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ÚVOD  
 

Kolektivní investování je segmentem kapitálového trhu, který zejména 

v posledních 20-ti letech vykazuje dynamický růst, a to v celosvětovém i domácím 

měřítku. O popularitě kolektivního investování vypovídá objem aktiv jednotek 

kolektivního investování ve světě, který na konci 3. čtvrtletí roku 2008 činil 15, 1 

bilionů EUR 1, a to i přes pokles objemu aktiv v důsledku finanční krize, která světové 

finanční trhy zasáhla v roce 2008. V domácích fondech kolektivního investování byl ke 

konci roku 2008 koncentrován majetek v hodnotě 120,88 mld. CZK2.  

 

Kolektivní investování je způsobem investování, který umožňuje drobným 

investorům investovat do širokého spektra investičních instrumentů při dodržování 

principu rozložení rizika a prostřednictvím subjektů s odbornými znalostmi a 

zkušenostmi s investováním do příslušného majetku. Kolektivní investování je tak 

alternativou investování a oproti individuálnímu investování, které je založeno na 

individuálním rozhodování investora, do kterých aktiv bude investovat, a se kterým je 

spojena možnost vyššího výnosu, ale na druhou stranu také větší riziko ztráty hodnoty 

aktiv, přináší možnost investorům investovat s nižší mírou rizika. Na druhou stranu 

menší rizikovost přináší také menší míru výnosu, než jakou může dosáhnout 

individuální investor. Vedle toho investování formou kolektivního investování přináší 

investorům daňová zvýhodnění a úspory nákladů, jelikož režijní náklady se dělí mezi 

všechny investory a investor tak nenese náklady spojené s investováním sám.  

 

Podstatou kolektivního investování je shromažďování peněžních prostředků od 

fyzických či právnických osob zákonem regulovanými subjekty kolektivního 

investování, jejichž předmětem podnikání je kolektivní investování a dále investování 

těchto peněžních prostředků do dovolených investičních instrumentů při využití 

odborných znalostí a respektování principu rozložení rizika. Investování formou 

kolektivního investování investorům přináší výnos z investice v podobě výnosu 

z dividendy nebo zvýšení hodnoty podílového listu.   

 
                                                 
1 International Statistical Release, Worldwide Investment Fund Assets and Flows, EFAMA, 2009  
2 Zdroj: AKAT ČR, 2009 
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Jelikož úlohou kolektivního investování je nakládání s cizími peněžními 

prostředky, které jsou subjektům kolektivního investování svěřeny investory za účelem 

jejich zhodnocení, je nezbytné, aby kolektivní investování, resp. podmínky pro výkon 

činnosti spočívající v kolektivním investování, pravidla kolektivního investování a další 

záležitosti s kolektivním investováním související byly právně regulovány a nad řádným 

výkonem kolektivního investování existoval účinný dohled. Odpovídající právní 

úprava, dohled a vynutitelnost právních norem jsou v oblasti kolektivního investování 

nezbytnými předpoklady proto, aby existovala na straně investorů důvěra v řádné 

fungování kapitálového trhu a investoři, bez kterých není fungování kapitálového trhu 

možné, byli ochotni vstoupit na kapitálový trh se svými finančními prostředky. Potřebu 

náležité právní úpravy kolektivního investování dokládá stav v období 90. let 20. století, 

kdy se začal vytvářet novodobý český kapitálový trh, který utrpěl především z důvodu 

nedostatečné právní úpravy kolektivního investování a regulace jeho subjektů, jimž bylo 

bez možnosti sankcí umožněno provádět nekalé praktiky neslučitelné s principy a 

úlohou kolektivního investování, což vedlo k odlivu a nedůvěře investorů v český 

kapitálový trh a tím také k poškození českého kolektivního investování.  

 

V současnosti lze české kolektivní investování a jeho právní úpravu považovat 

za stabilizované. Při vstupu České republiky do Evropské unie byl přijat nový zákon o 

kolektivním investování3, harmonizovaný s právem Evropských společenství. I přesto 

praxe a nové trendy kolektivního investování s sebou přináší mnohé otázky, které by 

mohly být součástí legislativních změn v oblasti kolektivního investování.  

 

Tato práce přináší pohled na české kolektivní investování, jeho instituty a 

fungování z hlediska platné právní úpravy, zabývá se aktuálními otázkami kolektivního 

investování a přináší úvahy de lege ferenda, které by mohly být v budoucnosti 

předmětem legislativních změn v oblasti kolektivního investování.  

 

 

POJMOVÉ VYMEZENÍ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ 

                                                 
3 Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, který nabyl účinnosti 
dne 1.5.2004 
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V předchozí kapitole byla popsána základní podstata kolektivního investování. 

Předmětem této kapitoly je vymezení pojmu kolektivního investování z hlediska české 

pozitivně právní úpravy.  

 

Zákon o kolektivním investování4 definuje kolektivní investování jako „podnikání, 

jehož předmětem je shromažďování peněžních prostředků upisováním akcií investičního 

fondu nebo vydáváním podílových listů podílového fondu, investování na principu 

rozložení rizika a další obhospodařování majetku“.  

 

Výše uvedená definice vymezuje znaky kolektivního investování, proto jakákoliv 

činnost, která výše uvedenou definici naplňuje, byť by byla označena jinak, je 

kolektivním investováním a v plném rozsahu se na ni aplikují právní normy zákona o 

kolektivním investování. Pokud je však činnost nazývána kolektivním investováním, ale 

některý z výše uvedených definičních znaků chybí, nejedná se o kolektivní investování 

ve smyslu zákona o kolektivním investování.  

 

Činnosti spočívající v kolektivním investování mohou být vykonávány subjekty, 

které k tomu mají povolení České národní banky5. V tomto ohledu novela zákona o 

kolektivním investování přijatá v roce 2006 doplnila právní vymezení pojmu 

kolektivního investování úpravou tzv. černého kolektivního investování. Tímto pojmem 

se rozumí „shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti za účelem jejich 

společného investování nebo investování takto nabytých peněžních prostředků, pokud 

má být návratnost investice nebo zisk investora i jen částečně závislý na hodnotě nebo 

výnosu aktiv, do kterých byly peněžní prostředky investovány, a pokud není vykonáváno 

podle zákona o kolektivním investování“6. Černým kolektivním investováním na druhou 

stranu není shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti prostřednictvím 

vybraných subjektů (banky, pojišťovny, penzijní fondy aj.), kteří tuto činnost 

                                                 
4 Srov. § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších 
předpisů  
5 Srov. § 4 odst. 1, § 14 odst. 2 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších 
předpisů 
6 Srov. § 2a odst. 1 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů 
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vykonávají na základě a podle zvláštního právního předpisu, dále také v rámci nabízení 

cenných papírů veřejnosti podle zvláštního právního předpisu nebo je-li jeho hlavním 

účelem financování činnosti výrobní, obchodní nebo výzkumné povahy nebo 

poskytování jiných než finančních služeb, pokud je činnost financována převážně 

z vlastních prostředků osoby shromažďující peněžní prostředky.  

 

V souvislosti s vymezením pojmu kolektivní investování je na místě zmínit 

existenci tzv. investičních klubů. Investiční klub je společenstvím drobných investorů, 

kteří podle společně dohodnutých pravidel společně investují své peněžní prostředky. 

Tento postup členům investičního klubu umožňuje investovat větší objem 

shromážděného kapitálu, než jaký by investoři jako jednotlivci mohli investovat do 

většího spektra aktiv více emitentů, a tím dosáhnout podobného zhodnocení investice 

jako v případě kolektivního investování. Investiční kluby tak existují jako alternativa 

investování vedle individuálního a kolektivního investování. Investiční kluby v Evropě 

a USA mají obvykle formu sdružení bez právní subjektivity7, není ale vyloučena 

existence investičního klubu ve formě obchodní společnosti nebo družstva. Investiční 

kluby v České republice nejsou předmětem právní úpravy kolektivního investování, 

právní kvalifikací investičních klubů z hlediska norem kolektivního investování se 

z tohoto důvodu zabývala Komise pro cenné papíry8. Dle názoru Komise pro cenné 

papíry je působení investičních klubů v České republice přípustné9, přičemž z hlediska 

kolektivního investování běžná činnost investičních klubů nenaplňuje znaky 

kolektivního investování, protože ve struktuře investičního klubu neexistuje osoba, 

která shromažďuje peněžní prostředky od členů klubu a nakládá s nimi a dále investiční 

rozhodnutí klubu předpokládá spoluúčast členů klubu. Z těchto důvodů investiční klub 

nepodléhá regulaci podle zákona o kolektivním investování. Na druhou stranu přichází 

v úvahu, aby činnost investičního klubu, resp. jeho člena byla kvalifikována jako 

poskytování investičních služeb podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu10 a 

v takovém případě bude taková činnost podle tohoto zákona regulována.   

                                                 
7 Srov. sdružení v ČR podle § 829 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů 
8 Viz stanovisko Komise pro cenné papíry ze dne 13.4.2005 č. STAN 4/2005 
9 Komise pro cenné papíry vychází ze základního ústavního principu „co není zákonem zakázáno, je 
dovoleno“  
10 Srov. § 4 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů  
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Investice formou kolektivního investování může být tvořena pouze peněžními 

prostředky, je proto vyloučeno, aby investicí byla jiná majetková hodnota než peněžní 

prostředky.  

 

Princip rozložení a omezení rizika spojeného s kolektivním investováním je dalším 

ze základních definičních znaků kolektivního investování. Podstata diverzifikace rizika 

spočívá v tom, že jednotky kolektivního investování jsou povinny nabývat do svého 

majetku investiční nástroje různých emitentů a přitom dodržovat zákonné limity pro 

nabývání těchto investičních nástrojů, čímž se snižuje riziko ztráty celkové hodnoty 

majetku fondu kolektivního investování, pokud dojde ke ztrátě hodnoty investičního 

nástroje jednoho nebo více emitentů, který má fond kolektivního investování ve svém 

majetku.   

 

VÝVOJ KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ V ČR 

 

Novodobý kapitálový trh a v jeho rámci kolektivní investování se v České republice 

začal formovat na počátku 90. let 20. století v souvislosti s přechodem České republiky, 

resp. ČSFR z tranzitivní ekonomiky na ekonomiku tržní. Již v roce 1990 začaly vznikat 

první instituce kolektivního investování jako dceřiné společnosti bank11. Vzhledem 

k tomu, že až do roku 1992, ve kterém byl přijat zákon č. 248/1992 Sb., o investičních 

společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, neexistovala 

speciální úprava kolektivního investování, odvozovaly výše uvedené instituce svou 

činnost z povolení uděleného na základě zákona č. 158/1992 Sb., o bankách a 

spořitelnách, ve znění pozdějších předpisů. Počátky kolektivního investování a vznik 

mnoha fondů kolektivního investování v 90. letech 20. století jsou spojeny zejména 

s kuponovou privatizací. V rámci kuponové privatizace vznikaly tzv. investiční 

privatizační fondy, a to na základě licence Ministerstva financí udělené podle zákona č. 

92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších 

předpisů. Prostřednictvím kuponové privatizace a privatizačních investičních fondů 
                                                 
11 Např. První investiční společnost, a.s. založená Investiční bankou, a.s., Investiční kapitálová společnost 
KB, a.s. založená Komerční bankou, a.s., OB INVEST investiční společnost, spol. s r.o. založená 
Československou obchodní bankou, a.s. 
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mělo dojít k efektivnímu rozdělení privatizovaného státního majetku a privatizační 

fondy se měly podílet na řízení společností, jejichž akcie v rámci svých investic získaly 

do portfolia. Již po skončení první vlny kuponové privatizace, ve které privatizační 

fondy získaly podíl téměř 72 % na celkovém počtu investičních bodů, se začaly 

projevovat slabé stránky kuponové privatizace. Nedostatečná a neefektivní regulace 

privatizačních fondů měla za následek, že privatizační fondy neplnily řádně informační 

povinnosti, docházelo ke zneužívání svěřeného majetku a porušování regulatorních 

pravidel.12 Úřad pro cenné papíry Ministerstva financí ČR jako regulatorní orgán nebyl 

schopen tyto nedostatky vyloučit a zabránit tak dalšímu nestandardnímu vývoji 

kolektivního investování v České republice.  

 

V roce 1992 byl přijat zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a 

investičních fondech, který znamená první speciální úpravu kolektivního investování 

v České republice. Na investiční společnosti a investiční fondy, které se účastnily 

druhého kola kuponové privatizace se již vztahovala tato zákonná úprava. Privatizační 

fondy, které vznikly před účinností zákona o investičních společnostech a investičních 

fondech, měly povinnost transformovat se podle tohoto zákona, aby se na základě této 

přeměny staly subjekty kolektivního investování existujícími v souladu se zákonem o 

investičních společnostech a investičních fondech a aby byly podle tohoto zákona 

regulovány. V polovině 90. let se několik desítek privatizačních fondů a jiných institucí 

kolektivního investování po vzoru skupiny HC&C přeměnilo na holdingové 

společnosti, a to v reakci na novelu zákona o investičních společnostech a investičních 

fondech zpřísňující regulaci institucí kolektivního investování. Výsledkem přeměny 

bylo, že holdingové společnosti nespadaly pod regulaci kolektivního investování, ze 

strany holdingových společností nebyla dodržována pravidla pro diverzifikaci rizika a 

informační povinnosti, akvizice prováděné holdingovými společnostmi nebyly 

prováděny transparentně, to vše bez možnosti udělení sankcí za porušování zákonných 

norem o kolektivním investování.  

 

                                                 
12 Podle„Analýzy českého kapitálového trhu“ (1997) nekalé praktiky fondů spočívaly např. v záměrném 
nakupování bezcenných aktiv, nelegální propojování různých typů firem, porušování limitů k omezení 
rizika apod.  
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České kolektivní investování doznalo zásadní změny novelou zákona o 

investičních společnostech a investičních fondech přijatou v roce 1998. Touto novelou 

došlo jednak ke zpřísnění pravidel pro diverzifikaci portfolia fondů kolektivního 

investování a dále novela stanovila povinnou transformaci investičních fondů a 

uzavřených podílových fondů, které vznikly před účinností novely, na otevřené 

podílové fondy. K transformaci těchto investičních a uzavřených podílových fondů 

mělo dojít nejpozději do konce roku 2002.  

 

Rok 1998 byl pro české kolektivní investování významný také vytvořením 

Komise pro cenné papíry13 jako orgánu vykonávajícího dozor nad kapitálovým trhem. 

Posláním Komise pro cenné papíry bylo „obecně posilovat důvěru emitentů a investorů 

v kapitálový trh
14“. Toto poslání bylo založeno na třech cílech. Za prvé na ochraně 

investorů, za druhé na rozvoji kapitálového trhu a za třetí na osvětě a informovanosti 

veřejnosti. Komise pro cenné papíry v rámci své činnosti mimo jiné udělovala a 

odejímala povolení pro činnost subjektů kapitálového trhu, kontrolovala, zda účastníci 

kapitálového trhu dodržují právní předpisy, byla oprávněna udělovat účastníkům 

kapitálového trhu sankce za porušování právních předpisů jako orgán rozhodující 

v prvním stupni a vydávala prováděcí předpisy v oblasti kolektivního investování. 

Komise ukončila svoji činnost k 1.4.2006, kdy její činnost v rámci integrace dohledu na 

finančním trhem převzala Česká národní banka.  

 

Účast zahraničních osob na českém kolektivním investování umožňovala právní 

úprava z 90. let, v roce 2001 byla přijata nová regulace vstupu zahraničních osob 

podnikajících v oblasti kolektivního investování na území České republiky, která 

podmínila podnikání zahraničních osob udělením licence Komisí pro cenné papíry. 

Podnikání zahraničních osob v oblasti kolektivního investování bylo možné realizovat 

formou zřízení pobočky v České republice v souladu s úpravou podmínek podnikání 

zahraničních osob podle obchodního zákoníku nebo formou nabízení, vydávání, prodeje 

nebo zpětného odkupu cenných papírů, které zahraniční osoba emitovala přímo 

zahraniční osobou nebo prostřednictvím jiné osoby, tj. formou přeshraničního 

                                                 
13 Komise pro cenné papíry vznikla na základě zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry, ve 
znění pozdějších předpisů 
14 Viz  http://www.cnb.cz/export/CZ/O_Komisi_pro_cenne_papiry/Politiky.html 
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poskytování služeb. Právní regulace činnosti zahraničních osob v oblasti kolektivního 

investování bez zřízení organizační složky zahraniční osoby se ukázala být 

nedostatečnou, když zákon o investičních společnostech a investičních fondech 

nestanovil u takto podnikajících zahraničních osob informační povinnosti, jaké musely 

plnit domácí subjekty, resp. organizační složky zahraničních osob na území České 

republiky15. Mimo jiné i odstranění tohoto nedostatku v právní regulaci podnikání 

zahraničních osob bylo předmětem úpravy nového zákona o kolektivním investování. 

Zahraničním osobám podnikajícím v oblasti kolektivního investování před účinností 

novely bylo uloženo, aby uvedly své postavení do souladu se zákonem o investičních 

společnostech a investičních fondech.  

 

S ohledem na vstup České republiky do Evropské unie a nutnost harmonizace 

českých právních předpisů v oblasti kolektivního investování s předpisy Evropských 

společenství, ale také s ohledem na nedostatky ve stávající právní úpravě kolektivního 

investování v zákoně o investičních společnostech a investičních fondech, byl v roce 

2004 přijat nový zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, který nabyl 

účinnosti dne 1.5.2004. Zákon o kolektivním investování byl po dobu své platnosti 

několikrát novelizován, nejvýznamnější novelou je však technická novela přijatá v roce 

2006, která do právní úpravy kolektivního investování vnesla novou a podrobnější 

úpravu speciálních fondů kolektivního investování a zcela nově upravila a umožnila 

vznik nového typu fondu určeného pro kvalifikované investory, tzv. fond 

kvalifikovaných investorů.  

 

 

 

 

 

 

PRÁVNÍ ÚPRAVA KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ 

 

                                                 
15 Viz důvodová zpráva k zákonu o kolektivním investování  
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3.1. Právní úprava kolektivního investování v ČR 

 

S účinností od 1.5.2004 je základním právním předpisem upravujícím kolektivní 

investování v České republice zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve 

znění pozdějších předpisů. Důvodem pro přijetí nového právního předpisu 

nahrazujícího stávající právní úpravu v zákoně o investičních společnostech a 

investičních fondech bylo dosažení plné harmonizace se Směrnicí Rady 85/611/EHS o 

koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního 

investování do převoditelných cenných papírů (směrnice o SKIPCP) v souvislosti se 

vstupem České republiky do Evropské unie, ale také z důvodu přiblížení české právní 

úpravy kolektivního investování právním úpravám ostatních evropských zemí16. 

 

Zákon o kolektivním investování v souladu s principy směrnice o SKIPCP 

rozlišuje dva typy fondů kolektivního investování, a to na jedné straně fondy 

kolektivního investování (tzv. standardní fondy), které splňují požadavky směrnice o 

SKIPCP a požívají výhod tzv. jednotného evropského pasu, který těmto fondům 

umožňuje volně poskytovat své služby v rámci Evropské unie, a na druhé straně fondy 

kolektivního investování (tzv. speciální fondy), které nejsou předmětem jednotné právní 

úpravy na úrovni práva Evropských společenství a vztahuje se na ně pouze právní 

úprava v zákoně o kolektivním investování. Obě formy kolektivního investování  

podléhají regulaci podle zákona o kolektivním investování. Zákon o kolektivním 

investování ve srovnání s předchozí právní úpravou měl za úkol posílit regulaci 

kolektivního investování a ochranu investorů po vzoru právních úprav a praxí zemí 

s rozvinutým kapitálovým trhem17.  

 

Zákon o kolektivním investování zpracovává obecnou právní úpravu institucí 

kolektivního investování, úpravu kolektivního investování standardního fondu 

v souladu se směrnicí o SKIPCP, úpravu kolektivního investování speciálního fondu, 

úpravu přeshraničního poskytování služeb kolektivního investování, úpravu podmínek 

pro získání povolení k činnosti subjektu kolektivního investování, úpravu informačních 

                                                 
16 Viz důvodová zpráva k zákonu o kolektivním investování  
17 Viz důvodová zpráva k zákonu o kolektivním investování  
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povinností plněných fondy kolektivního investování a investiční společností, úpravu 

podmínek pro zrušení nebo přeměnu subjektů kolektivního investování a nakonec 

úpravu dohledu a sankcí při porušení zákona o kolektivním investování.  

 

Vedle zákona o kolektivním investování se na oblast kolektivního investování 

v některých záležitostech18 použijí ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu, 

obchodního zákoníku nebo daňové předpisy. 

 

Právní úprava českého kolektivního investování v zákoně o kolektivním 

investování je doplněna řadou vyhlášek vydaných Českou národní bankou k provedení 

jednotlivých ustanovení zákona o kolektivním investování19. Je třeba zmínit, že 

legislativní úprava kolektivního investování je doplňována stanovisky České národní 

banky, která zpřesňují pozitivní úpravu kolektivního investování a přispívají 

k odstranění interpretačních problémů při aplikaci právních předpisů v oblasti 

kolektivního investování. 

 

3.2. Právní úprava kolektivního investování v EU 

 

Na úrovni Evropské unie byla oblast kolektivního investování poprvé upravena 

v polovině 80. let 20. století Směrnicí Rady 85/611/EHS o koordinaci právních a 

správních předpisů, týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných 

cenných papírů, přijatou dne 20.12.1985. Cílem evropské právní úpravy bylo sblížit 

vnitrostátní právní předpisy v oblasti kolektivního investování, které se do té doby 

značně lišily, zejména v oblasti povinností subjektů kolektivního investování a způsobu 
                                                 
18 Např. poskytování služeb podle § 15 odst. 3 a 4 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve 
znění pozdějších předpisů nebo vymezení některých pojmů užívaných v zákoně o kolektivním 
investování (kvalifikovaná účast, vedoucí osoba, úzké propojení aj.) 
19 vyhláška č. 269/2004 Sb., o náležitostech a přílohách žádostí podle zákona č. 189/2004 Sb., o 
kolektivním investování, vyhláška č. 270/2004 Sb., o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a 
závazků fondu kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového 
listu fondu kolektivního investování, vyhláška č. 374/2004 Sb., o způsobu plnění pravidel obezřetného 
podnikání a pravidel organizace vnitřního provozu investiční společnosti a investičního fondu, vyhláška 
č. 482/2006 Sb., o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného statutu 
fondu kolektivního investování, vyhláška č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti fondu kolektivního 
investování a investiční společnosti, vyhláška č. 604/2006 Sb., o používání technik a nástrojů 
k efektivnímu obhospodařování majetku standardního fondu a speciálního fondu, který shromažďuje 
peněžní prostředky od veřejnosti a vyhláška č. 115/2007 Sb., o podrobnostech plnění povinností 
depozitáře fondu kolektivního investování 
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dohledu, kterému tyto subjekty podléhaly, a současně zajistit jednotnější a účinnější 

ochranu pro investory. Naplnění těchto cílů mělo přispět k odstraňování omezení 

volného pohybu jednotek kolektivního investování a vytvoření evropského kapitálového 

trhu. Směrnice o SKIPCP byla několikrát novelizována, přičemž mezi novely zásadního 

významu patří Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/108/ES, označovaná 

„produktová směrnice“ a Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2001/107/ES, 

označovaná „řídící směrnice“. Předmětem produktové směrnice bylo rozšíření 

finančních nástrojů, do kterých mohou SKIPCP investovat. Řídící směrnice sjednotila 

úpravu správcovských společností a umožnila po vzoru produktového pasu nabízení 

služeb správcovské společnosti, která splňuje požadavky směrnice o SKIPCP, v rámci 

EU na základě jednotného evropského pasu. Řídící směrnice dále umožnila 

správcovským společnostem vykonávat vedle kolektivního investování další vedlejší 

činnosti, například správu individuálních portfolií. Nakonec řídící směrnice upravila 

možnost, aby správcovská společnost nebo investiční společnost delegovala některé ze 

svých činností (například účetní, právní služby) na jinou pověřenou osobu za účelem 

zefektivnění správy fondů a optimalizace nákladů spojených s obhospodařováním.  

 

 V roce 2004 byl na úrovni EU zahájen přezkum právního rámce směrnice o 

SKIPCP, na základě kterého byly identifikovány následující překážky řádného 

fungování SKIPCP fondů20. Trh SKIPCP je tvořen příliš malými fondy, v důsledku toho 

zůstávají významné úspory z rozsahu a investoři nesou vysoké náklady. Proto by měly 

být na úrovni EU sjednoceny pravidla pro vnitrostátní i přeshraniční fúze SKIPCP. Jako 

nevyhovující se ukázal postup při uvádění SKIPCP na základě jednotného evropského 

pasu, který je těžkopádný a zdlouhavý, a proto se navrhuje změna směrnice o SKIPCP, 

která by proces zjednodušila a umožnila volné nabízení produktů SKIPCP na základě 

komunikace mezi regulátory, nikoliv na základě oznámení SKIPCP. Návrh změny 

směrnice dále obsahuje možnost sdružování aktiv fondů prostřednictvím „master-

feeder“ struktur. Nakonec návrh změny směrnice upravuje požadavky na informování 

investorů prostřednictvím zjednodušeného prospektu. Jelikož zjednodušený prospekt se 

v praxi ve vztahu k investorům neosvědčil, navrhuje se jeho nahrazení novým institutem 

tzv. klíčových informací pro investora (Key Investors Information), které budou 
                                                 
20 Viz Bílá kniha o zlepšení jednotného tržního rámce pro investiční fondy, KOM (2006) 686 v konečném 
znění, 15.11.2006  
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představovat stručné a jasné informace, které investor potřebuje k zasvěcenému 

rozhodnutí o investici. V případě, že návrhy změn směrnice SKIPCP budou schváleny 

Radou a Evropským parlamentem v druhé polovině roku 2009, jak se očekává, mohly 

by vstoupit v účinnost v polovině roku 2011.  

 

 

ÚČASTNÍCI KAPITÁLOVÉHO TRHU V OBLASTI 

KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ 

 

4.1. Pojmové vymezení  

 

Kapitálový trh je sektorem finančního trhu, na kterém jsou obchodovány 

střednědobé a dlouhodobé volné peněžní prostředky jako úvěrové (bankovní úvěry) a 

majetkové závazky (cenné papíry – akcie, dluhopisy, podílové listy aj.)21.  

 

Na kapitálovém trhu se střetávají ekonomické subjekty, které mají přechodný 

přebytek peněžních prostředků22 (investoři, zapůjčitelé) a přicházejí s nabídkou těchto 

volných peněžních prostředků, s ekonomickými subjekty, které mají přechodný 

nedostatek peněžních prostředků a volné peněžní prostředky poptávají (vypůjčovatelé). 

Kapitálový trh se člení na primární a sekundární. Na primárním trhu jsou obchodovány 

nové emise cenných papírů, které umožňují získat finanční kapitál pro další investice. 

Na sekundárním trhu jsou obchodovány dříve vydané cenné papíry a jeho funkcí je 

umožnit investorům přeměnu jejich investičních nástrojů do hotovosti23. Spojení mezi 

zapůjčiteli a vypůjčovateli může probíhat přímo nebo zprostředkovaně. Přímé 

financování mezi těmito subjekty znamená, že vypůjčovatel směňuje své dlužní nebo 

majetkové právní závazky za volné peněžní prostředky přímo od zapůjčitele. Přímé 

financování předpokládá, že vypůjčovatelé nebo zapůjčitelé musejí najít na kapitálovém 

trhu vhodného věřitele či dlužníka, se kterým uzavřou obchod. Takový způsob 

financování nemusí být vždy efektivní, neboť jsou s ním spojeny vysoké náklady, 

                                                 
21 Jiříček, P. a kolektiv, Finanční trhy. Praha: Bankovní institut, 1997, s. 15 
22 Přebytkovými jednotkami jsou typicky podniky, domácnosti, stát  
23 Bakeš M. a kolektiv Finanční právo. Praha: C.H. Beck, 2003, s. 528 
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subjekty musí disponovat informacemi o potenciálních věřitelích či dlužních, 

hospodářské situaci, znalostmi o trhu apod. Tyto nevýhody jsou proto řešeny způsoby 

nepřímého financování prostřednictvím finančních zprostředkovatelů. Úlohou 

finančních zprostředkovatelů je zprostředkovat vztahy mezi emitenty, zapůjčiteli 

volných peněžních prostředků a vypůjčovateli, kteří peněžní prostředky poptávají. 

Finančními zprostředkovateli jsou jednak banky a dále subjekty nebankovního 

charakteru (penzijní fondy, pojišťovny, investiční společnosti, fondy kolektivního 

investování).  

 

Vedle již zmíněných účastníků vystupují na kapitálovém trhu v souvislosti 

s kolektivním investováním další významné instituce, a to depozitář, který eviduje 

majetek subjektů kolektivního investování a kontroluje nakládání s majetkem, a Česká 

národní banka, která vykonává dohled nad subjekty kolektivního investování a plní 

další funkce v kolektivním investování (např. přijímání podzákonných norem, 

konzultační a interpretační činnosti). 

 

O jednotlivých účastnících kapitálového trhu ve vztahu ke kolektivnímu 

investování, jejich postavení a funkcích bude blíže pojednáno v dalším textu.  

 

 

SUBJEKTY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ 

 

5.1. Obecně  

 V odvětví českého kolektivního investování vystupují dva okruhy subjektů 

kolektivního investování. Prvním druhem je investiční společnost, která plní své funkce 

při správě fondů, které vytvořila24, nebo na základě smlouvy o obhospodařování, 

případně která poskytuje další investiční služby, ke kterým má licenci. Investiční 

společnost v rámci kolektivního investování neshromažďuje peněžní prostředky do 

svého majetku, jak je tomu v případě další skupiny subjektů. Druhým okruhem subjektů 

kolektivního investování jsou fondy kolektivního investování, které jsou základními 

                                                 
24 Investiční společnost může obhospodařovat i jiný fond, než který vytvořila, pokud byl majetek fondu se 
souhlasem ČNB převeden na investiční společnost 
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jednotkami kolektivního investování podle práva ČR. Pozitivní právo rozlišuje dva 

druhy fondů, a to investiční fondy a podílové fondy, které mohou mít dále formu 

uzavřeného nebo otevřeného podílového fondu. Investiční fond je právnickou osobou, 

která uskutečňuje kolektivní investování shromažďováním peněžních prostředků od 

veřejnosti nebo kvalifikovaných investorů upisováním akcií. Jelikož investiční fond je 

subjektem v právním smyslu, připouští se možnost, aby investiční fond obhospodařoval 

svůj majetek sám (samosprávný investiční fond) nebo aby přenechal správu fondu 

investiční společnosti za základě smlouvy o obhospodařování (nesamosprávný 

investiční fond). Podílové fondy jsou institucemi bez právní subjektivity, které jsou 

tvořeny souborem majetku. 

 

Formy kolektivního investování prostřednictvím subjektů kolektivního investování 

lze členit podle různých hledisek. Pro účely této práce jsou subjekty kolektivního 

investování dále kategorizovány z hlediska právní subjektivity, formy fondů, skladby 

majetku a investiční politiky, druhu aktiv, do kterých fond investuje, a způsobu 

investování, investiční politiky, a okruhu investorů. 

 

Hledisko právní subjektivity - investiční společnost a investiční fond jsou 

subjekty kolektivního investování existující ve 

formě akciových společností, které tak mají 

způsobilost k právním úkonům a povinnostem 

- podílové fondy jsou představovány souborem 

majetku bez právní subjektivity, které jsou 

obhospodařovány investiční společností  

 

Hledisko formy podílového 

fondu 

 

 

- otevřený podílový fond se vyznačuje tím, že 

investiční společnost má povinnost na žádost 

podílníka odkoupit podílový list fondu 

- uzavřený podílový fond, investiční fond se 

vyznačuje tím, že po dobu trvání fondu podílník 

není oprávněn žádat o odkoupení svého podílového 

listu  
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Hledisko skladby majetku a 

investiční politiky  

 

- standardní fondy jsou fondy kolektivního 

investování, které splňují požadavky práva 

Evropských společenství a na základě jednotného 

evropského pasu jsou oprávněny nabízet své 

produkty v rámci Evropské unie. Standardní fondy 

musí být otevřeného typu 

- speciální fondy jsou fondy kolektivního 

investování, na které se nevztahuje směrnice o 

SKIPCP a jejich úprava podléhá výlučně 

národnímu režimu. Speciální fondy nepožívají 

výhod jednotného evropského pasu. Speciální 

fondy mohou mít formu uzavřeného nebo 

otevřeného podílového fondu (s výjimkou 

speciálního fondu nemovitostí, který musí mít 

formu otevřeného podílového fondu) anebo 

investičního fondu  

 

Hledisko investiční politiky 

 

- z tohoto hlediska lze fondy kolektivního 

investování členit podle druhu aktiv, na které je 

zaměřena investiční politika fondu (cenné papíry, 

nástroje peněžního trhu, finanční deriváty, 

nemovitosti) 

 

 

Hledisko okruhu investorů 

 

- fondy kolektivního investování určené veřejnosti – 

podle stávající právní úpravy jsou veřejnosti 

určeny standardní i speciální fondy, otevřeného i 

uzavřeného typu, s výjimkou speciálního fondu 

kvalifikovaných investorů  

- fond kolektivního investování určený omezenému 

okruhu investorů – stávající právní úprava 
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umožňuje sofistikovaným investorům investovat 

prostřednictvím speciálního fondu kvalifikovaných 

investorů 

 

Vedle výše uvedeného členění existují další klasifikace fondů kolektivního 

investování. Na tomto místě je dále uvedena závazná klasifikace fondů přijatá Asociací 

kapitálového trhu ČR25. Tato klasifikace je provedena na základě dvou kritérií, a to 

z hlediska rizika trhu a rovněž z hlediska geografického.  

 

Podle kritéria rizika trhu jsou fondy členěny na:  

 

fondy akciové - se vyznačují tím, že trvale investují na akciovém trhu 

minimálně 66 % svých aktiv 

 

fondy obligační - jsou charakteristické trvalým investováním na trhu dluhopisů, 

přičemž mohou investovat do jiných investičních nástrojů při dodržení limitu držení 

akcií, jejichž podíl na aktivech fondu nesmí přesáhnout 10 % 

 

fondy peněžního trhu - se vyznačují trvalým investováním na trhu dluhopisů a 

trhu peněžních instrumentů  

 

balancované fondy -  investují na různých trzích a do různých aktiv bez 

stanovení limitů pro podíly akcií nebo dluhopisů na aktivech fondu 

  

fondy fondů - se vyznačují investicemi do podílových listů nebo akcií fondů, 

přičemž podíl fondu na těchto investičních nástrojích tvoří minimálně 66% podíl na 

aktivech fondu 

 

Podle hlediska geografického jsou fondy členěny na české fondy, euro fondy, 

evropské fondy a globální fondy.  

 

                                                 
25 Zdroj: www.akatcr.cz 
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5.2. Investiční společnost 

Investiční společnost26 (management company, societé de gestion) zaujímá mezi 

jednotkami kolektivního investování zvláštní postavení. Investiční společnost na rozdíl 

od fondů kolektivního investování neshromažďuje peněžní prostředky do svého 

majetku, ale v rámci své činnosti majetek v podílových fondech nebo investičních 

fondech obhospodařuje na základě smlouvy o obhospodařování.  

Investiční společnost musí mít ke své činnosti povolení České národní banky27. 

Povolení k činnosti je základním prostředkem regulace a ochrany investorů. Splnění 

požadavků stanovených právními předpisy pro činnost investiční společnosti je 

nezbytné proto, aby byla zajištěna odborná péče investiční společnosti při 

obhospodařování peněžních prostředků svěřených investory do podílového nebo 

investičního fondu obhospodařovaného investiční společností. 

 

Investiční společnost je právnickou osobou ve formě akciové společnosti 

založené a existující podle obchodního zákoníku s výjimkami stanovenými zákonem o 

kolektivním investování. Odchylky od úpravy společnosti v obchodním zákoníku se 

týkají zejména vzniku společnosti, a to z hlediska obsahu stanov28, zakladatelské 

smlouvy nebo zakladatelské listiny29, struktury společnosti v souvislosti s obsazením 

orgánů statutárního a dozorčího orgánu společnosti osobami splňujícími požadavky na 

odbornou způsobilost a důvěryhodnost, hospodaření společnosti s ohledem na 

specifickou činnost investiční společnosti spočívající v kolektivním investování a 

nakonec týkající se zániku investiční společnosti, protože společnost, resp. valná 

hromada společnosti, nemůže rozhodnout o zániku společnosti v důsledku přeměny 

nebo o zrušení společnosti s likvidací bez souhlasu ČNB, vykonávající dohled na 

investičními společnostmi.  

 

                                                 
26 Srov. Směrnice o SKIPCP používá pojem investiční společnost (investment company) pro jednotky 
kolektivního investování s právní subjektivitou (srov. investiční fond v české právní úpravě), stejně tak je 
pojem investiční společnost užíván v jiných státech (např. Velká Británie, USA) 
27 Srov. § 14 odst. 2 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů 
28 Např. Investiční společnost nesmí vydávat dluhopisy, platnost volby členů statutárního orgánu je 
podmíněna předchozím souhlasem ČNB s výkonem funkce vedoucí osoby člena statutárního orgánu, 
investiční společnost nemůže být zrušena s likvidací nebo přeměněna bez souhlasu ČNB aj.   
29 Např. Investiční společnost nemůže být založena na základě veřejné nabídky akcií  
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Z důvodu zajištění ochrany investorů a majetku může být předmětem podnikání 

investiční společnosti výlučně kolektivní investování spočívající ve vytváření a 

obhospodařování podílových fondů nebo v obhospodařování investičních fondů na 

základě smlouvy o obhospodařování. Investiční společnost může provádět i další 

činnosti pro jinou investiční společnost nebo investiční fond, který nemá uzavřenou 

smlouvu o obhospodařování, související s obhospodařováním fondu kolektivního 

investování, jejichž výčet je uveden v § 15 odst. 2 zákona o kolektivním investování. 

Tato delegace činností na jinou společnost (outsourcing) umožňuje investiční 

společnosti nebo investičnímu fondu optimalizovat své náklady související 

s obhospodařováním. Investiční společnost může vedle kolektivního investování 

obhospodařovat také individuální portfolia, uschovávat a spravovat cenné papíry 

vydané fondem kolektivního investování a poskytovat investiční poradenství týkající se 

investičních nástrojů. Investiční společnost je oprávněna vykonávat pouze ty činnosti, 

ke kterým jí bylo uděleno Českou národní bankou povolení, přičemž jednou z těchto 

činností musí být vždy kolektivní investování.  

 

5.2.1. Povolení k činnosti investiční společnosti  

 

Právní úprava podmínek pro udělení povolení k činnosti investiční společnosti je 

obecně obsažena v zákoně o kolektivním investování30. Tato obecná úprava zpracovává 

úpravu správcovské společnosti směrnice o SKIPCP a je dále provedena vyhláškou č. 

269/2004 Sb., která podrobně stanoví náležitosti a přílohy žádosti o udělení licence 

investiční společnosti31. O udělení povolení k činnosti investiční společnosti rozhoduje 

ČNB, která v řízení vykonává pravomoci správního úřadu.  

 

Požadavky kladené na investiční společnost lze rozdělit do několika okruhů, a to 

na požadavky kapitálové, požadavky personální, požadavky na majetkovou strukturu 

investiční společnosti a ostatní požadavky.  

 

5.2.1.1. Kapitálové požadavky 

                                                 
30 Srov. § 60 a násl. zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů 
31 Srov. § 4 a násl. vyhlášky č. 269/2004 Sb., o náležitostech a přílohách žádostí podle zákona č. 
189/200Sb., o kolektivním investování 
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Investiční společnost musí splňovat požadavky na počáteční vlastní kapitál, 

který musí podle zákona o kolektivním investování v době udělení povolení činit 

v českých korunách alespoň částku odpovídající 125.000 EUR32. Vlastním kapitálem se 

u založené společnosti, která dosud nevznikla, rozumí splacený základní kapitál 

společnosti. Investiční společnost je dále povinna v průběhu své činnosti udržovat svůj 

vlastní kapitál ve výši, kterou stanoví zákon o kolektivním investování, a to s ohledem 

na objem majetku ve fondech kolektivního investování, které investiční společnost 

obhospodařuje33.  

 

Základní kapitál investiční společnosti musí být průhledný a nezávadný, což 

musí žadatel v žádosti o udělení licence doložit.  

 

Investiční společnost může vydávat pouze akcie na jméno v listinné nebo 

zaknihované podobě. Zákon o kolektivním investování neupravuje požadavek, jakou 

formu mají mít vklady akcionářů do základního kapitálu investiční společnosti. 

Vzhledem k funkcím a činnostem investiční společnosti, které plní v kolektivním 

investování, tj. obhospodařování podílových nebo investičních fondů, bude přípustné, 

aby základní kapitál při založení nebo později při jeho zvyšování byl tvořen peněžitými 

i nepeněžitými vklady, za předpokladu, že hodnota nepeněžitého vkladu je zjistitelná a 

nepeněžitý vklad může investiční společnost hospodářsky využít ve vztahu k činnostem, 

které vykonává34. Bez ohledu na formu vkladu musí základní kapitál umožňovat řádný 

výkon činností investiční společnosti.  

 

5.2.1.2. Personální požadavky  

 

Požadavky na vedoucí osoby: Stanovení podmínek pro výkon funkce ve 

statutárních, dozorčích a jiných řídících orgánech investiční společnosti je jedním 

                                                 
32 Požadavek na minimální vlastní kapitál u odpovídá požadavku na počáteční kapitál (initial capital) 
podle článku 5a směrnice SKIPCP 
33 Srov. § 69 odst. 2 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů, 
podle kterého je na investiční společnost kladen požadavek na vlastní kapitál až do max. výše 10 mil. 
EUR  
34 Srov. § 59 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
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z prostředků zajištění ochrany investorů před nekvalifikovaným řízením investiční 

společnosti a neodborným hospodařením s majetkem investorů ve fondech kolektivního 

investování, které investiční společnost obhospodařuje. V souladu se směrnicí o 

SKIPCP35 musejí o řízení investiční společnosti rozhodovat alespoň dvě osoby, které 

splňují požadavky na dostatečně dobrou pověst a zkušenosti s investováním, na které je 

obhospodařovaný fond kolektivního investování zaměřen. Platná právní úprava 

kolektivního investování za tímto účelem stanoví předpoklady, které musí osoby 

v řídících funkcích splňovat a výkon jejich funkce navíc podmiňuje předchozím 

souhlasem ČNB. Právní předpisy ČR regulující oblast kapitálového trhu vymezují 

osoby s řídícími pravomocemi pojmem vedoucí osoby. Vedoucí osobou je osoba 

vykonávající funkci člena statutárního orgánu, statutárního orgánu, výkonného ředitele 

právnické osoby nebo osoba, která jiným způsobem skutečně řídí činnost investiční 

společnosti36. Pokud vedoucí osoba nesplňuje požadavek na dostatečné zkušenosti 

s investováním, může jí být udělen souhlas s výkonem funkce vedoucí osoby, pokud 

požadavek na dostatečné zkušenosti s investováním splňují již dvě osoby a pokud 

taková osoba má dostatečné zkušenosti s vedlejšími činnostmi investiční společnosti37  

 

Předpoklady pro výkon vedoucí osoby stanoví zákon o kolektivním 

investování38 ve spojení s vyhláškou č. 269/2004 Sb., o náležitostech a přílohách žádostí 

podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování. V souladu se zákonnými 

požadavky může být vedoucí osobou pouze osoba, která dosáhla věku 18 let, má 

způsobilost k právním úkonům, neexistuje u ní překážka provozování živnosti podle 

živnostenského zákona, je osobou důvěryhodnou a odborně způsobilou, má dostatečné 

zkušenosti s investováním do majetku39, na který je zaměřena investiční politika fondu 

kolektivního investování investiční společnosti, neexistuje u ní neslučitelnost funkce 

vedoucí osoby s funkcemi stanovenými zákonem o kolektivním investování40 a které 

nebrání k řádnému výkonu funkce jiná činnost této osoby. Splnění těchto podmínek 

                                                 
35 Srov. článek 5a odst. 1. písm. b) směrnice SKIPCP  
36 Srov. § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších 
předpisů  
37 Srov. § 15 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů  
38 Srov. § 72 a násl. zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů  
39 Kvalifikace vedoucích osob nemůže být nahrazena znalostmi a zkušenostmi pracovníků investiční 
společnosti – k tomu srov. Úřední sdělení ČNB ze dne 12.1.2007 
40 Srov. § 73 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů  
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vedoucí osoba dokládá listinami stanovenými vyhláškou č. 269/2004 Sb., přičemž je na 

správním uvážení regulátora, zda osoba, které má být udělen souhlas s výkonem funkce 

vedoucí osoby, splňuje podmínky pro kvalifikovaný výkon funkce v investiční 

společnosti.  

 

Zákon o kolektivním investování se výslovně nezabývá otázkou, zda souhlas 

s výkonem vedoucí osoby lze vztáhnout na výkon více funkcí vedoucí osoby jednou 

osobou (např. člena představenstva a výkonného ředitele). Touto problematikou se 

nicméně zabývala Komise pro cenné papíry v souvislosti s výkladem pojmu a podmínek 

výkonu funkce vedoucí osoby u některých účastníků kapitálového trhu v souvislosti 

s novou právní úpravou v zákoně o kolektivním investování od 1.5.200441. Souhlas 

s výkonem funkce vedoucí osoby se vztahuje vždy pouze na jednu konkrétní funkci, a 

pokud má jedna osoba vykonávat více funkcí vedoucích osob, je zapotřebí, aby 

s každou touto funkcí byl regulátorem udělen souhlas. Regulátor při udělování souhlasu 

s výkonem funkce vedoucí osoby vždy totiž zkoumá podmínky pro výkon činnosti 

v této konkrétní funkci, na kterou se souhlas vztahuje. Komise pro cenné papíry se 

zabývala také otázkou možných právních následků faktické činnosti vedoucí osoby bez 

požadovaného předchozího souhlasu. Právní následky takového jednání mohou být 

jednak v rovině veřejnoprávní, jelikož výkon funkce vedoucí osoby bez předchozího 

souhlasu České národní banky je přestupkem podle zákona o kolektivním investování42, 

za který může být uložena pokuta do 5 mil. Kč, ale může případně vyvolat právní 

následky i v rovině soukromoprávní v případě výkonu funkce statutárního orgánu nebo 

člena statutárního orgánu, a to neúčinností jmenování nebo volby do této funkce 

z důvodu, že na straně statutárního orgánu nebo jeho člena existuje překážka výkonu 

funkce43, protože osoba nezískala předchozí souhlas České národní banky k výkonu 

funkce. Je proto vhodné, aby osoba, která má funkci vedoucí osoby zastávat, obdržela 

souhlas s výkonem funkce vedoucí osoby dříve než bude do této funkce jmenována 

nebo zvolena, resp. dříve než funkci začne fakticky vykonávat. Souhlas České národní 

banky se vždy uděluje pouze na jedno funkční období nebo dobu trvání pracovního 

                                                 
41 Srov. Stanovisko Komise pro cenné papíry č. STAN/16/2004 ze dne 22.9.2004 
42 Srov. § 127 odst. 1 písm. e) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších 
předpisů 
43 Srov. § 194 odst. 7 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník  
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poměru nebo jiného smluvního vztahu mezi vedoucí osobou a investiční společností. 

V případě opakované volby jedné osoby do téže funkce na další funkční období nebo 

prodlužení doby výkonu funkce z jiného právního důvodu je opět zapotřebí předchozího 

souhlasu České národní banky.  

 

Zákon o kolektivním investování neukládá vedoucí osobě, u které došlo ke 

změně podmínek pro výkon funkce, oznámit tuto skutečnost České národní bance. Bude 

proto na investiční společnosti, aby tyto změny oznámila České národní bance v rámci 

plnění obecné informační povinnosti podle zákona o kolektivním investování44. 

V případě odvolání vedoucí osoby z funkce zákon o kolektivním investování 

nepodmiňuje tento úkon předchozím souhlasem České národní banky, účinky zániku 

funkce proto nastanou ke dni, ke kterému byla vedoucí osoba z funkce odvolána.  

 

 

Požadavky na vnitřní organizaci a opatření proti střetu zájmů: Žadatel o licenci 

je povinen v rámci žádosti o udělení licence předložit ČNB návrh organizační struktury 

investiční společnosti. Návrh organizační struktury musí upravovat, jakou působnost, 

povinnosti a odpovědnost budou mít vedoucí zaměstnanci, jak bude zajišťována jejich 

zastupitelnost a kontrola při jednotlivých činnostech. Návrh organizační struktury musí 

dále obsahovat popis náplně činností jednotlivých organizačních útvarů investiční 

společnosti, rámcový počet a pracovní zařazení zaměstnanců, jakým způsobem bude 

zajišťována zastupitelnost zaměstnanců a jaké budou požadavky na kvalifikaci 

zaměstnanců. 

 

Investiční společnost je povinna přijmout organizační řád, který upraví 

organizační uspořádání investiční společnosti, oprávnění, povinnosti a náplň funkcí 

vedoucích a ostatních zaměstnanců investiční společnosti, kteří zajišťují propagační 

činnost v souvislosti s nabízením služeb investiční společnosti a produktů, dispozice 

s cennými papíry fondu kolektivního investování, obchodování s investičními nástroji 

na účet investiční společnosti, vypořádání obchodů a oceňování obhospodařovaného 

majetku, interní audit, právní a účetní služby, činnost compliance, správu informačního 
                                                 
44 Srov. § 91 odst. 1 písm. a) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších 
předpisů n  
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systému a komunikaci s osobami, které vykonávají některé činnosti pro investiční 

společnosti na základě delegace činností.  

 

Investiční společnost je dále povinna za účelem regulace vnitřní organizace 

investiční společnosti přijmout vnitřním předpisem administrativní postupy, kterými se 

bude investiční společnost řídit, účetní postupy, kontrolní a bezpečnostní opatření pro 

zpracování a evidenci dat, systém vnitřní kontroly, jehož součástí je také činnost 

interního auditu a činnost compliance.  

 

Investiční společnost je nakonec povinna upravit postupy k omezení možnosti 

střetu zájmů při poskytování služeb investiční společnosti. Za tím účelem vnitřním 

předpisem upraví podmínky, za kterých zaměstnanci investiční společnosti mohou 

uzavírat obchody s investičními nástroji na svůj účet nebo na účet osoby blízké, 

vnitřním předpisem upraví zákaz vzájemného investování fondů kolektivního 

investování spravovaných investiční společností, které by vedlo k řetězení investic, 

zákaz duplicitního poplatku za obhospodařování majetku, pokud se jeho základ počítá 

z vlastního kapitálu, při obhospodařování více fondů kolektivního investování, zákaz 

uzavírání obchodů, které by mohly vést ke střetu zájmů mezi fondem kolektivního 

investování a podílníky, mezi fondem kolektivního investování a investiční společností, 

mezi fondy kolektivního investování obhospodařovanými stejnou investiční společností 

navzájem, mezi fondy kolektivního investování a zákazníky, jejichž portfolia investiční 

společnost obhospodařuje, mezi fondem kolektivního investování a statutárními a 

dozorčími orgány nebo zaměstnanci investiční společnosti.  

 

 

5.2.1.3. Požadavky na majetkovou strukturu  

 

Z hlediska vlastnické struktury investiční společnosti je zajišťována regulace a 

ochrana investorů před nezdravým a neobezřetným vedením společnosti tím, že 

předmětem posouzení jsou osoby s kvalifikovanou účastí na společnosti. Osobou 

s kvalifikovanou účastí se rozumí osoba, která má přímý nebo nepřímý podíl na 

základním kapitálu nebo hlasovacích právech osoby nebo jejich součet, který 



 24 

představuje alespoň 10 % nebo umožňuje uplatňovat významný vliv na její řízení45. 

Osoby s kvalifikovanou účastí na investiční společnosti jsou předmětem posouzení ze 

strany ČNB z hlediska jejich vhodnosti pro zdravé a obezřetné vedení investiční 

společnosti při rozhodování o udělení licence investiční společnosti. Jejich regulace se 

však vztahuje také na následné nabytí kvalifikované účasti na investiční společnosti, ke 

kterému právní normy stanoví požadavek předchozího souhlasu ČNB:  

 

Platná právní úprava pojmy zdravé a obezřetné vedení nevymezuje. Podle 

metodiky KCP46 k postupu při rozhodování o schválení osoby s kvalifikovanou účastí 

se za osobu se zdravým vedením považuje osoba, která má takové ekonomické 

charakteristiky (zejména vlastní kapitál, podnikatelskou historii, strukturu aktiv a 

pasiv), které nevzbuzují pochybnosti o tom, že by v budoucnosti mohla být narušena 

finanční stabilita investiční společnosti. Významným aspektem při posuzování zdravého 

vedení je také skutečnost, zda je posuzovaný subjekt schopen hodnověrně doložit původ 

prostředků, které použil na nabytí kvalifikované účasti, zde je jeho vlastnická a 

organizační struktura transparentní, jaká je jurisdikce posuzovaného subjektu a zda jsou 

osoby s řídícími pravomocemi (např. členové statutárního orgánu) v posuzovaném 

subjektu důvěryhodné. Osobou vhodnou z hlediska obezřetného vedení se pak rozumí 

taková osoba, u které její vlastní řízení nevzbuzuje pochybnosti o tom, že by mohlo být 

ohroženo fungování systémů vnitřního řízení investiční společnosti. I přes výše uvedené 

postupy bude vždy na správním uvážení ČNB, jaké konkrétní skutečnosti v každém 

jednotlivém případě vezme v úvahu při posuzování splnění podmínek k nabytí 

kvalifikované účasti na investiční společnosti. 

 

Dalším požadavkem na majetkovou strukturu investiční společnosti je, aby úzké 

propojení žadatele o licenci s jinými fyzickými nebo právnickými osobami nebránilo 

v účinném dohledu nad investiční společností. Pojmem úzké propojení se rozumí vztah 

mezi osobami, z nichž jedna osoba má přímý nebo nepřímý podíl na základním kapitálu 

nebo hlasovacích právech jiné osoby, který představuje alespoň 20 % nebo jedna osoba 

                                                 
45 Srov. § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších 
předpisů  
46 Srov. Metodika Komise pro cenné papíry, Kvalifikovaná účast a úzké propojení, 9.3.2005 
http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_fin_trh/dohled_kapitalovy_trh/download_meto
diky/metodika_kvu_20050317.pdf 
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ovládá jinou osobu nebo jsou osobami ovládanými stejnou osobou47. Za účelem 

posouzení, zda úzké propojení není způsobilé bránit účinnému dohledu nad investiční 

společností ČNB před udělením licence investiční společnosti požádá o stanovisko 

orgán dohledu v příslušném členském státě EU, pokud je investiční společnost ovládaná 

zahraniční osobou s povolením ke kolektivnímu investování nebo poskytování 

investičních služeb, zahraniční bankou nebo pojišťovnou s povolením tohoto orgánu 

dohledu nebo je ovládaná stejnou osobou, která ovládá zmíněné zahraniční subjekty.  

 

Požadavky na majetkovou strukturu musí investiční společnost splňovat po 

celou dobu své existence a je proto v rámci obecné informační povinnosti48 povinna 

informovat ČNB, pokud přestala požadavky splňovat v důsledku změny skutečností, na 

základě kterých bylo investiční společnosti uděleno povolení k činnosti. Investiční 

společnost je také povinna každoročně do jednoho měsíce po konání řádné valné 

hromady předložit ČNB seznam osob, které měly v uplynulém roce kvalifikovanou 

účast na investiční společnosti nebo s ní byly úzce propojeny.  

 

5.2.1.4. Další podmínky  udělení licence 

 

Vedle splnění požadavků, které byly popsány výše, je žadatel dále povinen 

předložit plán obchodní činnosti vypracovaný ve vztahu k jednotlivým činnostem, které 

má investiční společnost vykonávat. Plán obchodní činnosti musí být podložený 

reálnými ekonomickými kalkulacemi a jeho součástí musí být návrh strategie činnosti 

investiční společnosti.  

 

Investiční společnost musí mít své statutární i skutečné sídlo umístěno v České 

republice. Doklady prokazující tyto skutečnosti musí žadatel předložit k žádosti o 

udělení licence.  

 

                                                 
47 Srov. § 2 odst. 1 písm f) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších 
předpisů  
48 Srov. § 91 odst. 1 písm. a) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších 
předpisů  
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Pokud má investiční společnost v rámci své činnosti obhospodařovat majetek 

individuálního zákazníka, musí prokázat splnění předpokladů, jaké jsou stanoveny 

zákonem o podnikání na kapitálovém trhu pro obchodníka s cennými papíry, a to 

přiměřeně vzhledem k rozsahu služby, která má být v rámci činnosti poskytována.  

 

5.2.2. Řízení o udělení licence, odnětí licence 

 

Řízení o udělení povolení k činnosti investiční společnosti se zahajuje na 

základě žádosti. Zákon o kolektivním investování výslovně neupravuje otázku, zda o 

povolení k činnosti investiční společnosti mohou požádat zakladatelé investiční 

společnosti, která ještě nevznikla, nebo investiční společnost již založená nebo zda jsou 

možné obě tyto varianty. Podle § 5 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 269/2004 Sb. žadatel o 

licenci k žádosti připojí výpis z obchodního rejstříku ne starší 3 měsíců a kopie návrhů 

na zápis do obchodního rejstříku, které nebyly ke dni podání žádosti vyřízeny. Slovním 

výkladem tohoto ustanovení lze dojít k závěru, že platná právní úprava připouští, aby 

žádost o licenci podala pouze již existující společnost, přičemž k žádosti musí být 

přiloženy návrhy na zápis do obchodního rejstříku, o kterých ke dni podání žádosti, 

rozhoduje rejstříkový soud, aby ČNB byla obeznámena se skutečnostmi, které z výpisu 

z obchodního rejstříku nevyplývají. Přitom možnost podání žádosti o licenci před 

vznikem společnosti je zárukou, že investiční společnost nevykonávala žádnou činnost, 

která by nebyla slučitelná s kolektivním investováním, nemá žádné historické závazky, 

které by mohly mít negativní dopad na činnost investiční společnosti a nakonec přináší 

úsporu nákladů spojených s přizpůsobením stanov, zápisů v obchodním rejstříku nebo 

jiných evidencích v důsledku udělení licence. Podle současné právní úpravy osoby se 

záměrem založit investiční společnost nejdříve založí akciovou společnost, kterou 

nechají zapsat do obchodního rejstříku a následně podají žádost o licenci. Vzhledem 

k tomu, že pozitivní právní úprava vyvolává interpretační problémy, je vhodné, aby 

v rámci novelizace zákona o kolektivním investování bylo stanoveno, který subjekt je 

oprávněn podat žádost o licenci, tak jak to zákon o kolektivním investování stanoví 

v případě investičního fondu49.  

 

                                                 
49 Srov. § 4 odst. 2 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů  
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Povolení k činnosti investiční společnosti se uděluje na dobu neurčitou, pokud 

však investiční společnost nezahájí činnost, která jí byla povolena, do dvanácti měsíců 

od udělení povolení nebo kolektivní investování nevykonává déle než šest měsíců, je 

orgán dohledu oprávněn odejmout investiční společnosti povolení k činnosti. Vedle 

těchto důvodů ČNB rozhodne o odejmutí licence investiční společnosti, pokud bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku investiční společnosti nebo došlo k zamítnutí 

insolvenčního návrhu proto, že majetek investiční společnosti nebude postačovat 

k úhradě nákladů insolvenčního řízení. ČNB může dále odejmout investiční společnosti 

povolení z důvodů uvedených v § 114 odst. 2 a odst. 6 zákona o kolektivním 

investování. Odnětí povolení k činnosti investiční společnosti je nakonec možné také na 

žádost samotné investiční společnosti. Česká národní banka žádosti investiční 

společnosti o odnětí licence vyhoví, pokud investiční společnost neobhospodařuje 

žádný fond kolektivního investování a má vypořádané závazky vůči zákazníkům. 

Podrobné náležitosti žádosti a přílohy k žádosti jsou stanoveny vyhláškou č. 269/2004 

Sb. 

 

 

5.2.2. Zrušení a přeměna investiční společnosti  

 

Investiční společnost může zaniknout zrušením s následnou likvidací, a to na 

základě rozhodnutí valné hromady investiční společnosti o zrušení a vstupu do likvidace 

nebo rozhodnutím soudu o zrušení investiční společností s likvidací. Pokud je investiční 

společnost zrušena dobrovolně rozhodnutím valné hromady, valná hromada navrhne 

jmenování likvidátora a rozhodnutí o zrušení investiční společnosti s likvidací 

s návrhem na jmenování likvidátora doručí ČNB. Likvidátora v takovém případě 

jmenuje a odvolává ČNB. Pokud je investiční společnost zrušena rozhodnutím soudu, 

likvidátora jmenuje soud na návrh ČNB.  

 

Zákon o kolektivním investování ani prováděcí předpisy neupravují podrobně 

pravomoci a povinnosti likvidátora v průběhu likvidace, a proto se na likvidaci 

s odchylkami uvedenými v zákoně o kolektivním investování použijí ustanovení 
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obchodního zákoníku upravující likvidaci akciové společnosti50. Bezesporu musí 

likvidátor postupovat v likvidaci způsobem, který není v rozporu se zájmy podílníků 

fondů kolektivního investování, které investiční společnost obhospodařuje.  

 

Pokud se investiční společnost zrušuje s likvidací a pokud ČNB nerozhodne o 

převodu obhospodařování podílových fondů spravovaných zrušenou investiční 

společností na jinou investiční společnost, likvidátor zajistí také zrušení podílových 

fondů, které investiční společnost obhospodařuje a podílníkům těchto fondů vyplatí 

jejich podíly na fondu.  

 

Dalším právním důvodem zániku investiční společnosti může být přeměna 

investiční společnosti formou fúze nebo rozdělení51. V obou těchto případech musí být 

k přeměně udělen souhlas ČNB. Přeměna investiční společnosti je přípustná pouze 

pokud je zajištěna ochrana investorů a pokud osobami zúčastěnými na přeměně jsou 

vždy investiční společnosti, případně osobou zúčastněnou při fúzi s investiční 

společností, která má povolení k obhospodařování majetku zákazníka, je obchodník 

s cennými papíry. Náležitosti žádosti o souhlas s přeměnou investiční společnosti a 

přílohy k této žádosti stanoví vyhláška č. 269/2004 Sb.   

 

Zákon o kolektivním investování výslovně zakazuje zánik investiční společnosti 

převodem jmění na akcionáře, který zásadním způsobem odporuje základnímu principu 

zajištění ochrany majetku investorů.  

 

 

5.2.3. Obhospodařování fondu kolektivního investování investiční společností  

 

Jelikož investiční společnost vystupuje na kapitálovém trhu jako profesionál, je 

nezbytné, aby předmětem regulace byla také pravidla jednání investiční společnosti, 

prostřednictvím kterých bude profesionalita služeb investiční společnosti zajišťována.  

                                                 
50 Srov. § 218 a násl. ve spojení s § 68 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů  
51 Srov. zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších 
předpisů  
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Zákon o kolektivním investování proto investiční společnosti ukládá obecnou 

povinnost obhospodařovat majetek fondu kolektivního investování s odbornou péčí a ve 

prospěch akcionářů nebo podílníků fondu kolektivního investování, přičemž zákon o 

kolektivním investování vymezuje pojem „odborná péče“ jako jednání kvalifikované, 

čestné, odpovědné a v nejlepším zájmu akcionářů nebo podílníků fondu kolektivního 

investování a demonstrativně uvádí jednání, která pod pojem odborná péče spadají52.  

 

V rámci pravidel jednání je investiční společnost dále povinna plnit pravidla 

obezřetného podnikání a pravidla vnitřního provozu a za tím účelem formou vnitřních 

směrnic zavést kontrolní a bezpečnostní mechanizmy, které omezují střet zájmů mezi 

investiční společností a jejími klienty nebo klienty investiční společnosti navzájem nebo 

střet zájmů mezi jednotlivými činnostmi investiční společnosti a chrání před 

poškozením investiční společnosti nebo jejich klientů. Podrobnou úpravu způsobu 

plnění pravidel obezřetného podnikání a pravidel vnitřního provozu investiční 

společnosti stanoví prováděcí vyhláška č. 347/2004 Sb.  

 

Investiční společnosti je zakázáno ovládat jinou obchodní společnost, 

s výjimkou ovládání na účet obhospodařovaného podílového fondu, a nabývat účasti 

v obchodních společnostech jako neomezeně ručící společník.  

 

Pokud investiční společnost obhospodařuje majetek individuálního zákazníka, 

vztahují se na ni povinnosti obchodníka s cennými papíry podle zákona o podnikání na 

kapitálovém trhu.  

 

Investiční společnost v rámci své činnosti obhospodařuje v souladu s výše 

uvedenými pravidly jednání při obhospodařování majetku fondů kolektivního 

investování, podílového fondy nebo investiční fondy, na základě smlouvy o 

obhospodařování uzavřené mezi investiční společností a investičním fondem. Investiční 

společnost může obhospodařovat majetek investičního fondu pouze na základě smlouvy 

o obhospodařování, kterou se investiční společnost zavazuje bez pokynů 

                                                 
52 Srov. § 75 odst. 1 a 2 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů  
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obhospodařovat majetek investičního fondu a investiční fond se zavazuje zaplatit 

investiční společnosti za její činnost úplatu. Investiční fond na základě této smlouvy 

přenáší na investiční společnost veškerou starost o majetek investičního fondu a 

investiční společnost tak nemusí zasahovat do obhospodařování svého majetku. Zákon o 

kolektivním investování stanoví podstatné náležitosti smlouvy o obhospodařování, 

kterými jsou jednak způsob stanovení a placení úplaty za služby poskytnuté investiční 

společností a dále ujednání, zda a za jakých podmínek je investiční společnost 

oprávněna delegovat obhospodařování majetku nebo poskytování souvisejících činností 

na třetí osobu.  

 

V souladu se směrnicí o SKIPCP zákon o kolektivním investování umožňuje 

investiční společnosti za účelem zefektivnit obhospodařování majetku fondu 

kolektivního investování a za stanovených podmínek svěřit obhospodařování fondu 

kolektivního investování jiné oprávněné osobě (investiční společnosti, obchodníku 

s cennými papíry nebo zahraniční osobě s povolením k obhospodařování majetku 

zákazníků podléhající dohledu orgánu vykonávajícího dohled v domovském státě 

takové osoby), která má zkušenosti s kolektivním investováním nebo investováním do 

majetku v obhospodařovaném fondu kolektivního investování, nebo delegovat na 

oprávněnou osobu výkon některých činností souvisejících s kolektivním investováním. 

O delegaci činností na jinou osobu musí investiční společnost předem informovat 

Českou národní banku a depozitáře, který s delegací musí vyslovit souhlas, výkon 

svěřených činností oprávněnou osobou nesmí bránit výkonu účinného dohledu nad 

investiční společností, musí být chráněny zájmy investorů obhospodařovaného fondu 

kolektivního investování, nesmí hrozit střet zájmů mezi investiční společností a 

oprávněnou osobou nebo akcionáři nebo podílníky fondu kolektivního investování a 

musí být zajištěny další podmínky pro řádný výkon činností investiční společnosti, které 

stanoví zákon o kolektivním investování. S ohledem na zákaz společností typu tzv. 

prázdných poštovních schránek53 (letter box companies) investiční společnost nesmí 

svěřit jiné osobě komplexní obhospodařování fondu kolektivního investování nebo 

výkon všech činností souvisejících s kolektivním investování a je vždy povinna 

ponechat si obhospodařování alespoň části majetku fondu kolektivního investování 
                                                 
53 Srov. článek 5g odst. 2 směrnice SKIPCP, § 78 odst. 4 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním 
investování, ve znění pozdějších předpisů  



 31 

nebo vykonávat některé z činností souvisejících s kolektivním investováním. S delegací 

činností investiční společnosti souvisí také odpovědnost investiční společnosti za škodu 

vzniklou při obhospodařování majetku fondu kolektivního investování oprávněnou 

osobou. Investiční společnost odpovídá za výběr osoby, na kterou delegovala část svých 

činností, a má povinnost sledovat, jakým způsobem tato osoba svěřené činnosti 

vykonává. Odpovědnost investiční společnosti nemůže být omezena z důvodu, že škodu 

způsobila jiná osoba než investiční společnost, a proto obecná odpovědnost investiční 

společnosti za škodu vzniklou při obhospodařování majetku není v důsledku delegace 

činností na jinou osobou dotčena54.  

 

5.2.3.1. Úplata investiční společnosti za obhospodařování majetku fondu 

kolektivního investování  

 

Jak již bylo výše zmíněno, investiční společnosti náleží za obhospodařování 

fondu kolektivního investování, tj. podílového fondu nebo investičního fondu na 

základě smlouvy o obhospodařování, úplata. Jelikož v počátcích českého kolektivního 

investování neexistovala dostatečná regulace stanovení výše úplaty investiční 

společnosti, investiční společnosti mohly svévolně stanovit výši úplaty a využívaly toho 

jako prostředku k odčerpávání finančních prostředků z obhospodařovaných fondů. 

Z tohoto důvodu následná právní úprava obsažená v zákoně o investičních 

společnostech a investičních fondech podrobně stanovila pravidla pro stanovení úplaty a 

omezila její výši55. Podrobná pravidla pro výpočet úplaty a omezení její maximální výše 

nebyly do platné právní úpravy převzaty. Jak vyplývá z důvodové zprávy k návrhu 

zákona o kolektivním investování, zákonodárce od podrobné právní úpravy upustil 

s ohledem na stávající úroveň kolektivního investování v České republice a značnou 

konkurenci i v mezinárodním měřítku, přičemž podrobná úprava stanovení úplaty by 

měla být záležitostí statutu fondu kolektivního investování, který je schvalován Českou 

národní bankou. Zákon o kolektivním investování se proto omezuje pouze na úpravu 

způsobů, jakými lze stanovit úplatu investiční společnosti za obhospodařování majetku 

fondu kolektivního investování, a stanovení podrobností nechává na fondu kolektivního 

investování, aby je upravil ve svém statutu.  
                                                 
54 Srov. důvodová zpráva k novele zákona o kolektivním investování  
55 Viz Důvodová zpráva k návrhu zákona o kolektivním investování  
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5.2.3.2. Účetnictví investiční společnosti a podílového fondu  

 

Investiční společnost je účetní jednotkou podle zákona o účetnictví. Investiční 

společnost má povinnost vést své účetnictví odděleně od účetnictví každého podílového 

fondu, který obhospodařuje tak, aby investiční společnost mohla sestavit účetní závěrku 

za každý obhospodařovaný podílový fond samostatně. Zákon o kolektivním investování 

výslovně stanoví požadavek na ověření účetní závěrky podílového fondu auditorem. 

Přestože stejně explicitní požadavek na ověření účetní závěrky investiční společnosti 

auditorem zákon o kolektivním investování neobsahuje, lze na něj usuzovat 

z ustanovení § 85 odst. 1 zákona o kolektivním investování, který v rámci plnění 

informační povinnosti ukládá investiční společnosti zaslat České národní bance  

nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období výroční zprávu, jejíž součástí je 

účetní závěrka ověřená auditorem. Bez ohledu na to, zda investiční společnost splňuje 

kritéria pro ověření účetní závěrky auditorem a kritéria pro vypracování výroční zprávy 

stanovená zákonem o účetnictví, investiční společnost má povinnost vypracovat výroční 

zprávu a mít účetní závěrku ověřenou auditorem.  

 

 Výroční zprávu investiční společnosti, jejíž součástí je účetní závěrka, schvaluje 

valná hromada investiční společnosti56. Vzhledem k tomu, že podílové fondy jsou 

souborem majetku a nejsou tak subjekty v právním smyslu, bude schválení výroční 

zprávy a v jejím rámci účetní závěrky příslušet k rozhodování investiční společnosti. 

V této souvislosti vyvstává otázka, do působnosti kterého orgánu investiční společnosti 

bude rozhodování v této záležitosti náležet. Jak je výše zmíněno, v případě investiční 

společnosti, resp. akciové společnosti je schvalování účetní závěrky v působnosti valné 

hromady. V otázce příslušnosti orgánu investiční společnosti ke schvalování výroční 

zprávy, resp. účetní závěrky podílového fondu vyslovila ČNB svůj právní názor57, podle 

kterého schvalování účetní závěrky náleží obchodnímu vedení investiční společnosti, 

konkrétně jejímu představenstvu, jelikož hospodaření podílového fondu bezprostředně 

nesouvisí s hospodařením investiční společnosti, a proto není nutné, aby kontrola 

                                                 
56 Srov. § 187 odst. 1 písm. f) zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
57 http://www.cnb.cz/cs/faq/faq_kt/schvalovani_uz_pf - Schvalování účetní závěrky podílového fondu, 
21.5.2008 
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hospodaření podílového fondu byla v kompetenci akcionářů investiční společnosti. 

Pokud právní úprava tuto problematiku neupravuje, bude alespoň vhodné upravit ve 

stanovách investiční společnosti, do působnosti kterého orgánu schvalování výroční 

zprávy a účetní závěrky podílového fondu náleží.   

 

 

5.2.4. Poskytování služeb investiční společnosti na základě jednotného evropského 

pasu 

 

Směrnicí Evropského parlamentu a Rady č. 2001/107/ES (management 

directive), která novelizovala směrnici o SKIPCP v roce 2001, byla do evropské úpravy 

kolektivního investování vnesena úprava tzv. jednotného evropského pasu pro 

správcovské společnosti, prostřednictvím kterého je zajištěn rovnocenný přístup 

správcovských společností v rámci evropského kapitálového trhu formou zakládání 

poboček nebo přeshraničního poskytování služeb.  

 

Na základě jednotného evropského pasu je správcovská společnost, která má 

povolení k činnosti v domovském státě, oprávněna v rámci kapitálového trhu EU 

nabízet fondy SKIPCP, spravovat aktiva investičních společností se sídlem v jiném 

členském státě EU, vykonávat úkoly spojené se s kolektivní správou portfolií a na 

základě pověření jiné správcovské společnosti založené v jiném členském státě EU 

provádět jménem správcovské společnosti činnosti spojené s kolektivní správou 

portfolií.  

 

Principy jednotného evropského pasu správcovské společnosti byly 

implementovány do české právní úpravy. Česká investiční společnost je tak oprávněna 

nabízet své produkty v jiném členském státě EU prostřednictvím umístění organizační 

složky v hostitelském státě nebo bez umístění organizační složky. Zákon o kolektivním 

investování reguluje podmínky české investiční společnosti působit prostřednictvím své 

organizační složky na území členského státu EU tak, že ukládá investiční společnosti 

povinnost předem ČNB oznámit svůj záměr působit v hostitelském státě. Investiční 

společnost je povinna v oznámení kromě údajů o hostitelském státě a organizační složce 
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uvést také plán obchodní činnosti organizační složky a organizační strukturu 

organizační složky. Pokud ČNB nemá proti umístění organizační složky námitek, sdělí 

orgánu dohledu hostitelského státu údaje obsažené v oznámení investiční společnosti a 

informuje o tom také investiční společnost. Pokud ČNB nepovažuje zřízení organizační 

složky za vhodné vzhledem k organizační struktuře nebo obchodnímu plánu investiční 

společnosti, rozhodne o odmítnutí sdělení údajů uvedených v oznámení orgánu dohledu 

hostitelského státu. Investiční společnost může začít poskytovat služby v hostitelském 

státě od okamžiku, kdy orgán dohledu hostitelského státu sdělí informační povinnosti a 

pravidla jednání se zákazníky nebo do dvou měsíců ode dne, kdy orgán dohledu 

hostitelského státu obdržel od České národní banky sdělení údajů o umístění 

organizační složky uvedených v oznámení investiční společnosti. Pokud investiční 

společnost hodlá poskytovat své služby v hostitelském státě bez umístění organizační 

složky je povinna plnit podobnou oznamovací povinnost vůči ČNB jako v případě 

umístění organizační složky, pouze však v rozsahu uvedení údajů týkajících se 

hostitelského státu a plánu obchodní činnosti. Investiční společnost může začít 

poskytovat v hostitelském státě služby od dne, kdy ČNB sdělí orgánu dohledu 

hostitelského státu údaje uvedené v oznámení investiční společnosti nebo po uplynutí 

jednoho měsíce po doručení oznámení investiční společnosti ČNB.  

 

S ohledem na unifikovanou právní úpravu poskytování služeb investiční 

společnosti na základě evropského pasu odpovídá regulace poskytování služeb 

zahraniční investiční společnosti v České republice výše popsané úpravě poskytování 

služeb české investiční společnosti na území jiného státu Evropské unie, kde Česká 

národní banka vystupuje jako orgán dohledu hostitelského státu. Povinnosti, jež je 

zahraniční investiční společnost povinna plnit, stanoví § 41 zákona o kolektivním 

investování. Pokud má zahraniční investiční společnost poskytovat služby v souvislosti 

s obhospodařováním individuálního portfolia, vztahují se na ni povinnosti obchodníka 

s cennými papíry, jak jsou stanoveny zákonem o podnikání na kapitálovém trhu a 

prováděcími právními předpisy.   

 

 

5.3. Fondy kolektivního investování 
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5.3.1. Obecně 

 

V předchozím textu bylo uvedeno, že česká úprava kolektivního investování 

reguluje fondy kolektivního investování ve formě investičních fondů a podílových 

fondů, které mohou být otevřeného nebo uzavřeného typu. Dříve než bude podán 

podrobnější výklad o těchto institutech kolektivního investování, bude práce věnována 

záležitostem společným pro fondy kolektivního investování.  

 

5.3.1.1. Statut a zjednodušený statut fondu kolektivního investování  

 

Statut (prospectus) fondu kolektivního investování je základním právním 

dokumentem, který obsahuje relevantní informace o fondu kolektivního investování, 

které investor potřebuje k přesnému a správnému posouzení investice a v tomto směru 

plní informační funkci. Zároveň je základním smluvním dokumentem upravujícím 

vzájemná práva a povinnosti investiční společnosti nebo samosprávného investičního 

fondu a investora a v tomto ohledu má statut také funkci normativní.  

 

Vzhledem k tomu, že prostřednictvím statutu investor získává informace, které 

nezbytně potřebuje, aby mohl zasvěceně posoudit nabízenou investici a její rizikovost, 

je také nezbytné sjednotit údaje a informace, které mají být ve statutu uvedeny tak, aby 

každý investor měl rovnocenný přístup k informacím fondu kolektivního investování. 

Proto byly na evropské úrovni a následně implementací směrnice o SKIPCP také na 

národní úrovni členských států EU stanoven minimální výčet informací a náležitostí 

statutu fondu kolektivního investování. V českém právním řádu minimální náležitosti 

statutu upravuje vyhláška č. 482/2006 Sb., o minimálních náležitostech statutu a 

povinných náležitostech statutu fondu kolektivního investování.  

 

Vedle statutu byl v rámci novelizace směrnice o SKIPCP v roce 2001 nově 

upraven tzv. zjednodušený statut (simplified prospectus), který obsahuje klíčové údaje 

ze statutu a je sepsán jednoduchým způsobem tak, aby byl srozumitelný i pro 

průměrného investora. Povinné náležitosti zjednodušeného statutu českého fondu 
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kolektivního investování stanoví výše citovaná vyhláška č. 482/2006 Sb. V rámci 

přezkumu fungování směrnice SKIPCP zahájené na úrovni EU v roce 2004 se ukázalo, 

že účel zjednodušeného statutu poskytnout investorům užitečný prostředek pro své 

investiční rozhodování se nenaplnil. Vypracování zjednodušeného statutu je pro jeho 

zpracovatele nákladné, navíc pro svou zdlouhavost a složitost neplní svůj základní účel 

usnadnit investorům posouzení nabízené investice do fondu kolektivního investování. 

Z těchto důvodů je v rámci připravovaných změn směrnice o SKIPCP navrhováno 

nahrazení zjednodušeného statutu novým konceptem tzv. klíčových údajů pro investory 

(Key Investors Information), které budou obsaženy ve stručném dokumentu jasným a 

srozumitelným způsobem, který umožní investorům učinit zasvěcené investiční 

rozhodnutí.  

 

Statut a zjednodušený statut přijímá investiční fond a investiční fond ze podílový 

fond, který obhospodařuje. Pravidla pro příjímání či změnu statutu stanoví stanovy 

investičního fondu nebo investiční společnosti spravující podílový fond. Statut a jeho 

změny podléhají předchozímu souhlasu ČNB pod sankcí neplatnosti.  

 

Statut a zjednodušený statut včetně jejich změn musí investiční společnost nebo 

investiční fond s výjimkou fondu kvalifikovaných investorů uveřejnit způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. Zjednodušený statut musí být navíc nabídnut bezúplatně 

investorovi před uskutečněním investice a kdykoliv na jeho žádost poskytnuto aktuální 

znění statutu, pololetní nebo výroční zpráva fondu.  
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5.3.1.2. Pravidla veřejného nabízení a propagace akcií nebo podílových listů fondů 

kolektivního investování 

 

 Jak je již patrné z předchozího textu, právní úprava klade velký důraz na 

zajištění informovanosti investora. Nejinak je to také v případě veřejného nabízení akcií 

investičního fondu nebo podílových listů podílového fondu, a proto platná právní 

úprava stanoví podrobná pravidla, jaké informace musí veřejná nabídka akcií nebo 

podílových listů obsahovat, aby zájemci mohli nabídku investice posoudit. Nabídka 

musí zejména upozorňovat na investiční rizika nebo jiné skutečnosti důležité pro 

rozhodování investora, musí obsahovat úplné a pravdivé informace a také upozornění, 

že návratnost investice není zaručena. Při propagaci fondu musí reklamní materiály 

obsahovat upozornění týkající se stanoveného druhu aktiv a možnosti většího výkyvu 

aktuální hodnoty akcií nebo podílových listů fondu, pokud ho lze předpokládat 

s ohledem na skladbu majetku a způsob obhospodařování. Nakonec je nutné doplnit, že 

výše uvedená pravidla nabízení nebo propagace akcií a podílových listů fondů 

kolektivního investování musí být dodržována všemi subjekty oprávněnými veřejně 

nabízet cenné papíry vydané fondem kolektivního investování na území ČR.  

 

5.4. Investiční fond  

 

Investiční fond (investment company) je fondem kolektivního investování 

uzavřeného typu, jenž je na rozdíl od podílových fondů právnickou osobou a má tedy 

právní subjektivitu. České kolektivní investování nepřipouští alternativu investičního 

fondu otevřeného typu, který je jako institut kolektivního investování užíván v USA 

(mutual fund), Velké Británii (open-end investment company) ve Francii nebo 

Lucembursku (SICAV – société d`investissement à capital variable).  

 

Předmětem podnikání investičního fondu může být stejně jako u investiční 

společnosti pouze kolektivní investování, spočívající ve shromažďování peněžních 

prostředků upisováním akcií investičního fondu, investování na principu rozložení 

rizika a případně obhospodařování majetku investičního fondu u samosprávných 
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investičních fondů. Zákon o kolektivním investování výslovně stanoví nepřípustnost 

změny předmětu podnikání investičního fondu.  

 

Investiční fond může obhospodařovat svůj majetek samostatně (samosprávný 

investiční fond) nebo může obhospodařování svého majetku přenechat investiční 

společnosti na základě smlouvy o obhospodařování (nesamosprávný investiční fond). 

Podobně jako investiční společnost může samosprávný investiční fond za účelem 

zefektivnění obhospodařování svého majetku svěřit oprávněné osobě, která má 

zkušenosti s kolektivním investováním nebo investováním do majetku v investičním 

fondu, obhospodařování části svého majetku za předpokladu, že investiční fond o 

delegaci činností předem informuje ČNB a depozitáře, který s delegací činností na jinou 

osobu musí souhlasit a splní další předpoklady nezbytné k tomu, aby svěření 

obhospodařování majetku investičního fondu nebránilo řádnému fungování investičního 

fondu. Rovněž u investičního fondu se uplatňuje princip obecné odpovědnosti za škodu 

vzniklou při obhospodařování jeho majetku oprávněnou osobou. 

 

Vzhledem k tomu, že investiční fond je fondem kolektivního investování 

uzavřeného typu, může mít výlučně formu speciálního fondu, na který se vztahuje 

pouze národní právní úprava podle zákona o kolektivním investování a nemůže tak 

nabízet své cenné papíry v rámci EU na základě jednotného evropského pasu.  

 

Investiční fond má právní formu akciové společnosti založené a existující podle 

obchodního zákoníku s odchylkami stanovenými zákonem o kolektivním investování, 

které jsou nezbytné k řádnému fungování investičního fondu a zajištění rovnoprávného 

zacházení s akcionáři investičního fondu.   

 

Investiční fond se zakládá na dobu určitou, kterou má uvedenu ve statutu, 

přičemž ČNB udělí investičnímu fondu povolení k činnosti nejdéle na dobu 10 let.  

 

Z důvodu zajištění ochrany investorů zákon o kolektivním investování dovoluje 

vznik investičního fondu pouze u akciové společnosti, která dosud nevznikla a která tak 

nemá žádnou minulost, která by mohla finančně poškodit investory investičního fondu. 
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Zákon o kolektivním investování dále vylučuje, aby akciová společnost byla založena 

na základě veřejné nabídky akcií, neboť v takovém případě by fakticky došlo ke 

shromažďování peněžních prostředků a uskutečňování kolektivního investování dříve 

než bude investičnímu fondu uděleno povolení ke kolektivnímu investování. Vedle 

vzniku investičního fondu formou nově založené akciové společnosti podle příslušných 

ustanovení obchodního zákoníku může investiční fond vzniknout také přeměnou 

investičního fondu fúzí nebo rozdělením investičního fondu58. I v případě přeměny 

může investiční fond vzniknout pouze na základě povolení ČNB k fúzi nebo rozdělení 

investičního fondu.  

 

Investiční fond může vykonávat kolektivní investování pouze na základě 

povolení k činnosti investičního fondu uděleného ČNB.  

 

5.4.1. Povolení k činnosti investičního fondu 

 

Právní úprava podmínek pro udělení povolení k činnosti investiční společnosti je 

obecně obsažena v zákoně o kolektivním investování59., která je dále provedena 

vyhláškou č. 269/2004 Sb., která stanoví náležitosti a přílohy žádosti o udělení licence 

k činnosti investičního fondu60. O udělení povolení k činnosti investiční společnosti 

rozhoduje ČNB. Na řízení o povolení k činnosti investičního fondu se použijí 

ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.  

 

Bez ohledu na to, zda je investiční fond samosprávný nebo zda jeho majetek 

bude obhospodařovaný investiční společností, která sama již splňuje zákonné 

požadavky na výkon kolektivního investování s odbornou péčí, investiční fond musí 

splnit zákonem stanovené předpoklady pro udělení povolení k činnosti investičního 

fondu. Stanovení jednotných předpokladů pro samosprávné i nesamosprávné investiční 

fondy lze považovat za diskutabilní, pokud vezmeme v úvahu, že předpoklady pro 

odborný výkon činnosti investičního fondu bude v případě nesamosprávného fondu 

                                                 
58 Srov. zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev  
59 Srov. § 64 a násl. zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů 
60 Srov. § 8 a násl. vyhlášky č. 269/2004 Sb., o náležitostech a přílohách žádostí podle zákona č. 
189/200Sb., o kolektivním investování 
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splňovat již investiční společnost, která bude fond obhospodařovat, a to v rozsahu 

smlouvy o obhospodařování. Na druhou stranu je nezbytné, aby po celou dobu 

existence fondu bylo zajištěno jeho řádné fungování, které by mohlo být narušeno, 

pokud by z jakéhokoliv důvodu došlo k zániku smlouvy o obhospodařování s investiční 

společností. Řešením by proto mohlo být, pokud by byla stanovena možnost nahradit 

splnění některých předpokladů (např. personálních) investičním fondem splněním 

těchto předpokladů investiční společností, která bude fond obhospodařovat, přičemž by 

bylo na správním uvážení ČNB, v jakém rozsahu mohou být předpoklady investičního 

fondu v každém jednotlivém případě nahrazeny i s ohledem na smlouvu o 

obhospodařování, kterou bude mít investiční fond uzavřenou s investiční společností.  

 

Podobně jako v případě investiční společnosti podmiňují právní normy 

kolektivního investování udělení licence splněním kapitálových požadavků, 

personálních požadavků a požadavků na majetkovou strukturu investičního fondu. 

Přestože investiční fondy nepatří mezi SKIPCP fondy, zákonodárce postavil jejich 

právní úpravu na úroveň požadavků směrnice o SKIPCP. Takový přístup je možné 

hodnotit kladně, neboť úpravou investičních fondů v souladu se standardy stanovenými 

právem EU je garantována srovnatelná míra ochrany investorů jako je tomu v případě 

fondů SKIPCP, což bezesporu posiluje důvěru investorů v kolektivní investování 

investičních fondů podle práva ČR.  

 

 

Kapitálové požadavky: Investiční fond musí splňovat požadavky na minimální 

vlastní kapitál, který u samosprávného investičního fondu musí v době udělení povolení 

k činnosti investičního fondu činit alespoň částku odpovídající v českých korunách 

částce 300.000 EUR61. Zákon o kolektivním investování na rozdíl od samosprávných 

investičních fondů nestanoví požadavky na vlastní, resp. základní kapitál investičního 

fondu obhospodařovaného investiční společností na základě smlouvy o 

obhospodařování. Je možné dovodit, pokud jsou na straně investiční společnosti 

                                                 
61 Přestože investiční fond není SKIPCP fondem, požadavek na minimální vlastní kapitál samosprávného 
fondu odpovídá požadavku na počáteční kapitál (initial capital) podle článku 13a směrnice o SKIPCP, 
kterým se rozumí splacený základní kapitál a případné emisní ážio po odečtení nákladů vzniklých 
v souvislosti se založením investičního fondu, a to minimálně ve výši stanovené v zakladatelské smlouvě 
nebo zakladatelské listině investičního fondu 
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obhospodařující investiční fond splněny kapitálové předpoklady kladené na investiční 

společnost podle zákona o kolektivním investování62, bude dostačující, pokud investiční 

fond bude v době udělení povolení k činnosti splňovat požadavky na minimální 

základní kapitál podle obchodního zákoníku63 Bylo by jistě přínosem, pokud by právní 

úprava byla v tomto ohledu konkrétnější a výslovně stanovila také kapitálové 

předpoklady pro vznik investičního fondu obhospodařovaného investiční společností.  

 

Bez ohledu na to, zda se jedná o samosprávný nebo nesamosprávný investiční 

fond, zákon o kolektivním investování vyžaduje, aby vlastní kapitál investičního fondu 

do jednoho roku po udělení licence dosáhnul alespoň výše 50.000.000 Kč.  

 

Zákon o kolektivním investování explicitně stanoví požadavek, aby základní 

kapitál investičního fondu byl splacen pouze peněžitými vklady a stanoví tak odchylku 

od ustanovení obchodního zákoníku, které připouští splacení základního kapitálu 

nepeněžitými vklady, jestliže jejich hospodářská hodnota je zjistitelná a společnost je 

může hospodářsky využít ve vztahu k předmětu podnikání64 Právní úprava se však již 

nezabývá otázkou zvyšování základního kapitálu investičního fondu, a proto mezi 

odbornou veřejností vznikly výkladové pochybnosti ohledně možnosti zvýšení 

základního kapitálu upsáním nových akcií nepeněžitými vklady. K odstranění těchto 

pochybností Česká národní banka zaujala své stanovisko65, ve kterém možnost zvýšení 

základního kapitálu nepeněžitými vklady odmítla, jelikož to nepřipouští právní úprava 

ani podstata kolektivního investování. Tento svůj závěr ČNB opírá o skutečnosti, že 

podstatou kolektivního investování je shromažďování „peněžních“ prostředků a rovněž 

že předpokladem pro vznik investičního fondu je splacení základního kapitálu pouze 

peněžitými vklady. Připuštění možnosti zvýšit základní kapitál investičního fondu 

nepeněžitými vklady by podle názoru ČNB znamenalo změnu podmínek, za kterých 

bylo investičnímu fondu uděleno povolení a dále také narušení integrity úpravy 

kolektivního investování, jež je založeno na principu shromažďování pouze peněžních 

                                                 
62 Srov. § 69 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů  
63 Vzhledem k tomu, že právní úprava nepřipouští u investičního fondu založení na základě veřejné 
nabídky akcií, uplatní se požadavek na minimální základní kapitál akciové společnost ve výši alespoň 2 
mil. Kč v souladu s ustanovením § 162 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů  
64 Srov.  § 59 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
65 Srov. Úřední sdělení ČNB ze dne 12.1.2007 
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prostředků. Zvyšování základního kapitálu investičního fondu je proto možné pouze 

upsáním akcií, které jsou splaceny peněžitými vklady. V souladu s  požadavkem splatit 

emisní kurs akcií při zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem bude také, pokud 

upisovatel – investor splatí emisní kurs upsaných akcií započtením svých peněžitých 

pohledávek za emitentem – investičním fondem. Přípustnost možnosti splacení 

emisního kursu akcií započtením odpovídá rovněž právnímu názoru ČNB66. Bezesporu 

je ale nutné při tomto způsobu zvýšení základního kapitálu posoudit, zda započítávaná 

pohledávka investora je v souladu s požadavky na průhlednost a nezávadnost 

základního kapitálu67 a zda základní kapitál tvořený takovým peněžitým vkladem 

umožňuje řádný výkon činností investičního fondu68. 

 

Požadavky na vedoucí osoby: Zákon o kolektivním investování upravuje 

požadavky na vedoucí osoby investičního fondu analogicky jako u investiční 

společnosti. Z důvodu zajištění odborného řízení investičního fondu při 

obhospodařování jeho majetku musí investiční fond disponovat alespoň dvěma 

vedoucími osobami, které mají dostatečné zkušenosti s investováním do majetku, na 

který je zaměřena investiční politika investičního fondu, a které zároveň splňují další 

předpoklady požadované zákonem o kolektivním investování k udělení souhlasu 

s výkonem funkce vedoucí osoby investičního fondu (důvěryhodnost, odborná 

způsobilost, zkušenosti, neslučitelnost funkcí a absence skutečností, které by bránily 

řádnému výkonu funkce).  

 

Požadavky na vnitřní organizaci, opatření k omezení střetu zájmů: Investiční 

fond musí v podobném rozsahu jako investiční společnost splnit požadavky na vnitřní 

organizaci a formou vnitřních předpisů upravit administrativní postupy v rámci 

vnitřního provozu investičního fondu, účetní postupy a pravidla k omezení možnosti 

střetu zájmů při činnosti investičního fondu.69 

                                                 
66 Srov. http://www.cnb.cz/cs/faq/faq_kt/zvysovani_zakladniho_kapitalu_if.html , Zvyšování základního 
kapitálu investičního fondu započtením vzájemných pohledávek, 30.4.2008 
67 Srov. § 64 odst. 1 písm. c) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších 
předpisů  
68 Srov. § 64 odst. 1 písm. g) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších 
předpisů 
69 Srov. vyhláška č. 347/2004 Sb., o způsobu plnění pravidel obezřetného podnikání a pravidel organizace 
vnitřního provozu investiční společnosti a investičního fondu 
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Požadavky na majetkovou strukturu: Z hlediska majetkové struktury mohou mít 

na investičním fondu kvalifikovanou účast70 pouze osoby vhodné z hlediska zdravého a 

obezřetného vedení investičního fondu a úzké propojení s jinými osobami71 nesmí 

bránit účinnému dohledu nad investičním fondem.  

 

Další požadavky k udělení licence: Žadatel o licenci musí dále v rámci řízení o 

udělení licence předložit plán obchodní činnosti podložený reálnými kalkulacemi, na 

základě kterého bude možné předpokládat, že v době zahájení činnosti investičního 

fondu bude splňovat všechny věcné, personální a organizační předpoklady k tomu, aby 

mohl řádně vykonávat kolektivní investování. Dále musí předložit statut investičního 

fondu, který musí splňovat všechny náležitosti stanovené vyhláškou č. 482/2006 Sb., 

smlouvu s depozitářem a prokázat, že má statutární a skutečné sídlo v České republice.  

 

Řízení o povolení k činnosti investičního fondu se zahajuje na žádost zakladatelů 

akciové společnosti, které má být licence udělena, která musí splňovat náležitosti a musí 

k ní být přiloženy listiny stanovené vyhláškou č. 269/2004 Sb. Investičnímu fondu 

vznikne oprávnění ke kolektivnímu investování na základě udělené licence okamžikem 

zápisu investičního fondu do obchodního rejstříku. Investiční fond je povinen do dvou 

měsíců od svého vzniku doložit ČNB, že investiční fond splňuje předpoklady, ze 

kterých se vycházelo při udělení licence. Investiční fond, který shromažďuje peněžní 

prostředky od veřejnosti, je navíc povinen požádat ČNB o povolení se zahájením 

shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti.  

 

Povolení k činnosti investičního fondu lze odejmout pouze z podnětu ČNB. 

Investičnímu fondu nepřísluší oprávnění, aby licence byla investičnímu fondu odejmuta 

na jeho žádost, jako je tomu v případě investiční společnosti. ČNB může investičnímu 

fondu odejmout licenci zejména tehdy, pokud je investiční fond v úpadku nebo byl 

                                                 
70 Osobou s kvalifikovanou účastí se rozumí osoba, která má přímý nebo nepřímý podíl na základním 
kapitálu nebo hlasovacích právech osoby nebo jejich součet, který představuje alespoň 10 % nebo 
umožňuje uplatňovat významný vliv na její řízení 
71 Pojmem úzké propojení se rozumí vztah mezi osobami, z nichž jedna osoba má přímý nebo nepřímý 
podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech jiné osoby, který představuje alespoň 20 % nebo 
jedna osoba ovládá jinou osobu nebo jsou osobami ovládanými stejnou osobou 
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zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku, v rámci svých sankčních opatřeních 

při výkonu dohledu nad investičním fondem, pokud je takové opatření nezbytné 

k ochraně zájmů investorů, pokud investiční fond nezahájí shromažďování peněžních 

prostředků do dvanácti měsíců po udělení licence nebo kolektivní investování 

nevykonává po dobu delší než šest měsíců72.  

 

5.4.2. Zrušení a přeměna investičního fondu 

 

 Vedle zániku investičního fondu uplynutím doby, na kterou byl založen a kterou 

má uvedenou ve svém statutu, investiční fond může zaniknout zrušením s likvidací nebo 

přeměnou investičního fondu.  

 

Investiční fond může být zrušen s následnou likvidací rozhodnutím valné 

hromady v souladu se stanovami investičního fondu a obchodním zákoníkem nebo 

rozhodnutím soudu. Pokud je investiční fond zrušen dobrovolně rozhodnutím 

akcionářů, investiční fond o tom bezodkladně informuje ČNB s návrhem na jmenování 

likvidátora. Likvidátora jmenuje a odvolává ČNB, v případě zrušení fondu rozhodnutím 

soudu likvidátora jmenuje soud na návrh ČNB:  

 

Pokud má investiční fond zaniknout uplynutím doby, na kterou byl zřízen ?, 

investiční fond nejpozději ve lhůtě dvou měsíců před uplynutím této doby doručí ČNB 

návrh na jmenování likvidátora, na kterém se usnesla valná hromada investičního fondu.  

 

Na likvidaci investičního fondu se použijí pravidla pro likvidaci akciové 

společnosti podle obchodního zákoníku73. Po vypořádání všech závazků a pohledávek 

investičního fondu, zpeněžení majetku fondu a provedení dalších úkonů spojených 

s likvidací likvidátor předloží akcionářům návrh na rozdělení čistého majetkového 

zůstatku fondu, který vyplyne z likvidace. Likvidační zůstatek se mezi akcionáře rozdělí 

v poměru jmenovitých hodnot akcií jejich investičního fondu.  

 

                                                 
72 Srov. § 114 odst. 1 a 2 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších 
předpisů  
73  Srov. § 218 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů  



 45 

Dalším přípustným právním důvodem zániku investičního fondu je jeho 

přeměna formou fúze nebo rozdělení74. Přeměna investičního fondu je způsobem, jak 

předejít zániku investičního fondu uplynutím doby, a proto bude využíván zejména u 

fondů s dlouhodobými investicemi (typicky investice do nemovitostí) a dále fondů, u 

jejichž akcionářů existuje shodná vůle pokračovat v kolektivním investování 

prostřednictvím nástupnického investičního fondu, bez které není možné rozhodnutí o 

přeměně přijmout. Lze si představit, že v praxi akcionáři investičního fondu před 

uplynutím doby investičního fondu založí nový investiční fond se stejnou investiční 

politikou, na který formou fúze sloučením přejde jmění investičního fondu. Pokud 

důvodem přeměny má být pouze to, aby nedošlo k zániku investičního fondu uplynutím 

doby, bylo by jistě přijatelnější, pokud by doba trvání investičních fondů, u jejichž 

akcionářů existuje konsensus ohledně prodloužení doby trvání investičního fondu, 

mohla být rozhodnutím valné hromady investičního fondu a případně za splnění dalších 

podmínek prodloužena. Takové řešení by přineslo jednak zjednodušení a zrychlení 

celého procesu a jednak úsporu nákladů spojených se vznikem nového investičního 

fondu. Zákon o kolektivním investování ve spojení s vyhláškou č. 269/2004 Sb. stanoví 

předpoklady pro přeměnu investičního fondu, která musí být schválena ČNB. Přeměna 

investičního fondu je přípustná pouze, pokud tím nejsou ohroženy zájmy akcionářů, a 

pokud osobami zúčastněnými na přeměně jsou pouze investiční fondy. 

 

 

5.5. Podílový fond 

 

Podílový fond je jednotkou kolektivního investování, která narozdíl od 

investičního fondu nemá právní subjektivitu a která je pouze představována souborem 

majetku peněžních prostředků shromažďovaných do podílového fondu investiční 

společností od investorů prostřednictvím vydávání podílových listů investorům. 

Podílový fond tak nemá svůj vlastní obchodní majetek jako je tomu v případě 

investičního fondu, ale majetek v podílovém fondu náleží všem vlastníkům podílového 

fondu v poměru podle jimi vlastněných podílů fondu. Majetek v podílovém fondu je 

                                                 
74 Srov. zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších 
předpisů  
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obhospodařovaný investiční společností, která při obhospodařování majetku jedná svým 

jménem na účet vlastníků podílů fondu. Z toho také vyplývá odpovědnost každého 

podílníka za závazky podílového fondu, ale pouze do výše svého podílu v podílovém 

fondu.  

 

Podílové fondy vytvořené podle zákona o kolektivním investování mohou být 

vytvořeny jako standardní fondy, které mohou být volně nabízeny na kapitálových 

trzích členských států EU, nebo speciální fondy, na které se vztahují výlučně normy 

zákona o kolektivním investování a které nemohou být na základě jednotného 

evropského pasu nabízeny ve státech EU. 

 

5.5.1. Podílový list  

 

Podílový list vyjadřuje míru účasti podílníka na majetku v podílovém fondu. 

Podílový list je cenným papírem, který může být vydán na jméno nebo doručitele, 

v listinné nebo zaknihované podobě, se kterým jsou spojena práva podílníka, které 

stanoví zákon a statut podílového fondu, zejména právo na vyplacení svého podílu, 

resp. na uplatnění práva zpětného odkupu podílového listu investiční společností u 

otevřeného podílového fondu, a právo na výnos z majetku v podílovém fondu. Podílový 

list je převoditelný na jinou osobu. Pokud je podílový list vystavený na jméno, převádí 

se rubopisem, v případě podílového listu znějícího na doručitele dochází k převodu 

podílového listu na třetí osobu předáním.  

 

5.5.2.Vytvoření podílového fondu  

 

V rámci kapitoly o investiční společnosti bylo již uvedeno, že předmětem 

podnikání investiční společnosti je kolektivní investování spočívající ve vytváření a 

obhospodařování podílových fondu. Investiční společnost je proto subjektem 

oprávněným vytvářet podílové fondy existující podle zákona o kolektivním investování.  

 

K vytvoření podílového fondu je zapotřebí, aby investiční společnost k tomu 

získala povolení ČNB. 
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Obecná úprava předpokladů pro udělení licence k vytvoření podílového fondu je 

obsažena v zákoně o kolektivním investování75. Náležitosti žádosti investiční 

společnosti o povolení k vytvoření podílového fondu a doklady, které investiční 

společnost k žádosti přikládá, jsou podrobně stanoveny vyhláškou č. 269/2004 Sb.76 

Povolovací řízení před ČNB je správním řízením, a proto se něj použijí příslušná 

ustanovení správního řádu.  

 

Zákon o kolektivním investování při úpravě předpokladů k udělení licence 

nerozlišuje mezi standardními a speciálními fondy a upravuje je jednotně.  

 

Jelikož investiční společnost při podání žádosti o licenci k vytvoření podílového 

fondu již splňuje požadavky na výkon kolektivního investování s odbornou péčí na 

základě vlastní licence, předmětem úpravy je stanovení takových předpokladů, které 

jsou nezbytné k řádnému a odbornému obhospodařování konkrétního podílového fondu. 

Z tohoto hlediska musí investiční společnost disponovat dostatečným vlastním 

kapitálem, který umožní řádný výkon činností investiční společnosti při nebo 

v souvislosti s obhospodařováním podílového fondu, musí mít věcné, personální a 

organizační předpoklady pro obhospodařování fondu, alespoň dvě vedoucí osoby 

investiční společnosti musí splňovat personální předpoklady, návrh statutu musí mít 

stanovené náležitosti a depozitář fondu musí splňovat předpoklady pro výkon svých 

činností ve vztahu k podílovému fondu.  

 

5.5.3. Odnětí licence k vytvoření podílového fondu 

 

ČNB může rozhodnout o odnětí licence na žádost investiční společnosti, pokud 

tím nejsou ohroženy zájmy podílníků, nebo z úřední povinnosti, pokud podílový fond 

nesplňuje zákonem předepsané požadavky.  

 

 

                                                 
75 Srov. § 66 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů  
76 Srov. § 16 a násl. vyhlášky č. 269/2004 Sb., o náležitostech a přílohách žádostí podle zákona č. 
189/2004 Sb., o kolektivním investování  
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5.5.4. Zrušení podílového fondu  

 

Uzavřený podílový fond zaniká uplynutím doby, na kterou byl vytvořen, pokud 

se po uplynutí této doby v souladu se statutem nepřemění na otevřený podílový fond.  

 

Právním důvodem zrušení podílového fondu je také výše popsané odnětí licence 

k vytvoření podílového fondu, splynutí nebo sloučení podílových fondů nebo zrušení 

investiční společnosti s likvidací, pokud není obhospodařování podílového fondu 

převedeno na jinou investiční společnost. V případě zrušení podílového fondu jinak, než 

převodem majetku na jiný podílový fond, investiční společnost, případně likvidátor 

investiční společnosti prodá majetek v podílovém fondu, vypořádá závazky a 

pohledávky podílového fondu a následně vyplatí podílníkům jejich podíly plynoucí 

z držení podílových listů.  

 

Podstatou splynutí podílových fondů je přechod majetku podílových fondů 

obhospodařovaných stejnou investiční společností nebo jinou investiční společností, 

pokud se na tom zúčastněné investiční společnosti dohodnou, do nového podílového 

fondu. Do nástupnického podílového fondu nemohou splynout uzavřený a otevřený 

podílový fond, standardní a speciální fond, pokud má být splynutím vytvořen speciální 

fond, fond kvalifikovaných investorů a fond, který shromažďuje peněžní prostředky od 

veřejnosti. Splynutí není také přípustné, pokud by ohrozilo zájmy podílníků nebo pokud 

zúčastněné podílové fondy mají odlišný způsob investování.  

 

Sloučením podílových fondů zaniká podílový fond a jeho majetek přechází na 

nástupnický podílový fond. Zúčastněné podílové fondy mohou být obhospodařovány 

jednou nebo různými investičními společnostmi. Co se týče přípustnosti druhů fondů, 

které se mohou sloučit, platí stejná pravidla jako u splynutí podílových fondů.  

 

Ke sloučení nebo splynutí podílových fondů je nezbytný předchozí souhlas ČNB 

vydaný na základě žádosti zúčastněných investičních společností. Náležitosti a přílohy 

žádosti o předchozí souhlas upravuje vyhláška č. 269/2004 Sb.  
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5.6. Otevřený podílový fond  

 

Otevřené podílové fondy mají v historii světového kolektivního investování 

poměrně dlouhou tradici. První fondy tohoto druhu se v anglosaských zemích začaly 

vytvářet již na přelomu 19. a 20. století, v Evropě (např. Německu, Švýcarsku nebo 

Francii) došlo k jejich výraznějšímu rozšíření po 2. světové válce. Fenoménem 

kolektivního investování se otevřené podílové fondy staly v průběhu 90. let 20. století. 

Popularita otevřených podílových fondů plyne jednak z výhod, které kolektivní 

investování obecně nabízí (profesionální správa portfolia, diverzifikace rizika, 

dostupnost informací o fondu) a dále z výhod, které jsou typické pro fondy otevřeného 

typu, jakými jsou vysoká likvidita investice, možnost poměrně nízké investice, široká 

nabídka investičních nástrojů a investičních strategií, na které se otevřené podílové 

fondy orientují, možnost reinvestice dosaženého výnosu u podílového fondu, u 

některých fondů možnost zavedení režimu pravidelných odkupů, které podílníkovi 

zajišťují vyplácení pravidelné renty.  

 

Podle platné právní úpravy otevřený podílový fond může být speciálním fondem 

kolektivního investování v souladu se zákonem o kolektivním investování nebo 

standardním fondem kolektivního investování splňujícím požadavky směrnice o 

SKIPCP a požívajícím výhody jednotného evropského pasu.  

 

Otevřený podílový fond je podle české právní úpravy fond kolektivního 

investování, který nemá předem omezený počet vydávaných podílových listů a podílník 

může kdykoliv uplatnit své právo na odkoupení svého podílového listu. Podstata 

investování prostřednictvím otevřeného podílového fondu tedy spočívá v investici 

(vkladu peněžních prostředků) do fondu alespoň v minimální částce nebo částce, které 

odpovídá vydání minimálního počtu podílových listů (minimální částku nebo minimální 

množství podílových listů při vydání stanoví statut podílového fondu), oproti které 

investiční společnost vydá investorovi podílové listy fondu v hodnotě 

odpovídající aktuální hodnotě podílového listu vyhlášeného k tzv. rozhodnému dni. 

Rozhodným dnem se rozumí den, ke kterému jsou splněny podmínky pro vydání 

podílového listu. Zákon o kolektivním investování podmiňuje vydání podílového listu 
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zaplacením investice na účet fondu, přičemž fondy ve svých statutech mohou určit 

splnění dalších podmínek pro vydání podílového listu (např. doložení dokumentů 

prokazujících původ peněžních prostředků apod.) Určení rozhodného dne je uvedeno ve 

statutu podílového fondu.  

 

Jelikož u nově vytvořeného podílového fondu existuje počáteční období, ve 

kterém podílový fond shromažďuje peněžní prostředky a až doby, kdy dosáhne 

dostatečného objemu shromažďovaných prostředků, neinvestuje, ale nechává 

shromážděné peněžní prostředky na účtu u depozitáře, čímž dochází pouze 

k zanedbatelné změně hodnoty podílového listu navýšené o úroky z vkladů, má 

investiční společnost možnost po dobu nejdéle tří měsíců od zahájení vydávání 

podílových listů vydávat podílové listy za cenu odpovídající jejich nominální hodnotě a 

pokud jde o podílové listy bez nominální hodnoty, za cenu, která odpovídá hodnotě 

podílového listu podle statutu podílového fondu. I v tomto případě je investiční 

společnost oprávněna zvýšit částku, za kterou je podílový list vydáván, o srážku za 

vydání podílového listu, která je uvedena ve statutu podílového fondu.  

 

Jak vyplývá z charakteristiky otevřeného podílového fondu, s držením 

podílového listu je spojeno právo vlastníka kdykoliv požádat investiční společnost o 

odkoupení podílového listu a tomu odpovídající povinnost investiční společnosti 

podílové listy od podílníka odkoupit. Právo podílníka na odkoupení podílových listů 

může být dočasně omezeno, a to v případě pozastavení odkupování podílových listů. 

Zákon o kolektivním investování stanoví obecně postup pro odkupování podílových 

listů, přičemž speciální úprava postupu a podmínek je ponechána na statutu podílového 

fondu. Investiční společnost je povinna odkoupit od podílníka podílový list na základě 

jeho žádosti a ve lhůtě stanovené ve statutu, která nesmí být delší než 15 pracovních 

dnů od doručení žádosti podílníka. Zákon o kolektivním investování stanoví odchylku 

pro odkupování podílových listů speciálního fondu nemovitostí a speciálního fondu 

kvalifikovaných investorů, a to s ohledem na nižší likviditu majetku (nemovitostí) 

v případě speciálního fondu nemovitostí a nižší stupeň regulace v případě fondu 

kvalifikovaných investorů, a těmto fondům kolektivního investování umožňuje stanovit 

lhůtu pro odkoupení podílových listů až na dobu nepřesahující šest měsíců. Podílový list 



 51 

investiční společnost odkoupí za cenu, která se rovná aktuální hodnotě podílového listu 

ke dni, ve kterém investiční společnost obdržela žádost o odkoupení podílového listu, 

která může být snížena o přirážku investiční společnosti za odkoupení podílového listu 

podle statutu podílového fondu. Pro odkoupení podílového listu investiční společnost 

použije majetku v podílovém fondu.  

 

Výše již bylo uvedeno, že investiční společnost může navýšit, resp. snížit cenu, 

za kterou se podílový list vydává nebo odkupuje. Účelem těchto přirážek či srážek je 

pokrytí nákladů, které investiční společnosti vzniknou s vydáním nebo odkoupením 

podílového listu. Stanovení výše přirážek a srážek, které je investiční společnost 

oprávněna uplatnit, musí být obsaženo ve statutu podílového fondu, aby investor měl 

možnost získat informace o přirážkách a srážkách, které investiční společnost vůči 

investorům uplatňuje. Investiční společnost ale není oprávněna uplatňovat žádné 

přirážky či srážky vůči fondu kolektivního investování, pokud fond kolektivního 

investování investuje do fondu kolektivního investování, který je obhospodařovaný 

investiční společností, nebo je obhospodařovaný investiční společností, která je součástí 

konsolidačního celku.  

 

V souladu s článkem 37 směrnice o SKIPCP zákon o kolektivním investování 

umožňuje, aby investiční společnost dočasně pozastavila vydávání nebo odkupování 

podílových listů, pokud je takové opatření nezbytné z důvodu ochrany práv nebo 

právem chráněných zájmů podílníků fondu. Důvodem pro přijetí takového opatření 

může být například masivní odliv podílníků nebo nízká likvidita majetku fondu. O 

zastavení vydávání nebo odkupování podílových listů rozhoduje představenstvo 

investiční společnosti, které musí ve svém písemném rozhodnutí určit datum a přesný 

čas rozhodnutí, odůvodnění rozhodnutí a dobu, na kterou se vydávání nebo odkupování 

podílových listů zastavuje. Citovaný článek směrnice o SKIPCP umožňuje upravit 

pravomoc orgánu dohledu zrušit rozhodnutí investiční společnosti o pozastavení 

vydávání nebo odkupování podílových listů a v tomto smyslu bylo do právní úpravy 

začleněno příslušné oprávnění ČNB. Zákon o kolektivním investování ukládá investiční 

společnosti, aby informovala ČNB o přijetí rozhodnutí, přijatých opatřeních a dalších 

skutečnostech, které mají vést k odstranění příčin pozastavení vydávání nebo 
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odkupování podílových listů. ČNB je oprávněna zrušit rozhodnutí investiční 

společnosti, pokud ohrožuje zájmy podílníků. Doba, na kterou může být pozastaveno 

vydávání nebo odkupování podílových listů, může být nejdéle tři měsíce, u speciálního 

fondu nemovitostí a fondu kvalifikovaných investorů je ze stejných důvodů, z jakých je 

pro tyto fondy stanovená delší lhůta pro odkup podílového listu, umožněna delší doba 

pro pozastavení vydávání nebo odkupování podílových listů, která může činit až 2 roky.   

 

Pozastavení odkupování podílových listů nicméně neznamená dispoziční 

omezení podílníka, pokud má tedy investor zájem o vrácení investice formou peněz, 

může podílový list prodat jiné osobě, ovšem s rizikem nižšího výnosu, jelikož cena 

podílového listu, za kterou podílník bude realizovat prodej podílového listu, nemusí 

dosahovat aktuální hodnoty podílového listu v portfoliu fondu.  

 

 

5.7. Uzavřený podílový fond  

 

Uzavřený podílový fond se svou charakteristikou podobá investičnímu fondu, 

není však právním subjektem. Podstatou uzavřeného podílového fondu je vydávání 

pouze omezeného počtu podílových listů, které investiční společnost po dobu trvání 

uzavřeného podílového fondu od podílníků neodkupuje, přičemž trvání fondu je 

omezeno na určitou dobu uvedenou ve statutu uzavřeného podílového fondu, která 

může být maximálně 10 let. Po uplynutí této doby uzavřený podílový fond vstoupí do 

likvidace, v rámci které investiční společnost obhospodařující uzavřený podílový fond 

prodá majetek fondu a vypořádá závazky a pohledávky fondu, včetně vypořádání 

závazků vůči podílníkům fondu plynoucí z držení podílových listů fondu.  

 

Novela zákona o kolektivním investování z roku 2006 umožnila, aby uzavřený 

podílový fond nemusel zaniknout uplynutím doby, na kterou byl vytvořen, a aby se po 

uplynutí této doby přeměnil na otevřený podílový fond. Informace, zda fond po uplynutí 

doby, na kterou byl založen, bude zrušen a vstoupí do likvidace nebo zda se přemění na 

otevřený podílový fond musí být uvedena ve statutu fondu. Vzhledem k tomu, že zákon 
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o kolektivním investování připouští změnu statutu77, na základě které se uzavřený 

podílový fond přemění na otevřený podílový fond, může uzavřený podílový fond 

v průběhu své existence stanovit, že po uplynutí doby bude přeměněn na otevřený 

podílový fond, i když při svém vytvoření statut obsahoval informaci o tom, že fond 

bude zrušen uplynutím doby, na kterou byl založen. Zákon o kolektivním investování 

neupravuje opačnou situaci, tj. kdy je nejprve stanoveno, že fond bude přeměněn na 

otevřený podílový fond, a později změnou statutu je stanoveno, že fond bude zrušen po 

uplynutí doby, na kterou byl vytvořen, lze ale předpokládat, že tomuto postupu by 

nemělo nic bránit, pokud s ním, resp. s příslušnou změnou statutu ČNB vysloví souhlas, 

přičemž takový postup nebude v rozporu se zájmy podílníků fondu.  

 

Podílový list investiční společnost vydá investorovi za částku odpovídající aktuální 

hodnotě podílového listu k rozhodnému dni, přičemž tato částka může být navýšena o 

přirážku uvedenou ve statutu, sloužící ke krytí nákladů spojených s vydáním podílového 

listu. Stejně jako otevřený podílový fond může uzavřený podílový fond po dobu nejdéle 

3 měsíců vydávat podílové listy za cenu rovnající se jmenovité hodnotě podílového 

listu.  

 

DALŠÍ INSTITUCE KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ 

 

6.1. Depozitář 

 

Depozitář je subjektem nezávislým na investiční společnosti a fondech 

kolektivního investování, který hraje v oblasti kolektivního investování významnou roli. 

Úlohou depozitáře je zajišťovat úschovu nebo jiné opatrování78 majetku shromážděného 

ve fondech kolektivního investování, evidovat pohyb peněžních prostředků fondů, 

provádět pokyny investiční společnosti nebo investičního fondu, případně jiné osoby 

pověřené obhospodařováním fondu79 a plnit ve vztahu k činnostem fondů kontrolní 

                                                 
77 § 101a zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů  
78 V případě některého majetku (typicky nemovitostí) nepřichází z povahy věci úschova v úvahu, a proto 
depozitář musí zajistit adekvátní opatrování tohoto majetku  
79 Srov. delegace činností podle § 78 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění 
pozdějších předpisů  
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funkce. Depozitář je tedy subjektem, který fakticky drží majetek fondů, zajišťuje 

nakládání s tímto majetkem v souladu s právními předpisy a statutem fondu 

kolektivního investování a kontroluje, zda je majetek fondů investičními společnostmi 

nebo investičními fondy spravován podle právních norem a statutu fondu.  

 

Právní úprava postavení, práv a povinností depozitáře při plnění činnosti ve 

vztahu k subjektům kolektivního investování je obsažena v zákoně o kolektivním 

investování, přičemž pravidla plnění povinností depozitáře jsou podrobně upravena 

podzákonným právním předpisem, a to vyhláškou č. 115/2007 Sb., o podrobnostech 

plnění povinností depozitáře fondu kolektivního investování. Česká právní úprava 

odpovídá požadavkům na regulaci depozitáře podle směrnice o SKIPCP a představuje 

obecnou úpravu pro standardní i speciální fondy kolektivního investování. 

 

Podle české právní úpravy může být depozitářem pouze banka se sídlem na 

území České republiky nebo zahraniční banka prostřednictvím své pobočky umístěné na 

území České republiky za předpokladu, že mají v bankovní licenci povolenou činnost 

depozitáře80.  

 

Vztah mezi depozitářem a investiční společností nebo investičním fondem je 

založen tzv. depozitářskou smlouvou. V rámci úpravy depozitáře nejsou stanoveny 

náležitosti depozitářské smlouvy, bude tedy vždy na dotčených subjektech, aby 

vzájemně dohodly obsah smlouvy při respektování zákonné úpravy jejich práv a 

povinností. Pokud dojde k zániku depozitářské smlouvy, bez ohledu na právní důvod 

zániku, fond kolektivního investování nesmí nakládat se svým majetkem, a to až do 

doby uzavření nové depozitářské smlouvy, resp. její účinnosti.  

 

Nakonec je třeba zmínit, že depozitář přímo odpovídá za škodu, kterou způsobil 

porušením svých povinností při činnosti depozitáře, a to investiční společnosti, 

akcionářům nebo podílníkům fondů kolektivního investováním.  

 

                                                 
80 Směrnice SKIPCP ukládá pouze, aby depozitářem byl regulovaný subjekt, který má povolení a podléhá 
dozoru, přičemž nechává na národních úpravách, kterému typu subjektů umožní vykonávat činnosti 
depozitáře 
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6.2. Česká národní banka  

 

Česká národní banka je orgánem vykonávajícím v rozsahu pravomocí, který jsou 

jí svěřeny zákonem č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, 

a dalšími právními předpisy81, integrovaný dohled nad finančním trhem České 

republiky.  

 

Regulaci a dohled nad finančním trhem a v jeho rámci nad kapitálovým trhem 

Česká národní banka vykonává prostřednictvím následujících činností82: Regulatorní 

činnosti, která spočívá ve stanovení podrobné úpravy kolektivního investování formou 

vydávání prováděcích právních předpisů na základě a v mezích zákona83. Licenční a 

povolovací činnosti, která spočívá jednak v udělování povolení ke vstupu subjektů do 

odvětví84 a dále v udělování povolení ke změnám podmínek, za kterých jim byl 

umožněn vstup na kapitálový trh85. Dohledových činností ve formě dohledu na dálku 

prostřednictvím plnění informačních povinností regulovaných subjektů a dále ve formě 

dohledu na místě prostřednictvím prověrky plnění povinností v místě regulovaných 

subjektů. Stanovení opatření k nápravě případně ukládání sankcí v případě zjištění 

porušení právních povinností. Shromažďování, zpracovávání a vyhodnocování 

informací sloužících k podpoře dohledu nad kapitálovým trhem a informování 

veřejnosti o vývoji kapitálového trhu v ČR.  

 

Česká národní banka dále vyvíjí činnosti na evropské a mezinárodní úrovni, 

zejména v souvislosti s integrací jednotného evropského kapitálového trhu a za tím 

účelem spolupracuje s institucemi EU (Komise, Výbor evropských regulátorů cenných 

papírů (CESR - Committee of European Securities Regulators).  

 

                                                 
81 Např. zákonem č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění 
pozdějších předpisů, zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších 
předpisů  
82 Srov. Poslání České národní banky při dohledu nad finančním trhem České republiky, dostupné na: 
http://www.cnb.cz/m2export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_fin_trh/poslani_cnb_dohled_FT.pdf 
83 Srov. § 139 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů  
84 Srov. např. § 60 a 64 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů  
85 Srov. např. § 71 zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů 
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KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ STANDARDNÍHO FONDU 

 

Kolektivní investování standardního fondu představuje formu kolektivního 

investování harmonizovanou na úrovni práva EU86. Standardní fondy jsou jednotkami 

kolektivního investování splňující požadavky směrnice o SKIPCP z hlediska požadavků 

na formu SKIPCP fondu, skladbu a způsob investování majetku SKIPCP fondu při 

dodržení principu rozložení a omezení rizika, depozitáře SKIPCP fondu, statutu a 

zjednodušeného statutu fondu SKIPCP. 

 

Kolektivní investování formou standardních fondů bylo do české úpravy 

zavedeno přijetím zákona o kolektivním investování, který nabyl účinnosti 1.5.2004. 

Otevřené podílové fondy vytvořené před účinností zákona o kolektivním investování se 

přijetím nové právní úpravy staly automaticky speciálními fondy cenných papírů. Pokud 

investiční společnost obhospodařující podílový fond přizpůsobila v přechodném období, 

tj. do 1.5.2005, statut fondu požadavkům směrnice o SKIPCP, otevřený podílový fond 

se přeměnil na standardní fond. Zároveň měla investiční společnost povinnost 

nejpozději do 30.6.2005 uvést své poměry a poměry obhospodařovaných fondů do 

souladu s požadavky směrnice o SKIPCP, jinak nemohla uvádět standardní fondy na 

trhy jiných členských států EU.  

 

Nabízení SKIPCP fondů se vzhledem k jejich harmonizované úpravě, která 

navíc silně akcentuje ochranu investorů, neomezuje pouze na evropský kapitálový trh, 

ale je akceptováno a fondy SKIPCP získaly oblibu také na neevropských finančních 

trzích, zejména asijských a latinskoamerických87.  

 

SKIPCP fondem neboli standardním fondem v terminologii českého 

kolektivního investování může být pouze fond otevřeného typu, který shromažďuje 

                                                 
86 Směrnice SKIPCP sjednotila do té doby rozdílné národní úpravy forem fondů, které splňují požadavek 
na otevřeno formu a shromažďování prostředků od veřejnosti – např. Unit Trust, SICAV, Investment 
Fund  
87 Improved EU framework for investment funds – Frequently Asked Questions, 16.7.2008, dostupné na: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/510&format=HTML&aged=0&lang
uage=EN&guiLanguage=fr 
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peněžní prostředky od veřejnosti. V českém kolektivním investování odpovídá této 

charakteristice pouze otevřený podílový fond. Je škoda, že zákonodárce při přijímání 

nového zákona o kolektivním investování převzal do zákonné úpravy pouze fondy 

upravené zákonem o investičních společnostech a investičních fondech a nevyužil 

možnosti dané směrnicí o SKIPCP upravit jako další institut kolektivního investování 

investiční fond otevřeného typu a přinést tak investorům novou investiční příležitost.  

 

Z hlediska skladby majetku standardní fond může investovat pouze do 

předepsaných aktiv, kterými jsou investiční cenné papíry a nástroje peněžitého 

peněžního trhu, které byly přijaty k obchodování nebo jsou obchodovány na 

regulovaných trzích, finanční deriváty, případně jiné majetkové hodnoty, které zákon 

dovoluje.  

 

 Standardní fond je povinen dodržovat stanovená pravidla diverzifikace rizika. 

Principy rozložení a omezení rizika jsou základním znakem kolektivního investování 

vyplývající z definice kolektivního investování. Podstatou diverzifikace rizika je 

investování majetku fondu kolektivního investování do aktiv různých emitentů tak, aby 

majetek fondu kolektivního investování byl při selhání jednoho emitenta co nejméně 

zasažen. Za tím účelem je standardní fond povinen při nakupování investičních nástrojů 

do svého majetku dodržovat předepsané limity. Zákon o kolektivním investování 

stanoví základní limit pro nabývání investičních cenných papírů a nástrojů peněžního 

trhu vydaných jedním emitentem ve výši 5 % hodnoty majetku standardního fondu. 

Zákon o kolektivním investování umožňuje a podrobně upravuje podmínky, za kterých 

se standardní fond může odchýlit od základního limitu. Standardní fond může například 

investovat až 20 % hodnoty svého majetku do cenných papírů vydaných jedním 

standardním nebo jedním speciálním fondem kolektivního investování, přičemž 

investice do speciálních fondů nesmějí přesáhnout celkem 30 % hodnoty majetku 

standardního fondu.  

 

 Z důvodu ochrany investorů jsou standardní fondy omezeny v přijímání úvěrů 

nebo půjček, které nesmí převyšovat 10 % hodnoty majetku fondu a jejichž splatnost 
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nesmí být delší než 6 měsíců. Ze stejného důvodu je standardnímu fondu zakázáno, aby 

byl majetek fondu použit na poskytnutí půjčky, úvěru nebo k zajištění závazku.  

 

 Depozitářem standardního fondu může být pouze banka, která má v bankovní 

licenci povolení vykonávat činnost depozitáře nebo pobočka zahraniční banky, která má 

sídlo v jiném členském státě EU a má povolenou činnost depozitáře. Důvodem omezení 

činnosti depozitáře pouze na banky nebo pobočky zahraničních bank působící v rámci 

EU je, aby depozitář podléhal dozoru na úrovni obvyklé v členských státech EU.  

 

 Na základě směrnice o SKIPCP standardní fondy požívají výhod tzv. jednotného 

evropského pasu, který standardním fondům umožňuje na základě povolení ČNB bez 

omezení nabízet své služby v rámci členských států EU, aniž by musely získat povolení 

orgánu dozoru státu, na jehož trh chce standardní fond vstoupit. Standardní fondy jsou 

však povinny dodržovat právní a správní předpisy hostitelského státu, které nejsou 

předmětem úpravy směrnice o SKIPCP88 a dříve, než začnou nabízet své podílové 

jednotky v jiném členském státě, jsou povinny vyrozumět příslušný orgán dozoru 

hostitelského státu a předložit mu povolení ke kolektivnímu investování SKIPCP fondu 

vydané domovským státem, statut nebo zakládací dokumenty, úplný a zjednodušený 

prospekt , případně poslední výroční zprávu nebo jakoukoliv následnou pololetní zprávu 

a informace o opatřeních přijatých pro uvedení podílových jednotek na trh 

v hostitelském státě89. Správcovská nebo investiční společnost může začít uvádět své 

podílové jednotky v hostitelském státě dva měsíce po předložení výše uvedených 

dokladů, pokud příslušný orgán dozoru hostitelského státu před uplynutím této lhůty 

nerozhodne, že opatření přijatá pro uvedení podílových jednotek na trh nejsou v souladu 

s požadavky směrnice o SKIPCP pro uvádění podílových jednotek na trh členských 

států EU. Výše uvedené regulaci rovněž odpovídá česká právní úprava nabízení 

podílových jednotek zahraničního standardního fondu v České republice.  

 

                                                 
88 Srov. článek 44 směrnice SKIPCP 
89 Srov. článek 46 směrnice SKIPCP 
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 V rámci přezkumu právního rámce směrnice o SKIPCP90 zahájené v roce 2004 

byla pozornost zaměřena také na fungování uvádění SKIPCP na trhy členských států 

EU. Stávající postup byl shledán nepřínosným s ohledem na jeho zdlouhavost a 

těžkopádnost. Požadavky dozorových orgánů hostitelských států často přesahovaly 

požadavky stanovené směrnicí o SKIPCP, navíc nebyla ze strany regulačních orgánů 

dodržována stanovená dvouměsíční lhůta, proces proto spíše připomínal proceduru 

druhého povolení. Navíc se ukázalo, že stávající postup přináší subjektům v odvětví 

vysoké náklady. Z těchto důvodů je v rámci změn směrnice o SKIPCP navrhováno 

zjednodušení procesu uvádění SKIPCP na jednotný evropský trh, které by probíhalo na 

bázi jednoduché elektronické komunikace mezi regulátory domovského a hostitelského 

státu. Hned poté by mohly být podílové jednotky uváděny na trh.  

 

 

KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ SPECIÁLNÍHO FONDU 

 

8.1. Obecně 

 

Speciální fondy jsou ve srovnání se standardními fondy jednotkami kolektivního 

investování, jejichž právní regulace je výlučně záležitostí národních právních úprav 

členských států, aniž by tato úprava musela být v souladu se směrnicí o SKIPCP. Cenné 

papíry nebo podílové listy speciálních fondů nemohou být volně nabízeny na 

kapitálových trzích EU bez povolení regulátora hostitelského státu na základě 

jednotného evropského pasu. I přesto speciální fondy s sebou přinášejí zajímavé 

investiční příležitosti s ohledem na široké spektrum aktiv, do kterých speciální fondy 

mohou investovat, a to zejména fondy kvalifikovaných investorů, u kterých neexistuje 

zákonná regulace skladby majetku ani limity pro rozložení rizika, která je ponechána na 

úpravě ve statutu fondu. Na druhou stranu je s  investováním prostřednictvím 

speciálních fondů spojeno očekávání větší rizikovosti investice vzhledem k mírnějším 

požadavkům na skladbu majetku a limitů pro rozložení rizika při investování.  

                                                 
90 Srov. Zelená kniha o zlepšení rámce EU pro investiční fondy, KOM(2005) 314 v konečném znění, 
12.6.2005, Bílá kniha o zlepšení jednotného tržního rámce pro investiční fondy, KOM(2006) 686 
v konečném znění, 15.11.2006 
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Přestože jsou speciální fondy charakterizovány jako fondy kolektivního 

investování, které nesplňují požadavky směrnice o SKIPCP, je nutno říct, že v mnohých 

záležitostech zákonodárce zvolil pro obě skupiny fondů stejnou právní úpravu91, čímž 

zajistil srovnatelnou úroveň ochrany investorů standardních i speciálních fondů.  

 

Speciální fondy jsou jednotkami kolektivního investování, které shromažďují 

peněžní prostředky od veřejnosti nebo tzv. kvalifikovaných investorů vydáváním akcií 

investičního fondu nebo podílových listů podílových fondů a které investují na principu 

omezení a rozložení rizika. Platná právní úprava umožňuje vytvoření čtyř druhů 

speciálních fondů: speciálního fondu cenných papírů, speciálního fondu nemovitostí a 

speciálního fondu fondů, pro které je společné, že shromažďují peněžní prostředky od 

veřejnosti, a speciálního fondu kvalifikovaných investorů, který shromažďuje peněžní 

prostředky od sofistikovaných investorů se zkušenostmi s investováním.  

 

Speciální fond může mít formu uzavřeného investičního fondu, otevřeného nebo 

uzavřeného podílového fondu, s výjimkou speciálního fondu nemovitostí, který musí 

mít formu otevřeného podílového fondu.  

 

 

8.2. Speciální fond cenných papírů  

 

Speciální fond cenných papírů se skladbou investičních nástrojů, do kterých 

investuje, v mnohém podobá standardnímu fondu. Speciální fond cenných papírů 

investuje zejména do investičních cenných papírů a nástrojů peněžního trhu přijatých 

k obchodování nebo obchodovaných na regulovaných trzích, do dluhopisů, finančních 

derivátů nebo cenných papírů vydaných fondem kolektivního investování, který 

shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti.  

 

                                                 
91 Např. požadavky na udělení licence, depozitáře, informační povinnosti (vyjma fondu kvalifikovaných 
investorů), výkon dohledu  
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Speciální fond cenných papírů je povinen dodržovat při investování limity pro 

rozložení rizika, přičemž základním limitem pro nabývání aktiv vydaných jedním 

emitentem je 10 % hodnoty majetku fondu.  

 

 

8.3. Speciální fond nemovitostí  

 

Úprava speciálního fondu nemovitostí jako nového produktu v odvětví českého 

kolektivního investování byla přijata v roce 2004 v rámci zákona o kolektivním 

investování. Tato úprava se ukázala být příliš obecnou a nefunkční, proto byla 

významným způsobem po vzoru německé právní úpravy revidována technickou 

novelou zákona o kolektivním investování z roku 2006, která navíc do české úpravy 

vnesla nový institut nemovitostí společnosti.  

 

Speciální fond nemovitostí může mít na základě technické novely z roku 2006 

výlučně formu otevřeného podílového fondu.  

 

Investiční politika speciálního fondu nemovitostí je zaměřena na nemovitostní 

aktiva formou investování do nemovitostí, které pořizuje, provozuje nebo prodává, nebo 

nabývání účasti na nemovitostních společnostech. Speciální fond nemovitostí může 

nabývat nemovitosti sekundárním způsobem nabytí, tj. například koupí nebo také 

originárním způsobem, tj. například výstavbou.92 Vzhledem k tomu, že s investicí do 

nemovitostí je spojený poměrně dlouhodobý a pravidelný výnos z provozu nemovitostí 

(nájmy) a dále protože u nemovitostí nedochází k takovým tržním výkyvům jako 

například v případě cenných papírů, představuje investice do speciálního fondu 

nemovitostí relativně nerizikovou investici. Na druhou stranu investice do nemovitostí 

znamenají vzhledem k povaze nemovitostí, resp. možnosti a především rychlosti jejich 

prodeje, nižší likviditu majetku. Z důvodu nižší likvidity jsou také pro speciální fond 

nemovitostí stanoveny odlišné lhůty pro odkup podílových listů a pozastavení vydávání 

nebo odkup podílových listů. Aby speciální fond nemovitostí měl zajištěnou alespoň 

částečnou likviditu majetku, musí část svého majetku v rozmezí od 20 % do 49 % 

                                                 
92 Srov. Úřední sdělení ČNB ze dne 12.1.2007 
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investovat do jiných aktiv (například doplňkového likvidního majetku, cenných papírů 

vydaných standardním fondem nebo speciálními fondem cenných papírů nebo fondem 

fondů, dluhopisů, poukázek ČNB) než nemovitostí 

 

Speciální fond nemovitostí může investovat do nemovitostí na území České 

republiky nebo v zahraničí, pokud ve státě, kde se nemovitost nachází, existuje registr 

nemovitostí, dispozice s nemovitostmi není zákony tohoto státu omezena, a pokud je 

depozitář schopen plnit ve vztahu k nemovitostem své funkce depozitáře a za tím 

účelem zajišťovat opatrování nemovitostí, aby byla zajištěna stejná ochrana investice 

jako v případě investice do domácí nemovitosti. Ve vztahu k depozitáři speciální fond 

nemovitostí nesmí nabývat nebo zcizovat nemovitosti bez předchozího souhlasu 

depozitáře.  

 

Nemovitostní fond je při investování povinen dodržovat investiční limity, které 

zákon o kolektivním investování stanoví. Do doby, která nesmí být delší než 3 roky, 

dokud speciální fond bude schopen vytvořit si své nemovitostí portfolio, může překročit 

stanovené limity a nemusí od podílníků odkupovat podílové listy.   

 

V předchozím textu již bylo uvedeno, že speciální fond nemovitostí může 

investovat formou nabývání účasti v nemovitostní společnosti. Nemovitostní společnost 

je právnická osoba ve formě akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným 

nebo v obdobné formě podle zahraničního práva, jejímž předmětem podnikání je 

převážně pořizování a provozování nemovitostí a úplatný převod vlastnického práva 

k nemovitostem, to vše za účelem dosažení zisku93. Speciální fond nemovitostí může 

nabývat účast pouze v takových nemovitostních společnostech, které splňují zákonem 

stanovené požadavky a za předpokladu, že účast fondu na nemovitostní společnosti 

představuje většinu kapitálu nebo hlasů potřebných ke změně stanov, nemovitosti 

v majetku nemovitostní společnosti jsou oceňovány v souladu s požadavky na ocenění 

nemovitostí stanovené pro speciální fond nemovitostí, jsou zajištěny podmínky k tomu, 

aby depozitář mohl řádně plnit své povinnosti ve vztahu k nemovitostní společnosti a 

fond má sjednáno předkupní právo k podílu akcionáře nebo společníka nemovitostní 

                                                 
93 Srov. § 53c zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů  
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společnosti pro případ, že akcionář nebo společník pozbude svou účast na nemovitostní 

společnosti. 

 

Nemovitostní fondy mají od ostatních fondů významnou odlišnost, kterou je 

oceňování majetku v portfoliu fondu. Narozdíl od jiných druhů aktiv, hodnotu 

nemovitostí nelze z povahy nemovitosti jako druhu majetku stanovit na denní bázi a 

hodnota nemovitosti se stanoví v delších periodách. To v důsledku znamená, že aktuální 

hodnota podílového listu, která vychází z přecenění nemovitosti, nemusí odpovídat 

reálné hodnotě podílového listu. Oceňování nemovitosti se provádí jednak při pořízení 

fondem nebo při prodeji dvěma nezávislými znalci, aby mohla být co nejobjektivněji 

stanovena hodnota nemovitostí a dále průběžně po dobu, kdy je nemovitost v majetku 

nemovitostního fondu prostřednictvím orgánu investiční společnosti, tzv. výboru 

odborníků. Výbor odborníků musí mít nejméně tři členy, přičemž jednoho člena určuje 

depozitář, ostatní členy určuje představenstvo investiční společnosti. Úlohou výboru 

odborníků je sledovat hodnotu nemovitostí v portfoliu fondu a hodnotu účasti fondu 

v nemovitostní společnosti a dále alespoň jednou ročně stanovit hodnotu nemovitostí 

v portfoliu fondu a nemovitostní společnosti, ve které má fond účast, a hodnotu účasti 

fondu v nemovitostní společnosti.  

 

Další odlišností nemovitostního fondu od ostatních fondů je možnost fondu 

poskytnout ze svého majetku úvěr. Úvěr může být ale poskytnut pouze nemovitostní 

společnosti, ve které má nemovitostní fond účast, přičemž výše všech úvěrů 

poskytnutých nemovitostní společnosti nesmí převyšovat 50 % hodnoty všech 

nemovitostí v majetku nemovitostní společnosti.  

 

 

8.4. Speciální fond fondů 

 
Podstata investiční politiky speciálního fondu fondů spočívá především 

v nabývání cenných papírů vydaných jiným fondem kolektivního investování, který 

shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti neboli neshromažďuje peněžní 

prostředky od kvalifikovaných investorů a který neinvestuje více než 10 % hodnoty 
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svého majetku do cenných papírů vydaných jiným fondem kolektivního investování. 

Speciální fond fondů může dále investovat do doplňkového likvidního majetku a do 

majetku, do kterého může investovat speciální fond cenných papírů. Speciální fond 

fondů při investování musí dodržovat zákonem předepsané investiční limity.  

 

 

8.5. Speciální fond kvalifikovaných investorů  

 
Charakteristikou speciálního fondu kvalifikovaných investorů je, že 

neshromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti, ale od kvalifikovaných investorů, 

kteří mají potřebné znalosti a zkušenosti s investováním. Proto také není potřeba 

stanovovat pro tento druh fondu podrobná pravidla pro investiční politiku a 

diverzifikaci rizika spojeného s investováním, jejichž úprava je u fondů 

shromažďujících peněžní prostředky od veřejnosti z důvodu ochrany investorů 

nezbytná.  

 

Možnost vzniku speciálního fondu kvalifikovaných investorů byla na základě 

poptávky profesionálních investorů do české úpravy kolektivního investování začleněna 

v rámci technické novely zákona o kolektivním investování v roce 2006. Začlenění 

tohoto institutu do struktury fondů kolektivního investování přineslo kvalifikovaným 

investorům možnost investovat bez nadměrných požadavků, které jsou pro ostatní fondy 

kolektivního investování typické, a přitom využívat daňových výhod fondů 

kolektivního investování.  

 

Zákon o kolektivním investování taxativně vymezuje subjekty, tzv. 

kvalifikované investory, které mohou smluvně nabývat cenné papíry vydané fondem 

kvalifikovaných investorů. Vedle bank, spořitelních a úvěrních družstev, obchodníků 

s cennými papíry a jiných profesionálních investorů může být kvalifikovaným 

investorem také právnická či fyzická osoba, která písemně prohlásí, že má zkušenosti 

s obchodováním s cennými papíry. Zákon o kolektivním investování neupravuje, zda 

resp. jakým způsobem se kvalifikace investorů ověřuje, zejména v případech, kdy má 

být kvalifikovaným investorem osoba na základě prohlášení o zkušenostech 
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s investováním. Fond kvalifikovaných investorů může být určen také pouze pro určité 

subjekty, které jsou vymezeny statutem fondu (např. banky). Fond kvalifikovaných 

investorů může mít nejvýše 100 akcionářů nebo podílníků, přičemž minimální investice 

každého akcionáře nebo podílníka je 1 mil. Kč. Zákon o kolektivním investování 

připouští překročení výše uvedeného limitu akcionářů nebo podílníků na základě 

udělení výjimky ČNB, nestanoví ale žádné podmínky, které by ukazovaly na to, co je 

relevantní skutečností, na základě které by výjimka byla přípustná, ani zda má být 

výjimka udělena předběžně nebo až následně, kdy dojde k překročení stanoveného 

limitu investorů.  

 

Zákon o kolektivním investování stanoví požadavek na omezení převoditelnosti 

akcií nebo podílových listů. V souvislosti s převoditelností akcií investičního fondu byla 

ze strany odborné veřejnosti poptávka po umožnění sekundárně uvést akcie fondu 

kvalifikovaných investorů na regulované trhy, čímž by byl umožněn vznik obdoby 

amerického Real Estate Investment Trust (REIT). Tento návrh úpravy, který byl součástí 

pozměňovacího návrhu k novele zákona o kolektivním investování, ale nebyl přijat. 

 Začlenění fondu typu REIT by jistě znamenal široce vítanou inovaci, která by 

měla být předmětem uvážení při přezkoumání stávajícího právního rámce kolektivního 

investování.  

 

Jak již bylo uvedeno, investiční politika fondu kvalifikovaných investorů není 

omezena a její vymezení je ponecháno na statutu fondu. Při určení majetku v portfoliu 

fondu je však nutné dbát pojmu kolektivní investování a investovat majetek na principu 

rozložení rizika do aktiv vydaných více emitenty. V opačném případě by nebyl splněn 

jeden z definičních znaků kolektivního investování.  

 

Stávající právní úprava fondu kolektivního investování reguluje fondy 

kvalifikovaných investorů velmi obecně. Obecná úprava byla nejspíš záměrem 

zákonodárce z důvodu, aby fondy byly co nejméně omezovány, nicméně v praxi 

vyvstávají nejasnosti a právní nejistota o možnostech investování fondů 

kvalifikovaných investorů. Příkladem je otázka, zda fond kvalifikovaných investorů 

může nabývat účast v nemovitostní společnosti a pokud ano, zda je povinen dodržovat 
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pravidla, která jsou uložena nemovitostnímu fondu. Právní regulace fondů 

kvalifikovaných investorů by proto měla být bezesporu co nejdříve novelizována a měla 

by vyjasnit otázky, které v současnosti znesnadňují fungování tohoto specifického 

druhu fondu.  
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ZÁVĚR  

 

Kolektivní investování je alternativou investování, která nabízí drobným i 

profesionálním investorům možnosti zhodnocení svých volných peněžních prostředků 

investicemi do široké nabídky investičních produktů prostřednictvím fondů 

kolektivního investování, které peněžní prostředky investují do investičních nástrojů 

různých emitentů na principu omezení a rozložení rizika, při dodržení pravidel 

profesionální správy a odborné péče.  

 

Nezbytným předpokladem pro fungování kolektivního investování je vytvoření 

právního rámce, který na jedné straně bude chránit zájmy a majetek investorů a na 

druhé straně bude zajišťovat efektivní fungování kolektivního investování. Právní 

úprava kolektivního investování přesahuje, zejména na evropské úrovni, hranice 

jednotlivých států. Kolektivní investování jako významný segment jednotného 

evropského trhu je předmětem harmonizace na úrovni EU. Přijetím směrnice o SKIPCP 

a především pozdějšími novelizacemi v roce 2001 vznikla možnost na základě tzv. 

jednotného evropského pasu distribuovat fondy kolektivního investování, tzv. SKIPCP 

fondy, v rámci členských států. Díky vysokým požadavkům směrnice o SKIPCP na 

ochranu investorů přesahuje nabízení SKIPCP fondů hranice EU a fondy jsou 

distribuovány na mimoevropských trzích (Asie, Latinská Amerika). Jelikož v rámci 

přezkumu legislativního rámce směrnice o SKIPCP se ukázalo, že stávající úprava není 

zcela účinná, je připravována změna směrnice o SKIPCP, která by měla přinést 

zjednodušení při distribuování SKIPCP fondů na základě jednotného evropského pasu, 

zjednodušení informací pro investory nahrazením zjednodušeného statutu a rozšíření 

odvětví prostřednictvím vnitrostátních a přeshraničních fúzí a „master-feeder“ struktur.  

 

Kolektivní investování v České republice se oproti vyspělým ekonomikám 

začalo konstituovat až na začátku 90. let 20. století. Právní úprava českého kolektivního 

investování se v průběhu uplynulých 20 let vyvinula ve stabilizovanou a fungující 

úpravu, harmonizovanou s požadavky směrnice o SKIPCP na základě zákona č. 

189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů. V rámci revize 
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legislativní úpravy českého kolektivního investování by bylo vhodné vyřešit některé 

nedostatky zákona o kolektivním investování, zejména pokud jde o speciální fondy 

kvalifikovaných investorů.  
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RESUMÉ 

 

“Collective Investments and its Legal Regulation”  

 

Klíčová slova:  kapitálový trh, investice, fondy  

Key words:  capital market, investment, funds  

 

 

The dissertation is focused on a complex regulation of the collective investments 

according to Czech law and European law.  

 

The first chapters shall determine basic characteristics and definition of the 

collective investment, its role in the financial market and basic differences between 

collective investments and individual investments.  

 

The next chapter shall summarize history of the collective investment in the 

Czech Republic during last 20 years and identify the important data in the history of 

Czech collective investment. 

 

 The third chapter shall determine the current legal framework in the area of 

collective investment in the Czech Republic and European Union.  

 

 The following chapters shall describe units of the collective investments and 

other institutions, their basic characteristics, requirements for their foundation and 

obtaining a licence to distribute their services and products in the financial market and 

regulation according to requirements for the assets, investment policy and risk 

diversification.  

 

 Within the frame of supervisory activities a regulatory body (Česká národní 

banka) and a depositary are defined and their roles in the collective investments are 

described.  

 



 

According to the division of the funds between UCITS fund and non-UCITS 

funds, these funds are detailed determined.  

 

In the frame of each chapter the topical questions if any about particular matters 

are considered and suggestions for solutions are added. 

 

The dissertation extracts the information particularly from the valid legal 

regulations and materials published by Česká národní banka or other institutions 

specialised at the collective investments (for example AKAT ČR, Commission, CESR).  


