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Resumé

Kolektivní investování a jeho právní úprava

Kolektivní investování v České republice zaznamenalo v posledním desetiletí 

ohromný vzestup, který byl zapříčiněn mimo jiné i obnovením důvěry v právní úpravu, 

která zajišťuje investorům bezpečnost jejich investice. Jelikož se jedná o téma relativně 

složité a bezpochyby zajímavé, vybral jsem si jej za téma své diplomové práce.

Tato práce je členěna do kapitol a podkapitol obsahující jednotlivá témata 

týkající se právní úpravy kolektivního investování, avšak tak, aby zůstala zachována 

celková logická struktura problematiky.

Před započetím s psaním diplomové práce jsem diskutoval s praktikujícími 

advokáty nejpalčivější problémy praktické aplikace právní úpravy kolektivního 

investování, jelikož tento náhled mi z akademické přípravy chyběl. Z tohoto krátkého 

výzkumu jsem se dozvěděl nejčastější problémy spojené s úpravou kolektivního 

investování, které jsem rozebral v této diplomové práci. Mezi ně patří především 

vymezení veřejnosti podle zákona o kolektivním investování, možnost nabízení služeb 

uzavřených zahraničních fondů v České republice a nově zaváděná právní regulace 

standardních a alternativních fondů.

Za tímto účelem jsem prostudoval dostupnou literaturu včetně příspěvků 

v odborných časopisech a stanovisek České národní banky, Ministerstva financí ČR či 

již zaniklé Komise pro cenné papíry. Ohledně hedgeových fondů byly ovšem 

nejužitečnějším zdrojem informací odborné internetové články a diskuse týkající se 

AIFMD, jelikož aktuální české literatury k tomuto tématu není mnoho. Z těchto zdrojů 

jsem čerpal inspiraci pro zodpovězení otázek, které jsou se současnou právní úpravou 

kolektivního investování spojeny a které by měly být pro řádné fungování této části trhu 

zodpovězeny.

Po vypracování této práce jsem dospěl k závěru, že některé otázky se mi 

podařilo spolehlivě zodpovědět a jiné nikoli. Zejména pojem veřejnosti v zákoně o 

kolektivním investování nejspíše přesahuje rozsah této práce a považuji jej za ideální 

téma práce rigorózní. Naopak u veřejné nabídky uzavřených zahraničních fondů jsem 
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dospěl k závěru, že tato by měla být, navzdory znění zákona o kolektivním investování, 

možná. V závěrečných kapitolách jsem se zabýval nově přijatou regulací standardních a 

alternativních fondů, kterou považuji za vývoj nesprávným směrem. Ačkoli ovšem 

preferuji spíše liberální vývoj, některé instituty, které tato regulace zavádí, jako 

například plný jednotný pas investiční společnosti, považuji za jednoznačně pozitivní.


