 2021, protože ačkoliv v průběhu roku docházelo k výrazným výkyvům 

hlavně na straně investičních fondů, lze předpokládat, že s pomalou stabilizací finančních trhů 

došlo i ke stabilizaci v oblasti investovaných prostředků. Konečně covidem byl značně ovlivněn  

i rok 2020, a to, jak březnovým pádem akcií, tak i dlouhodobou nejistotou v důsledku jednotlivých 

vln pandemie, a to bez významné změny v rozložení úspor domácností. Zmínila bych se ještě 

k výraznému navýšení, které je možné pozorovat v oblastni kótovných akcií v roce 2020. Ačkoli 

by se mohlo zdát, že došlo k značnému nárůstu zájmu populace k investování s akciemi, je tento 

nárůst z velké části způsoben vlivem metodické změny užívané k odhadu částky kótovaných akcií 

pro české domácnosti. Nelze ovšem pominout, že část nárůstu je možné přičíst i výše zmíněnému 

březnovému pádu a následnému nákupu a spekulaci na budoucí růst. 

 Z tabulky 1 je poté možné vidět, že ačkoliv v rozložení úspor samotných nedochází 

k velkému výkyvu, tak z hlediska hodnot samotných lze pozorovat značný růst. Tento růst  

je objemově nejvýznamější v oblasti netermínovaných vkladů, což je však i poměrově 

nejvýznamější položkou. Co se však hodnot úspor v investičních a penzijních fondech týče 

Ministerstvo financí však ve své zprávě konstatuje, že: „Úspory domácností v investičních  

i penzijních fondech vykázaly v roce 2020 z hlediska sledovaného období podprůměrný růst  

a podíly obou těchto produktů na celkových úsporách po postupném růstu v předchozích letech  

v roce 2020 mírně poklesly.“59 Tento pokles osobně nepovažuji za příliš významný a očekávám 

jeho korekci po finalizaci vyhodnocení výsledků za rok 2021. 

  

  

Obrázek 4 - Prostředky fondu dle domicilu (v mld. Kč)60 

 
59 Tamtéž 
60 Vlastní tvorba, Zdroj dat: Tamtéž, str. 37-38. 
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Obrázek 5 - Prostředky fondů dle druhu fondu61 

 

 Obecně převažují konzervativnější investice hlavně do smíšených fondů, které obecně 

investují do rizikovějších akcií a nebezpečí vyrovnávají investicí do státních a dalších stabilních 

dluhopisů. Tyto druhy fondu také v domácím prostředí meziročně zažily nejvýznamější nárůst  

o 38,7 miliardy Kč. Na druhé místo v růstu je pak možné řadit fondy akciové, které zažily přibližně 

poloviční růst o 15,3 miliardy Kč, naopak propad zažily fondy dluhopisové a to o 4,6 miliardy Kč 

oproti roku 201962.  

 

Obrázek 6 - Vývoj počtu investičních fondů a podfondů v ČR63 

 
61 Vlastní tvorba, Zdroj dat: Tamtéž. 
62 Tamtéž. 
63 Vlastní tvorba. Zdroj dat: Seznam investičních fondů [online]. Praha: Česká národní banka [cit. 2021-9-26]. 

Dostupné z: https://www.cnb.cz/cs/statistika/menova_bankovni_stat/seznamy-instituci-pro-potreby-menove-a-

financni-statistiky/seznam-investicnich-fondu/index.html Poznámka: V grafu nejsou zahrnuty fondy peněžních 

trhů. 
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Obrázek 7 - Porovnání UCITS vs. NON UCITS v ČR64 

Z Obrázku 6 je možné vidět, že množství investičních fondů roste relativně lineárním 

tempem, tento graf obsahuje, jak UCITS fondy (standardní fondy), tak i fondy NON – UCITS 

(speciální fondy a fondy kvalifikovaných investorů), tedy fondy nepodléhající směrnici UCITS 

v období od roku 2006 do začátku druhé poloviny roku 2021. Obecně lze říct, že takovýto růst 

naznačuje stále vyšší zájem veřejnosti využívat investiční fondy jako možnost zhodnocení svých 

peněžních prostředků. Obrázek 7 poté zahrnuje stejné období jako Obrázek 6, ale lze z něj vyčíst, 

že se na tomto růstu velkou měrou podílí právě NON-UCITS fondy, zatímco počet UCITS  

se zvyšuje o pouhé jednotky ročně a od roku 2018 dokonce stagnuje na hodnotě 6265. Tento 

nepoměr vůči UCITS fondům si vysvětluji mírnější regulací, a tedy lepší možností volby investice 

na míru a konečně také možnosti vyšších zisků, byť za cenu snížené bezpečnosti. Dále  

je pak v oblasti UCITS fondů regulace natolik přísná, že je těžké se pro jednotlivé fondy odlišit  

od již stávajících zavedených fondů a přitáhnout tak dostatek nových investorů. Ve sledovaném 

období se množství UCITS fondů přibližně ztrojnásobilo z 23 na 62. U NON-UCITS fondů ovšem 

došlo k růstu mnohem výraznějšímu, v roce 2020 se jedná o 487 fondů, což je více než 

desetinásobek počtu 46 z roku 2006 a na počátku druhého pololetí roku 2021 se dostáváme 

dokonce na počet 540 fondů. Jedná se o v sledovaném období jeden z nejvyšších přírůstků  

a je otázkou o kolik se ještě do konce roku 2021 změní. 

 

 
64 Tamtéž 
65 K stagnaci dochází od roku 2018 až do v současné době nejnověji zveřejněné statistiky ČNB za červenec 2020. 
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Obrázek 8 - Počet FKI a jejich objem majetku66 

 

 

Obrázek 9 - Poměr uzavřených a otevřených fondů v ČR67 

 

 Pro úplnost je možné na Obrázku 8 pozorovat růst objemu obhospodařovaného  

a administrovaného majetku ve fondech kvalifikovaných investorů jako i růst jejich počtu do konce 

roku 2020 oproti růstu počtu fondů kolektivního investování. Z porovnání obou křivek je možné 

 
66 Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2020 [online]. In: . Praha: Ministerstvo financí České republiky, Odbor 

Finanční trhy I, 2021, 2.7.2021, s. 37 [cit. 2021-9-25]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-

sektor/financni-stabilita-a-dohled/vyvoj-financniho-trhu/2020/zprava-o-vyvoji-financniho-trhu-v-roce-2-42320 
67 Tamtéž 
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usoudit, že za většinu růstu počtu NON-UCITS fondů může právě růst počtu fondů kolektivního 

investování.  Z Obrázku 9 je pak možné vyčíst nakolik výrazně převažují fondy otevřené nad 

uzavřenými. Tento nepoměr je způsoben speciální povahou uzavřených investičních fondů.  

Ty jsou obecně určeny pro zkušenější investory a většinou sledují konkrétní záměr v rámci 

zdravotnictví, technologického sektoru, či energetiky. Jak již z tohoto krátkého popisu vyplývá, 

nejedná se o běžnou záležitost, u níž by se dalo očekávat větší rozšíření v naší ekonomice68. Větší 

popularity se jim dostává například v anglosaských zemích. 

 

 

Obrázek 10 - Vývoj počtu penzijních fondů v ČR69 

 

Obrázek 11 - Struktura prostředků v účastnických fondech v ČR70 

 
68 Kolektiv autorů - redakce. Otevřené vs. uzavřené fondy [online]. In: . Praha: Investičníweb, 2009, 18. 6. 2009 [cit. 

2021-9-26]. Dostupné z: https://www.investicniweb.cz/investice/fondy/otevrene-vs-uzavrene-fondy 
69 Vlastní tvorba. Zdroj dat: Seznam penzijních fondů [online]. Praha: Česká národní banka [cit. 2021-9-26]. Dostupné 

z: https://www.cnb.cz/cs/statistika/menova_bankovni_stat/seznamy-instituci-pro-potreby-menove-a-financni-

statistiky/seznam-pf/index.html Poznámka: Statistika Česká národní banky obsahuje data pouze od roku 2019. 
70 Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2020 [online]. In: . Praha: Ministerstvo financí České republiky, Odbor 

Finanční trhy I, 2021, 2.7.2021, s. 42 [cit. 2021-9-25]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/soukromy-

sektor/financni-stabilita-a-dohled/vyvoj-financniho-trhu/2020/zprava-o-vyvoji-financniho-trhu-v-roce-2-42320 
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Obrázek 12 - Vývoj prostředků III. pilíře 

 

 Podíváme-li se na vývoj počtu transformovaných a účastnických fondů na Obrázku 10,  

je zřejmé, že k jejich růstu dochází jen zřídka a v případě transformovaných fondů již z důvodu 

přechodu systému na fondy účastnické vůbec. Je to dáno specificitou účastnických fondů,  

a to jak jejich účelem, tak i silně restriktivní zákonou regulací. Nárůst od konce roku 2020 o tři 

účastnické fondy je důsledkem vzniku nové penzijní společnosti Rentea, která je součástí finanční 

skupiny Partners. Objem prostředků v doplňkovém penzijním spoření však, jak je možné vidět  

na Obrázku 12, stabilně roste. Rozložení těchto prostředků je pak možné vidět na Obrázku 11,  

kde je patrné. že v průběhu let dochází k odklonu od dříve majoritních povinných konzervativních 

fondů a v roce 2020 se dostáváme k relativní vyrovnanosti druhů účastnických fondů. Tento 

odklon je také vítaným, protože povinné konezrvativní fondy sice mají nejnižší míru rizika,  

ale jedná se i o vysoce regulovaný účastnický fond, kde lze jen těžko očekávat jakkékoliv výrazné 

zhodnocení vložených peněžních prostředků. Jedná se přeci jen o fond vhodný spíše pro starší 

investory blížící se důchodového věku, kteří se snaží hodnotu uspořených prostředků spíše udržet 

a neriskovat jejich snížení. V případě mladších generací je doporučováno zvolit agresivnější 

strategie, které nabízí vyšší šanci růstu aktuální hodnoty penzijní jednotky. Rozvrstvování 

vložených prostředků a jejich pozvolné vyrovnávání je také podpořeno doporučováním kombinace 

několika investičních strategií najednou ze strany penzijních společností a finančních poradců  

a také možnosti zvolení různých reinvestičních strategií, které v dlouhodobém horizontu zajišťují 

přelévání peněz mezi jednotlivými účastickými fondy jedné penzijní společnosti. 

V následujícím grafu je možné porovnat celkové množství investičních fondů 

v jednotlivých zemích evropského systému centrálních bank. Na první pohled je patrné,  

že co do počtu investičních fondů jsou na prvních místech Lucembursko, Německo, Francie  

a Irsko. V případě Německa a Francie se jedná o logický důsledek toho, že jsou to nejsilnější 
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ekonomiky v Evropské unii71, v případě dalších dvou států, je ale třeba hledat příčiny jinde. 

V případě Irska se bude nejspíše jednat o vliv jejich výhodného daňového režimu a také aktivního 

přístupu zákonodárce v rámci finančního sektoru72.  

 

 

Obrázek 13 - Srovnání IF v ESCB – Q2/202173 

 

Konečně v případě Lucemburska se jedná o zemi, jejíž ekonomika je dlouhodobě 

orientována právě na investiční fondy a jak je z Obrázku 13 vidět, překonává jejich počet v zemi 

18 000. Lucembursko je mimořádně populární pro UCITS fondy, z části i proto, že se jednalo  

o první zemi, která směrnici UCITS 1 v roce 1988 implementovala do národního práva74, jejich 

popularitu je možné pozorovat na Obrázku 14, kde UCITS fondy představují přibližně 2/3 

celkového počtu lucemburských fondů. V Lucembursku je situováno přibližně 40 % všech UCITS 

fondů v Evropském systému centrálních bank. 

 

 
71 CLARK, Daniel. GDP of European countries in 2019. In: Statista [online]. 25.08.2020 [cit. 2020-08-27]. Dostupné 

z: https://www.statista.com/statistics/685925/gdp-of-european-countries/ 
72 The Irish Tax Regime [online]. In: . Dublin: Irish Funds Industry Association [cit. 2020-08-27]. Dostupné z: 

https://www.irishfunds.ie/getting-started-in-ireland/taxation 
73 Vlastní tvorba, použita data Evropské centrální banky z 

https://www.ecb.europa.eu/stats/pdf/money/Cumulated_IF_overview_tables.pdf?c627b03551f8b359bd2a4e1b

8836691d .  Ve statistikách není uváděno Dánsko a došlo již k vynechání výsledků Velké Británie, její výsledky 

ale ani dříve nebyly zveřejňovány. Poznámka: V tomto a následujících grafech znázorňujících státy Evropského 

systému centrálních bank jsou užity standardizované zkratky eurostat viz: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Glossary:Country_codes 
74 ALFI wishes “Happy Birthday” to one of the EU’s strongest brands and the only globally distributed investment 

fund product Two out of three UCITS funds distributed internationally are based in Luxembourg. [online]. In: . 

ALFI, 2020 [cit. 2020-08-27]. Dostupné z: https://www.infinance.lu/actualites/luxembourg-ucits-turned-30 
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Obrázek 14 - Srovnání počtu UCITS vs. NON UCITS fondů v Q2/202175 

 

 

 Účastnické fondy Transformované fondy 

Česká spořitelna, a.s. 14 3 

Komerční banka, a.s. 4 1 

UniCredit Bank Czech 

Republic and Slovakia, a.s. 

16 4 

Tabulka 2 - Penzijní fondy a jejich depozitáři, stav k 17.10.202176 

  

 
75 Viz 31, v grafu použity pouze fondy, u nichž je ve statistikách Evropské centrální banky toto rozlišení uvedeno. 
76 Vlastní tvorba, údaje převzaty ze Seznamů regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu České národní 

banky, 

https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB33.SUBJECTS_COUNTS_DETAIL?p_lang=cz&p_DATUM=03.0

9.2020&p_ses_idx=382 
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 Investiční fond s právní 

osobností 

Podílové fondy 

Česká spořitelna, a.s. 52 52 

Československá obchodní 

banka, a. s. 

55 46 

Komerční banka, a.s. 19 32 

UniCredit Bank Czech 

Republic and Slovakia, a.s. 

51 101 

CYRRUS, a.s. 26 4 

RSJ Custody s.r.o. 3 8 

Conseq Investment 

Management, a.s. 

2 6 

ATLANTIK finanční trhy, a.s. 0 0 

Tabulka 3 - Investiční fondy a jejich depozitáři, stav k 17.10.202177 

 

Jak lze vyčíst z výše uvedených údajů, dominantní postavení v roli depozitářů zaujímají 

banky78, ovšem jako depozitáři pro investiční fondy operují v České republice i tři obchodníci 

s cennými papíry. V případě RSJ Custody s.r.o. je jejich klientela omezena pouze na členy skupiny 

RSJ, a tedy se prozatím nedá hovořit o s bankami srovnatelným postavením na trhu, podobně  

je to tak i v případě Conseq Investment Management, a.s., který v současné době vykonává činnost 

depozitáře pro celkem sedm fondů, které jsou obhospodařovány pomocí Conseq Funds investiční 

společnost, a.s. a patří do skupiny Conseq. Na druhou stranu CYRRUS, a.s. vykazuje rapidní růst 

v počtu klientů. Jako prvního získal 31.12.2019 fond Entropy stage one otevřený podílový fond  

a rok poté evidoval pod svým dohledem již 18 fondů a koncem roku 2021 již 33 fondů.  

Zajímavostí v případě Conseq Investment Management, a.s. 79 je to, že se jedná o první 

nebankovní subjekt (obchodníka s cennými papíry), jehož rozsah oprávnění nezahrnuje pouze 

výkon činnosti depozitáře pro fondy kvalifikovaných investorů, ale i pro fondy standardní  

 
77 Vlastní tvorba, údaje převzaty ze Seznamů regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu České národní 

banky, 

https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB33.SUBJECTS_COUNTS_DETAIL?p_lang=cz&p_DATUM=03.0

9.2020&p_ses_idx=239 Poznámka: V tabulce č. 2 jsou použity údaje za tuzemské investiční fondy s právní 

osobností a podílové fondy, jejichž seznamy je ČNB povinna vést na základě § 597, písm a), b) ZISIF. Podle 

písm. c) téhož ustanovení je veden i seznam investičních fondů majících právní formu svěřeneckého fondu, což 

je jedna z možných forem fondů kvalifikovaných investorů. V současné době ovšem žádný takový fond v České 

republice nepůsobí. 
78 V případě účastnických a transformovaných fondů je jiná možnost nepřípustná, a to na základě § 88 odst. 1 zákona 

o doplňkovém penzijním spoření. 
79 Povolení uděleno k 05.03.2021 

https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB33.SUBJECTS_COUNTS_DETAIL?p_lang=cz&p_DATUM=03.09.2020&p_ses_idx=239
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB33.SUBJECTS_COUNTS_DETAIL?p_lang=cz&p_DATUM=03.09.2020&p_ses_idx=239
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a speciální, stejně jako tomu je i v případě tuzemských depozitářských bank80. Z vyjádření 

společnosti vyplývá, že je jejich úmyslem začít s poskytováním depozitářských služeb pro fondy 

v rámci své skupiny Conseq, ovšem časem plánuje své služby rozšířit i na další subjekty81. Jedná 

se dle mého o další krok v nebankovní konkurenci bankovním subjektům na poli depozitářské 

činnosti a tempo vzniku nových depozitářů v posledních letech nejen potvrzuje rozmach 

investování do investičních a potažmo i penzijních fondů v České republice, ale také naznačuje 

možnost dalšího růstu v řadách depozitářů. Je ovšem otázkou, jaké množství subjektů 

provozujících tuto činnost je tuzemský trh schopen pojmout. 

 

 

Obrázek 15 - Porovnání nasycení trhu ve vztahu k depozitáři investičních fondů82 

Právě tím jsem se snažila zabývat na Obrázku 15, kde je statisticky porovnáno množství 

depozitářů s množstvím investičních fondů se sídlem v téže zemi. Jak je možné vidět, křivky obou 

sum jsou na sebe určitým způsobem navázány a pohybují se v obdobném poměru ve všech 

sledovaných státech. Na jednu stranu je tak možné konstatovat, že slavná neviditelná ruka trhu 

Adama Smitha zřejmě zafungovala, na stranu druhou je nutné zdůraznit, že takovýto povrchní graf 

 
80Povolené činnosti [online]. In: . Praha: ČNB, 2021 [cit. 2021-5-21]. Dostupné z: 

https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB14.POVOLENE_CINNOSTI?p_lang=cz&p_TYP_SUBJEKTU=P&

p_SEQ_ID=3819&p_VER_ID=1007&p_SVR_SEQ_ID=4962&p_SVR_VER_ID=1006&p_ROL_KOD=6&p

_DATUM=21.05.2021&p_CZE_ID=CZ 
81 Conseq se stal depozitářem! Conseq [online]. Praha: Conseq Investment Management, 2021, 23. 03. 2021 [cit. 

2021-5-21]. Dostupné z: https://www.conseq.cz/o-spolecnosti/aktuality/conseq-se-stal-depozitarem! 
82 Vlastní tvorba. Data získaná od orgánů dohledu nad finančních trhů jednotlivých zem, případě z veřejně dostupných 

databází:https://subjekty.nbs.sk/?aa=select_categ&bb=4&cc=&qq=,https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB15.B

ASIC_LISTINGS_RESPONSE_3?p_lang=cz&p_DATUM=18.10.2021&p_hie=HI&p_rec_per_page=25&p_ses_id

x=239 . Dotaz byl položen všem zemím ESCB z Obrázku 13, použitá data jsou od zemí, které odpověděly, popřípadě, 

kde bylo možné požadované informace dohledat z veřejných zdrojů. Z Německa, Nizozemí a Portugalska se mi 

dostalo odpovědi, že veřejně přístupné statistiky o počtu depozitářů nejsou vedeny. 

CZ ES HU LT LV MT PL SK

Porovnání počtu depozitářů na sumu 
investičních fondů

Počet investičních fondů Počet depozitářů

https://subjekty.nbs.sk/?aa=select_categ&bb=4&cc=&qq=
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB15.BASIC_LISTINGS_RESPONSE_3?p_lang=cz&p_DATUM=18.10.2021&p_hie=HI&p_rec_per_page=25&p_ses_idx=239
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB15.BASIC_LISTINGS_RESPONSE_3?p_lang=cz&p_DATUM=18.10.2021&p_hie=HI&p_rec_per_page=25&p_ses_idx=239
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB15.BASIC_LISTINGS_RESPONSE_3?p_lang=cz&p_DATUM=18.10.2021&p_hie=HI&p_rec_per_page=25&p_ses_idx=239
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může dát o stavu trhu pouze velmi obecnou představu. Není zde reflektováno ani to kolik mají 

jednotliví depozitáři pod sebou investiční fondů (jeden velký depozitář může pokrýt více 

investičních fondů než 3 malí), ani to, jaké náročnosti je jejich kontrola (například standardní fond 

vs fond kvalifikovaných investorů). Kupříkladu subjektem, který jako poslední získal v České 

republice povolení k depozitářské činnosti je v současnosti ATLANTIK finanční trhy, a.s.,  

jež zatím oficiálně depozitáře pro žádný investiční ani účastnický fond nevykonává83. Jeho 

odebráním by se tak v bodu křivky týkající se České republiky obě sledované hodnoty přiblížily. 

Jak jsem již poznamenala, tento graf je skutečně pouze orientační, ale i tak lze díky němu 

s mírou opatrnosti konstatovat, že suma depozitářů a investičních fondů v České republice 

v současné době odpovídá evropskému trendu a nepovažuji za rozumné další rozšiřování řad 

depozitářů, alespoň do doby, kdy odpovídajícím tempem tomu nevzroste i množství investičních 

fondů. Nutno také poznamenat, že tento závěr se liší od mého původního záměru v této kapitole, 

kdy v době kdy jsem začala přípravné práce, bylo depozitářů pouze pět a mým záměrem bylo 

doporučit zvýšení jejich počtu na úroveň obdobnou dalším státům Evropské unie. Skutečný vývoj 

situace tak nemohu zhodnotit jinak, než že je rozhodně žádaným. 

 

  

 
83 Stav k 18.10.2021 
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3. Depozitář 

Činnost depozitáře je upravena především pomocí: 

• Část čtvrtá ZISIF, kde jsou mu věnovány tři hlavy pojímající § 60 až § 84.  

• V ZISIF jsou také obsaženy přechodná ostanovení k depozitáři statutárního fondu 

§ 666 – 675. Ty regulovaly činnost depozitáře do uplynutí přechodné doby UCITS 

5 určené dle § 665. Vzhledem k tomu, že daná přechodná doba již uplynula, v této 

práci se těmito přechodnými ustanoveními zabývat nebudu84. 

• Významná úprava je také obsažena ve směrnici UCITS V, která se podrobně věnuje 

právě činnosti depozitářů. 

• Prováděcí nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/438 ze dne 17. 

prosince 2015, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/65/ES, pokud jde o povinnosti depozitářů (dále „nařízení PN-UCITS“). 

• Prováděcí nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. 

prosince 2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, 

depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled (dále „nařízení PN-AIFMD“). 

 

Vzhledem k tomu, že je depozitář významným kontrolním prvkem, jsou na něj kladeny 

náročné požadavky co do organizace, formy a povinností. V případě fondu kolektivního 

investování jím muže být banka sídlící v České republice či pobočka banky zahraniční. Za splnění 

požadavku dodržení kapitálové přiměřenosti § 9a zákona o podnikání na kapitálovém trhu  

a povolení k investiční službě úschovy a správy investičních nástrojů včetně souvisejících služeb 

může být depozitářem i obchodník s cennými papíry. Tím je dle § 5 odst. 1 zákona o podnikání  

na kapitálovém trhu právnická osoba, které bylo uděleno povolení České národní banky 

poskytovat investiční služby. Zahraniční osoba se pak depozitářem v České republice může stát 

při dodržení podmínek obdobných podmínek jako obchodník s cennými papíry a pokud  

zde poskytuje investiční služby prostřednictvím pobočky obchodního závodu85. Do dne  

22. července 2017 se v případě speciálního fondu a fondu kvalifikovaných investorů mohlo jednat  

i o zahraniční banku bez pobočky v České republice, tato možnost byla ovšem pouze přechodná 

k zajištění okamžité nabídky depozitářské činnosti86. 

 
84 Sdělení Ministerstva financí o dni, kdy nabývá účinnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/91/EU ze 

dne 23. července 2014 
85§ 69 ZISIF a § 8a odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu 
86 § 657 ZISIF a Důvodová zpráva k zákonu č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, K 

§ 642 až 665, str. 424. 
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Každý depozitář musí být také zapsán v seznamu depozitářů investičního fondu87, 

popřípadě seznamu depozitářů účastnických fondů a transformovaných fondů88, a to na svou 

žádost při splnění stanovených náležitostí. 

 V případě fondů kvalifikovaných investorů existuje ještě jedna možnost formy depozitáře 

a to notář. Takovýto fond musí splnit několik podmínek, musí se jednat o fond,  

kde k vyplacení/rozdělení majetku fondu investorům nemůže dojít do 5 let od jeho investice,  

a také musí splňovat specifické investiční limity dle § 84 písm. b) ZISIF. Nesmí se ovšem jednat 

o evropský fond dlouhodobých investic, do nějž jsou investice nabízeny neprofesionálním 

zákazníkům. Tento postup je transpozicí článku části 21 směrnice AIFMD, jejíž zapracování  

do právního řádu bylo ponecháno na vůli jednotlivých členských států EU. Podmínka ve směrnici 

uvedená je, mimo jiné, to, že daný fond obecně neinvestuje do aktiv, které musí být depozitáři 

dány do úschovy, v ZISIF je pak specifikováno, že by se mělo jednat maximálně o 10 %. Vzhledem 

k tomu, že není subjektem oprávněným vést evidenci dle § 92, či § 93 zákona o podnikání  

na kapitálovém trhu, musí v této činnosti pověřit jiného dle § 77 ZISIF, popřípadě mít v úschově 

listinné cenné papíry. O prosazení této možnosti bojovaly především severské státy, které mají 

rozvinutý sektor fondů rizikového kapitálu89, český zákonodárce tuto variantu viděl jako možnost 

pro fondy private equity či venture capitalu90. Notář musí být stejně jako ostatní depozitáři zapsán 

v seznamu depozitářů dle § 510 ZISIF, podle něhož v současné době v České republice žádný notář 

jako depozitář nepůsobí. 

 Konečně pokud se jedná o zahraniční investiční fond, jehož domovským státem není 

členský stát91, pak jsou stanoveny speciální podmínky v § 327 ZISIF. 

 Zákon v odstavci druhém § 69 ZISIF zdůrazňuje, že osoba, která vykonává funkci 

depozitáře, musí mít naplněny všechny předpoklady, které k výkonu takové funkce přiřazují 

relevantní předpisy na národní či evropské úrovni. Činnost depozitáře je časově, personálně, 

technologicky i odborně náročná a bez náležité přípravy není možné ji efektivně vykonávat. 

Důvodová zpráva uvádí, že právě snaha předejít případné nepřipravenosti depozitáře je důvodem 

zakotvení tohoto požadavku s tím, že pro banky a obchodníky s cennými papíry je depozitářství 

pouze doplňkovou činností92. 

 
87§ 510 odst. 2 ve spojení s § 596 písm. d) ZISIF 
88§ 13 odst. 1, písm w) zákona o podnikání na kapitálovém trhu 
89 DOLEŽALOVÁ Daniela. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech: komentář. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015, s. 284-287. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 9788074787836. 
90 Důvodová zpráva k zákonu č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, K § 83 a 84, str. 

385. 
91 Definován § 623 ZISIF jako: „…členský stát Evropské unie, nebo jiný smluvní stát Dohody o Evropském 

hospodářském prostoru.“ 
92 Důvodová zpráva k zákonu č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, K § 69, str. 382. 
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 Fondy kolektivního investování a fond kvalifikovaných investorů, jehož obhospodařovatel 

je oprávněn přesáhnout rozhodný limit, mohou mít pouze jednoho depozitáře, zatímco zbytková 

kategorie fondů kvalifikovaných investorů, tedy podlimitní fondy kvalifikovaných investorů, musí 

mít depozitáře alespoň jednoho, není ovšem vyloučena jejich pluralita.  Tento přístup  

je komentářovou literaturou chválen jako vhodný, neboť předchází riziku spojenému s úschovou 

veškerého majetku u jedné osoby, osobně ovšem nejsem zastáncem stejného názoru. Ačkoliv  

se jedná o jistou ochranu před možným úpadkem depozitáře, tak obecně lze říci, že depozitáři 

v České republice nejsou subjekty, u nichž lze předpokládat výraznou volatilitu. Hlavní ovšem  

je to, že rozdělením činnosti depozitáře mezi několik subjektů, může dojít k neefektivnosti celkové 

kontrolní činnosti. Dochází zde ke ztrátě jasného přehledu nad majetkem fondu a vyšší náročnosti 

komunikace mezi depozitářem a obhospodařovatelem. Laicky řečeno může velmi snadno dojít 

k situaci, kdy si všechny zúčastněné strany myslí, že má daný úkon provést někdo jiný, a nakonec 

jej neprovede nikdo. Konečně právě z těchto důvodů je toto pravidlo jednoho depozitáře ze strany 

evropské legislativy vyžadováno93. Praxe tomuto přístupu také neodpovídá, neboť, alespoň  

co jsem si já vědoma, toho není vůbec využíváno. Osobně bych byla zastáncem vypuštění této 

možnosti ze zákona, protože nevěřím, že poskytnutí takové možnosti je ku prospěchu věci,  

a naopak vidím pouze možná negativa, která z takovéto možnosti mohou plynout. 

 V zájmu ochrany před střetem zájmů je stanoven požadavek, aby byly zavedeny  

a prováděny postupy, které mají případným rozporům předcházet, případně jejich výskyt 

oznamovat a řešit. Případnou hrozbu střetu zájmu je depozitář povinen zainteresovaným stranám 

oznámit bez zbytečného odkladu94. Funkce depozitáře je neslučitelná s funkcí obhospodařovatele 

stejného fondu95 a to samozřejmě proto, aby nedocházelo ke kontrole vlastních provedených 

úkonů. Není ovšem zakázáno, aby depozitář vykonával další činnosti, jako například oceňování 

jeho majetku, pokud je zajištěno oddělení obou činností, které minimalizuje nebezpečí střetu 

zájmů. Depozitář má při výkonu své činnosti povinnost jednat s odbornou péčí a v nejlepším zájmu 

fondů a dalších zúčastněných stran96. 

 

 

 

 
93 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/91/EU, bod (12). https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0091&from=EN 
94§ 64 ZISIF 
95§ 61 ZISIF 
96§ 62 ZISIF 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0091&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0091&from=EN
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Povinnost konat kontrolní činnost vzniká depozitáři sepsáním písemné depozitářské 

smlovy s obhospodařovatelem fondu. Touto se dle § 67 ZISIF odst. 1: “…depozitář investičního 

fondu zavazuje v rozsahu povinností plynoucích mu z tohoto zákona vykonávat činnost depozitáře 

tohoto fondu a obhospodařovatel tohoto fondu se zavazuje plnit povinnosti plynoucí  

mu v souvislosti s výkonem činnosti depozitáře z tohoto zákona a platit depozitáři tohoto fondu  

za jeho činnost úplatu.“ V tomto ustanovení jsou tedy zakotveny dva základní požadavky 

k platnosti depozitářské smlouvy, a to její písemná forma a výkon činnosti depozitáře za úplatu. 

Účinnost smlouvy je pak provázána s udělením povolení k činnosti obhospodařovatele.  

Bez udělení tohoto povolení by depozitářská smlouva pozbyla svého smyslu, protože  

by k poskytování depozitářských služeb nemohlo docházet97. Na druhou stranu je však doložení 

depozitářské smlouvy či například jejího návrhu spolu s písemným příslibem depozitáře uzavřít 

tuto smlouvu požadovanou přílohou žádosti o udělení povolení k činnosti samosprávného 

investičního fondu ze strany České národní banky98. 

Její náležitosti jsou v případě fondů standardních mimo jiné upraveny pomocí čl. 2 nařízení 

PN-UCITS. Zde je v první řadě v písm. a) a b) stanoveno, že se jedná o „…popis služeb, které  

má depozitář poskytovat, a postupy, jež má depozitář přijmout pro každý druh aktiv…“, a také „… 

popis způsobu, jakým se mají vykonávat úkoly v oblasti úschovy a dohledu…“. Zde bude tedy 

obsah řízen především povinnostmi, které depozitáři stanovuje zákon, a to ve vztahu ke všem 

typům aktiv, do kterých může fond dle zákona a svých stanov investovat.  

Je také nutné vymezit „…dobu platnosti a podmínky pro změnu a ukončení smlouvy včetně 

situací, které by mohly vést k ukončení smlouvy, a podrobnosti ohledně postupu ukončování  

a postup, jakým depozitář zasílá všechny odpovídající informace svému nástupci,“99 Tato ujednání 

jsou zásadní z hlediska právní jistoty stran smlouvy, ale hlavně také pro zachování kontinuity 

depozitářské kontroly. Nejčastější zřejmě bude uzavření smlouvy na dobu neurčitou, vzhledem 

k tomu, že je pro vztah depozitáře a obhospodařovatele nejprospěsnější jeho dlouhodobé trvání, 

které umožní vyladění spolupráce a také bližší porozumění depozitáře fungování fondu. Ačkoliv 

je změna depozitáře možná, jistě není žádoucí situace, kdy k ní dochází ve vyšší míře. Takové 

chování by dle mého názoru signalizovalo možné nesrovnalosti v činnosti fondu.  

Ke změně může ale dojít i z nařízení České národní banky, a to například dojde-li ze strany 

 
97 DOLEŽALOVÁ Daniela. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech: komentář. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015, s. 215. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 9788074787836. 
98 § 8 odst.4, písm. e) Vyhlášky č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních 

fondech v návaznosti na § 480 ZISIF. 
99 Čl. 2, odst. 2, písm. c) nařízení PN-UCITS 
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depozitáře k závažnému nebo opakovanému porušení povinnosti100. To je koneckonců také jedna 

z možností, kdy může dojít k ukončení depozitářské smlouvy. Mezi další situace, které by mohly 

vést k ukončení smlouvy pak lze zařadit například ztrátu povolení k činnosti depozitáře, či zánik 

fondu.  

 Součástí smlouvy by také mělo být vymezení postupu k prošetření obhospodařování fondu 

ze strany depozitáře a „…podrobnosti ohledně depozitářových postupů eskalace, včetně totožnosti 

osob, které má depozitář kontaktovat uvnitř správcovské společnosti nebo investiční společnosti, 

zahájí-li takový postup.“101 Tento postup je zakotven také v § 66 ZISIF, kde je uvedeno,  

že: „Zjistí-li depozitář investičního fondu při výkonu své činnosti skutečnost nasvědčující tomu,  

že obhospodařovatel tohoto fondu porušil povinnost uloženou mu tímto zákonem, na základě 

tohoto zákona, přímo použitelným předpisem Evropské unie v oblasti obhospodařování 

investičních fondů, statutem tohoto investičního fondu nebo depozitářskou smlouvou,  

bez zbytečného odkladu po tomto zjištění s ním tuto skutečnost projedná.“ 

 Ještě v předchůdci dnešního zákona (zákoně o kolektivním investování) byla například  

v § 23 odst. 5 uvedena povinnost depozitáře kontroly ex ante a pozastavení provedení pokynu  

na dobu nejdéle tří pracovních dnů, došlo-li by dle jeho názoru provedením tohoto pokynu 

k porušení zákona, statutu, smlouvy atd. Při takovémto postupu se ovšem depozitář vystavoval 

riziku, že svým jednáním fondu způsobí škodu, za níž ponese náležitou odpovědnost. Tato 

povinnost již v ZISIF zakotvena není, a to, neboť dle důvodové zprávy není na depozitáři,  

aby suploval roli dohledového orgánu102.  

 V případě zjištění možnosti porušení povinnosti ze strany fondu je tedy třeba, aby došlo 

bez zbytečného odkladu k projednání celé záležitosti s obhospodařovatelem fondu. Po dialogu 

obou stran může být zjištěno buď, že k žádnému porušení nedošlo, či že povinnost porušena byla 

a pak je nutné identifikovat k jak závažnému porušení došlo a v návaznosti na to, jak lze nejlépe  

a co nejrychleji zajistit nápravu porušení. Jak poznamenává komentář k ZISIF je nutné, aby tato 

náprava byla v nejlepším zájmu fondu103, neboť jednání v nejlepším zájmu fondu a jeho investorů 

je poviností jak obhospodařovatele104, tak depozitáře105 fondu.  

 Dalším ustanovením, které o prošetřování postupu fondu hovoří je § 474 odst. 1 ZISIF, 

v němž se hovoří o dalším kroku, a to o oznámení České národní bance. K takovému oznámení 

 
100 § 543 ZISIF 
101 Čl. 2, odst. 2, písm. m) nařízení PN-UCITS 
102 Důvodová zpráva k zákonu č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, K § 66, str. 382. 
103 DOLEŽALOVÁ Daniela. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech: komentář. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015, s. 213. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 9788074787836. 
104 § 18 a 22 odst. 1, písm. c) ZISIF 
105 § 62 ZISIF 
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má dle zákona dojít v případě, že na základě projednání podle § 66 ZISIF či i bez něj dojde 

depozitář k závěru, že k porušení povinnosti došlo a zároveň hrozí nebezpečí z prodlení. Obecně 

lze konstatovat, že v takovémto případě se bude jednat o skutečně vážné porušení, o to více pokud 

k oznámení dojde bez projednání s obhospodařovatelem fondu, neboť toto projednání by mělo být 

prvním krokem procesu. Za nebezpečí z prodlení lze považovat například hrozbu újmy na majetku, 

právech či oprávněném zájmu investorů investičního fondu. V případě, že nebezpečí z prodlení 

v dané situaci nenastalo, je řádným postupem pokračování dialogu mezi depozitářem  

a obhospodařovatelem a snaha o napravení zjištěných nedostatků.   

 V minulých letech docházelo v odborných kruzích k polemice nad tím, zda se oznamovací 

povinnost skutečně vztahuje pouze k případům, kdy hrozí nebezpečí z prodlení či zda se jedná  

o povinnost všeobecnou a je tedy nutné oznamovat porušení všechna. Ačkoliv je z textu výše jasné, 

jaký názor na situaci osobně zastávám, polemika nad výkladem je přítomna i například 

v komentářové literatuře106 či v nedávno zveřejněném stanovisku k regulaci finančního trhu České 

národní banky. V něm je ovšem také vyjádřeno stanovisko České národní banky, které souhlasí 

s tím, že k oznámení by mělo dojít pouze v případě hrozícího nebezpečí z prodlení a nadále  

by mělo docházet ke koordinaci případného oznámení mezi depozitářem a obhospodařovatelem. 

Je zde také zmíněno, že výsledná případná duplicita oznámení ze strany depozitáře  

a obhspodařovatele vede k posílení jistoty, že k ohlášení dojde a že budou oznámeny všechny 

relevantní informace a okolnosti a také různé náhledy na vzniklou situaci107. 

 Druhý odstavec ustanovení poté stanovuje, že depozitář oznámí České národní bance: 

„…každou skutečnost, kterou zjistil při výkonu své činnosti, která může významně ovlivnit hodnotu 

cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných tímto fondem nebo podílů  

na tomto fondu nebo která může vést k podstatnému zhoršení hospodaření tohoto fondu.“ V tomto 

případě se může jednat o selhání lidského faktoru, významné chyby v ocenění, soudní spory  

 

či selhání protistran fondu, k takomuto oznámení, stejně jako i k oznámení podle odstavce prvního, 

není stanovena lhůta, ovšem mělo by k ní dojít bez zbytečného odkladu108.  

 
106 DOLEŽALOVÁ Daniela. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech: komentář. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015, s. 214. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 9788074787836. 
107 K oznámení o nedodržení investičních limitů investičních fondů: ID: RS2021-02. In: Stanovisko k regulaci 

finančního trhu [online]. Praha: Česká národní banky, 2021, 2. 3. 2021 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/legislativni-zakladna/stanoviska-k-regulaci-financniho-

trhu/RS2021-02/ 
108 LIBOSVÁR Ondřej. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 

2015, s. 1106. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 9788074787836. 
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V případě NON-UCITS fondů jsou náležitosti smlouvy uvedeny především v čl. 83 přímo 

aplikovatelného nařízení PN-AIFMD. Ten je co do obsahu obdobou čl. 2 PN-UCITS, s drobnými 

výjimkami. Jedná se například o podbod čl. 83 odst. 1, písm. c) a h), které se primárně týkají 

svěření funkce depozitáře opatrování třetí osobě a prohlášení depozitáře o vlivu takového svěření 

na jeho odpovědnost či použití svěřených aktiv. 

Konečně jsou některé náležitosti depozitářské smlouvy určeny i pomocí § 70 ZISIF. Zde  

je v odst. 1 stanoveno, že depozitářská smlouva vymezí způsob vzájemné komunikace, vedení 

záznamů a ochrany osobních údajů. Zakotvení předávání informací je však náležitou součástí 

smlouvy již dle čl. 22 UCITS a čl. 21 AIFMD a konkrétnější požadavky jsou poté stanoveny 

v příslušných prováděcích nařízeních.  

Taková ustanovení mohou nabýt nejrůznější podobu, za předpokladu, že splní minimum 

po nich požadované legislativním rámcem. Lze si představit, že v takovém ustanovení či přílohách 

smlouvy dojde k definovaní komunikačních kanálů, ať již fyzických, elektronických  

či telefonických, také je možné nadefinovat kontaktní osoby obecně či specifikovat koho 

kontaktovat či od koho zprávu očekávat v konkrétních případech dle jejich specializace. Dále  

je možné specifikovat formu, kterou mají záznamy dodržovat, ať již pro udržení přehlednosti  

a vzájemné porovnatelnosti či kvůli jejich zpracovatelnosti používanými účetními a jinými 

programy.  

Konečně kompatibilita souborů vyměňovaných mezi depozitářem a obhospodařovatelem 

je jedna ze zásadních otázek, kterou je nutno již před začátkem smluvního vztahu vyřešit. 

Vzhledem k odlišným nastavením a možnostem účetních souborů je nutné sladit nejen obsahovou, 

ale i formátovou stránku souborů. Takové detaily bych ovšem ponechala spíše na aktivní 

komunikaci a kompromisu mezi stranami, což umožní doladění před počátekem činnosti 

depozitáře a případné další úpravy vynucené, buď změnou používaného softwaru, či pouhým 

dolaďováním spolupráce. Je totiž praxí prověřenou pravdou, že ať se již s pomocí testování 

připravíme sebelépe, ostrý provoz vždy odhalí nedostatky a nečekané potíže. Nevylučuji však 

možnost ve smlouvě či spíše lépe v jejích přílohách definovat podobu určitých datových 

formulářů, u nichž není předpoklad nutnosti časté změny. Dále je možné ve smlouvě dohodnou 

například četnost setkání stran, vedení záznamů o komunikaci a způsob a forma jejich archivace. 

Konečně je jistě vhodné ustanovit formu změny údajů ve smlouvě či jejích přílohách  

se vyskytujících. Je nevyhnutelné, že dojde, ať již k personálním změnám u jedné ze stran,  

či ke změně kontaktních údajů jednotlivců, a není praktické, aby bylo při každé takové změně 
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nutné podepisovat nový dodatek/změnu smlouvy, a je tak praktické dohodnout se v těchto 

případech na možnosti jednostranné změny/aktualizace smlouvy109.  

Depozitář je zákonem o podnikání na kapitálovém trhu označován za poskytovatele služeb  

na kapitálovém trhu společně s například obchodníkem s cennými papíry, pojišťovnou  

či investičním fondem110. 

 Vzhledem k několika druhům fondů, který každý ze své podstaty podléhá více či méně 

odlišné regulaci, jsem se rozhodla při popisování kontroly soustředit především na úpravu  

jíž podléhají standardní UCITS fondy a pouze místy naznačit odlišnosti vycházející například  

ze směrnice AIFMD. Rozhodla jsem se tak, protože standardní fondy podléhají obecně regulaci 

nejpřísnější a zároveň se s dalšími právními předpisy v mnohém shoduje. 

Mezi základní kontrolní činnosti depozitáře fondu kolektivního investování patří především 

povinosti vymezené v § 73 ZISIF, a to, zda v souladu s příslušnými předpisy a statutem fondu: 

• byly vydávány a odkupovány podílové listy nebo investiční akcie, 

• byla vypočítávána aktuální hodnota podílového listu nebo investiční akcie, 

• byl oceňován majetek a dluhy tohoto fondu, 

• byla vyplácena protiplnění z obchodů s majetkem tohoto fondu v obvyklých lhůtách, 

• jsou používány výnosy plynoucí pro tento fond, 

• jsou prováděny příkazy obhospodařovatele směrující k nabytí nebo zcizení věcí v majetku 

tohoto fondu. 

V případě depozitáře fondů kvalifikovaných investorů se pak podle § 83 ZISIF použijí 

ustanovení § 69 až 82 ZISIF obdobně s vyjímkami jako například § 73 odst. 1 písm. f) ZISIF (viz 

poslední odrážka u depozitáře fondu kolektivního investování). 

 

3.1. Opatrování, úschova a evidence majetku fondu 

Jedná se o jednu ze základních činností, která je v rámce depozitáře prováděna. V zákoně 

tuto záležitost upravuje § 71 ZISIF: „Jde o transpoziční ustanovení, které vymezuje základní 

funkce safe-keeping podle AIFMD (a UCITS 5), tedy „custody“ (opatrování a úschova) a „record 

keeping“ (evidence a kontrola).“111 

 
109 Mimo jiného byly jako inspiraci pro obsah ustanovení o vzájemné komunikaci použity náležitý ustanovení 

následujících veřejně přístupných smluv: 

https://www.cezdistribuce.cz/webpublic/file/edee/distribuce/svr/ramcova-smlouva-umozneni-poskytovani-

svr.pdf a https://smlouvy.gov.cz/smlouva/soubor/6679104/18_023_XProduction.pdf 
110§ 5 zákona o podnikání na kapitálovém trhu 
111 Důvodová zpráva k zákonu č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, K § 71, str. 382. 

https://www.cezdistribuce.cz/webpublic/file/edee/distribuce/svr/ramcova-smlouva-umozneni-poskytovani-svr.pdf
https://www.cezdistribuce.cz/webpublic/file/edee/distribuce/svr/ramcova-smlouva-umozneni-poskytovani-svr.pdf
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O opatrování zákon hovoří v případě, že se jedná o zastupitelné investiční nástroje 

v majetku fondu, a to jejich vedením na vlastnickém účtu, který pro fond vede v centrální evidenci 

zaknihovaných cenných papírů, v samostatné evidenci investičních nástrojů, v evidenci  

na ně navazující, nebo zřízením vlastnického účtu pro tento fond u centrálního depozitáře 

zaknihovaných cenných papírů apod.  

K rozklíčování tohoto ustanovení je nejprve nutno pohovořit o tom, co se skrývá pod 

pojmem zastupitelný investiční nástroj. Investiční nástroj samotný je definován v § 3 zákona  

o podnikání na kapitálovém trhu. Jsou jimi například investiční cenné papíry (akcie, dluhopisy 

apod.), cenné papíry kolektivního investování (představují podíl na investičních fondech),  

ale i finanční deriváty jako futures, forwardy a swapy. Zastupitelnost je poté definována v § 499 

nového občanského zákoníku, o zastupitelnou věc se jedná, pokud může být nahrazena jinou věcí 

téhož druhu. 

Přejděme teď k evidenci zaknihovaných cenných papírů. Ta je v rámci českého práva 

koncipována jako dvoustupňová. Centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů může podle 

 § 92 zákona podnikání na kapitálovém trhu vést především centrální depozitář nebo zahraniční 

centrální depozitář. Zaměříme-li se na centrálního depozitáře, tím je pak právnická osoba se sídlem 

v České republice, která získala k této činnosti povolení112. Jedinou osobou, která toto povolení 

získala je podle seznamu České národní banky Centrální depozitář cenných papírů a.s.113.  

Za centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů však zákon označuje i evidenci cenných 

papírů vedenou Českou národní bankou podle § 33 odst.2 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní 

bance114 a evidence cenných papírů imobilizovaných podle § 93a zákona o podnikání  

na kapitálovém trhu. Pro zjednodušení budu dále hovořit o osobě vedoucí centrální evidenci 

zaknihovaných cenných papírů jako o centrálním depozitáři (případně zahraničním centrálním 

depozitáři). 

Zaknihovaný papír je svou povahou cenným papírem, jehož fyzická forma byla podle 

zákona nahrazena pouhým zápisem v evidenci a které jsou mezi sebou navzájem zastupitelné 

(jedná se tedy o zastupitelné investiční nástroje podle § 71 ZISIF). Tato evidence je vedena  

na majetkových účtech, které se dělí na účty vlastníka a zákazníka. Účtem zákazníka je účet,  

na němž jsou evidovány cenné papíry, jejichž majitelem však není majitel účtu samotného, cenné 

 
112 § 100 odst. 1 zákona o podníkání na kapitálovém trhu 
113 Základní seznamy subjektů podle typu subjektu (krok 2) k datu 28.09.2021: Centrální depozitář (stav ke dni 

28.09.2021) [online]. Praha: Česká národní banka, 2021 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: 

https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB15.BASIC_LISTINGS_RESPONSE_3?p_lang=cz&p_DATUM=28

.09.2021&p_hie=HI&p_rec_per_page=25&p_ses_idx=112 
114 Jedná se o evidenci cenných papírů představujících právo na splacení dlužené částky vydané například Českou 

republikou, nebo Českou národní bankou. Primárně se bude jednat o dluhopisy. 
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papíry mu však byly svými majiteli svěřeny do správy. Vlastnickým účtem je pak účet, jehož 

majitel je vlastníkem cenných papírů na něm vedených115. 

Centrální depozitář může vést jak účty vlastníků, tak účty zákazníků – to pro vymezené 

osoby oprávněné vést navazující evidenci podle § 92 odst. 2 ZISIF jako je například obchodník 

s cennými papíry nebo banka. Majitel účtu zákazníků může pak dále vést účty vlastníků a v tom 

spočívá právě výše zmíněná dvoustupňovost evidence. Další řetězení pak alespoň v rámci českého 

práva není možná. Je tedy možné, aby bylo opatrování zaknihovaných cenných papírů depozitářem 

prováděno tak, že jako majitel zákaznického účtu pro fond zřídí účet vlastnický, popřípadě  

je depozitářskou smlouvou zmocněn vlastnický účet zřídit přímo u centrálního depozitáře. 

V centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů lze jak již z názvu vyplývý  

lze evidovat pouze jeden typ investičních nástrojů, a to zaknihovanné cenné papíry. Pro vysvětlení, 

jak je to s evidencí dalších typů investičních cenných papírů, se teď zaměříme na evidenci 

zastupitelných investičních nástrojů v samostatné evidenci investičních nástrojů podle § 93 ZISIF. 

V té mohou být vedeny zaknihované cenné papíry kolektivního investování (ty mohou být však 

vedeny i v centrální evidenci zaknihovanných cenných papírů116), listinné investiční nástroje  

či imobilizované cenné papíry apod. Tuto evidenci může vést několik subjektů, které se částečně 

překrývají se sujekty, které jsu oprávněny vést navazující evidenci viz výše. I v této evidenci  

je možné, aby byl veden účet zákazníka a účet vlastníka jako u centrální evidence zaknihovanných 

cenných papírů, ale dochází zde k možnosti dostat se i na více než dvoustupňovou evidenci pomocí 

výjimky vztahující se k účtu zákazníka pro zahraniční osobu117. Které zastupitelné investiční 

nástroje mají být depozitáři do opatrování svěřeny, pak dále řeší články 88–90 nařízení  

PN-AIFMD118.  

Další činností depozitáře je úschova investičních nástrojů a ostatního majetku fondu, jehož 

povaha to umožňuje. Zde se tedy jedná, již o úschovu fyzickou, a ne pouze evidenční jako 

v případě opatrování. Uschovaným investičním nástrojem v tomto případě může být například 

směnka. Jako ostatní majetek fondu si pak lze představit aktiva, u nichž lze realisticky úschovu  

u depozitáře provést. To lze realizovat v případě investičního zlata či drahých kamenů, ale bude 

jistě nemožné v případě nemovitostí. 

Ustanovení § 71 odst. 1, písm. b) ZISIF se týká i vládní novela zákona v souv. s rozvojem 

kapitálového trhu - EU, která je obsahem sněmovního tisku 993. Ta v Části desáte, bodu 17 

 
115 Část první, Hlava IV, Díl 4, Oddíl 2 nového občasnkého zákoníku 
116 ČERMÁK, Jan. Evidence investičních nástrojů [online]. Praha: Epravo, 2019, 13. 6. 2019 [cit. 2021-9-28]. ISSN 

ID: 109486. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/evidence-investicnich-nastroju-109486.html 
117 § 94 odst. 6 zákona o podnikání na kapitálovém trhu 
118 § 71 odst. 3 ZISIF 
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v činnosti úschovy vypouští povinnost depozitáře kromě listinných investičních nástrojů 

uschovávat i ostatní majetek fondu kolektivního investování s odůvodněním, že: „Stávající úprava 

jde nad rámec požadavků práva EU, kdy právo EU (čl. 21 odst. 8 AIFMD i dále v čl. 90 a 91 

AIFMR) požaduje úschovu pouze ve vztahu k finančním nástrojům a nikoli k jiným aktivům.“ 

V důsledku této novelizace by tak již nebylo třeba, aby depozitář zajišťoval úschovu zlata  

či drahých kamennů, stačilo by pouze nadále zajišťovat jejich evidenci. Významnou změnou  

by pak tato novelizace byla například vůči úměleckým předmětům jako obrazům – ty jsou  

na úschovu velmi náročné.  

Pokud se na okamžik odkloním od tématu úschovy, ráda bych pohovořila i o dalších 

otázkách, které novela řeší. K § 81 odst. 1 ZISIF týkajícího se depozitáře fondu kvalifikovaných 

investorů je zde doplněno, že fond kvalifikovaných investorů podle § 96 písm. a) a b) depozitáře 

mít nemusí. Zde se jedná o kvalifikovaný fond rizkového kapitálu a kvalifikovaný fond sociálního 

podnikání. „Tato povinnost jde nad rámec evropského práva pro tzv. fondy EuVECA a EuSEF 

 a měla by být dovoditelná výkladem již ze stávající právní úpravy, nejedná se tedy o věcnou 

změnu.“119 Bohužel však tato novelizace nestihla být v tomto volebním období plně projednána  

a nedostala se ani do druhého čtení. Doufám, že se podaří její obsah, byť jen částečně projednat  

v zasedání nově zvolené poslanecké sněmovny. 

Konečně je možné hovořit o činnosti evidence majetku fondu. Tato evidence bude 

jednoznačně vedena o majetku, který má depozitář v úschově či opatrování, a to již z podstaty 

samotné činnosti. Je totiž nutné udržovat aktuální evidenci majetku, a to odděleně od majetku, 

který depozitář sám vlastní a který opatruje či uschovává pro jiného klienta. Konečně bude 

evidence vedena i o majetku, kterého se opatrování ani úschova netýkají jako jsou například právě 

výše zmíněné nemovitosti. U majetku, o němž je vedena pouze evidence je pak nutné, aby 

depozitář periodicky ověřoval, že jeho vlastnictví stále náleží nvestičnímu fondu, a to nejlépe 

z nestranného zdroje informací. Tím je v případě nemovitostí jednoznačně katastr nemovitostí, 

v němž lze ověřit nejenom vlastnické právo, ale i jeho případně vzniklá omezení. S tím souvisí  

i    § 73 odst. 3 ZISIF, ve kterém je stanoveno, že depozitář kontroluje stav majetku standardního 

fondu, které nelze mít v opatrování či úschově. Zde je zákonem výslovně uveden pouze standardní 

fond, ovšem z logiky věci je jasné, že tato kontrola stavu bude muset být prováděna i u dalších 

fondů kolektivního investování, neboť jinak by evidence majetku jako taková postrádala smysl. 

 
119 Sněmovní tisk 993. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem kapitálového 

trhu - K části desáté, čl. XII, K bodu 18 
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K tomuto závěru konečně dospívá i komentářová literatura, která dospívá k závěru, že se jedná  

o pouhé opomenutí zákonodárce120. 

V rámci své činnosti pak dále depozitář zajištuje evidenci o majetku fondu kolektivního 

investování, který drží nebo je oprávněn držet hlavní podpůrce tohoto fondu. V tomto případě  

se § 71 odst. 4 ZISIF nepoužije. 

Lehce specifická může být problematika v případě repo operací a finančního kolaterálu. 

V případě repo operací komentář spekuluje, zda ze zákona vůbec vyplývá povinnost depozitáře 

repo operace evidovat: „V rámci těchto transakcí sice fond pozbývá vlastnického práva 

k investičním nástrojům, nicméně pokud v rámci splnění závazku mají být investiční nástroje 

později vráceny zpět fondu, je otázkou, zda by depozitář neměl mít přehled i o těchto (budoucích) 

aktivech fondu. To samé platí o investičníh nástrojích poskytnutých jako finanční kolaterál formou 

převedení vlastnivkého práva k nim ve prospěch příjemce zajištění. De lege ferenda by stálo  

za úvahu explicitně upravit i tuto povinnost.“121.  

Repo operace jsou ve své podstatě prodeje cenného papíru se současným závazkem 

zpětného odkupu122. Nutno podotknout, že nejznámějšími repo operacemi jsou repa České národní 

banky, která je používá jako nástroj měnové politiky, a to většinou na čtrnáctidenní bázi. Repo 

operace o níž se však teď bavíme, s investičními fondy uzavírají především banky a jsou užívány 

jako nástroj zajištění, nástroj snížení okamžité likvidity či dokonce nástroj ziskový123. Osobně 

souhlasím s tím, že by nebylo na škodu mít tuto problematiku řešenou v zákoně výslovně, ovšem 

nepovažuji to za nezbytné.  

Evidenci repo operací považuji za samozřejmost stejně jako evidenci například finančních 

derivátů. Repo operace má ze své podstaty dvě fáze, a to fázi prodeje a koupě. Tyto fáze mohou 

být v jakkémkoli pořadí, a to v závislosti na konkrétních potřebách fondu a jím uzavřeném 

kontraktu – podle pořadí těchto fází pak můžeme rozlišovat repo standartní a reverzní124. Jako 

předmět těchto operací jsou používány hlavně pokladiční poukázky, případně státní dluhopisy  

 
120 DOLEŽALOVÁ Daniela. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech: komentář. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015, s. 235. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 9788074787836. 
121 DOLEŽALOVÁ Daniela. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech: komentář. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015, s. 235. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 9788074787836. 
122 Definice § 215 ZISIF: „Repo obchodem se pro účely tohoto zákona rozumí prodej nebo jiný převod věci se 

současně sjednanou zpětnou koupí nebo jiným zpětným převodem a koupě nebo jiný převod věci se současně 

sjednaným zpětným prodejem nebo jiným zpětným převodem.“ 
123 Je jinou otázkou, co to vypovídá o investičním prostředí, kdy repo operace fungují jako nejspolehlivější získový 

nástroj pro silně regulovaných typů fondů. 
124 Slovník investičních pojmů [online]. Česká spořitelna [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: 

https://cz.products.erstegroup.com/CorporateClients/cs/Servis_a_kontakt/SlovnuC3uADAeu8Dek/index.phtml

?elem672662_category=R 
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či akcie125, tedy dochází zde k změně týkající se cenných papírů v majetku fondu, a to je něco  

na co depozitář musí dohlížet v každém případě, a to i když je evidence pokladničních poukázek 

co do ocenění a portfolia velmi specifická. Dále je s repo operací spojeno odeslání a přijetí 

peněžních prostředků na účet fondu, tyto platby je depozitář povinnen evidovat, identifikovat  

a přiřadit k platnému podkladu, jak o tom budu hovořit dále. K tomu, aby identifikace mohla být 

uskutečněna, je tak nutné mít k dispozici konfirmaci o provedeném repo obchodu. 

Za splnění určitých podmínek obsažených v § 77 a § 78 ZISIF může depozitář pověřit 

výkonem činnosti opatrování, úschovy a evidence jiného. Je otázkou, z jakého důvodu by tak 

depozitář k takovéto delegaci přistoupil, neboť sám k plnění této činnosti musí splňovat 

předpoklady, stejně jako k ostatním činnostem depozitáři náležejícím126. Náznak je možný nalézt 

v důvodové zprávě k § 77 a 78 ZISIF: „Nutnost delegace custody na jinou osobu může vyplývat 

například ze zahraniční právní úpravy evidencí investičních nástrojů.“ Další možnosti uvádí  

i komentářová literatura ve formě speciálních znalostí a dovedností, kterými může osoba  

od depozitáře odlišná disponovat ohledně určitých investičních nástrojů, či ohledně v České 

republice netradiční jurisdikci investování127. Osobně bych jako důvod delegace viděla  

i výhodnost specializace v tomto odvětví. Opatrování a konečně i úschova je svou podstatou 

činnost značně časově náročná ale zároveň od dalších činností depozitáře odlišná a nepříliš  

s ní provázaná. Považuji za výhodné, pokud se depozitář může zaměřit na spíše výpočetní  

a oceňovací aspekty kontrol a otázky custody přenechá zvláštnímu subjektu. Toto přenechání však 

depozitáře nezbavuje povinnosti kontrolovat výkon přenechaných povinností. Podle § 79 ZISIF  

je dále možné, aby tato pověřená osoba dále pověřila jiného za obdobným podmínek. 

3.2. Kontrola ocenění aktiv fondů 

Ocenění aktiv fondů ponechává směrnice UCITS v čl. 85 a směrnice AIFMD v čl. 19 

především na vnitrostátní úpravě. 

 Majetek a dluhy investičních fondů se dle § 196 ZISIF oceňují reálnou hodnotou podle 

mezinárodních účetních standardů. Ta je Mezinárodním standardem účetního výkaznictví 13 (dále 

„IFRS 13“) definována jako „…cena, která by byla získána za prodej aktiva nebo zaplacena  

za převod závazku v rámci řádné transakce na hlavním (nebo nejvýhodnějším) trhu ke dni ocenění 

za obvyklých tržních podmínek (tj. výstupní cena), bez ohledu na to, zda je přímo pozorovatelná, 

 
125 REPO OPERACE (Repurchase agreement), BUY/SELL OPERACE [online]. UniCredit Bank Czech Republic and 

Slovakia [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: https://www.unicreditbank.cz/content/dam/cee2020-pws-cz/cz-

dokumenty/o-bance/mifid/dalsi-investicni-nastroje/Repo_BS_SB_CZ.pdf 
126 § 69 odst. 2 ZISIF 
127 DOLEŽALOVÁ Daniela. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech: komentář. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015, s. 254. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 9788074787836. 
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nebo odhadnuta za použití jiné techniky oceňování.“ Toto ocenění by tedy mělo co možná nejlépe 

odrážet aktuální tržní situaci128 a ignorovat pro účetní jednotku specifické okolnosti (záměr držet 

aktivum, vypořádat závazek…). V případě, že k ocenění reálnou hodnotou není možné z důvodu 

chybějících veřejně pozorovatelných údajů, je nutné přistoupit k ocenění metodou alternativní, 

která by ale i přesto mělo co nejvíce vycházet z tzv. pozorovatelných vstupů (například veřejně 

dostupné informace o aktuálních událostech či transakcích). Je zde patrná snaha o zajištění 

transparentního a kontrolovatelného postupu oceňování. 

3.2.1. Oceňování dluhopisů, akcií a obdobných cenných papírů 

 Zákon uvádí129, že: „pro určení reálné hodnoty dluhopisu nebo obdobného cenného papíru 

nebo zaknihovaného cenného papíru představujícího právo na splacení dlužné částky je možné 

použít průměrnou cenu mezi nejlepší závaznou nabídkou a poptávkou (středová cena)“. Tato cena 

je v praxi nejčastěji označována jako cena „MID“ a jedná se o průměr ceny „ASK“ - nejlepší cena, 

za kterou je možné v danou chvíli koupit a „BID“ – nejlepší cena, za kterou je možné v danou 

chvíli prodat130. Tyto pojmy budu nadále požívat i já.  

Zde je ovšem nutné se navrátit k definici reálné hodnoty pomocí IFRS 13.24. V dnešní 

době se totiž v rámci implementace IFRS 9, resp. IFRS 13 hovoří o požadavku oceňování aktiv 

výstupní cenou (tzv. „exit price“) o níž výše zmíněná definice hovoří. Samotný mezinárodní účetní 

standard však ve svém bodu 71 nevylučuje ani užití ceny MID: „Tento IFRS nevylučuje použití 

tržních cen „střed“ nebo jiných oceňovacích zásad, které jsou používány účastníky trhu pro účely 

stanovení reálné hodnoty v rozpětí mezi nabídkovou a poptávkovou cenou.“ V rámci sjednocení 

praxe kolektivního investování je pokračování oceňování dluhopisů cenou MID doporučováno  

i AKAT ČR131.  

K této problematice se vyjádřila ve svém stanovisku i Komora auditorů České republiky. 

Zde polemizuje nad vhodností užití ocenění MID za různých okolností a také, zda je toto ocenění 

možné použít v rámci sestavování účetní závěrky: „Vhodnost mid ceny pro konkrétní finanční 

nástroj je opět nutno vyhodnotit na základě úsudku, specifických okolností a faktů. Účetní jednotky 

tedy např. mohou v určitých situacích vyhodnotit, že mid cena je více vhodná pro nástroje 

obchodované na likvidních trzích s úzkým rozpětím bid-ask. Naopak pokud bude rozpětí bid-ask 

 
128 HAAS KUBÁTOVÁ, Alena. Oceňování v účetnictví. Portál.Pohoda.cz [online]. 15.09.2019 [cit. 2020-08-

27]. Dostupné z: https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/ucetnictvi/ocenovani-v-ucetnictvi/ 
129 § 196 odst.1, písm. a) ZISIF 
130 PODHAJSKÝ, Petr. Hodnoty bid a ask v intradenním obchodování. In: Finančník [online]. Praha: Centrum 

finančního vzdělávání, 2007, 28.3.2007 [cit. 2020-10-31]. Dostupné z: https://www.financnik.cz/ 
131 Doporučení AKAT k postupu při oceňování dluhopisů v rámci implementace IFRS9. Praha: Asociace pro 

kapitálový trh České republiky 
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velmi široké, nebo dojde k jeho významnému rozšíření, mohou usoudit, že mid cena nemusí 

reprezentovat reálnou hodnotu a její použití nebude vhodné.132“ Komora auditorů zde dále 

konstatuje, že není tedy možné užití ceny MID bez dalšího, ale je nutné k finančnímu aktivu 

přistupovat individuálně. Zavedený postup by měl pak v rámci účetní závěrky byl dodržován  

i vůči obdobným finančním aktivům a pokud nedojde k významější změně okolností, tak by neměl 

být ai v rámci dalších účetních odobích měněn. To vše samozřejmě v rámci snahy o věrný a poctiví 

obraz účetnictví a také porovnatelnost. Komora auditorů dále konstatuje, že z výše zmíněných 

důvodu může vznikat rozdíl mezi oceněním v rámci účetní závěrky a v rámci stanovení fondového 

kapitálu a výpočtu jednotkové hodnoty cenného papírů pro jeho nákup a odkup. Tento rozdíl  

by měl být však v rámci přílohy účetní závěrky vysvětlen, a dodám také, že by mělo být vysvětleno 

i pokud by došlo ke změně tohoto přístupu. 

K získání těchto údajů je možné užít širokou nabídku programů jako je Refinitiv Eikon, 

S&P Capital IQ Platform, či Bloomberg Terminal. Vzhledem k tomu, že právě s Bloombergem 

mám nejbohatší osobní zkušenosti, budu nadále v textu odkazovat na jeho funkce a terminologii. 

V něm je možné zobrazit historické ceny cenného papíru, zde tedy například dluhopisu,  

a to k určitému datu. Základem je při kontrole používat zvolit správnou měnu, ve které ceny BID 

a ASK chceme zobrazit a také zvolit zdroj cen. V zájmu co nejvíce objektivního zhodnocení 

ocenění je vhodné, aby byl zvolen zdroj ceny, kde dochází k velkému množství obchodů. Jsou 

ovšem případy, kdy se jedná o obecně málo obchodovaný cenný papír, u nějž může být problém 

najít zdroj ceny a je nutné se tak smířit s o něco méně přesným oceněním. V případě, že cena 

z daného dne k dispozici není vůbec, použije se poslední známá cena. Po nalezení cen už jen zbývá 

jejich zprůměrování k získání ceny MID, kterou porovnáme s cenou použitou fondem.  

Při porovnávání ocenění provedeného depozitářem s oceněním fondu samotného není nutné hledat 

absolutní shodu. Vzhledem k tomu, že ceny z různých zdrojů se budou více či méně lišit  

je pravděpodobné, že dojde k jisté odchylce. Cílem depozitářské kontroly ocenění ovšem není 

ocenění duplikovat, nýbrž ověřit, že metodika ocenění majetku odpovídá zákonným a dalším  

na ně kladených požadavků a je poté v praxi následována. V zájmu ověření celkového ocenění 

majetku ovšem je, aby se hodnota jednotlivých položek lišila co nejméně, a to v řádu jednotek 

procent. Je nutné ale vnímat současnou situaci na trhu a s ní spojenou možnost volatility. Jako 

příklad je možné uvést období od počátku roku 2020. V době jako bylo období koronaviru,  

 
132 Použití středové ceny („mid cena“) pro ocenění finančních aktiv v portfoliích investičních fondů. In: Stanoviska 

Komory auditorů České republiky [online]. Praha: Komora auditorů České republiky, 2021, 28. 1. 2021 [cit. 

2021-8-15]. Dostupné z: https://www.kacr.cz/file/6373/pouziti-mid-cen-pro-oceneni-financnich-aktiv-v-

portfoliich-investicnich-fondu.pdf 
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se v důsledku zavádění vládních opatření a nejistoty dalšího vývoje ceny na burzách vyvíjely 

mnohem rapidněji a nepředvídatelněji než v předcházejícím obdoví a bylo tedy třeba počítat  

i s většími odchylkami cen z různých zdrojů. Volatilita cen byla také v některých odvětvích 

výraznější než v jiných a bylo tedy k nim třeba přistupovat značně individuálně.  Výrazný propad 

bylo možné vidět například v ceně ropy, která zažila obzvláště nestabilní rok. Je ovšem nutné 

poznamenat, že stejně jako vždy, nelze ani v tomto případě vývoj cen na kapitálových trzích 

zjednodušovat pouze na vliv jednoho faktoru. Jako zastřešující příklad bych uvedla vývoj ceny 

akcie Tullow Oil na Londýnské burze. Na níže vloženém grafu133 je možné vidět výrazný propad 

ceny v roce 2020 až na 9,75 GBX134 dne 20. 3. 2020.  

135 

Ačkoliv zde je rozhodně patrný vliv koronaviru, který na počátku roku 2020 ovlivnil cenu 

ropy po celém světě, je zde možné pozorovat i klesající trend počínající již koncem roku 2019  

a jednalo se zde i o výsledek negativního výsledku podnikatelského rizika. Dvě nová ropná pola 

v jihoamerické Guyaně se ukázala být kontaminována těžkou ropou a finanční výhodost případné 

 
133 Tento graf je pouze orientační a vytvořen ze zdrojů Googlu poskytovaných společností Morningstar. Pro účely této 

práce je však dostačující. 
134 Značka britské pence – 1/100 libry šterlinků, ve které jsou akcie často obchodovány. 
135 [online]. Mountain view: Google [cit. 2021-04-04]. Dostupné z: 

https://www.google.cz/search?q=tullow+oil+stock+price+drop&biw=1536&bih=722&ei=Za9pYLXMDIfqao_

AoHA&oq=tullow+oil+stock+price+drop&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyBggAEBYQHjIGCAAQFhAeUO_2

A1iG-gNgkf0DaABwAngAgAGjAYgBugSSAQMzLjKYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6wAEB&sclient=gws-

wiz&ved=0ahUKEwj1ksiEyuTvAhUHtRoKHQ8gCA4Q4dUDCA0&uact=5 
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těžby se tak stala otázkou136. Při posuzování správnosti ocenění je tedy, jak je možné vidět  

na příkladu výše, nutno přihlížet i k netržním událostem, které mohou vysvětlit náhlé výkyvy ceny 

a vést ke ztížené kontrole ocenění. 

 Zákon dále uvádí137, že: „pro určení reálné hodnoty akcie nebo obdobného cenného papíru 

nebo zaknihovaného cenného papíru představujícího podíl na obchodní společnosti nebo jiné 

právnické osobě je možné použít hodnotu, která je vyhlášena na evropském regulovaném trhu 

nebo na zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu a která je vyhlášena k okamžiku  

ne pozdějšímu, než je okamžik ocenění a nejvíce se blížícímu okamžiku ocenění“. K určení hodnoty 

akcie je obecně možné použít hodnotu tzv. „closing price“ (poslední cena za kterou  

byl v otevíracích hodinách burzy proveden obchod, v případě některých burz se však jedná  

o průměr posledních 15-30 minut obchodování138), která je obecně považována za nejpřesnější 

vyjádření ceny komodity do otevření burzy následujícího dne a může být shodná či se lišit  

od tzv. „last price“ (cena za kterou proběhl poslední obchod s komoditou). Na základě doporučení 

Asociace pro kapitálový trh České republiky (dále jen „AKAT ČR“) vydaného v návaznosti  

na vyhlášku České národní banky o podrobnější úpravě některých pravidel v kolektivním 

investování by měla být používána právě closing price spíše než BID a to s odůvodněním,  

že: „Použití výše uvedeného postupu při oceňování akcií nejvíce odpovídá principu stanovení 

reálné hodnoty (tzv. fair value), která je pravidly IFRS požadována při současném zachování 

kontinuity současné praxe na kapitálovém trhu v České republice. Tento postup je také standardně 

používaný v jiných členských státech Evropské unie.“ 139. Nutno poznamenat, že se jednalo  

o doporučení vydané za účinnosti zákona o kolektivním investování, ovšem nevidím důvod 

označit ho za nepoužitelné a closing price je dodnes využívaná. 

 Je nutné zmínit, že i přes použití veškeré možné péče se nedá hovořit o plně reálné ceně, 

neboť ceny zveřejňované na Bloombergu mají různou míru vypovídatelnosti, vzhledem 

k odlišným podkladům k její tvorbě. Obecně je za nejvíce vypovídatelný zdroj považovaný BVAL 

(Bloomberg Valuation Service), jehož užití je ovšem zvlášť zpoplatněno. Ten totiž používá jako 

základ skutečně provedené transakce a jeho ceny by měly být tvořeny transparentně, nezávisle  

 
136 BOYRAZIAN, Zaven. Will the Tullow Oil share price recover in 2021? [online]. London: The Motley Fool, 2021, 

16.3.2021 [cit. 2021-04-04]. Dostupné z: https://www.fool.co.uk/investing/2021/03/16/will-the-tullow-oil-

share-price-recover-in-2021/ 
137 § 196 odst.1, písm. b) ZISIF 
138 Napříkald National Stock Exchange of India Limited 
139 Doporučení AKAT k oceňování akcií ve fondech kolektivního investování závěrečnou cenou veřejného trhu, kde 

je daná akcie obchodována (tzv. closing price). In: Dokumenty AKAT [online]. Praha: Asociace pro kapitálový 

trh České republiky, 2012, 5. ledna 2012 [cit. 2020-10-31]. Dostupné z: 

https://www.akatcr.cz/Dokumenty/Dokumenty-AKAT/doporuceni-akat-k-ocenovani-akcii-ve-fondech-

kolektivniho-investovani 
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a měly by být individuálně obhajitelné. Další možností je velmi často používaný BGN tvořený 

proveditelnými a indikativními cenami, či BMRK tvořené na základě speciálního modelu  

a pomocí pozorování chování trhu140. Jedná se pouze o strohý výčet Bloombergem nabízených 

možností, ale mimo to existují desítky dalších možných zdrojů cen, které lze použít. 

 Stanovení reálné hodnoty ve zvláštních případech je upraveno § 34 Vyhlášky č. 244/2013 

Sb., České národní banky o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech 

a investičních fondech, na který odkazuje § 196 odst. 2 ZISIF. Zde jsou určeny pravidla například 

pro stanovení hodnoty pohledávky po splatnosti či za dlužníkem v insolvenci. 

3.2.2. Oceňování futures 

Futures jsou jedním z finančních derivátů, tedy instrumentem, který svou hodnotu 

odvozuje od tzv. podkladového aktiva a kterým se strany zavazují k provedení obchodu v předem 

určený čas za předem určenou cenu. Na rozdíl od opcí, jak evropského, tak amerického typu, kde 

existuje pouze možnost převzít podkladové aktivum v dohodnutou dobu, respektive do jejího 

uplynutí, zde vzniká povinnost v určenou dobu podkladové aktivum převzít. Z pohledu těchto 

definičních znaků se futures velmi podobá forwardovému typu derivátu. Rozdílem je však, mimo 

jiné, způsob vypořádání takového kontraktu. Zatímco v případě futures dojde ke konečnému 

vypořádání až v den splatnosti, u kontraktů typu futures dochází k vypořádání na denní bázi. 

K futures obchodům jsou využívané maržové účty na nichž dochází každý den k zvýšení či snížení 

zůstatku ze strany clearingového domu podle toho, jak se vyvíjí kurz daného futures na trhu141. 

Obecně jsou portfolio managery používány k zajištění pozice, v případě méně konzervativních 

fondů pak jako nástroj spekulace na vývoj trhu142. Výhodou futures také je, že není třeba 

disponovat celou hodnotou kontraktu, ale stačí pouze počáteční a později udržovací marže. 

Jak jsem již výše zmínila, po uplynutí futures kontraktu vzniká povinnosti převzít 

podkladové aktivum. V případě nefinančního podkladového aktiva, tedy primárně u komoditních 

futures, dochází k složení celkové hodnoty kontraktu ze strany držitele dlouhé pozice (kupující 

kontraktu) clearingovému domu, který jej spojí s držitelem pozice krátké (prodávající kontraktu) 

a dojde k doručení podkladového aktiva tedy například kukuřice, zlata, nebo ropy. Jedná-li se  

o futures finanční pak je na účet obchodníka připsána či v případě ztráty z něj odepsána příslušná 

částka. K takovýmto událostem však příliž nedochází, futures kontrakty jsou obecně spíše 

 
140 FIXED INCOME CASH PRICING SOURCES [online]. In: . New York: Bloomberg L.P., 2016 [cit. 2020-10-31]. 

Dostupné z: https://data.bloomberglp.com/professional/sites/10/Fixed-Income-Cash-Pricing-Sources.pdf 
141 Futures jak investovat do ropy nebo zlata [online]. In: . Praha: Fio banka, s. 2 [cit. 2021-04-09]. Dostupné z: 

https://www.fio.cz/docs/cz/Futures_letak_web.pdf 
142 FERNANDO, Jason. Futures. Https://www.investopedia.com/terms/f/futures.asp [online]. New York: Dotdash, 

2021, Apr 3, 2021 [cit. 2021-04-09]. 
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„rolovány“, kdy dochází před jejich splatností k jejich prodání a nakoupení stejného typu futures 

s pozdějším datem splatnosti143. Obecně lze říci, že většina finačních futures jsou dostupné 

v tříměsíčních odstupech se stejným pořadovým číslem dne144 a velmi časté je právě proto rolování 

každé tři měsíce. Data splatnosti jsou burzami více či méně korigovány, aby nedocházelo 

k zbytečným zmatkům a nejistotě. 

Podle daného podkladového aktiva, od nějž future odvozuje svou cenu, je možné je dělit 

na několik skupin jako jsou futures komoditní, měnové či nejpopulárnější typ indexové.  

U posledního z druhů jsou podkladovým aktivem futures právě akciové indexy jejichž hodnota  

je určována z portfolia akcií společností určitého segmentu trhu. Může se jednat o indexy 

reprezentující určitou geografickou oblast, průmyslové odvětví či celkový trend vývoje trhu. Jako 

příklad nejčastěji obchodovaných futures na index níže představím indexy Standard & Poor´s  

Index, NASDAQ 100 Index a MSCI World Index které reprezentují různé typy možných indexů 

a to index určité geografické oblasti, průmyslového odvětví a celkového trhu respektive. Toto 

zařazení je však spíše volné, neboť jeden z důvodů proč jsou populární právě tyto indexy je jejich 

široký záběr. 

Standard & Poor´s Index je zveřejňován již od roku 1943 a řadí se mezi jednoznačně 

nejpopulárnější indexy. Obsahuje 500 titulů, které jsou vybírány na základě tržní hodnoty, 

celkového objemu obchodů a konečně oborové reprezentativnosti, kterou ale nelze řadit mezi 

objektivní kritéria. Váhové zastoupení sektorů by mělo reflektovat oborovou strukturu amerického 

hospodářství145. 

NASDAQ 100 Index je nejvýznamější benchmark index technologického sektoru. 

V současné době se skládá ze 102 komponentů, kde nejvýznamnějšími z nich je Apple Inc., 

Microsoft Corp, či Amazon.com Inc.146 Každoročně dochází ze strany NASDAQ k oznamování 

změn v tomto seznamu a ke konci roku 2020 bylo mezi jinými například zveřejněno i přidání 

společnosti Peloton Interactive, Inc.147 zabývající se online streamováním fitness. Ta vděčí za svůj 

 
143 LIOUDIS, Nick. How do futures contracts roll over? Https://www.investopedia.com/ask/answers/073015/how-do-

futures-contracts-roll-over.asp [online]. New York: Dotdash, 2021, Oct 23, 2020 [cit. 2021-04-09]. 
144 V některých materiálech se hovoří o standardizaci pomocí například prvního čtvrtku v měsíci, či třetího pátku 

v měsíci. S tímto postupem jsem se osobně často nesetkala. 
145 SVOBODA, Martin, Werner H. HEUSSINGER a Christian W. RÖHL. Asset Guide. Asset guide: [průvodce 

finančními indexy]. Brno: Computer Press, c2006, s. 80-81. ISBN 8025112845. 
146 Nasdaq 100 Companies. Slickcharts [online]. 2020, 5.4.2020 [cit. 2021-04-05]. Dostupné z: 

https://www.slickcharts.com/nasdaq100 
147 Annual Changes to the Nasdaq-100 Index. Nasdaq [online]. New York, 2020, 11.12.2020 [cit. 2021-04-05]. 

Dostupné z: https://www.nasdaq.com/press-release/annual-changes-to-the-nasdaq-100-index-2020-12-11 
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boom právě pandemii koronaviru, která měla vlivem uzavřením fitness center za následek 

zvýšenou poptávku po domácí firmě cvičení148.  

 

149 

Jak je však na vloženém grafu možné vidět, ten zažívá již několik měsíců po svém zařazení 

pád, zřejmě v důsledku chaotickému přístupu k řešení zásobovací krize150 a začíná se v poslední 

době také hovořit o bezpečnostních rizicích používání jejich výrobků. V budoucnu také visí 

otazník nad jejich vyhlídkami možnosti pokračovaného růstu. Vzhledem k zvyšujícímu se tempu 

očkování celosvětově, a především v jejich domácí Spojených státech amerických, lze očekávat 

větší společenskou otevřenost a znovunabytí popularity doposud převážně uzavřených fitness 

center.  

Konečně bych zmínila MSCI World Index, jež zahrnuje kolem 1500 akcií z celkem 23 

zemí světa a platí za nejširší glábální benchmark, ve kterém význam jednotlivých akcií ustupuje 

do pozadí. Kritizován je však za svou nepřiměřenou zaujatost ve prospěch nejen amerického trhu, 

 
148 Peloton sales surge as virus boosts home workouts. BBC [online]. London, 2020, 10 September 2020 [cit. 2021-

04-05]. Dostupné z: https://www.bbc.com/news/business-54112461 
149 [online]. Mountain view: Google, 2021, 5.4.2021 [cit. 2021-04-05]. Dostupné z: 

https://www.google.cz/search?q=peleton+interactive+stock&ei=nDhrYNjyC8P9kwWFv4PgDw&oq=peleton+

interactive+stock&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCQgAEAoQRhD6ATIECAAQCjIHCAAQyQMQCjIECAA

QCjIGCAAQFhAeMggIABAWEAoQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgc

IABBHELADOgQIABBDUPMJWLAPYNITaAJwAXgAgAFniAHMBJIBAzYuMZgBAKABAaoBB2d3cy1

3aXrIAQjAAQE&sclient=gws-

wiz&ved=0ahUKEwjYsLWEwefvAhXD_qQKHYXfAPwQ4dUDCA0&uact=5 
150 SMITH, Howard. Why Peloton Interactive Stock Dropped Today. Https://www.nasdaq.com/articles/why-peloton-

interactive-stock-dropped-today-2021-02-05 [online]. New York: Nasdaq, 2021, FEB 5, 2021 [cit. 2021-04-05]. 
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ale i Japonska či Velké Británie. Reflektuje také pouze stav v tzv. „prvním světě“ a plně opomíjí 

emerging markets151. Ty jsou však řešeny například pomocí MSCI Emerging Markets Index. 

Zaměříme-li se na depozitářkou kontrolu futures, pak je nutné v prvné řadě ověřit, že nové 

uzavřený kontrakt futures odpovídá investiční strategii fondu a vejde se do jeho investičních 

limitů. Poté je nutné každý pracovní den kontrolovat konfirmace sdělující změny v ocenění daného 

futures a jaký pohyb tato změna značí na maržovém účtu, případně také při novém prodeji  

či nákupu futures je zde možné ověřit výši provize za tento obchod. Pracovní den, který zde 

zmiňuji, není pracovním dnem České republiky, avšak dle státu, ve kterém je burza, na níž je daný 

futures obchodován. Znamená to tedy, že v některých případech může docházet k pohybům  

i ve dny, kdy je zde státní svátek, který ovšem není v cizině reflektován. Konečně následně  

je nutné zkontrolovat, zda pohyb na maržovém účtu dle konfirmace proběhl. 

Při kontrole ocenění majetku je také nutné ověřit, zda ocenění futures odpovídá aktuálně 

dostupným tržním informacím. V případě oceňování veřejně obchodovaných derivátů jako jsou 

právě futures či i například opce, je možné ocenění nalézt přímo na stránkách příslušné burzy, 

případně i na informačních serverech či službách jako je Bloomberg. Mezi nejznámější a pro trh 

nejaktuálnější burzy152 se řadí CME Group Inc. a na jejich webových stránkách je možné vidět 

settlement ceny153 například futures na E-mini S&P 500, či E-mini NASDAQ-100154  

a Intercontinental Exchange, Inc., kde je k nalezení mezi jinými i několik typů futures na MSCI 

Index155.  

Cena futures na index se zpravidla uvádí v bodech, které reprezentují různé hodnoty 

v měnách příslušného futures (vyjádření cen futures se odvozuje od způsobu vyjádření ceny 

podkladového aktiva). Při ocenění futures jako součást majetku fondu, je však nutné tyto bodové 

hodnoty převést na měnu daného fondu. Poměr v jakém body odpovídají dané měně nelze 

zobecnit, ale je možné ho pro jednotlivé futures dohledat, například pro Euro Stoxx 50 Futures 

odpovídá jeden bod 10 €156. 

 

 
151 SVOBODA, Martin, Werner H. HEUSSINGER a Christian W. RÖHL. Asset Guide. Asset guide: [průvodce 

finančními indexy]. Brno: Computer Press, c2006, s. 132-133. ISBN 8025112845. 
152 , Kolektiv českých investorů. Burzy s futures – kde vlastně obchodujeme? Future-trading.cz [online]. [cit. 2021-

01-22]. Dostupné z: http://future-trading.cz/burzy-s-futures/ 
153 Cena vypořádací, pomocí níž je na konci dne určeno, zda dochází k zisku nebo ztrátě. 
154 U.S. Equity Index Products. CME Group [online]. United States [cit. 2021-01-22]. Dostupné z: 

https://www.cmegroup.com/trading/equity-index/us-index.html 
155 U.S. Equity Index Products. Intercontinental Exchange [online]. [cit. 2021-01-22]. Dostupné z: 

https://www.theice.com/marketdata/reports/12 
156 Euro Stoxx 50 Futures Overview. Investing.com [online]. [cit. 2021-04-11]. Dostupné z: 

https://www.investing.com/indices/eu-stocks-50-futures 
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3.2.3. Oceňování nemovitostí 

 V původním znění § 265 odst. 2 ZISIF bylo výslovně určeno, jakou metodou je nutné 

nemovitost fondu kolektivního investování ocenit157 a to podle účelu ke kterému byla nabyta. 

V případě, že došlo k získání nemovitosti za účelem dalšího prodeje, mělo k ocenění dojít metodou 

porovnávací, naopak bylo-li záměrem její provozování, pak se mělo jednat o metodu výnosovou. 

Od tohoto přístupu bylo odstoupeno novelou zákonem č. 336/2014 Sb., v důvodové zprávě158 

k bodu 138 novely můžeme ovšem nalézt úmysl zákonodárce, aby se tyto parametry při oceňování 

i nadále braly v úvahu: „Pevné stanovení metod oceňování ve stávajícím odstavci 2 je opuštěno, 

parametry nemovitosti dle tohoto odstavce se však musí i nadále při oceňování zohlednit.“ 

 Při samotném ocenění nemovitosti dojde dále k zohlednění: „…jejích trvalých nebo 

dlouhodobě udržitelných vlastností, výnosu dosažitelného při řádném hospodaření s ní, jejích 

závad, absolutních a relativních majetkových práv k ní se vztahujících a místních podmínek trhu 

s nemovitostmi a jeho předpokládaného vývoje.“159 Na základě § 4 zákona o oceňování majetku160 

je možné k ocenění stavby použít metodu nákladovou, porovnávací nebo výnosovou či jejich 

kombinací a jejich použití u jednotlivých druhů staveb stanoví vyhláška č. 441/2013 Sb.,  

k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška). 

 Nákladová metoda spočívá ve snaze odhadnout, za jakou cenu by bylo možné danou stavbu 

reprodukovat, a to s přihlédnutím k ceně materiálu. Výnosová metoda je vhodná u budov 

s výnosovým potenciálem v důsledku jejich pronájmu. V úvahu potom bereme například, v místě 

a čase obvyklou výši nájmu snížené o náklady z titulu vlastnictví, provozování a pronajímání 

nemovitosti. Nakonec dochází k diskontaci předpokládaných budoucích čistých výnosů. Konečně 

metoda porovnávací bere v úvahu ocenění podobných nemovitostí ve srovnatelných podmínkách 

a je vhodná v případě že je v daném místě a čase rozvinutý trh s nemovitostmi161. 

 Zákon umožňuje obhospodařovateli volit mezi oceněním znalcem v oboru oceňování 

nemovitostí nebo dvěma osobami, které jsou členem výboru odborníků obhospodařovatele 

dotčeného fondu162. Výbor odborníků zřizuje obhospodařovatel fondu, který podle svého statutu 

 
157 V případě fondu kvalifikovaných investorů se dle § 284 odst. 3 ZISIF se postupuje obdobně jako u fondů 

kolektivního investování. 
158 Důvoová zpráva k zákonu č. 336/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a 

investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu. Str. 40, k bodu 138 
159 § 265 ZISIF 
160 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), dále 

„zákon o oceňování majetku“. 
161 VESELÝ, Marek. Stanovení tržní hodnoty / obvyklé ceny nemovitosti. ODHADYVESELY.CZ: oceňování a odhady 

nemovitostí [online]. Liberec [cit. 2020-11-01]. Dostupné z: http://odhadyvesely.cz/?page_id=6 
162 § 266 ZISIF 
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investuje do nemovitostí nebo účastí v nemovitostní společnosti jako svůj orgán, který má lichý 

počet členů a alespoň 3 členy163. 

  

3.2.4. Oceňování vína 

 Oblíbeným tipem investice je investiční alkohol, a především investiční vína, a to ať již 

individuálními investicemi či pomocí specializovaných fondů. Vzhledem k zaměření svojí práce 

se budu dále samozřejmě věnovat druhé možnosti. Budu-li se věnovat vínu, které, jak jsem  

již zmínila, mezi investicemi do alkoholu drží prim, tak je k jeho ocenění nutno znát mnoho 

proměnných. Mezi jeho zásadní vlastnosti patří omezenost produkce, hodnocení kritiků, síla 

značky, likvidita trhu (výše poptávky) a dlouhověkost. Důležitým ukazatelem je také místo původu 

vína - dominantu mezi investičními víny drží vína francouzská, například z obecně široce známé 

oblasti Bordeaux164.  

 Tento tip investice se z důvodu regulatorních i praktických vyskytuje u fondů 

kvalifikovaných investorů, kde se předpokládají vyší majetkové možnosti investora, vyší tolarace 

k riziku a v případě alkoholu právě i dlouhodobost investice, která je k výnosu nezbytná právě 

proto, že je stáří jedním z důležitých oceňovacích faktorů165. Vezmu-li za příklad některé české 

fondy specializující se na víno (a v menší míře whisky) jako je Wine Investment Partners, 

investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. a Wine Management SICAV a.s.,  

pak je u obou z nich minimální investice jeden milion Kč a doporučený investiční horizont, pět, 

respektive 10 a více let166. Nutno však poznamenat, že milion korun je obecně vzato minimem 

investice u fondu kvalifikovaných investorů vždy. 

 Jak je z výše zmíněných informací patrné, pro ocenění jedné lahve vína a potažmo  

i veškerého alkoholu je nutné vzít v úvahu velké množství faktorů, které je nutné pečlivě zhodnotit 

a v důsledku toho je často jedinou možností volit cestu znaleckého posudku u kterého je dochází 

k zhodnocení osobou, jež má náležité znalosti a zkušenosti. V případě vína ovšem existuje 

 
163 § 268 ZISIF 
164 Které víno je vhodné pro investici?: Objevte více než 100 investičních vín z 10 nejznámějších vinných 

regionů. Wine-talks [online]. [cit. 2020-11-01]. Dostupné z: http://www.wine-talks.com/investicni-vino-vhodne-

pro-investici/ 
165 Kromě dlouhověkosti jako jedné ze zásadních vlastností vína je to způsobeno i vlivem investičního prostředí 

samotného. Do vína fondy totiž často investují tzv. en primeur, kdy se jedná o ještě zrající a nenalahvované víno 

u nichž je předpoklad, že svou hodnotu získají až časem. Časem se také snižuje množství určitého vína na trhu 

a vzhledem k tomu, že část je odkoupena za účelem konzumace, a ne investice tím dochází k zvyšování jejich 

hodnoty. 
166Informace pro investory [online]. In: . Praha: Wine Investment Partners, investiční fond s proměnným základním 

kapitálem [cit. 2020-11-01]. Dostupné z: https://www.wipartners.cz/downloads/WIP_FactSheet.pdf a 

Informační leták [online]. In: . Praha: Wine Management SICAV, 2020, 20.07.2020 [cit. 2020-11-01]. Dostupné 

z: https://winemanagement.cz/wp-content/uploads/2020/07/factsheet_wm_data-20.07.2020.pdf 

https://www.wipartners.cz/downloads/WIP_FactSheet.pdf
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možnost použít relativně oblíbené londýnské burzy Liv-ex (London International Vintners 

Exchange). Ta každému na ní obchodovanému vínu přiděluje tzv. LWIN (Liv-ex Wine 

Identification Number), který můžeme vnímat jako obdobu ISIN u cenných papírů. Pomáhá 

jednoduché identifikovatelnosti vín a propojení různých databázových softwarů. Burza také 

zveřejňuje několik na víno specializovaných indexů jako je například Liv-ex Fine Wine 100 

sledující stovku na burze nejobchodovanějších vín167. 

 Podstatou depozitářské kontroly ocenění je v tomto případě kontrola, že jsou o ocenění 

vypracovány příslušné znalecké posudky (či, že je ocenění podpořeno jinou obdobnou metodikou 

– dochází například k experimentaci s vinnými oceňovacími křivkami), které odpovídají všem  

na ně kladeným požadavkům a že v případě na sebe navazujících posudků nedchází 

k neodůvodněné změně metodiky, či ocenění samotného. 

3.2.5. Kryptoměny 

 Otázka kryptoměn je celkově relativně mladou záležitostí. Ačkoliv první pokusy o online 

měnu probíhaly již od konce minulého tisíciletí ve formě B-Money a Bit Gold, jako počátek 

kryptoměn je dnes obecně označováno vytvoření Bitcoinu a začátek jeho těžby v roce 2009. V roce 

2011 se pak jejich myšlenka začíná šířit i mezi širší veřejnost, a s růstem popularity Bitcoinu 

dochází k vytváření většího množství jeho konkurentů. Mezi nejvýraznější z nich, které  

se v průběhu let objevili lze řadit například Ether či lehce sarkastický Dogecoin168. 

 Vzhledem k vysoké proměnlivosti a volatilitě trhu s kryptoměnami a také dosud velmi 

nejasnému legislativnímu rámci, kterému podléhají, nejsou obecně fondy zaměřené na přímé 

obchodování s kryptoměnami příliš časté. V současné době jsem si vědoma pouze jednoho veřejně 

obchodovaného fondu ETF (zkratka Exchange Traded Fund – jedná se o primárně pasivně řízené 

fondy obchodované na burze kopírující vývoj určitého indexu169.) a to The Grayscale Bitcoin 

Trust, ačkoliv i o jeho zařazení pod termín ETF existovaly určité spory, a to hlavně kvůli 

odchylkám od hodnoty jeho benchmark indexu170. Ten vznikl 25. září 2013 a hodnota jeho majetku 

je odvozována od Bitcoinu a změny jeho hodnoty v určitém období. Jako svůj benchmark index 

 
167 LIV-EX [online]. Londýn: Liv-ex [cit. 2020-11-13]. Dostupné z: https://www.liv-ex.com/ 
168 MARR, Bernard. A Short History Of Bitcoin And Crypto Currency Everyone Should Read. Forbes [online]. Jersey 

City: Forbes Media, 2017, Dec 6, 2017 [cit. 2020-11-14]. Dostupné z: 

https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2017/12/06/a-short-history-of-bitcoin-and-crypto-currency-

everyone-should-read/?sh=8f1b66b3f279 
169 ETF (Exchange Traded Funds). FXstreet.cz [online]. Praha: FXstreet.cz [cit. 2020-11-14]. Dostupné z: 

https://www.fxstreet.cz/forex-slovnik-pojmu+etf-exchange-traded-funds.html 
170 REIFF, Nathan. Cryptocurrency ETF. Investopedia [online]. New York: Dotdash, 2019, Nov 3, 2019 [cit. 2020-

11-14]. Dostupné z: https://www.investopedia.com/investing/understanding-cryptocurrency-etfs/ 
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k tomu využívá TradeBlock XBX Index 24 - hour VWAP171, který má reprezentovat USD 

ekvivalent spotového kurzu pro Bitcoin v reálném čase172.  

 V České republice jsem si vědoma existence pouze jednoho fondu, který se specializuje  

na transakce s kryptoměnami či který by ve svém majetku kryptoměny vůbec evidoval,  

a tím je Kryptofond spravovaný CFG Funds s.r.o.173. Ten se zaměřuje či zaměřoval na investice  

do blackchainových technologií, Bitcoinu a altcoinů174, avšak stav jeho současné aktivity  

je nejasný, neboť jsou na sociálních sítích a svém blogu od srpna 2019 neaktivní175.  V současné 

době je zapsaný v seznamu České národní banky „Osob uvedených v § 15 odst. 1 ZISIF, kterým 

vznikla povinnost nechat se zapsat do seznamu“ od 29.05.2017. Tento typ subjektů bývá často 

označován jako „podlimitní alternativní investiční fond“, ovšem o fond ve smyslu ZISIF se vlastně 

nejedná. Jedná se o výjimku z působnosti směrnice AIFMD, kdy osoba obhospodařující majetek 

nepřekračuje rozhodný limit podle § 16 ZISIF. Zjednodušeně se jedná o situaci,  

kdy je obhospodařovaný majetek hodnoty nepřekračující 100 000 000 EUR, popřípadě 

500 000 000 EUR, není-li využíváno pákového efektu a k vyplacení majetku osobě, od níž byly 

prostředky shromážděny, nemůže dojít dříve než 5 let ode dne jejich shromáždění (k ocenění 

majetku je zde stejně jako u investičního fondu využíváno reálné hodnoty). Zápis na seznam 

vedený Českou národní bankou je ovšem pouze evidenční. Kurz k přepočtu hodnoty pak stanoven 

není,  

ale lze předpokládat, že zákonodárce počítal s využitím devizového kurzu vyhlašovaného Českou 

národní bankou a ta takto i postupuje176.  

 Tento typ fondu je obecně méně nákladný a jednoduší k zařízení. Ačkoliv je maximální 

výše kapitálu fondu zastropována na částce 500 000 000 EUR, oproti fondu kvalifikovaných 

investorů zde existuje několik výhod. Není určena minimální výše kapitálu a ani minimální výše 

investice a jeho založení je mnohem méně administrativně náročné. Na druhou stranu zde není 

umožněna veřejná nabídka investice, protože by poté došlo k naplnění definičního znaku 

investičního fondu. Jak jsem již zmiňovala výše, k veřejné nabídce obecně dochází dle České 

 
171 Bitcoin Investment Trust™: Titled, auditable Bitcoin exposure through a traditional investment 

vehicle. Grayscale [online]. New York: GRAYSCALE INVESTMENTS, 2018, March 2018 [cit. 2020-11-14]. 

Dostupné z: https://grayscale.co/wp-content/uploads/2018/03/BIT-Fact-Sheet-March-2018-2.pdf 
172 TradeBlock [online]. New York: TradeBlock [cit. 2020-11-14]. Dostupné z: https://tradeblock.com/markets/index 
173 Subjekt sám se prohlašuje dokonce prvním kryptofondem ve střední evropě. 
174 Jedná se o pojem zastřešující kryptoměny odlišné od Bitcoinu. 
175 Kryptofond [online]. Praha: CFG Funds [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: https://kryptofond.cz/cs/blog/ 
176CUNÍK, Tomáš. Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním (§ 15 ZISIF). Stanoviska a odpovědi [online]. 

Praha: Česká národní banka, 2014, 25. 11. 2014 (aktualizováno 19. 4. 2016) [cit. 2020-11-14]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/casto-kladene-

dotazy/.galleries/stanoviska_a_odpovedi/pdf/sprava_majetku_srovnatelna_s_obhospodarovanim_par_15_zisif.

pdf 

https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB15.BASIC_LISTINGS_RESPONSE_3?p_lang=cz&p_DATUM=14.11.2020&p_hie=HI&p_rec_per_page=25&p_ses_idx=238
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB15.BASIC_LISTINGS_RESPONSE_3?p_lang=cz&p_DATUM=14.11.2020&p_hie=HI&p_rec_per_page=25&p_ses_idx=238
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národní banky, pokud by byl počet nekvalifikovaných investorů vyšší než 20. Tyto fondy také 

nespadají do rozsahu definice základního investičního fondu dle § 17b zákona č. 586/1992 Sb.,  

o daních z příjmů, a nelze tak využít ekonomicky příznivější 5 % sazby daně. Místo toho podléhají 

tradiční 19 % sazby daně z příjmu právnických osob.  

Správa majetku v rozsahu přesahujícím rozhodný limit vyžaduje získání povolení České 

národní banky dle § 479, či § 480 ZISIF, popřípadě dojde-li k překročení limitu osobou, která toto 

povolení nemá, je možné dle § 17 ZISIF o takovéto povolení dodatečně do 30 dnů požádat. O dané 

povolení je možné také požádat dobrovolně, což umožní shromažďovat prostředky od veřejnosti, 

ovšem za cenu zvýšených požadavků stejně jako v případě, kdy k tomuto překročení rozhodného 

limitu dojde. Fond pak již nadále nespadá pod výjimku ze směrnice AIFMD a musí tak začít plnit 

povinnosti, které jim zákonodárce ukládá. Vzhledem k absenci dohledu České národní banky nad 

těmito fondy podle § 15 ZISIF dochází k větší volnosti při jejich investování a je to právě jeden 

z faktorů, který přispěl k vzniku Kryptofondu od CFG Funds s.r.o., ovšem pro investory  

se v důsledku toho jedná o mimořádně rizikovou investici. Jelikož tyto subjekty nespadají  

pod termín investičního fondu, nemají ani povinnost mít svého depozitáře, který by prováděl jejich 

kontrolu. Nevýhodou však je, že správci podlimitních aliternativních investičních nemohou 

obecně požívat výhod směrnice AIFMD. Pokud těchto výhod chtějí využít, pak je ve směrnici 

zakotvena možnost tzv. „opt-in“, kdy se správce rozhodne, že se na něj směrnice AIFMD bude 

vztahovat v plném rozsahu se všemi výhodami i nevýhodami177. 

Více častými fondy jsou fondy zabývající se investicí do kapitálových obchodních 

společností specializujících se na technologii blockchainu. Blockchain je v podstatě 

decentralizovaná databáze, která se užívá k provádění a zaznamenávání transakcí s kryptoměnami 

a je proto k jejich existenci zcela zásadní. Jako příklad lze uvést Podfond CARDUUS Blockchain 

Technologies, který je podfondem investičního fondu kvalifikovaných investorů CARDUUS 

FUND MANAGEMENT, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. Ten jako svůj 

úmysl uvádí investice do společností, „…které se zabývají nákupem, projekcí a realizací datových 

center a jejich provozování, resp. do kapitálových účastí v obchodních společnostech vyvíjejících 

aplikace na bázi digitálních aktiv“178. Z výroční zprávy fondu z roku 2020 vyplývá, že jeho hlavní 

investicí je 100 % podíl na společnosti Digital Assets s.r.o. 

 Na počátku své existence se kryptoměny (v počátcích tedy především Bitcoin) setkávaly 

především s nepochopením široké veřejnosti a akceptací pouze ze strany úzké komunity. Ta byla 

 
177 Kapitola I,Článek 3, bod 4 směrnice AIFMD 
178 Blockchain Technologies Podfond. Carduus Asset management [online]. Praha: CARDUUS Asset Management, 

investiční společnost [cit. 2020-11-14]. Dostupné z: https://carduus.cz/fondy/blockchain-technologies-podfond 
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tvořena především jedinci, kteří skutečně věřili ve schopnost kryptoměny nahradit či alespoň 

doplnit do té doby existující formy měny. Dále těmi, kdo byli fascinováni možnostmi, které nabízí 

blockchainová technologie179 a konečně skupinami s anarchistickými tendencemi, které nadchla 

nezávislost, kterou představuje měna nenavázaná na existující instituci či legislativu. Jak tomu 

ovšem bývá, tyto skupiny nejsou vzájemně výlučné, a tak byly prvními podporovateli kryptoměn 

převážně jedinci, spadající do více ze zmíněných kategorií. Dodnes je debatováno, nakolik měla 

na jejich vzniku a popularitě zásluhu finanční krize roku 2008 a z ní plynoucí nedůvěra v existující 

finanční instituce, zajímavé však je, že proti existenci tohoto vlivu bojují hlavně zastánci 

kryptoměn180.  Ať již byl tento vliv jakýkoli, je dle mého názoru nadmíru ironické, že jsou to právě 

tradiční mechanismy finančníhu trhu, které o ně v poslední době získávají čím dál větší zájem. 

Ačkoliv přístup ke kryptoměnám jako takovým je stále v lepším případě opatrný, v horším případě 

nadmíru skeptický, vnímání blockchainu jako budoucího nástroje spolehlivého a nezměnitelného 

zaznamenávání informací je v poslední době z odborných kruhů slyšet stále častěji. Na každoroční 

konferenci o rozvoji a inovaci finančích produktů zaznělo v roce 2021 v rámci tématu „Banky  

a finanční trhy v „pocovidové“ době“ dokonce několik možností, jak by bylo možné 

zakomponovat blockchainové technologie ke zkvalitnění existujících institucí a systémů.181. 

Na důkaz tomu budíž, že se začal čím dál více rozšiřovat okruh investičních fondů, které 

se na investice do blockchainových technologií zaměřují. Dne 05.11.2020 bylo uděleno oprávnění 

k činnosti Rockaway Blockchain Fund I, L.P. zapsaného do seznamu České národní banky 

zahraničních investičních fondů, do nichž mohou být investice veřejně nabízeny v ČR. Tento fond 

se sídlem na Kajmanských ostrovech, však není posledním Rockaway fondem se zaměřením  

na blockchain, který v poslední době začal svou činnost v České republice. Oprávnění k činnosti 

získal 26.03.2021 i otevřený podílový fond Rockaway Blockchain, sídlem pro tentokrát v České 

republice, jež vznikl za jediným účelem, a to investovat do Rockway Blockchain Fund a získat  

tak větší okruh investorů, než podlimitní alternativních investiční fond umožňuje182.  Za zmínku 

 
179 V rámci české odborné veřejnosti, se v současné době probírá hlavně možnost využití blockchainové technologie 

jako nahrazení současné formy katastru nemovitostí. Ačkoliv chápu nadšení, které pro takovýto krok existuje, 

osobně to považuji za futuristické science fiction. 
180 Podle dostupných informací se zdá, že práce na vývoji Bitcoinu začaly již v roce 2007, ale osobně věřím že určitý 

ne nevýznamný vliv na popularitě kryptoměn finanční krize 2008 měla. Více například na: 

https://www.coindesk.com/bitcoin-financial-crisis 
181 COVID: příležitost k úvaze jak opravit krypto svět?: Rozvoj a inovace finančních produktů. In: ŠTĚPÁNEK, 

Pavel. Rozvoj a inovace finančních produktů: Banky a finanční trhy v „pocovidové“ době [online]. Praha: 

Vysoká škola ekonomická v Praze, 2021, 4. června 2021 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: https://finance-

edu.vse.cz/wp-content/uploads/2021/06/8.-Stepanek.pdf 
182 REK, Adam. ROCKAWAY BLOCKCHAIN FUND ZAKLÁDÁ OTEVŘENÝ PODÍLOVÝ FOND, 

INVESTOVAT DO NĚJ PŮJDE I PROSTŘEDNICTVÍM J&T BANKY. Rockaway [online]. Praha: 

ROCKAWAY CAPITAL SE, 2021, 28. 4. 2021 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: 
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stojí i vznik několika dalších podlimitních alternativních investičních fondů podle § 15 odst. 1 

ZISIF Blockchain ONE a.s. (zapsán do seznamu 15.03.2021), Leo Blockchain Capital s.r.o. 

(zapsán do seznamu 25.05.2021), či Digital Assets Capital s.r.o. (zapsán do seznamu 

30.06.2020)183.  

3.2.6. Kontrola ocenění ze strany depozitáře 

K ocenění investičních nástrojů by mělo dle § 201 ZISIF dojít ve lhůtě uvedené ve statutu 

(zákon v § 193 ZISIF určuje pouze maximální interval mezi termíny výpočtu) a to ke dni, k němuž 

se vypočte aktuální hodnota podílového listu, investiční akcie nebo jiného podílu na investičním 

fondu. Jedná se tedy o den, ke kterému je vypočítávána hodnota fondového kapitálu – net asset 

value (v textu jako „NAV“) a ke stejnému datu by cenu měl tedy kontrolovat i depozitář. Samotné 

ocenění a výpočet pak obyčejně probíhá později, a to v závislosti na délce intervalu o pouhý jeden 

den nebo i třeba týden a více. V případě auditu účetní závěrky se celý proces ještě prodlouží. 

Majetky a dluhy, které pod § 201 ZISIF nespadají jako například nemovitosti či umělecká 

díla, u nichž by časté oceňování představovalo nepřiměřenou zátěž a nepřinášelo by valný 

prospěch184, protože v jejich ocenění nelze předpokládat častou významnou změnu, zákon  

v § 202 ZISIF stanovuje maximální interval pro ocenění jednoho roku. Limit četnosti oceňování 

stanovuje pro otevřené alternativní investiční fondy i nařízení EU185 v čl. 74 a to, že finanční 

nástroje je třeba oceňovat vždy, když se vypočítává čistá hodnota aktiv na podílovou jednotku 

nebo akcii a ostatní aktiva alespoň jednou ročně a „…vždy, když existuje důkaz, že poslední určená 

hodnota již není reálná nebo řádná.“. K takovému ocenění při výrazné změně na trhu by ovšem 

mělo následovat i u jiných typů investičních fondů, aby ocenění nadále bylo schopno co nejlépe 

odrážet reálnou hodnotu majetku. Na tyto majetky a dluhy se § 201 odst. 2 ZISIF použije obdobně, 

zde se ovšem z logiky věci nejedná o povinnosti přecenění při každém výpočtu hodnoty jednotky, 

neboť by to popíralo smysl vyčlenění do speciálního ustanovení. Při výpočtu se tak bude  

až do dalšího přecenění používat shodná hodnota186. 

V případě oceňování u účastnických fondů doplňkového penzijního spoření jsou pravidla 

stanovena obdobně fondům investičním. K ocenění by mělo docházet alespoň ke dni stanovení 

 
https://www.rockawaycapital.com/cs/2021/04/rockaway-blockchain-fund-zaklada-otevreny-podilovy-fond-

investovat-do-nej-pujde-i-prostrednictvim-jt-banky/ 
183 Pro úplnost upozorňuji, že se nejedná o Digital Assets s.r.o. spojený s Podfondem CARDUUS Blockchain 

Technologies. 
184LIBOSVÁR, Ondřej. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 

2015, s. 508-509. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 9788074787836. 
185 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, 

depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled 
186 Viz 66 
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aktuální hodnoty penzijní jednotky, a to ve lhůtách stanovených ve statutu – nejdéle však mezi 

jednotlivými oceněními investičních nástrojů smí být pouze sedmidenní prodleva. V případě 

dalšího majetku a smluvních závazků je pak maximální prodleva mezi oceněními jeden rok187. 

K ocenění tedy zde má docházet k datu účetní uzávěrky pro účely sestavení účetní závěrky. 

 Obecně lze říct, že v praxi není poslání depozitáře kontrolovat ocenění každé jednotlivé 

položky, ale spíše ověřit, že obhospodařovatel fondu188 vytvořil metodiku, která splňuje veškeré 

zákonné a další podmínky a je vhodně zvolena vzhledem k typu fondu, frekventovanost oceňování 

a druhu majetku, na nějž má být daná metodika užita. Po odsouhlasení metodiky už nezbývá  

nic jiného než kontrolovat, zda dochází k jejímu následování. Taková kontrola by měla být úměrná 

metodě, která byla k oceňování zvolena. Kupříkladu v případě znaleckého posudku by bylo 

nehospodárné, velmi nepraktické a konečně i kontraproduktivní, aby depozitář sám nechal 

zpracovat další znalecký posudek či snad sám zaměstnával osobu s náležitou odborností vytvořit 

daný znalecký posudek z hlediska daného oboru. Jeho cílem by spíš mělo být, aby znalecký 

posudek odpovídal všem na něj kladeným podmínkám a aby v předpokladu a závěru byly uvedeny 

všechny relevantní informace odpovídající realitě. 

 Jiným způsobem je třeba přistupovat k ocenění prováděném pomocí modelů a křivek. 

Takového ocenění se často užívá například u měnových či úrokových swapů. Zde je třeba ověřit, 

že je daného modelu užíváno správně a že při použití známých údajů o oceňovaných transakcích 

dosáhneme ve výpočtu obdobných výsledků jako obhospodařovatel. Je nereálné očekávat,  

že výsledkem takového ověření bude shodný výsledek ocenění, jak na straně depozitáře,  

tak obhospodařovatele, právě kvůli množství proměnných k výpočtu užitých. Spíše je nutné ověřit, 

že je výsledek získaný depozitářem oproti výsledku, k němuž došel obhospodařovatel, v rámci 

předem stanovených limitů a že významější odchylky jsou v rámci jednotlivých kontrol stabilní  

a vysvětlitelné. Ačkoliv je ideální situace, kdy významější odchylky při správně vypočítaném 

ocenění nedosahují významnějších hodnot, v některých případech je toto očekávání nerealistické. 

Konečně v tomto smyslu se vyjadřuje i důvodová zpráva k § 73 ZISIF: „Jde o transpoziční 

ustanovení. Kontrolní povinnosti jsou vykonávány ex post a zahrnují především kontrolu postupů 

obhospodařovatele nebo oceňovatele, nikoliv kontrolu samotného výsledku.“ 

 Konečně je třeba také zmínit třetí velmi častou metodu ocenění, a to je využití údajů z burzy 

a jiných veřejně dostupných zdrojů. Již jsem již výše zmiňovala, takovým zdrojem může  

být například Bloomberg, je ale možno užít právě i webových stránek jednotlivých burz,  

 
187 § 115 zákona o doplňkovém penzijním spoření 
188 Oceňování může být prováděno obhospodařovatelem jako administrátorem fondu, ale i odlišným subjektem – 

hlavním administrátorem. 
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či investičních zprostředkovatelů. Tyto zdroje jsou vesměs placené i neplacené, v České republice 

je možné zmínit například webové stránky www.kurzy.cz. Z toho vyplývá, že existuje velké 

množství zdrojů, ze kterých lze údaje získávat, vždy je ovšem nutné zvážit aktuálnost  

a důvěryhodnost jednotlivých zdrojů cen. Nelze proto doporučit využívání velké většiny 

neplacených zdrojů, u nichž je možné předpokládat nižší míru důvěryhodnosti, jako vždy však  

i zde výjimka potvrzuje pravidlo a své využití jistě najdou. 

3.3. Kontrola pohybu peněžních prostředků 

V rámci své činnosti depozitář dle § 72 ZISIF zřizuje nebo vede peněžní účty na jméno 

fondu, obhospodařovatele tohoto fondu či na svoje jméno zřízené ve prospěch tohoto fondu (v tom 

případě na něm nesmí být vedeny jeho peněžní prostředky). Rozdíl mezi zřízením či vedením 

peněžního účtu tkví v podstatě depozitáře samotného. V případě, že se jedná o poskytovatele 

příslušných peněžních služeb podle zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku, pak pro klienty 

depozitář účty vede na jméno fondu samotného, nebo na jméno obhospodařovatele, v opačném 

případě účty pro klienta pouze u takového poskytovatele zřizuje. Zákon v § 72 odst. 2 ZISIF 

taxativně takovéto povolené poskytovatele vyjměnovává. Situace v ustanovení zmíněná na konci, 

že by depozitář účet vedl na jméno své jméno a vložil své vlastní peněžní prostředky je vyloučena 

spíše nadbytečně, neboť by se jednalo o nemožnou pohledávku depozitáře vůči sobě samému, 

neboť pěněžní prostředky na účtu jsou vždy pohledávkou ve prospěch toho, na jehož jméno je účet 

veden189. Depozitář na tyto účty poté bez zbytečného odkladu ukládá veškeré od fondu získané 

peněžní prostředky a následně je na peněžních účtech eviduje a kontroluje jejich pohyb.  

Oprávnění ke zřízení peněžního účtu má však i obhospodařovatel podle § 74 ZISIF,  

a to po předchozím oznámení depozitáři. S pěněžními prostředky na tomto účtu pak nákladá pouze 

prostřednictvím depozitáře či osoby u níž peněžní účet zřídil. Oznámení depozitáři může nabýt 

podobu prostého oznámení písemnou formou či poskytnutím smlouvy uzavřené s poskytovatelem 

platební služby, z jazykového výkladu ustanovení považuji za jasné, že zde obhospodařovateli 

vzniká pouze informačí povinnost a není tedy nutné předchozí svolení depozitáře, jak je občas 

v odborných kruzích zmiňováno. Pro bezproblémovou spolupráci obhospodařovatele a depozitáře 

je však vhodné, aby v této otázce existovala shoda a nejlépe i aby byla problematika řešena 

depozitářskou smlouvou.  

V požadavcích způsobu plnění povinností § 72 ZISIF se zákon dále odkazuje na čl. 85  

a 86 nařízení PN-AIFMD. Zde je opět zdůrazněno, že depozitář musí být informován o všech 

 
189 DOLEŽALOVÁ, Daniela. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech: komentář. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015, s. 238-239. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 9788074787836. 

http://www.kurzy.cz/
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otevřených účtech a také v případě otevření účtu nového. V článku 86 nařízení PN-AIFMD je pak 

věnována pozornost sledování peněžích toků a jak má být tato kontrola ze strany depozitáře 

prováděna. Ten má vytvořit metodiku, která umožní každodenní sesouhlasení peněžních toků, 

případně pokud jsou peněžní toky méně časté pak pokaždé když k takovému dojde. Zavede také 

postupy k identifikování významných peněžních toků a zejména takových, které by mohly  

být v rozporu s řádným fungováním fondu. 

Tyto požadavky nařízení PN-AIFMD jsou ze strany komentářové literatury kritizovány190, 

pro nerealistický požadavek každodenní kontroly, především z důvodu složité struktury 

clearingových a jiných institucí při vypořádání nákupů na globálních trzích. Osobně s touto 

kritikou nemohu souhlasit, a to ať již z mírně odlišného vnímání toho co po depozitáři nařízení 

PN-AIFMD žádá či z odlišné osobní zkušenosti.  

Zákon v ustanovení § 72 odst. 4 ZISIF stanoví, že depozitář eviduje všechny peněžní účty 

zřízené pro tento fond a kontroluje pohyb peněžních prostředků tohoto fondu na těchto účtech. 

Podle mého názoru by depozitářská kontrola měla spočívat v každodenním sledování vedených  

či zřízených účtů a v případě, že došlo k nějakému pohybu pak je nutné ho identifikovat a přiřadit 

k podkladu, který by měl příslušnou osobou depozitáři doručen. Existují však i peněžní toky,  

u nichž kontrola nad úroveň vzetí na vědomí postrádá smyslu. Tím je například převod mezi 

vlastními účty fondu v rámci té samé banky či i mezi bankami různými. Dále se jedná také o různé 

druhy bankovních poplatků, které jsou z účtu strhávány automaticky – jako příklad lze uvést 

poplatek za vedení účtu či poplatek za odchozí platbu. V případě nemovitostních fondů je pak 

možné očekávat denní příchod plateb nájemného a také velké množství plateb za správu a údržbu 

nemovitostí – tam by však již mělo docházet k přiřazení jednotlivých plateb k odpovídajícím 

podkladům a ověření, že se skutečně jedná o platbu související s činností fondu. 

Povinností se sledováním peněžních toků související je kontrola vyplácení protiplnění 

z obchodů s majetkem tohoto fondu v obvyklých lhůtách191. Ta také souvisí již s výše popsanou 

povinností evidence depozitáře. Je totiž nutné vést evidenci o uzavřených transakcích a s nimi 

souvisejících pohybech peněžních prostředků na účtech, případně také korporátních akcí (akce 

společnosti mající přímý vliv na jejich cenné papíry192) jako jsou kupony u dluhopisů, či dividendy 

 
190 DOLEŽALOVÁ, Daniela. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech: komentář. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015, s. 239-240. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 9788074787836. 
191 § 73 odst.1, písm. d) ZISIF 
192 RŮŽIČKA, David. Co jsou korporátní akce aneb štěpení akcií na Portu: Základy investování. Portu [online]. Praha, 

2019, 10.05.2019 [cit. 2021-10-16]. Dostupné z: https://www.portu.cz/blog/co-jsou-korporatni-akce-aneb-

stepeni-akcii-na-portu/ 
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u akcií, které se opět projeví pohybem na peněžních účtech fondu193. S tím přímo související 

činností je pak také kontrola jak „…jsou prováděny příkazy obhospodařovatele směrující k nabytí 

nebo zcizení věcí v majetku tohoto fondu, přičemž postačí, jestliže depozitář kontroluje, jak byly 

tyto příkazy provedeny, je-li pro tento způsob kontroly důvod zvláštního zřetele hodný; jak byly 

příkazy provedeny, kontroluje depozitář dále, jde-li o příkazy týkající se 

1. obchodu v hodnotě nepřevyšující částku 500000 Kč a souhrnnou denní hodnotu 

odpovídající 0,1 % hodnoty majetku tohoto fondu, 

2. obchodu uzavřeného na trhu uvedeném v § 3 odst. 1 písm. a) nařízení vlády upravujícího 

investování investičních fondů a techniky k jejich obhospodařování, nebo 

3. obchodu s cenným papírem nebo zaknihovaným cenným papírem vydaným fondem 

kolektivního investování nebo srovnatelným zahraničním investičním fondem.“194 

Zde považuji vhodné pohovořit o povaze kontroly depozitáře ve smyslu kontroly ex ante/ex post. 

Obecně je kontrola prováděna až po vypořádání uzavřených transakcí (tedy ex post) – tato možnost 

je preferována jak ze strany UCITS V (recitál 4), tak i AIFMD (recitál 109), avšak oba dokumenty 

uvádí, že není depozitáři po dohodě s obhospodařovatelem (zejména tedy v rámci depozitářské 

smlouvy) bráněno kontrolu provádět v určitých případech i ex ante, je-li to považováno za vhodné. 

Ačkoliv zákonnou formulaci svou neurčitostí nepovažuji za nejštastnější, vyplývá z výše 

zmíněného ustanovení, v jakých případěch je kontrola prováděna ex post – tedy poté, co již byly 

příkazy provedeny, a vyloučením těchto případů můžeme dojít k závěru, že v opačném případě 

by mělo docházet ke kontrole ex ante. Tento závěr je podpořen i důvodovou zprávou:  

„…V § 73 odst. 1 písm. f) a § 670 odst. 1 písm. f) se určuje, kdy má depozitář provádět kontrolu 

ex post a kdy ex ante.“195 Tato kontrola příkazů ex ante však není prováděna u fondů 

kvalifikovaných investorů196. Co se týče způsobu provádění ex ante tam její forma záleží  

na vzájemné dohodě na straně depozitáře a obhospodaovatele. Důležité je, aby o takovéto kontrole 

existoval jednoznačný záznam. Je možné si představit například souhlas formou emailové žádosti 

a nazpět odeslaného souhlasu depozitáře, či čistě softwarové řešení, kdy žádost o schválení příjde 

depozitáři do specializovaného softwaru, kde je nutné svůj souhlas potvrdit a příkaz nelze  

bez takovéhoto schválení provést. 

 
193 Je nutné však evidovat i kororátní akce, které nemají přímý vliv na pohyb peněžních prostředků jako jsou dělení, 

či spojení akcií. Naopak pro depozitáře nepříliš významnou korporátní akcí je svolání valní hromady. 
194 § 73 odst. 1, písm. f) ZISIF 
195 Důvodová zpráva zákona č. 336/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a 

investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu. Str. 37, K bodům 66 až 70, 72, 73 a 75 

až 78 [§ 62 nový odstavec 2, § 63, § 71 odst. 1 písm. a) a b), § 73 odst. 1 písm. e), § 73 odst. 1 písm. f)… 
196 § 83 odst. 1 ZISIF 
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 Konečně se k pohybům peněžních prostředků vztahuje ještě jedna důležitá depozitářská 

činnost, a to kontrola používání výnosů fondu197. Zde se bude obecně jednat například o rozdělení 

výnosů mezi akcionáři, u nějž bude potřeba pohlídat, že je vše podloženo řádnou dokumentací. 

Osobně bych pod toto ustanovení řadila i kontrolu výpočtu a úhrady poplatku za zhodnocení 

obhospodařovateli. Ta je totiž, jak již z názvu vypovídá spojena se zhodnocením majetku fondu  

a její výpočet tak bývá navázán právě na výši tohoto zhodnocení a tím pádem i na výnos. 

3.4. Kontrola výpočtu aktuální hodnoty podílového listu nebo investiční akcie 

Pro výpočet aktuální hodnoty podílového listu nebo investiční akcie (dále „aktuální 

hodnota cenného papíru“) je zásadní správné stanovení hodnoty fondového kapitálu – net asset 

value, tedy již výše zmíněné NAV. To je možné za předpokladu, že již bylo provedeno správné 

zjištění ocenění majetku investičního fondu, o kterém jsem mluvila v minulém bodu. Proces 

stanovení NAV je mírně odlišný na základě toho, o jaký investiční fond se jedná.  

V případě výpočtu investiční akcie hraje roli, zda se jedná o akciovou společnost 

nevytvářející či vytvářející podfondy198. Podfond je účetně a majetkově oddělená část jmění 

akciové společnosti, které je samostatně sestavována účetní závěrka. Z toho tedy plyne, že pokud 

se jedná o akciovou společnost, která podfondy nevytváří, pak se jako vodítko pro výpočet 

investiční akcie použije § 164 odst.1 ZISIF. Ten žádá, aby akciová společnost účetně a majetkově 

oddělovala majetek a dluhy ze své investiční činnosti od svého ostatního jmění. Lze obrazně  

s nadsázkou říci, že dojde k „podfondizaci“ investiční části majetku akciové společnosti. Pokud  

se jedná o akciovou společnost, jež podfondy tvoří, pak se dle § 191 odst. 3 ZISIF použije fondový 

kapitál podfondu. Ten je zákonem chápán jako hodnota majetku v podfondu snížená o hodnotu 

jeho dluhů199. Konečně, jedná-li se o podílový fond pak se použije fondový kapitál tohoto 

podílového fondu, ve kterém je zohledněno časové rozlišení běžných nákladů  

– obhospodařovatelský poplatek, audit, daňová povinnost apod. Toto je konečně zohledněno 

v přiměřené formě i při určení fondového kapitálu u akciové společnosti. 

Po zjištění NAV je pak možné vypočítat aktuální hodnotu cenného papíru. V případě 

podílového listu bez jmenovité hodnoty či pokud mají všechny podílové listy jmenovitou hodnotu 

shodnou, se aktuální hodnota podílového listu rovná podílu NAV na jeden vydaný podílový list.  

 

 
197 § 73 odst. 1, písm. e) ZISIF 
198 Podfondy může vytvářet pouze akciová společnost s proměnnlivým zákadím kapitálem (SICAV), ačkoliv v novele 

navržené sněmovním tiskem 993 bylo v části desáte, bodu 23 navržena i možnosti vytváření podfondů i u 

komanditní společnosti na investiční listy. 
199 § 191 odst. 6 ZISIF 
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V opačném případě se jedná o podíl NAV a součtu jmenovitých hodnot všech vydaných 

podílových listů a vynásobené danou jmenovitou hodnotou.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuální hodnota investiční akcie je poté vypočítána obdobným způsobem jako podílový 

list bez jmenovité hodnoty – hodnota fondového kapitálu je vydělena počtem vydaných akcií. 

Je také možné, aby podílový fond či akciová společnost vydávaly několik druhů cenných 

papírů, s nimiž jsou spojena zvláštní práva. V tom případě vzniká několik tzv. tříd, mezi  

něž je potřeba vypočítaný fondový kapitál rozdělit, a to podle poměru určeném ve statutu 

investičního fondu, v němž bývá určen pomocí vzorce. Tomuto poměru se často přezdívá poměr 

alokační a způsob jeho výpočtu nelze zobecnit – bývá ovšem často závislý nejen na předchozím 

užitém alokačním poměru, ale i sumě změny ve fondovém kapitálu či sumě změny v investory 

držených cenných papírech. 

V případě, že investiční fond vydává něco jiného, něž podílové listy nebo investiční akcie 

pak je výpočet aktuální hodnoty stanoven statutem tohoto investičního fondu. To se pak bude týkat 

například výpočtu podílu na svěřeneckém fondu, podílu komanditisti na komanditní společnosti  

či komanditní společnosti na investiční listy apod. Tento výpočet bude v určité podobě podobný 

výše představeným výpočtům, není ale vzácné, aby si fond ve statutu stanovil zcela odlišný přístup, 

který považuje za více vyhovující jeho investičnímu modelu. 

Aktuální hodnota cenného papíru z povahy výpočtu samotného a jeho proměnných  

jen výjimečně výjde beze zbytku. Ten je potom nutné řádným zaokrouhlením eliminovat  

na omezený počet desetinných míst, se kterými již bude možné dále pracovat. Způsob tohoto 

 NAV 

AHPL  =  -------- 

   ∑ PL 

 

AHPL = aktuální hodnota podílového listu 

∑ PL = suma všech vydaných podílových listů 

   NAV  

AHPL = --------   x  NPLx 

  ∑ NPL 

AHPL = aktuální hodnota podílového listu 

∑ NPL = suma nominálů (jmenovitých hodnot) 

podílových listů 

NPLx = jmenovitá hodnota počítaného typu podílového 

listu 
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zakrouhlení je řádnou náležitostí statutu investičního fondu200, a to jak v počtu desetinných míst, 

tak i ve způsobu zaokrouhlení (při nevyjádření způsobu je předpokládáno matematické 

zaokrouhlení nahoru, jinak je specifikováno zaokrouhlení směrem dolu). Určený počet 

desetinných míst se pak obecně pohybuje od dvou do čtyř. 

Podívejme se teď na periodicitu výpočtu této aktuální hodnoty. Tato lhůta je dle § 193 odst. 

1 ZISIF stanovena ve statutu, zákon však stanovuje její maximální délku: 

„a) 2 týdny, jde-li o standardní fond, 

b) 1 měsíc, jde-li o speciální fond, který neinvestuje do nemovitostí nebo účastí  

v nemovitostní společnosti, 

c) 1 rok, jde-li o fond kvalifikovaných investorů, který neinvestuje do nemovitostí nebo 

účastí v nemovitostní společnosti, a 

d) 2 roky, jde-li o investiční fond, který investuje do nemovitostí nebo účastí v nemovitostní 

společnosti.“  

Statut samotný bude pak obsahovat lhůtu pojatou jako maximální či absolutní. O absolutní 

lhůtu se bude jednat v případě, že je lhůta určena například jako jednoměsíční či každodenní201. 

Za maximální lze pak označit lhůtu formulovanou například jako „alespoň každých sedm dní“. 

Z objektivních důvodů se tyto lhůty neformulují jako absolutní, protože do těchto sedmi dní budou 

v průběhu roku zasahovat například státní svátky a mohlo by tam tak docházet k nedodržení 

periodicity výpočtu – a následnému nedodržení maximálních zákonných lhůt, jak nastíním dále. 

Z tohoto důvodu se tak v případě maximálních lhůt v praxi vytvářejí kalendáře cyklů výpočtů, 

které s těmito překážkami počítají a stanovuji tzv. mimořádné cykly, o kratší délce, které cykly 

v případě překážky vyrovnají. 

V případě účastnických fondů doplňkového penzijního spoření je tato lhůta stanovena  

§ 123 odst. 3 zákona 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření (dále „zákon o doplňkovém 

penzijním spoření“): „Účastnický fond je povinen stanovit hodnotu fondového vlastního kapitálu 

a aktuální hodnotu penzijní jednotky nejméně jednou týdně a uveřejnit je nejpozději  

do 2 pracovních dnů na internetových stránkách penzijní společnosti, která  

jej obhospodařuje.“ Zde se tedy jedná o týdenní lhůtu, v jejímž případě by penzijní společnost, 

jež si periodicitu stanoví na „alespoň každých sedm dní“ jako v příkladu výše, může v případě 

státních svátků narazit na obtíže. Pokud by totiž státní svátek padl právě na den výpočtu aktální 

 
200 § 12 odst. 2 Vyhláška č. 246/2013 Sb., o statutu fondu kolektivního investování. 
201 Každodenní oceňování, ačkoliv administrativně velmi náročné, není příliš výjimečné. Např. Vyvážený účastnický 

fond NN Penzijní společnosti, a.s. [online]. Praha: NN [cit. 2021-10-16]. Dostupné z: 

https://www.nn.cz/penze/ucastnicke-fondy/#tab:tabid-funds-1, STATUT AKCIOVÝ MIX FF - otevřený podílový 

fond: Článek XVI - Vydávání a odkupování podílových listů. Praha: ERSTE asset management, 2021. 

https://www.nn.cz/penze/ucastnicke-fondy/#tab:tabid-funds-1
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hodnoty penzijní jednotky, proběhl by výpočet až se zpožděním a nebyla by tak dodržena zákonná 

lhůta uveřejnění informace o aktuální hodnotě penzijní jednotky. V tomto případě je tedy nasnadě 

využití mimořádného cyklu výpočtu. Ty se ovšem hodí i v dalších případech. Obhospodařovatel 

totiž může z rozličných důvodů tozhodnout, že chce aktuální hodnotu stanovit i mimo tyto předem 

stanovené termíny. Jako příklad jde uvést často preferovaný výpočet ke konci čtvrtletí či měsíce, 

a to kvůli vykazování výsledků investiční činnosti. Mimořádné cykly v tomto případě pomohou 

překlenout nerovnost způsobenou vložením nového dne výpočtu. 

3.5. Kontrola limitů 

S pojmem „limit“ je možné se v rámci ZISIF setkat dvakrát ve dvou významných rolích. 

V prvé řadě se jedná o tzv. „rozhodný limit“, který je ve dvou výšších, základních 100 000 000 

EUR a podmíněných 500 000 000 EUR. Tento limit slouží především k rozdělení různých druhů 

správy a obhospodařování majetku a s ním spojená míra regulace v podobě kontroly a dozoru, 

nutnosti získat povolení či působnosti odlišných ustanovení. Jedná se o limit, o němž jsem  

se již zmínila v souvislosti s alternativními investičními fondy (správa majetku srovnatelná 

s obhospodařováním), jež tento limit nejsou oprávněny přesáhnout. 

Druhým významným typem limitů jsou limity investiční, které opět existují dvojího druhu, 

ale tentokrát ne rozlišené hodnotou, ale jejich úpravou. Pro standardní a speciální investiční fondy 

jsou investiční limity upraveny pomocí Nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních 

fondů a o technikách k jejich obhospodařování (dále „nařízení o investování investičních 

fondů“), jedná se tedy o úpravu zákonou / podzákonnou a jsou zároveň obsaženy v investiční 

strategii fondu ve statutu. V případě fondů kvalifikovaných investorů se tyto limity původně  

ve výše zmíněném nařízení také vyskytovaly, ale byly často kritizovány pro nedostatečnou 

flexibilitu, nejednoznačný výklad a výsledkově neospraveditelnou nucenou diverzifikaci aktiv202 

a proto byly pomocí Nařízení vlády č. 133/2017 Sb., s účinností od 1. června 2017 zrušeny. V části 

páté nařízení o investování investičních fondů týkající se fondů kvalifikovaných investorů  

je tak dnes obsažen pouze § 94 - Limity pro míru využití pákového efektu a pravidla pro poskytnutí 

investičních nástrojů jako zajištění. 

 Kromě těchto objektivně stanovených limitů je možné, aby fondy samy ve svém statutu 

přistoupily na doplňkové limity. Mezi důvody, proč by se fond dobrovolně rozhodl pro takovéto 

dodatečné omezení lze zařadit například zvýšení jistoty investora, ten si dle nastavených 

 
202 BARANOVÁ, Iva a Iva ŠPAČKOVÁ. Zrušení investičních limitů pro fondy kvalifikovaných investorů. Daňové 

a právní aktuality [online]. Praha: KPMG Česká republika, 2017, 15. 5. 2017 [cit. 2021-7-5]. Dostupné z: 

https://danovky.cz/cs/zruseni-investicnich-limitu-pro-fondy-kvalifikovanych-investoru 
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investičních limitů může lépe představit teoretický model portfolia fondu a zhodnotit  

tak, zda souhlasí s jejich přestavou o investici. Dále se také jedná o formu seberegulace fondu 

samotného do budoucna, aby nedošlo k odklonu od zamýšleného směru fungování vytyčeného  

při založení fondu, alespoň tedy ne k odklonu bez předchozí jednání směřujícího ke změně statutu. 

Ve stejné rovině je možno hovořit i o změně statutu a následném přidání dodatečného investičního 

limitu. Vzhledem k tomu, že jsou však investiční limity součástí investiční strategie fondu, 

takovéto změny nejsou ve většině případů u fondů kolektivního investování relevantní možností.  

Investiční strategie je pro investory zásadním pojemem, který jim přiblíží pravděpodobné 

budoucí počínání fondu a transakce, které v rámci jeho činnosti lze očekávat, díky čemuž  

jim umožní určit, zda je daný fond pro ně vhodným. Zákon jí rozumí způsob investování,  

a to zejména určení druhu věcí, které mohou být do jmění fondu nabyty, pro představu například 

zda lze nabýt cenné papíry a jakého druhu. Dále se také jedná právě o určení investičních limitů 

ve vztahu k těmto věcem203, stanovení oblasti (například hospodářské, zeměpisné) ke které bude 

fond směřovat své investice či zda bude složení věcí ve jmění investičního fondu kopírovat nějaký 

index204, dále možnosti a limity operací s majetkem fondu atd. Kromě toho je však koncept 

investiční strategie možné chápat i z pohledu ekonomického, finančního. V tom případě  

lze hovořit o strategiích dělených na základě jejich cíle, a to na růstovou či výnosovou nebo 

z hlediska vztahu investora k riziku, které daná investice přináší – dle toho lze rozdělit strategie 

na konzervativní, dynamické a vyvážené205. Tyto pojmy jsou poté často součástí prospektů 

předkládáných investorům a také názvů fondů samotných. Jak je zřejmé, tyto dva pohledy – 

zákonný a odborně teoretický – se však do velké míry překrývají. 

Investiční strategie je povinnou součástí statutu fondu kolektivního investování (stejně jako 

statutu fondu kvalifikovaných investorů)206, kterou není možné, až na výjimky stanovené  

v § 207 ZISIF měnit. Jedná se o snahu zákonodárce ochránit investory, kteří do investičního fondu 

investovali s určitou představou jeho činnosti, a není přípustné, aby došlo k změně, kterou nemohli 

předvídat. Změny je možné provést hlavně v případě, že vnější okolnosti způsobily situaci, která 

fondu kolektivního investování nadále neumožňuje stávající investiční strategii následovat. 

Takovým případem je například změna právní úpravy či pravomocné rozhodnutí České národní 

banky. Z důvodové zprávy k § 207 ZISIF vyplývá, že cílem této úpravy je, aby v případě volní 

změny investiční strategie došlo k zrušení daného fondu a vytvoření nového s upraveným 

 
203 Nejedná se o zákonné limity, ale limity interní. 
204 To je možné následováním složení indexu samotného, nebo využitím derivátů. 
205 REDAKCE PENÍZE.CZ. Investiční strategie. Peníze.cz [online]. Praha [cit. 2021-7-5]. Dostupné z: 

https://www.penize.cz/15948-investicni-strategie 
206 § 8 Vyhlášky ČNB č. 246/2013 Sb., o statutu fondu kolektivního investování a § 288 ZISIF 
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statutem, čemuž jsou kladeny minimální legislativní překážky. Tento zákaz změny se však 

nevztahuje na fondy kvalifikovaných investorů, což vede ke snížené rigiditě jejich investiční 

strategie207 a statutu fondu jako celku. Na druhou stranu se však také jedná o prvek indikující 

sníženou míru regulace tohoto druhu fondu, vedoucí ke zvýšené míře rizika. 

Vrátíme-li se však k fondům kolektivnímu investování a možné změny investiční strategie, 

a tedy i investičních limitů, je relevantní podívat se na názor České národní banky vyjádřený 

v jejím stanovisku208. Zde je zdůrazněno, že povaha této změny nesmí být taková, aby došlo:  

„…k výrazně odlišnému způsobu investování fondu kolektivního investování. „Lze tedy v teorii, 

v rovině investičních limitů, hovořit pouze o změnách drobných, v podobě například úpravy 

procentní hranice, a to ať už nahoru či dolu, pokud ta původní již kvůli nové legislativě,  

či významné změně trhu není smysluplná. Osobně nevidím jako reálnou situaci, kdy by bylo 

ospravedlnitelné, aby došlo k zrušení existujícího investičního limitu, takové jednání  

by předpokládalo takové změny, kdy bych spíše uvažovala o založení nového fondu reagujícího 

na novou situaci. Nebudu však předstírat, že se v oboru nenajdou lidé s mnohem liberálnějšími 

názory, než je ten můj. 

Obecně však tato rigidita investiční strategie vede ke stanovení obecněji definovaných 

podmínek, v jejichž rámci je větší možnost volnosti a případné změny metody již podnikat v rámci 

dalších, lehce měnitelných vnitřně stanovených pravidel. Aby v důsledku toho nedošlo ke ztátě 

investiční hodnoty investiční strategie, je přistupováno i k detailnějšímu vyjádření v rámci 

dodatečných informací k investiční strategii, které musí být od investiční strategie jako takové 

dostatečně jasně oddělěny a můžou být poté měněny bez dalšího209. 

 Investiční limity se v nařízení o investování investičních fondů dělí na tři celky, a to v části 

druhé na limity standardních fondů, v části třetí na limity fondů speciálních a konečně v části páté 

věnující se investičním limitům fondů kvalifikovaných investorů, který v současnosti obsahuje 

pouze jediný paragraf, jak jsem se již zmiňovala výše. Vzhledem k tomu, že to není příliš 

relevantní k tématu práce tak něbudu detailě zabíhat do jednotlivých investičních limitů, rozdělení 

dle typu investičního fondu a jejich praktické aplikaci a spíše jen nastíním jejich šíři a druhy  

a zdůrazním některé základní a nejdůležitější limity. 

 
207 MICHALÍKOVÁ, Jana. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech: komentář. Praha: Wolters 

Kluwer, 2015, s. 662-663. Komentáře (Wolters Kluwer ČR). ISBN 9788074787836. 
208 K přípustnosti změn investiční strategie u fondu kolektivního investování: ID: RS2019-08. In: Stanovisko k 

regulaci finančního trhu [online]. Praha: Česká národní banky, 2015, 20. 8. 2015 (aktualizováno 11 března 2019) 

 [cit. 2021-7-07]. Dostupné z: https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/cs/casto-kladene-

dotazy/.galleries/stanoviska_a_odpovedi/pdf/informace_o_zpusobu_uskutecnovani_investicni_strategie_ve_sta

tutu_fki.pdf 
209 Tamtéž 
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 Často se investiční limity týkají maximální výši investice vůči jednomu emitentovi 

s různými hladinami podle daného druhu investice. Jedná se o úpravu inspirující se v úpravě 

lucemburských investičních fondů a podle všeho vítanou investory a subjekty kolektivního 

investování210. Toto omezení je důležité pro zachování podoby investičního fondu jako 

zprostředkovatele diverzifikovaného portfolia pro investory, kteří sami takovéto portfolio vytvořit 

nechtějí/nemohou. Další limity poté omezují například maximální výše investice vůči určitému 

druhu emitenta, či omezují, aby fond získal nad emitentem vliv například pomocí hlasovacích 

práv.  

 Limity se také týkají doby/výše výplaty peněžních prostředků - § 15, § 50 ZISIF omezuje 

pohledávky na výplatu peněžních prostředků z účtu na dobu splatnosti v délce nejvýše 1 rok. Takto 

dochází k omezení uzavírání termínovaných vkladů vůči bankám. V § 23, § 66 ZISIF je pak 20 % 

omezena výše této pohledávky, a tak dochází k celkovému omezení bankovních vkladů vůči jedné 

bance. 

 Investiční limity jsou obdobným způsobem stanoveny i u účastnických fondů penzijních 

společností, a to na základě zákona o doplňkovém penzijním spoření – pravidla jsou stanovena 

především v Části sedmé, Hlavě IV – Povinný konzervativní fond a Hlavě V – Způsob investování 

účastnicého fondu, ale například splatnost vkladů a termínovaných vkladů u banky  

je na maximálně dva roky pro povinný konzervativní fond (tedy o rok déle než u fondů 

investičních211) určena již v § 98. Další požadavky na investice jsou také stanoveny ve Vyhlášce 

č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu  

a účastnického fondu.  

Považuji za nutné zdůraznit, že se jedná o obecné stanovení investičních limitů pro všechny 

investiční/účastnické fondy spadající do konkrétní kategorie. To ovšem neznamená, že budou  

pro daný fond vždy relevantní. Pro fondy neinvestující do dluhopisů bude limit ohledně jejich 

držení stejně nerelevantní jako pro dluhopisový fond limit orientovaný na akcie.  

Dále je pak také nutné zmínit, že ne vždy je možné relevantní limity za všech okolostí plně 

dodržet a zároveň to také nemusí znamenat, že se jedná o chybu v obhospodařování fondu.  

Na finančních trzích je většina trasakcí založena na bezproblémovém provedení řetězu úkonů, 

který může být přerušen, ať již selháním techniky či selháním lidským, a to z objektivních  

či subjektivních důvodů. Toto selhání pak ve svém důsledku může vést k porušení limitu, z nějž 

ovšem nejde vinit fond ani jeho obhospodařovatele, neboť by k němu bez selhání jiných tržních 

 
210 Důvodová zpráva k nařízení o investování investičních fondů, Obecná část, str. 1. 
211 Zajímavostí je, že zatímco délka splatnosti vkladů je zde oproti investičních fondů dvojnásobná, tak výše 

pohledávky je v § 103 odst 2. stanovena naopak poloviční, tedy maximálně 10%. 
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okolností nedošlo. Jednoduchým příkladem zmiňovaného může být například porušení limitu 

maximálního vkladu u jedné banky. Představme si situaci, kde investiční fond nakoupí cenné 

papíry, v hodnotě ne zanedbatelné a následně kvůli neschopnosti prodejce cenné papíry dodat, 

nedošlo ani k plánovanému odlivu peněžních prostředků z účtu daného investičního fondu. 

Portfolio manažer s tímto pohybem však počítal a důsledkem toho dojde k překročení investičního 

limitu212. V tomto případě se nejedná dle mého názoru o porušení závažné (vždy je však nutné 

zhodnotit situaci individuálně a v rámci všech okolností), avšak primární snahou by i tak mělo  

být, aby došlo co k nejdřívější nápravě porušeného limitu a také k řádnému oznámení o nedodržení 

investičního limitu investičního fondu České národní bance.  

Obdobným porušením u účastnického fondu může být například nedodržení maximálního 

vkladu u jedné regulované banky podle § 103 odst. 2 zákona o doplňkovém penzijním spoření. 

Z důvodu zvýšeného přílivu prostředků od nových účastníků třetího pilíře důchodového systému 

(alternativně od účastníků přecházejících od jiné penzijní společnosti) se může na účtech 

účastnického fondu nahromadit takové množství prostředků, které není portfolio manager v krátké 

době schopen odinvestovat. Může tedy dojít k porušení 10 % limitu vkladu u jedné banky,  

ale v návaznosti na to mohou být porušeny i další spojené limity jako § 103 odst. 4  

a § 103 odst. 7 zákona o doplňkovém penzijním spoření. 

O oznamovací povinnosti depozitáře jsem již hovořila výše, ale zmíním se o něm znovu, 

tentokrát přímo v souvislosti s hlášením porušení investičních limitů. Takové oznámení by mělo 

mimo jiné obsahovat identifikaci dotčeného limitu, důvod jeho porušení, informace o způsobu  

a době nápravy a jaká budou přijata opatření, aby k dalšímu porušení v budoucnu nedošlo. Česká 

národní banka ve svém stanovisku zmiňuje, že praxe se mezi jednotlivými povinnými subjekty 

rozchází v tom, jaká porušení jsou oznamována – někdy dochází k oznamování i rozměrově 

zanedbatelných porušení, která nejsou z hlediska ochrany investora potřebná, neboť nejsou  

na výsledcích investičního fondu prakticky postřehnutelná a jindy dochází k oznamování pouze 

vážných porušení.213  

Můj osobní názor je takový, že je lepší, jak v zájmu ochrany investora, tak v rámci ochrany 

povinného subjektu před případným postihem za nedodržení povinnosti, oznamovat porušení 

všechna. Z hlediska administrativy se nejedná o příliš náročný krok, neboť v rámci 

 
212 Např. § 23, či § 66 Nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich 

obhospodařování 
213 K oznámení o nedodržení investičních limitů investičních fondů: ID: RS2021-02. In: Stanovisko k regulaci 

finančního trhu [online]. Praha: Česká národní banky, 2021, 2. 3. 2021 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: 

https://www.cnb.cz/cs/dohled-financni-trh/legislativni-zakladna/stanoviska-k-regulaci-financniho-

trhu/RS2021-02/ 
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obhospodařování fondu i kontroly ze strany depozitáře k výpočtu a kontrole překročení limitů 

stejně dochází a ke komunikaci ohledně důvodu a nápravě porušení daného limitu dochází také 

(nebo by alespoň správně mělo). Zbývá tedy pak jen informaci dodat řádnou, žádanou formu  

a odeslat České národní bance. 

Česká národní banka ve svém stanovisku však stanovuje tzv. „Případy marginálních 

porušení investičních limitů“. Porušení investičních limitů zde rozlišují na pasivní a aktivní,  

kdy pasivní jsou porušení obhospodařovatelem nezapříčiněná, u nichž společně s porušeními 

z hlediska času a rozměru je dopad na hodnotu majetku fondu zanedbatelný, a která není třeba 

oznamovat ve všek případech. Dále pak rozlišuje porušení aktivní, která jsou důsledkem aktivního 

jednání obhospodařovatele a která je třeba hlásit vždy. Z hlediska rozlišení, kdy je třeba pasivní 

porušení investičního limitu hlásit a kdy naopak ne (nejedná-li se o porušení svou povahou jinak 

zásadní) jsou pak stanoveny limity míry porušení, a to méně než 2 %, či porušení o 2-49 % 

společně s podmínkou doby trvání porušení limitu výpočtu v závislosti na frekvenci výpočtu 

čistého jmění fondu214. 

  

 
214 Tamtéž. 
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4. Náhrada újmy depozitářem 

Náhrada újmy způsobené obhospodařovateli fondu, fondu kolektivního investování, 

podílníkovi nebo akcionáři způsobené depozitářem, je v zákoně řešena transpozičním § 80 ZISIF. 

Jedná se o újmu způsobenou porušením své povinnosti stanovené nebo sjednané pro výkon 

činnosti depozitáře. Jedná se o úpravu vůči občanskému zákoníku speciální. Není zde určena 

objektivní odpovědnost, depozitář je odpovědný pouze pokud újmu způsobil alespoň z nedbalosti 

a není tady aplikovatelná exkulpace pouze z důvodu vyšší moci.  

Újmu je, jak známo, možné dělit na majetkovou a nemajetkovou a ze znění ustanovení 

nevyplývá, že by depozitář porušením primární povinnosti nenabyl povinnost nahradit obě z nich. 

Ze znění § 632 ZISIF je však jasné, že to tak není: „Ukládá-li tento zákon povinnost nahradit 

újmu, nepostihuje škůdce povinnost nahradit nemajetkovou újmu.“ O jakou nemajetkovou újmu 

by se však v případě fondu kolektivního investování vůbec mohlo jednat? Stejně jako v případě 

obchodních společností i u investičních fondů je zásadní jejich dobrá pověst a dobré jméno.  

V případě, že by chybou depozitáře došlo například k ohrožení či dokonce znehodnocení investice, 

pak je jasně ohrožena schopnost investičního fondu získat další investory, o to více, kdyby došlo 

k případné medializac pochybení. Je tedy otázkou, zda je vyloučení odpovědnosti depozitáře  

za takovouto nemateriální újmu vhodné. 

Depozitář je také povinnen nahradit fondu bez zbytečného odkladu újmu vniklou, dojde-li 

ke ztrátě investičních nástrojů, které má depozitář v opatrování či úschově, nebo i pověřil-li 

opatrováním či úschovou jiného215. V případě definice pojmu „ztráta investičních nástrojů“  

pak zákon odkazuje na článek 100 nařízení PN-AIFMD a jeho obdobu pro standardní fondy 

v článku 18 ve směrnici UCITS V. Jedná se splnění alespoň jedné z následujících podmínek: 

a) Tvrzené vlastnické právo se ukáže neplatným, protože již zaniklo nebo nikdy 

neexistovalo. 

b) Fond byl s konečnou platností zbaven vlastnického práva k finančnímu nástroji. 

c) Fond není s konečnou platností schopen s daným finančním nástrojem přímo  

či nepřímo nakládat. 

Za ztrátu se však nepovažuje, pokud je fond zbaven vlastnického práva ke konkrétnímu nástroji, 

ale tento nástroj je nahrazen jiným finančním nástrojem či nástroji nebo je na jiný nástroj 

přeměněn.  

K otázce odpovědnosti se váže i evidence depozitáře majetku fondu kolektivního 

investování, kterí drží nebo je oprávněn držet hlavní podpůrce (prime broker – pojem používaný 

 
215 § 81 ZISIF 
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v zahraničí) tohoto fondu podle § 71 odst. 2 ZISIF. V tomto případě zákonodárce v důvodové 

zprávě konstatuje, že nelze depozitáře shledat odpovědným za ztráty na tomto majetku, nýbrž  

je odpovědným přímo hlavní podpůrce fondu. Odpovědnost depozitáře by však byla relevantní 

v případě, kdy by svou evidenční a kontrolní povinnost depozitář zanedbal a neměl tak o majetku, 

který má u sebe hlavní podpůrce, řádný přehled. Tento majetek je totiž z režimu opatrování, 

úschovy a evidence podle § 71 odst. 1 ZISIF pomocí odstavce 3 ustanovení vyňat a nelze ho tedy 

sumsumovat pod odpovědnost pro depozitáře vyplývající z ustanovení o pověření jiného. Je však 

zákonodárcem specifikováno, že: „Pokud by hlavní podpůrce fungoval jako sub-custodian 

depozitáře, tak se na něj uplatní všechny ustanovení pro delegaci funkce (§ 77 a násl.) včetně 

odpovědnosti.“216 Tedy existovala by smlouva, na základě níž by se hlavní podpůrce stal takto 

osobou depozitářem pověřenou, pak již toto vyloučení odpovědnost využít nelze a depozitář nese 

plnou odpovědnost z takového pověření vyplývající. 

 

 

 

 

 

  

 
216 Důvodová zpráva k zákonu č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, K § 71, str. 383. 
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Závěr 

Ve své práci jsem se věnovala tématům souvisejícím s depozitářskou činností, a to jak 

v teoretické, tak i praktické rovině. Nejprve jsem se zaměřila na historické příčiny, které v České 

republice vedly k vytvoření investičního prostředí současnosti a událostem kuponové privatizace, 

které potvrdily nutnost vzniku kontrolního prvku. Ve zkratce jsem se také věnovala vývoji 

legislativnímu, a to jak na české úrovni, tak úrovni eropské. V druhé kapitole jsem se věnovala 

především základům, které je nutné přiblížit pro pochopení dalšího obsahu práce jako jsou 

vlastnosti investičních fondů, jejich jednotlivé typy a také vzájemné podobnosti a odlišnosti. 

Osvětlila jsem také rozdíly mezi kolektivním investováním a investováním fondů kvalifikovaných 

investorů. Konečně jsem se věnovala organizační struktuře investičních fondů a prvkům, které v ní 

hrají zásadní roli, s vynecháním depozitáře, kterému se věnuji až v kapitole třetí. Kapitola druhá 

v poslední části čtvrté obsahuje zpracování statistických dat, na nichž se snažím poukázat na objem 

peněžních prostředků investorů, které jsou ve fondech zainvestovány a také na jejich 

předpokládaný budoucí růst a s ním spojenou potřebu depozitářské kontroly fondů. Srovnala jsem 

také situaci na českých finančních trzích spolu s dalšími státy evropského systému centrálních 

bank a dospěla k závěru, že v současné době je naše situace s dalšími státy co do množství 

depozitářů srovnatelná a tedy dostatečná. 

V část třetí jsem se pak již plně věnovala depozitáři samotnému, a to nejprve v hladině jeho 

legislativního základu a obecných poznatků, později pak již podrobně eho konkrétnám činnostem. 

Vzájemně jsem nastínila odlišnosti depozitářského opatrování, úschovy a evidence, společně 

s příklady majetků, u nichž se jednotlivé instituty použijí a také jak k činnosti v praxi dochází. 

Jako další jsem se vemi rozsáhle věnovala problematice ocenění a speciálním požadavkům, které 

po něj představují různé typy majetku, a to jak hmotného, tak nehmotného, společně také 

s popisem toho, jak by depozitářská kontrola ocenění měla probíhat. Pokusila jsem se také nastínit, 

jak jsou jednotlivé druhy majetku ovlivňovány nejen událostmi na finančních trzích ale i změnami 

v politické a hospodářské sféře. Věnovala jsem se i vlivu aktuálního tématu Covid-19, které zvlášť 

v oblasti oceňování přineslo několik změn. Pozastavila jsem se také u pro investiční fondy 

relativně nového tématu kryptoměn a blockchainových technologií a jejich pomalé cestě 

k normalizaci v rámci jejich činnosti. Jako další jsem probrala činnost kontroly pohybu peněžních 

prostředků na účtu fondu a s ním spojených kontrol vypořádání obchodů. Závěrem jsem se pak 

věnovala činnosti kontroly výpočtu NAV a na ní navazující kontroly investičních limitů, která je 

v důsledku množství typů investičních fondů, ale i zákonem umožněné možnosti upřesnění 
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pravidel fondem, velmi široká a různorodá a těžko shrnutelná je pak i depozitářská kontrola 

samotná. V části poslední jsem se pak krátce zmínila o náhradě újmy depozitářem. 

V celé své práci jsem se pokoušela nejen konstatovat zákonnou úpravu a názory institucí a 

komentářové literatury, ale i s touto úpravou a názory více či méně polemizovat. Jako své názorové 

východisko jsem se co nejvíce snažila stavět do pozice, která depozitáři nejvíce odpovídá, a to do 

pohledu na věc, mající za cíl, co nejvyšší možnou ochranu investora a jeho investice.  

 Depozitář je dle mého názoru dnes již nezbytnou součástí finančních trhů a plní 

neopominutelnou funkci při ochraně investora a stability trhu. Jeho činnost je odstupňována 

v závislosti na míře ochrany, která k jednotlivým typům fondu náleží, a to od vysoce regulovaných 

penzijních fondů až po relativně volné fondy kvalifikovaných investorů. Tento přístup je dobře 

zvolen jak proto, že se jedná o důsledek investorem zvoleného rizika, tak také proto, že vysoká 

míra kontroly depozitářem by vedla ke snížené možnosti operativnosti fondu a získávání tak riziku 

odpovídajícího zisku.  

 Zákonná úprava je místy výrazně roztříštěná, protože se depozitářská činnost týká mnoha 

různých oblastí upravených zvláštními předpisy a v některých místech je výklad ze strany odborné 

veřejnosti považován za nejasný. Jak jsem však ve své práci vyjádřila, osobně tento názor převážně 

nesdílím a myslím si, že hlavní vodítka k výkonu činnosti depozitáře jsou poskytnuta. Ocenila 

bych však několik úprav jako například zrušení nutnosti fyzické úschovy uměleckých děl 

depozitářem a ponechání pouze nutnosti evidence.  
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Depozitář a jeho role na kapitálovém trhu 

Abstrakt 
 

Tato práce se zabývá analýzou současné právní úpravy depozitáře, a to jak z pohledu práva 

českého, tak práva evropské unie. Jsou zde prezentovány názory, který je možné nalézt 

v odborných článcích, komentářové literatuře, ale i vyjádření České národní banky nebo Asociace 

pro kapitálový trh České republiky. Tuto úpravu a k ní náležející názory jsou v práci zhodnoceny, 

okomentovány a je případně navržena změna, či jim oponující názor. V práci je užito především 

výkladové metody jazykové, historicko-teleologické a systematické.  

První část práce se zabývá historickým vývojem investičních fondů a depozitáře a vliv 

kupónové privatizace na dnešní podobu kapitálových trhů. Druhá část se pak věnuje základní 

charakteristice investičních fondů, jejich druhům a úpravě a představuje statistická data z nichž je 

možné vyčíst vývoj finančních trhů a na ni navazující nutnost depozitářské činnost. Konečně je 

zde i zjednodušeně porovnána dostatečnost počtu depozitářů při porovnání s dalšími evropskými 

státy. Část třetí se pak věnuje depozitáři samotnému a jeho činnostem v čistě teoretické rovině 

doplněné o praktické provádění jednotlivých činností a na ně navazujících okolností, které výkon 

této činnosti mohou ovlivnit. Je zde především zdůrazněna kontrola ocenění hmotného i 

nehmotného majetku fondu, a to nejen majetku běžně v portfoliích investičních fondů se 

nacházejících, ale i nezvyklých záležitostí jako například investiční víno a whisky, či kryptoměny 

a blockchainové technologie. Část čtvrtá se pak již velmi krátce zabývá náhradou újmy 

depozitářem.  

 Tato práce jako celek je zasvěcením do depozitářské činnosti a vytváří představu o 

praktické podobě jejího výkonu. Práce se celkově orientuje především podle kontroly činnosti 

standardního investičního fondu, ale kde je to považováno za vhodné, jsou zdůrazněny i odlišnosti, 

které přináší především fondy kvalifikovaných investorů, nebo účastnické fondy. Je zde také 

věnována jistá pozornost tzv. podlimitním alternativním investičním fondům a jejich odlišnostem 

a výhodám/nevýhodám. 

 

 

Klíčová slova: depozitář, investiční fond, účastnický fond 
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The role of depositary in the capital market 

Abstract 
 

 This thesis analyses current legislation regarding depositaries from the viewpoint of czech 

and european law. Taken into account are opinions from literature, commentaries of law, Czech 

central bank or Capital market Association of Czech republic. Legislation and opinions presented 

are evaluated, commented on and in some places an adjustment is suggested. In this thesis there is 

mainly used the linguistic, systhematic and historicaly-theological method. 

 The first chapter deals with historical background of investment funds and depositaries and 

also with the influence the coupon privatisation had on today´s capital market. Subsequent chapter 

is focused on investment funds, their types and related legislation and presents statistical data 

related to investment funds and depositaries. There is also a section dedicated to comparison of 

investment funds and depositaries in other european states. Third part of the thesis is dedicated to 

theoretical basis of depositary with the addition of practical examples of its duties and 

circumstances which can affect the way its duties are performed. Main emphasis is put on valuation 

of movable and immovable property and not only property commonly found in fund´s portfolio, 

but even some specialized examples like investment wine, whisky, cryptocurrencies and 

blockchain technology. The fourth and final part of this thesis deals with demages caused by 

depositaries while performing their duties. 

 This thesis is meant as an introduction to depositaries and their duties and illustrates a day 

to day practical execution of those duties. The work is mainly focused on depositary duties towards 

a standard investment fund, but where it is considered appropriate, the differences that are 

connected mainly to the funds of qualified investors or participating funds are also emphasized. 

The thesis also includes part concerning the so-called sub-limit alternative investment funds and 

their differences and advantages / disadvantages. 
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