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Úvod

Právo kolektivního investování je relativně mladým právním odvětvím, které se 

neustále velmi rychle vyvíjí a snaží se reagovat na stále nové potřeby subjektů 

podnikajících na kapitálovém trhu. Toto virtuální prostředí je výjimečně důležité pro 

celosvětovou ekonomiku, a tak lze považovat za globálně žádoucí, aby mělo stanoveno 

jasná pravidla, která bez jakýchkoli pochybností determinují práva a povinnosti 

zúčastněných osob. Jedině tím lze zamezit vzniku pochybností, které jsou ve svém 

důsledku transformovány na nižší výnosové míry produktů kolektivního investování, 

které pro investory znamenají nižší výnosy z vložených peněžních prostředků.

Kolektivní investování zůstává i přes nedávné nepokoje na finančních trzích jedním 

z hlavních způsobů, jak suficitní jednotky zhodnocují své úspory. Jak vyplývá ze 

statistik České národní banky1, fondy kolektivního investování jen přehodnotily skladbu 

svých aktiv, ale celková výše jimi spravovaných finančních prostředků nebyla 

významně dotčena. V současné době dokonce celosvětově objem finančních prostředků 

spravovaných fondy kolektivního investování převyšuje objem spravovaný před 

započetím ekonomické recese a tento trend sledují i české fondy kolektivního 

investování.

Téma kolektivního investování a jeho právní úpravy jsem si vybral proto, že se 

jedná o zajímavý a velmi dynamicky se rozvíjející obor, jehož právní úprava nepatří 

mezi jednoduchá odvětví práva. Po diskusi s praktikujícími advokáty jsem zjistil, že 

současná právní úprava vyvolává řadu nejasností, jako například definice veřejnosti 

v zákoně o kolektivním investování či nová úprava obsažená ve směrnicích UCITS IV a 

AIFMD, a diplomová práce zaměřující se na tyto nejasnosti by tedy mohla být pro 

právní odvětví kolektivního investování přínosnou. Z osobního hlediska jsem si toto 

téma zvolil proto, že jsem chtěl hlouběji proniknout do předmětné problematiky a 

                                                
1Česká národní banka. Fondy kolektivního investování : Tab. č. 2a Rozvaha FKI určených veřejnosti -

aktiva [online]. 24.6.2011 [cit. 2011-07-26]. Dostupné z WWW: 

<http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/souhrnne_informace_fin_trhy/zakladni_ukazatele_fin_trhu/fo

ndy_kol_investovani/fki_ukazatele_tab02a.html>.
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pochopit fungování regulovaných struktur kolektivního investování a jejich vztah 

k hedgeovým fondům.

V první kapitole této práce stručně vymezím pojem kolektivního investování a 

v druhé kapitole, rovněž stručně, protože o tomto tématu bylo řečeno již mnohé, popíšu 

historii kolektivního investování v České republice. Následuje kapitola třetí, ve které se 

budu detailněji věnovat veřejné nabídce fondu kolektivního investování, jelikož tato 

problematika s sebou stále přináší praktické nejasnosti. Ve čtvrté kapitole zmíním 

základní charakteristiky subjektů kolektivního investování. V páté kapitole se budu 

zabývat dělením těchto subjektů s tím, že větší pozornost budu věnovat speciálním 

fondům kolektivního investování, neboť nabízení cenných papírů harmonizovaných 

fondů nevyvolává praktické problémy. V šesté kapitole se zaměřím na problematiku 

tzv. hedgeových fondů včetně návrhů na jejich regulaci a otázky nezbytnosti takové 

právní úpravy. Obsahem sedmé kapitoly je nová právní úprava, kterou přináší do 

právních řádů zemí Evropského společenství směrnice UCITS IV.

Práce je strukturována do kapitol a podkapitol a pro zvýšení přehlednosti uvádím 

na začátku každé kapitoly její stručný obsah. Tato diplomová práce reflektuje stav 

právní úpravy účinné ke dni 14. července 2011.

1 Úvod do kolektivního investování

V úvodní kapitole definuji kolektivní investování, zmíním jeho význam a smysl 

a rovněž uvedu výhody a nevýhody tohoto způsobu investování. Dále se zmíním o 

základních institucích kolektivního investování, abych poskytl ucelený obraz o 

fungování kolektivního investování. Podrobný rozbor subjektů kolektivního investování 

však bude následovat v příslušných kapitolách této práce.

1.1 Vymezení kolektivního investování

Kolektivním investováním český právní řád rozumí podnikání, jehož předmětem 

je shromažďování peněžních prostředků upisováním akcií investičního fondu nebo 

vydávání podílových listů podílového fondu, investování na principu rozložení rizika a 

další obhospodařování tohoto majetku.2 Kolektivní investování probíhá na kapitálovém 

trhu. Kapitálovým trhem rozumím pro účely této práce trh, kde se upisují, nakupují a 
                                                
2 § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů
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prodávají investiční instrumenty s dobou splatnosti delší než jeden rok, respektive ty, 

které nemají dobu splatnosti stanovenu3. Podstatou tohoto podnikání je shromažďování 

peněžních prostředků od předem neurčeného počtu suficitních jednotek z okruhu 

fyzických či právnických osob (jednotlivých drobných investorů, veřejnosti), tedy 

subjektů s relativním přebytkem peněžních prostředků, za účelem jejich dalšího použití 

k podnikání, a to na bázi rozložení rizika. Liška k tomu uvádí, že hlavním motivem 

investorů je diverzifikace a minimalizace rizik a získání přístupu na trhy obvykle 

vyhrazené jiným typům investorů.4

Musílek k tomu upřesňuje, že kolektivní investování je založeno na společném 

zájmu většího počtu individuálních investorů co možná nejefektivněji zhodnotit své 

volné peněžní prostředky při současné snaze minimalizovat investiční rizika 

dostatečnou diverzifikací společného portfolia.5

The Encyclopedia of Banking & Finance popisuje kolektivní investování jako 

obchodování s cennými papíry, které představují nedělitelný podíl na aktivech fondu, 

která tvoří převážně akcie, vládní dluhopisy a nemovitostní cenné papíry.6

1.2 Motivace pro kolektivní investování

Laičtí investoři volí pro zhodnocení svých úspor velmi často formu kolektivního 

investování, jelikož jim přináší řadu nesporných výhod. Mezi ně můžeme zařadit 

následující: 1. možnost vstupu na kapitálové trhy i bez potřebných odborných znalostí, 

jelikož investorem vložené prostředky obhospodařuje profesionálně řízená právnická 

osoba, 2. investování na základě rozptýlení rizika, kdy fond kolektivního investování 

diverzifikuje své investiční portfolio do široké škály aktiv, čímž minimalizuje riziko 

nepříznivých následků při nevydařené investici v některé oblasti. Investiční společnost 

či investiční fond musí navíc jednat s péčí řádného hospodáře, neboť obhospodařuje 

svěřené finanční prostředky, 3. investor je chráněn prostřednictvím zákonných 

                                                
3 PAVLÁT, Vladislav. Kapitálové trhy. Praha : Professional Publishing, 2005. str. 24

4 LIŠKA, Václav; GAZDA, Jan. Kapitálové trhy a kolektivní investování. 1. vyd. Praha: Professional 

Publishing, 2004

5 MUSÍLEK, Petr. Trhy cenných papírů. Vyd. 1. Praha : Ekopress, 2002

6 WOELFEL, Charles J. The Fitzroy Dearborn encyclopedia of banking and finance. Chicago : Fitzroy 

Dearborn Publishers, 1994
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požadavků na formu subjektů kolektivního investování, které podléhají státnímu 

povolení a zvláštnímu dozoru, 4. úspory z rozsahu, 5. profesionální správa svěřených 

prostředků, které jsou obhospodařovány s využitím moderních systému (úzce souvisí 

s bodem 1), 6. daňové výhody, 7. obvykle poměrně vysoká likvidita držených cenných 

papírů.7

Potenciální investor ovšem musí při rozhodování o budoucnosti svých dočasně 

přebytkových finančních prostředků zvážit i možná negativa, která s sebou kolektivní 

investování přináší. Těmi jsou zejména ztráta investiční volnosti, závislost na období 

investice, poplatky za správu kapitálu ve formě správcovských poplatků fondů, které se 

v současné době pohybují v rozmezí 0,5-2 % aktiv spravovaných fondem, tržní způsob 

ohodnocování instrumentů, který implikuje nebezpečí kapitálových ztrát, a v neposlední 

řadě i přes v dnešní době již propracovanou právní úpravu, obava z podvodného jednání 

vedení správcovské společnosti, podpořená nepojištěnými vklady.

1.3 Modely kolektivního investování

Zřejmě nejčastější způsob členění uspořádání kolektivního investování je dělení 

na otevřený a uzavřený model.

Otevřený (open-end) model je založen na předem nedefinovaném počtu 

emitovaných cenných papírů. Ty jsou vydávány průběžně na základě poptávky 

investorů. Tržní cena těchto cenných papírů tedy není determinována na základě střetu 

nabídky s poptávku, ale je určována pravidelným ohodnocováním čisté hodnoty aktiv 

připadajícím na jeden cenný papír (net asset value).8 Dalším charakteristickým znakem 

je, že emitenti mají povinnost zpětného odkupu vlastních cenných papírů, a to za 

odkupní cenu, která je rovna tržní ceně po odečtení srážky určené v procentech. Výše 

srážek se obvykle pohybuje v jednotkách procent. V České republice splňují definici 

otevřeného modelu kolektivního investování pouze otevřené podílové fondy (open-end 

funds).

Druhou možností je uzavřený (closed-end) model mezi jehož charakteristiky 

patří především předem přesně stanovený počet emitovaných cenných papírů. Na rozdíl 

od otevřeného modelu je tedy tržní cena určována zákonem nabídky a poptávky, a to na 

                                                
7 REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. první. Ostrava : KEY Publishing s.r.o., 2008.

8 MUSÍLEK, Petr. Trhy cenných papírů. Vyd. 1. Praha : Ekopress, 2002
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sekundárním trhu. Ačkoli by se podle této teorie měla tržní cena blížit čisté hodnotě 

aktiv připadající na jeden cenný papír jako v případě otevřeného modelu, ve skutečnosti 

bývá tržní cena o trochu nižší. Za důvod bývají považovány náklady správy fondů, 

jejich historická výkonnost, daňové zatížení a nižší likvidita cenných papírů 

v porovnání s investičními instrumenty, které zastupují.9

Jak jsem již naznačil, nejedná se o jediné možné dělení. Dále je možno členit 

subjekty kolektivního investování na fondy reálných aktiv a finanční fondy. Ty se pak 

dělí na fondy peněžního trhu, jejichž předmětem investování jsou instrumenty 

peněžního trhu, a na fondy kapitálového trhu, jejich předmětem investování jsou 

instrumenty s delší dobou splatnosti. Fondy kapitálového trhu (Capital Market Funds) 

můžeme dále diferenciovat na fondy dluhopisů, akciové fondy, vyvážené fondy, 

speciální fondy a hedgeové fondy. O posledně zmíněných ještě pojednám podrobněji 

v kapitole sedmé.

Dále je možno dělit fondy z hlediska rozdělení výnosů investorům na důchodové, 

růstové a smíšené, či podle použité investiční strategie na indexové, pasivní či aktivní. I 

přes nespornou užitečnost znalosti těchto dalších dělení se jimi nebudu dále zabývat, 

jelikož to nepovažuji pro účely této práce za nikterak přínosné.

1.4 Terminologie

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

vznikl z velké části transpozicí směrnice č. 85/611/EEC (dále jen „UCITS“), nepodařilo 

se v něm sladit terminologii s komunitární úpravou a zůstala tedy zachována 

terminologie používaná zákoně č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a 

investičních fondech.

Předpokládám, že pro české manažery a investory nečiní díky jejich praxi 

v České republice rozdílná terminologie problémy, avšak zahraničním osobám již obtíže 

činit může, jelikož ZKI i UCITS používají stejných označení pro rozdílné subjekty.

Směrnice UCITS rozumí pojmem investiční společnost (investment company) 

subjekt, jehož výhradním předmětem činnosti je kolektivní investování kapitálu 

získaného od veřejnosti do převoditelných cenných papírů nebo jiných likvidních 

finančních aktiv, či jejichž podílové jednotky jsou na žádost podílníků přímo, nebo 

                                                
9 MUSÍLEK, Petr. Trhy cenných papírů. Vyd. 1. Praha : Ekopress, 2002
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nepřímo vyplaceny z aktiv subjektu.10 Touto svou charakteristikou a dalšími požadavky 

na něj kladenými11 odpovídá českému investičnímu fondu.12

Naopak ZKI používá termínu investiční společnost pro právnickou osobu, jejímž 

předmět podnikání je v kolektivní investování spočívající ve vytváření a 

obhospodařování podílových fondů nebo obhospodařování investičních fondů na 

základě smlouvy o obhospodařování.13 Směrnice UCITS nazývá subjekt, jehož 

obvyklou činností je správa subjektů kolektivního investování do převoditelných 

cenných papírů ve formě podílových fondů nebo investičních společností (podle ZKI 

investičních fondů) správcovskou společností (management company).14

U uvedeného plyne, že ZKI používá pro správcovskou společnost termínu 

investiční společnost a pro investiční společnost termínu investiční fond. Důvodem je 

bezpochyby použití této terminologie již v zákoně č. 248/1992 Sb., o investičních 

společnostech a investičních fondech a neochota tuto zaběhnutou terminologii měnit. 

Tento rozdíl v terminologii nicméně nepovažuji za šťastný a zastávám názor, že by 

zákonodárce za účelem zvýšení přehlednosti právních norem, měl sladit terminologii 

s komunitární úpravou. Při novelizaci ZKI v souvislosti s přijímáním UCITS IV měl 

k tomuto kroku zákonodárný sbor vynikající příležitost, která však zůstala nevyužita a 

rozdílná terminologie přetrvala v ZKI i nadále.

2 Historie kolektivního investování v České republice

V této kapitole nastíním krátce v základních bodech vývoj kolektivního 

investování v České republice. Znalost jeho vývoje je důležitá pro pochopení některých 

trendů a institutů současné právní úpravy. Zároveň je ale mým cílem poskytnout pouze 

                                                
10 čl. 1 odst. 2 UCITS

11 čl. 27 a násl. UCITS

12 § 4 ZKI

13 § 14 ZKI

14 čl. 2 odst.1 písm. b) UCITS
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základní informace, neboť vývoj kolektivního investování v ČR byl již zevrubně popsán 

v mnoha jiných publikacích.15

Kolektivní investování zaznamenalo svůj rozmach v České republice na počátku 

devadesátých let, a to ve velkém stylu. Po pádu komunistického režimu plánovaného 

hospodářství byl vedle tradičních metod pro transformaci vlastnických vztahů zvolen 

způsob tzv. kuponové privatizace, jejímž právním základem se stal zákon 

č. 92/1991 Sb., o převodu majetku státu na jiné osoby, který se vžil pod označením 

Zákon o velké privatizaci. Společnosti pro kolektivní investování vznikaly již před 

přijetím tohoto zákona, a to na základě § 14 odst. 2 zákona č. 158/1989 Sb., o bankách a 

spořitelnách, § 25 odst. 1 písm. b) zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu 

majetku státu na jiné osoby a § 16 nařízení vlády ČSFR č. 69/1992 Sb.16 (tzv. kuponová 

privatizace). Jejich investiční činnost však nebyla nijak upravena. Kuponová privatizace 

proběhla ve dvou vlnách, které byly dále děleny na celkem 11 kol, během nichž bylo 

zprivatizováno 2352 podniků v souhrnné účetní hodnotě přibližně 368 mld. Kč. První 

instituce kolektivního investování vznikla v roce 1990 pod názvem První investiční 

společnost, a.s. (PIAS).17

Období let 1991 až 1999 můžeme nazvat obdobím uzavřených privatizačních 

fondů. Existovaly sice i otevřené podílové fondy, avšak nedočkaly se větší popularity. 

V uvedeném období se investování řídilo zásadou, že investor má buď většinu, čili 

společnost ovládá, nebo má minoritní podíl a tedy nemá na řízení společnosti vliv.18

Z tohoto důvodu byly společnosti nuceny investovat větší objemy spravovaných 

prostředků do nižšího počtu společností, což mělo za následek nedostatečnou 

diverzifikaci investičního portfolia. Získání majoritního podílu také často znamenalo 

vynaložení vysokých nákladů.

                                                
15 MLÁDEK, Jan; DLOUHÝ, Vladimír. Privatization and corporate control in the Czech Republic. 

Economic Policy. 1994, 19, supplement. nebo LIŠKA, Václav; GAZDA, Jan. Kapitálové trhy a kolektivní 

investování. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 2004

16 DĚDIČ, Jan. Investiční společnosti a investiční fondy. Praha: Prospektrum, 1992. 127 s. 18

17 VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. Vyd. 1. . Praha : ASPI-Wolters Kluwer, 2007. s. 

635

18 LIŠKA, Václav; GAZDA, Jan. Kapitálové trhy a kolektivní investování. 1. vyd. Praha: Professional 

Publishing, 2004. s. 347
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V druhé polovině roku 1996 se navíc investiční fondy začaly transformovat na 

holdingy, což jim umožnilo vymanit se ze zákonné regulace kolektivního investování. 

Z dnešního pohledu je s podivem, že takováto transformace nebyla právními předpisy 

znemožněna. Ochranu investorům měl poskytovat § 16 zákona č. 249/1992 Sb., o 

investičních společnostech a investičních fondech, který stanovil povinnost schválit 

změnu statutu příslušným stáním orgánem, jímž bylo v té době ministerstvo financí. 

Podle něj ale při přeměně fondu na holdingovou společnost nešlo o změnu statutu, čili 

souhlas ministerstva financí nebyl podmínkou.

Za nejpalčivější problém období kuponové privatizace se vedle kritizované 

právní úpravy obvykle chápe i absence účinného státního dozoru. Za ten je možno 

považovat až vznik Komise pro cenné papíry (dále jen „KCP“), jíž dal vzniknout zákon 

č. 15/1998 Sb. o Komisi pro cenné papíry a o změně a doplnění dalších zákonů, účinný 

od 1. dubna 1998. Rok 1998 byl v oblasti kolektivního investování charakteristický i 

novelizací zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Podstatou nové 

úpravy byla povinná přeměna uzavřených fondů a investičních fondů na otevřené 

podílové fondy, čímž byla zvýšena transparentnost kolektivního investování a učiněna 

tečka za ne zcela bezchybnou érou kuponové privatizace.

Období devadesátých let je charakteristické rychlým vývojem společnosti, na 

který nestíhala právní úprava vždy dostatečně reagovat. Výsledkem bylo množství 

podvedených investorů z řad široké veřejnosti a jejich doživotní nedůvěra ke 

kolektivnímu investování.

3 Veřejná nabídka fondu KI

V této kapitole nastíním charakteristiku veřejné nabídky fondu kolektivního 

investování, neboť je v praxi stále obtížné určit hranici, kdy se ještě jedná o veřejnou 

nabídku fondu kolektivního investování a kdy už o veřejnou nabídku cenných papírů 

podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání a kapitálovém trhu (dále jen „ZPKT“), či 

private placement.
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3.1 Investiční kluby

The Encyclopedia of Banking & Finance definuje investiční kluby jako sdružení 

investorů, kteří spojili své zdroje za účelem nákupu cenných papíru založeného na 

dohodě členů19. Investičními kluby rozumíme sdružení několika málo osob, většinou se 

jedná o počet 15-20 osob, které se velmi dobře znají a chtějí společně investovat svůj 

majetek. Za tímto účelem založí sdružení bez právní subjektivity podle § 829 a násl. 

zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, protože institut investičního klubu není 

v českém právním řádu upraven. Není ale ani vyloučeno, že investiční kluby mohou 

nabývat formy právnické osoby. I proto se v minulosti objevily otázky, zda se nejedná o 

černé kolektivní investování (viz dále), protože investiční kluby nemají ke své činnosti, 

na rozdíl od fondů kolektivního investování, povolení České národní banky. Investiční 

kluby ovšem, rozdílně od fondů kolektivního investování, neshromažďují peněžní 

prostředky od veřejnosti, ale svých členů, kteří se velmi dobře znají. Navíc se všichni 

tito členové klubu podílejí na investičním rozhodování (většinou formou hlasování na 

valné hromadě) a chodu investičního klubu, a to typicky tak, že každý člen má na 

starosti určitou oblast činností (například broker, pokladník, aj.).

Investičními kluby se zabývala i již zaniklá Komise pro cenné papíry, která ve 

svém stanovisku č. STAN/4/2005 shrnula, že se jedná o dovolenou alternativu 

kolektivního investování. Komise pro cenné papíry vycházela z premisy, že co není 

zákonem zakázáno, to je dovoleno. Při podnikání ve formě investičního klubu je ale 

třeba mít na paměti, že pokud by členové klubu poskytovali ostatním členům či 

veřejnosti služby s výdělečným záměrem, jednalo by se již o černé kolektivní 

investování.

3.2 Černé kolektivní investování

Pojmu „černé kolektivní investování“ se používá pro struktury, které poskytují 

veřejnosti služby kolektivního investování, avšak nezískaly pro tuto činnost potřebné 

povolení.20 Pokud však subjekty bez uděleného povolení nabízejí služby kolektivního 

investování prostředků, které nejsou získány od veřejnosti, vykonávají činnost, jež není 

                                                
19 WOELFEL, Charles J. The Fitzroy Dearborn encyclopedia of banking and finance. Chicago : Fitzroy 

Dearborn Publishers, 1994

20 §§ 60, 64 a 66 ZKI
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regulována a tedy ani zakázána. § 2 odst. 3 písm. g) ZKI ovšem k tomuto uvádí, že 

subjekty bez uděleného povolení mohou shromažďovat peněžní prostředky od 

veřejnosti za účelem jejich společného investování podle § 34 a násl. ZPKT, pokud tak 

činí prostřednictvím cenných papírů a uveřejní prospekt. Pihera a Šebestová k tomu 

uvádějí, že záměrem zákonodárce bylo nejspíše říci, že veřejné nabízení cenných papírů 

by nemělo být samo o sobě považováno za černé kolektivní investování, ale že 

v každém případě bude muset být přezkoumáno z hlediska, zda je nabízení konkrétního 

cenného papíru možné považovat za činnost podle § 2a odst. 1 ZKI, resp. zda daný 

cenný papír zprostředkovává investici do kolektivního portfolia.21 V této souvislosti 

vyvstává otázka, zda podléhá de facto kolektivní investování podle § 2a odst. 3 písm. g) 

ZKI schválení České národní banky. Tato otázka není dosud nijak právně upravena. 

Domnívám se však, že ačkoli smyslem poněkud nejasného ustanovení § 2a odst. 3 je 

sdělit, které činnosti by a priori neměly být považovány za černé kolektivní investování, 

což neznamená, že nemohou být předmětem případných dalších zákonných požadavků, 

není to případ § 2a odst. 3. písm. g). § 2a odst. 1 ZKI stanoví, že kolektivní investování, 

které není vykonáváno podle ZKI, je zakázáno. Ovšem to samé ustanovení zároveň 

stanoví výjimky, tj. povolené činnosti, které jsou kolektivním investováním a neřídí se 

ZKI. Pokud přijmeme fakt, že se případ uvedený v § 2a odst. 3 písm. g) neřídí ZKI, není 

dle mého názoru vedle povinnosti uveřejnit prospekt schválení Českou národní bankou 

na místě. Názory na tuto otázku se ovšem různí, opačný postoj zaujímá ve své práci 

například Skuhravý.22

Výčet výjimek z definice černého kolektivního investování, uvedený v § 2a odst. 

3 ZKI, je navíc pouze demonstrativní, čímž se pouze zvyšuje právní nejistota účastníků, 

neboť v praxi může tvořit problém stanovit, zda jednání spadá pod výjimku § 2a odst. 3 

ZKI, či nikoli.

Ani důvodová zpráva k zákonu č. 224/2006 Sb., který do ZKI vložil § 2a 

neposkytuje žádné bližší vysvětlení, neboť pouze konstatuje, že „Doplňuje se 

ustanovení, které upravuje zákaz  tzv. černého kolektivního investování. V odstavci 3 

                                                
21 PIHERA, Vlastimil; ŠEBESTOVÁ, Alena. Nová úprava kolektivního investování. Právní rozhledy. 

2006, 14

22 SKUHRAVÝ, Jan. Kolektivní investování a jeho právní úprava. Praha, 2007. Diplomová práce. 

Právnická fakulta Univerzity Karlovy.



1111

jsou uvedeny demonstrativně výjimky, které se za černé kolektivní investování 

nepovažují….“23

Další případy, které nespadají pod zákaz § 2a odst. 1 a 2, jsou uvedeny v § 2a 

odst. 4. Ten umožňuje shromažďovat peněžní prostředky od veřejnosti pro účely 

„financování činnosti, která má povahu výroby, obchodu, výzkumu nebo poskytování 

jiných než finančních služeb a je financována převážně z vlastních prostředků osoby, 

která peněžní prostředky shromažďuje“. K tomuto ustanovení vydala Česká národní 

banka stanovisko24, které se nijak nezabývá účelem shromažďování peněžních 

prostředků, ale pouze jeho rozsahem. Česká národní banka tak stanoví, že pokud k výše 

uvedeným účelům subjekt shromažďuje méně než 50 % peněžních prostředků od 

veřejnosti formou veřejného nabízení, nejedná se o kolektivní investování ve smyslu 

ZKI a tedy je taková činnost i přes nesplnění zákonných požadavků uvedených v ZKI 

povolena.

Za účelem zvýšení právní jistoty účastníků kolektivního investování by bylo 

vhodné přeformulovat § 2a odst. 3 ZKI tak, aby obsahoval výčet taxativní, namísto 

výčtu demonstrativního, který je ze své podstaty v právních normách nežádoucí. Dále 

by bylo vhodné, aby Česká národní banka zaujala například ve formě úředního sdělení 

své stanovisko k případné povinnosti subjektu shromažďujícího prostředky od 

veřejnosti podle § 2a odst. 3 písm. g) ZKI zažádat o povolení Českou národní banku.

3.3 Pojem veřejnosti o oblasti kolektivního investování

Jelikož v právní praxi činí pojem veřejnosti aplikační problémy, pokusím se 

v této kapitole analyzovat, jaký okruh osob je třeba chápat jako veřejnost.

Ačkoli ZKI s pojmem veřejnosti operuje, důvodová zpráva k zákonu stanoví, že 

„předkladatel nepokládá za vhodné tento pojem (veřejnost) v zákoně definovat (např. 

počtem osob, jak zněly některé návrhy)“25, tento předpoklad se však v praxi ukázal jako 

mylný a veřejnost je tak v rámci ZKI vnímána jako neurčitý právní pojem, neboť bližší 

                                                
23 Sněmovní tisk č. 1158/0, 5. volební období PSP ČR

24 Česká národní banka. K zákazu shromažďování prostředků od veřejnosti (tzv. černé kolektivní 

investování) [online]. 8.8.2010 [cit. 2011-06-26]. Dostupné z WWW: 

<http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/faq_kt/cerne_kolektivni_investovani.pdf>.

25 Sněmovní tisk č. 523/0, 4. volební období PSP ČR
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vodítko neposkytují ani směrnice UCITS. Zákonodárce měl příležitost napravit tento 

nedostatek novelou ZKI přijímanou v souvislosti s implementací UCITS IV, tato šance 

však zůstala nevyužita.26

Bývalá Komise pro cenné papíry se otázkou veřejnosti již zabývala, a to ve 

stanoviscích č. STAN/7/2004 a STAN/6/2005. Prvně zmíněné se zabývalo veřejnou 

nabídkou cenných papírů zahraničního speciálního fondu podle zákona o kolektivním 

investování. Komise uvádí, že veřejným nabízením podle ZKI je třeba rozumět veřejné 

nabízení podle § 34 odst. 1 ZPKT. Veřejností tedy Komise rozumí širší okruh osob, do 

něhož nepatří profesionální zákazníci27. Pak Komise pro cenné papíry de facto 

stanovuje dvě úrovně veřejnosti, když nabídka širšímu okruhu osob je a) nabídka 100 

osobám, které mají dostatečné zkušenosti s investováním na kapitálovém trhu, během 

12 po sobě jdoucích měsíců nebo b) u méně zkušených osob jakýkoliv počet osob, který 

překračuje obvyklý okruh přátel, rodiny a v případě právnických osob podnikatelského 

seskupení. Je vhodné dodat, že po vydání stanoviska č. STAN/7/2004 byl zaveden 

speciální fond kvalifikovaných investorů, jenž není určen veřejnosti. Čili jeho zákazníci, 

kvalifikovaní investoři podle 56 odst. 1 ZKI, nejsou veřejností. Ovšem český právní řád 

zná i kvalifikované investory podle § 34 odst. 2 písm. d), kteří, alespoň někteří z nich, 

za veřejnost nejspíše považováni být mohou.

Druhé zmíněné stanovisko je novější a týká se přímo shromažďování peněžních 

prostředků od veřejnosti podle zákona o kolektivním investování. To širší okruh osob 

definuje jako okruh osob vymezený tak, že zahrne alespoň několik desítek, ale spíše 

stovek osob, tedy okruh, který přesahuje okruh známých, propojených osob či několika 

předem domluvených investorů. Konkrétními osobami je přitom třeba rozumět osoby, 

které nebudou oslovovány anonymně prostřednictvím např. hromadných sdělení 

v médiích a kde bude možné vysledovat mezi oslovující a oslovovanou osobou určitou 

předchozí vazbu28. Nicméně nelze se domnívat, že by tímto Komise popřela své dřívější 

stanovisko č. STAN/7/2004, neboť k tomu uvádí, že pojem veřejnosti v tomto případě je 

                                                
26 Zákon č. 188/2011 Sb.

27 § 2a ZPKT

28 KOKEŠ, Jiří; SMUTNÝ, Aleš. K investování finančních prostředků třetích osob do cenných papírů. 

Právní rozhledy. 2011, 14, s. 495-498.
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odlišný od veřejnosti při veřejném nabízení cenných papírů zahraničního fondu 

kolektivního investování.

O kolektivní investování se naopak jedná, i když shromažďování peněžních 

prostředků probíhá formou půjček se závazkem půjčené prostředky vrátit namísto 

výplaty podílu výnosu z cílových aktiv.29

Jak je z uvedeného patrné, pojem veřejnosti není zákonem o kolektivním 

investování koncepčně vyřešen, a proto by bylo žádoucí, aby zákonodárce tento pojem 

v zákoně jasně definoval a zamezil tak situacím, kdy bude mít jeden a ten samý výraz 

více významů.

Pro odpověď na otázku, zda je zamýšlená transakce veřejnou nabídkou, a tedy 

předmětem regulace ZKI, či nikoli může být proto užitečné vědět, jak obdobná 

ustanovení vykládají zahraniční jurisdikce.

V případu Ambros Baumann v. Swiss Financial Market Supervisory Authority 

(FINMA) nabízel Ambros Bauman a jeho brokeři investiční služby vedle 

kvalifikovaných investorům mj. i svým příbuzným a jedné obchodní společnosti bez 

příslušného oprávnění k veřejné nabídce. Švýcarský Nejvyšší soud judikoval ve svém 

rozhodnutí ze dne 10. února 2011, že pro posouzení, zda se jedná o veřejnou nabídkou 

je nutno vzít v potaz veškeré aspekty daného případu a nestačí zjednodušit, že veřejnou 

nabídkou se rozumí jakákoli nabídka investičních služeb určená širšímu okruhu osob 

než kvalifikovaným investorům30, a to i navzdory tomu, že stanovisko FINMA sděluje, 

že právě takové jednání je veřejnou nabídkou. Švýcarský soud došel k závěru, který 

podle výše uvedených stanovisek sdílí i Česká národní banka, a to že veřejnou nabídkou 

je nabídka učiněná veřejnosti ve smyslu neomezeného počtu potenciálních investorů31. 

                                                
29 Rozhodnutí České národní banky ve věci Business Angels Investments a. s., č. j. 2009/7831/570 ze dne 

9. 10. 2009 ve znění rozhodnutí o rozkladu č.j. 2010/60/110 ze dne 7. 1. 2010) nebo Woman & Man 

Exclusive, s. r. o., č. j. 2008/14072/570 ze dne 12. 12. 2008 ve znění rozhodnutí o rozkladu č. j. 

2009/886/110 ze dne 26. 3. 2009)

30 MOLL, Andreas. Applicability of the law on collective investment schemes. Prager Dreifuss [online]. 

1.4.2011, [cit. 2011-08-26]. Dostupný z WWW: <http://www.iflr.com/Article/2818295/Applicability-of-

the-law-on-collective-investment-schemes.html>.

31 International Law Office [online]. 28.6.2011 [cit. 2011-07-26]. Federal Supreme Court on public 

marketing of foreign investment funds. Dostupné z WWW: 
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Zároveň soud uvedl, že účelem právní úpravy je chránit méně zkušené investory, neboť 

kvalifikovaní investoři umí snáze odhadnout riziko investice. Rodinní příslušníci jsou 

naopak chráněni jejich osobním vztahem k poskytovateli služeb. Švýcarský Nejvyšší 

soud tedy uzavřel, že neveřejnou nabídkou cenných papírů je nabídka neomezenému 

počtu kvalifikovaných investorů, neomezenému počtu příbuzných a známých a 

omezenému počtu nepříbuzných a nekvalifikovaných investorů. V daném případě byly 

předmětem nabídky pouze 3 nepříbuzné a „nekvalifikované“ osoby, což soud 

vyhodnotil jako neveřejnou nabídku.

3.4 (Ne)možnost veřejné nabídky uzavřených zahraničních fondů

§ 58 odst. 2 písm. c) zákona o kolektivním investování stanoví zahraničnímu 

speciálnímu fondu, který má zájem veřejně nabízet cenné papíry kolektivního 

investování v České republice, povinnost odkupovat na žádost podílníka cenné papíry, 

které vydal, za částku rovnou jejich aktuální hodnotě nebo zajistit, že se kurz cenných 

papírů, které vydal, na regulovaném trhu významně neliší od jejich aktuální hodnoty. 

Tím zákon de facto stanovil, že na území České republiky mohou veřejně nabízet své 

cenné papíry jen otevřené fondy kolektivního investování.

Proč tomu tak je, zákonodárce neobjasnil, důvodová zpráva k tomu pouze uvádí, 

že „Je třeba zdůraznit, že tímto způsobem mohou na území České republiky nabízet a 

vydávat své cenné papíry pouze zahraniční fondy kolektivního investování otevřeného 

typu, které poskytují svým investorům ochranu nejméně takovou, jako je ochrana 

požadovaná tímto zákonem.“32 Můžeme pouze spekulovat, že důvodem k takovémuto 

omezení byly nedobré zkušenosti z období českých uzavřených fondů v devadesátých 

letech, avšak taková argumentace by byla při nejmenším zvláštní, jelikož české 

uzavřené podílové fondy jsou zákonem povoleny, v případě českého investičního fondu 

je dokonce uzavřená forma zákonem stanovena.33

                                                                                                                                              

<http://www.internationallawoffice.com/Newsletters/Detail.aspx?g=2ba69bc1-70c6-4e4f-bf7b-

62564034c808>.

32 Sněmovní tisk č. 523/0, 4. volební období PSP ČR

33 § 4 ZKI
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Jsem toho názoru, že zákaz veřejného nabízení uzavřených zahraničních fondů 

v České republice není v souladu s komunitárním právem. Směrnice Evropského 

Parlamentu a Rady č. 2003/71/ES, o prospektu, ve svém čl. 1 odst. 2 písm. a) stanoví, že 

se nevztahuje na podílové listy vydané subjekty kolektivního investování jinými než 

uzavřeného typu. Výkladem a contrario dospějeme k závěru, že směrnice o prospektu 

se dopadá na podílové listy vydané subjekty kolektivního investování uzavřeného typu. 

Článek 18 směrnice o prospektu pak stanoví, že „…prospekt schválený domovským 

členským státem s veškerými dodatky platný pro veřejnou nabídku nebo přijetí k 

obchodování v jakémkoli počtu hostitelských členských států za předpokladu, že 

příslušný orgán každého hostitelského členského státu obdrží oznámení…“ Jak se 

shodně domnívají i Smutný se Skuhravým, je česká právní úprava veřejného nabízení 

cenných papírů kolektivního investování zahraničními speciálními fondy v rozporu se 

sekundárními předpisy Evropské unie.34

Podle primárního práva Evropské unie je možné využít tzv. přímého účinku 

směrnice, tedy bez transpozice do národního právního řádu členského státu. Aby bylo 

možné využít bezprostřední účinnosti směrnice, musí marně uplynout lhůta 

k transpozici a taková přesnost a určitost směrnice, která umožní její bezprostřední 

závaznost.

V případě, že by tedy zahraniční uzavřený speciální fond chtěl veřejně nabízet 

cenné papíry kolektivního investování v České republice, mohl by tak učinit podle 

článku 17 směrnice o prospektu, a to prostřednictvím prospektu cenných papírů 

schváleného orgánem dohledu ve státě, v němž má fond své sídlo. Cenné papíry fondu 

by v takovém případě musely splnit stejné podmínky, jako na ně klade § 34 ZPKT. 

Orgán dohledu v daném členském státu by po té jen zaslal osvědčení o schválení České 

národní bance, jako orgánu dohledu nad kapitálovým trhem v České republice, ovšem 

Česká národní banka již nemá možnost klást na veřejnou nabídku cenných papírů 

kolektivního investování uzavřeného speciálního zahraničního fondu další požadavky.

Domnívám se, že ustanovení § 58 odst. 2 písm. c) zákona o kolektivním 

investování je v rozporu s článkem 18 Smlouvy o fungování Evropské unie, neboť 

                                                
34 SMUTNÝ, Aleš; SKUHRAVÝ, Petr. Veřejná nabídka zahraničních uzavřených fondů kolektivního 

investování. Právní rozhledy. 2007, 8.
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umožňuje veřejné nabízení cenných papírů kolektivního investování českým speciálním 

uzavřeným fondům ovšem nikoli již zahraničním.

De lege ferenda by měl zákonodárce tuto diskrepanci co nejdříve odstranit, 

neboť při případném sporu by s ohledem na přímou aplikovatelnost směrnice neměla 

Česká republika šanci na úspěch. Bohužel, zákonodárce ani v novele zákona o 

kolektivním investování přijaté v souvislosti s implementací směrnice UCITS IV 

současný stav nenapravil.35

4 Subjekty kolektivního investování

V této kapitole popíšu české subjekty kolektivního investování a zmíním 

možnosti jejich dělení. Jelikož se v praxi o této oblasti práva kolektivního investování 

nevedou vážnější spory, pojmu tuto kapitolu stručně. Na druhou stranu mám za to, že by 

základní pojednání o subjektech kolektivního investování v práci na téma Kolektivní 

investování a jeho právní úprava nemělo chybět, a tak jej nemohu vynechat. Nebudu se 

ovšem dlouze zabývat zákonnými podmínkami pro vznik a fungování subjektů 

kolektivního investování, neboť tyto jsou jasně definovány v zákoně o kolektivním 

investování.

Subjekty kolektivního investování, jak je popíšu dále, chápeme jako 

institucionální investory, kteří výrazně ovlivňují strukturu poptávky po investičních 

instrumentech36. Subjekty kolektivního investování ZKI chápe investiční společnosti, 

investiční fondy a podílové fondy. Ačkoli pro tyto entity ZKI výslovně neužívá pojmu 

subjekt kolektivního investování, tohoto pojmu je běžně užíváno.

4.1 Investiční společnost

Investiční společností se podle českého práva rozumí akciová společnost, jejímž 

předmětem je kolektivní investování. Účelem investičních společností je vytváření a 

obhospodařování podílových fondů, případně obhospodařování investičních fondů na 

základě smlouvy o obhospodařování.37 Má-li to uvedeno ve svém povolení, může i 

                                                
35 Zákon č. 188/2011 Sb.

36 MUSÍLEK, Petr. Trhy cenných papírů. Vyd. 1. Praha : Ekopress, 2002

37 § 14, odst. 1, 2 ZKI
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obhospodařovat majetek zákazníka, uschovávat a spravovat cenné papíry a poskytovat 

poradenské služby38. Investiční společnost může zahájit svou činnost až po obdržení 

povolení od České národní banky a toto povolení získá až po splnění zákonných 

požadavků na její formu, kapitál39, obsazení, důvěryhodnost, aj.40 Firma investiční 

společnosti musí obsahovat označení investiční společnost.41

V praxi se občas vyskytují pochybnosti, zda je investiční společnost vázána i 

požadavky ZPKT na obchodníky s cennými papíry, například zda musí investiční 

společnost splnit požadavky §§ 15h – 15k (know your customer). Podle metodiky 

Komise pro cenné papíry o Posuzování odborné péče z listopadu 200342 je v oblasti 

kolektivního investování zákazníkem investiční společnost podílník, jedná-li investiční 

společnost přímo s ním o nákupu nebo odkupu podílových listů, a též obhospodařovaný 

podílový fond a poskytovatelem investiční služby je investiční společnost. Podle této 

metodiky je pak poskytovatel služby, tedy investiční společnost, povinen podle pravidla 

know your customer znát svého zákazníky, tj. zjistit si o něm příslušné informace. 

Ačkoli tedy znění § 15h a následujících ZPKT ukládá toliko povinnost znát svého 

zákazníka výslovně jen obchodníku s cennými papíry, mám za to, že z výkladového 

materiálu Komise pro cenné papíry nepřímo vyplývá, že se tato povinnost vztahuje i na

subjekty kolektivního investování. Pro odstranění této nejistoty by ale bylo vhodné 

doplnit předmětná ustanovení o dovětek, že tato povinnost platí stejně i pro investiční 

společnosti a investiční fondy.

Jak jsem již uvedl v kapitole zabývající se terminogií subjektů kolektivního 

investování, směrnice UCITS používají pro investiční společnost označení správcovská 

společnost.

                                                
38 VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. Vyd. 1. . Praha : ASPI-Wolters Kluwer, 2007.

39 § 69 ZKI

40 § 60 a násl. ZKI

41 § 14 odst. 3 ZKI

42 Komise pro cenné papíry následně v říjnu 2004 vydala novou metodiku pro Posuzování odborné péče, 

která byla převzata Českou národní bankou, avšak ta již subjekty kolektivního investování nezmiňuje.
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4.2 Investiční fond

Investiční fond je spolu s podílovými fondy jednou ze dvou možných forem 

kolektivního investování.43 Za investiční fond označuje ZKI akciovou společnost, 

jejímž předmětem podnikání je kolektivní investování, označenou jako uzavřený 

investiční fond44 a která má povolení České národní banky k činnosti investičního 

fondu. Investiční fond nesmí být založen na základě veřejné nabídky akcií. Stejně jako 

v případě investiční společnosti, i u investičního fondu zákon stanoví podmínky udělení 

povolení činnosti investičního fondu.45

Na finančních trzích je možné se setkat s investičními fondy otevřeného i 

uzavřeného typu, o jejichž charakteristice jsem již pojednal v kapitole Modely 

kolektivního investování. Otevřené investiční fondy jsou běžné zejména v zemích 

s anglosaským právním systémem, ovšem česká právní úprava povoluje pouze uzavřené 

investiční fondy, a to mj. proto, že základní kapitál investičních fondů podléhá jako u 

běžných akciových společností povinnosti zápisu do obchodního rejstříku. Pokud by 

bylo přípustné zakládání otevřených investičních fondů, jejich základní kapitál by byl z 

podstaty otevřených fondů kolísavý, což by musel reflektovat i zápis v obchodním 

rejstříku. Český obchodní zákoník ovšem možnost zakládání obchodních společností 

s variabilním základním kapitálem nepřipouští. Na rozdíl od běžných akciových 

společností nesmí investiční fond emitovat dluhopisy, zatímní listy ani prioritní či 

zaměstnanecké akcie46. Investiční fondy se zakládají na maximální dobou trvání deseti 

let47 a můžeme je dělit na investiční fondy samosprávné nebo obhospodařované 

investiční společností48.

4.3 Podílové fondy

Podílové fondy jsou nejběžnějším a nejtypičtějším zástupcem kolektivního 

investování. Jedná se o seskupení majetku jednotlivých investorů, které na rozdíl od 

                                                
43 BAKEŠ, Milan, et al. Finanční právo. 5. uprav. vyd. . Praha : C. H. Beck, 2009. s. 462

44 § 4 ZKI

45 § 64 a násl. ZKI

46 VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. Vyd. 1. . Praha : ASPI-Wolters Kluwer, 2007.

47 § 4 odst. 5 ZKI. Novela ZKI tuto podmínku prolamuje, k tomu blíže v kapitole UCITS IV.

48 § 4 odst. 6 ZKI
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investiční společnosti či investičního fondu není nadáno právní subjektivitou.49

Podílový fond je vytvářen a obhospodařován investiční společností a peněžní 

prostředky shromažďuje do podílového fondu investiční společnost vydáváním 

podílových listů podílového fondu50, které se stávají majetkem investorů. Tím se 

investoři stávají podílníky na majetku podílového fondu51, jenž je ovšem oddělen od 

majetku investiční společnosti.52

Podílové fondy můžeme dělit na otevřené a uzavřené, obě tyto formy jsou podle 

českého práva přípustné a běžné, přičemž pro popis základních rozdílů odkazuji na 

kapitolu Modely kolektivního investování. I vytváření podílových fondů podléhá přísné 

zákonné regulaci, přičemž základní podmínky jsou uvedeny v § 66 ZKI a následujících.

5 Dělní subjektů kolektivního investování

Různí autoři dělí subjekty kolektivního investování podle mnoha hledisek. 

Nejčastěji se ovšem setkáváme s dělením fondů na standardní a speciální. Další možné 

způsoby dělení fondů mohou být podle způsobu rozdělování příjmů na důchodové, 

růstové a balancované, podle uplatňované investiční strategie na fondy indexové, fondy 

s aktivní strategií a fondy s pasivní strategií, podle složení portfolia na fondy peněžního 

trhu, obligační, akciové, smíšené, nemovitostní, reálných aktiv a fondy fondů, podle 

stupně vázanosti portfolia na fondy s pevnou, proměnlivou, či částečně proměnlivou 

strukturou portfolia, podle specifik na fondy garantované, hedgeové, o kterých bude 

podrobněji pojednáno dále, střešní či odvětvové.

5.1 Standardní fondy kolektivního investování

Standardními fondy kolektivního investování rozumíme ty podílové či investiční 

fondy, které splňují přísné harmonizované požadavky komunitárního práva. Tyto 

požadavky jsou stanoveny ve směrnicích UCITS. Standardní fondy kolektivního 

                                                
49 BAKEŠ, Milan, et al. Finanční právo. 5. uprav. vyd. . Praha : C. H. Beck, 2009. s.457.

50 § 6 odst. 1 ZKI

51 REJNUŠ, Oldřich. Finanční trhy. Vydání první. Ostrava : KEY Publishing s.r.o., 2008. s.109.

52 VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. Vyd. 1. . Praha : ASPI-Wolters Kluwer, 2007. s. 

642.
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investování mohou být zakládány pouze jako otevřené podílové fondy, neboť UCITS 

směrnice se vztahují pouze na subjekty, jejichž podílové jednotky jsou na žádost 

podílníků přímo nebo nepřímo odkoupeny nebo vyplaceny z aktiv těchto subjektů.53

Další možností pro fond, jak vyplatit investory, je zajistit, aby se hodnota podílových 

jednotek významně nelišila od čisté hodnoty aktiv fondu. Podle stanoviska České 

národní banky54 ke konzultačnímu materiálu Ministerstva financí55 by bylo vhodné 

doplnit § 24 ZKI v tom smyslu, že cenné papíry kolektivního investování (standardního 

fondu) lze nabízet přímo a nepřímo, tedy i prostřednictvím tvůrce trhu (market maker), 

čím by se vytvořily definice tzv. přímého a nepřímého odkupu.

Standardní fond nemůže nabýt formy investičního fondu, neboť ten musí být ze 

zákona založen vždy pouze jako uzavřený investiční fond. Podmínky podnikání 

standardního fondu jsou uvedeny v § 26 a násl. ZKI. Výhodou standardních fondů je 

pro investory díky vyšší míře regulace jejich relativní bezpečnost a díky tzv. 

evropskému jednotnému pasu i možnost nabízet služby fondu v dalších zemích 

Evropské unie. Tato výhoda plyne z jednotných podmínek UCITS směrnic shodných 

pro celou Evropskou unii. To ovšem neznamená, že by UCITS fondy jsou omezeny 

pouze na oblast EU. Mnohé země latinské Ameriky či Asie UCITS fondům povolily 

působení na svých trzích a tyto fondy se na tamních trzích těší mezi investory 

vzrůstající oblibě.56

Standardní fondy nemohou do svého portfolia zahrnout drahé kovy či je 

zastupující certifikáty, ani nástroje reálných investic jako jsou nemovitosti, movité věci 

či umělecká díla. Pokud by chtěl případný investor investovat do právě těchto komodit, 

musel by využít služeb některého ze speciálních fondů.

                                                
53 Čl. 1 odst. 2 písm. b) směrnice UCITS či § 24 odst. 2 písm. b) ZKI

54 Stanovisko České národní banky ze dne 10.1.2007

55 Konzultační materiál Ministerstva financí ČR „Tržní infrastruktura“ ze dne 18.12.2006

56Portál Evropské unie [online]. 16.7.2008 [cit. 2011-06-28]. Dostupné z WWW: 

<http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/08/510&format=HTML&aged=0&lan

guage=EN&guiLanguage=fr>.
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5.2 Speciální fondy kolektivního investování

Na rozdíl od standardních fondů kolektivního investování, nejsou speciální 

fondy předmětem tak přísné právní regulace, což zvyšuje jejich atraktivitu v očích 

investorů, kteří vyhledávají investiční příležitost s vyšší mírou rizika, ale i případné 

ziskovosti. Z pravidelně zveřejňovaných informací České národní banky57 vyplývá, že 

k 30. červnu 2011 působilo v České republice 191 fondů kolektivního investování, z 

toho 37 standardních fondů a 154 speciálních fondů. V této kapitole podám stručný, 

přesto však obsáhlejší než v případě standardních subjektů, přehled speciálních fondů 

kolektivního investování, včetně problematiky, která s jejich fungováním úzce souvisí.

Speciálními fondy kolektivního investování se rozumí všechny ostatní subjekty 

kolektivního investování, které nesplňují harmonizované požadavky UCITS směrnic a 

vztahuje se na ně tedy výhradně národní režim. Z logiky věci tak mohou nabývat formy 

otevřených i uzavřených podílových fondů, stejně jako investičních fondů, nestanoví-li 

zákon jinak, jako například u speciálního fondu nemovitostí.58 Ze zákona pak speciální 

fondy nemají, na rozdíl od standardních fondů, povinnost vykupovat účastnické cenné 

papíry od investorů. Některé zákonné požadavky jsou však pro obě formy shodné, 

například povinnost uzavřít depozitářskou smlouvu s bankou. Pro úplný přehled 

zákonných požadavků na speciální fondy kolektivního investování odkazuji na ZKI a 

ZPKT, neboť nepovažuji za účelné je zde opisovat. Za nevýhodu speciálních fondů 

kolektivního investování lze považovat fakt, že nepožívají výhod tzv. evropského 

jednotného pasu, čili na zahraničních trzích mohou nabízet své služby teprve po 

obdržení příslušného povolení.

Speciální fondy můžeme dělit na ty, které shromažďují peněžní prostředky od 

veřejnosti a ty, které shromažďují peněžní prostředky od kvalifikovaných investorů, jež 

nepodléhají tak přísné státní regulaci. Do prvně uvedené skupiny patří speciální fondy 

fondů, nemovitostí a cenných papírů. Do druhé skupiny pak pouze speciální fond 

                                                
57Česká národní banka. [online]. 2011 [cit. 2011-07-28]. Dostupné z WWW: <

http://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.PARAMETRY_SESTAVY?p_sestuid=1880&p_strid=AA

DAA&p_lang=CS > a <

http://www.cnb.cz/cs/statistika/menova_bankovni_stat/harm_stat_data/fki_komentar.html>

58 § 53 odst. 1 ZKI



2222

kvalifikovaných investorů. Zákon stanoví zákaz přeměny speciálních fondů 

kolektivního investování na fondy standardní.

5.2.1 Speciální fond cenných papírů

Speciální fond cenných papírů může nabývat formy investičního i podílového 

fondu a jeho charakteristickým znakem je, že převážně investuje do zákonem 

vymezených investičních cenných papírů, dluhopisů, či finančních derivátů. Maximální 

přípustné hodnoty expozice speciálního fondu cenných papírů, stejně jako další 

podmínky jeho podnikání, stanoví §§ 51 a 52 ZKI.

5.2.2 Speciální fond nemovitostí

Jak již bylo nastíněno výše, speciální fond nemovitostí může nabývat podoby 

pouze otevřeného podílového fondu. Předmětem jeho činnosti jsou investice do 

nemovitostí či nemovitostních společností.59 Co zákon rozumí nemovitostní společností, 

do které může speciální fond nemovitostí investovat, definuje zákon o kolektivním 

investování ve svém § 53c s omezeními v § 54d.

Speciální fond nemovitostí může nabývat nemovitosti a účast v nemovitostních 

společnostech pouze za účelem jejich dalšího prodeje či jejich provozování, pokud je 

důvod předpokládat, že nemovitost bude zdrojem pravidelného a dlouhodobého zisku. 

Zákon fondu umožňuje při investici do nemovitosti i nabývání jejího movitého 

příslušenství, což až do novely provedené zákonem č. 230/2009 Sb., možné nebylo. Jak 

vyplývá z úředního sdělení České národní banky ze dne 12. ledna 2007, speciální fondy 

nemovitostí spolu s fondy kvalifikovaných investorů, mohou do svého portfolia nabývat 

nemovitosti jak sekundárními způsoby nabytí, typicky koupí, tak i primárními způsoby, 

nejčastěji výstavbou. V takovém případě ovšem musí fond figurovat pouze jako 

zadavatel stavby, jelikož postrádá potřebná oprávnění požadovaná zvláštními právními 

předpisy.60

Při nabývání aktiv je fond vázán limity uvedenými v § 53a ZKI. Jelikož jsou 

nemovitosti a nemovitostní společnosti považovány za spíše nelikvidní investice, má 

speciální fond nemovitostí povinnost investovat 20 – 49 % svého majetku do likvidních 

                                                
59 § 53 odst. 2 ZKI

60 § 23 a příloha č. 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
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aktiv jako například cenných papírů vydaných standardním fondem, otevřeným 

speciálním fondem cenných papírů, otevřeným speciálním fondem fondů, státních 

pokladničních poukázek, poukázek České národní banky, či některých dluhopisů.61 Pro 

speciální fondy nemovitostí je charakteristické, že při nabývání nemovitosti do svého 

majetku nesmí její hodnota překročit 20 % hodnoty majetku fondu.62 Pro oceňování 

nemovitostí se pak použije postupů stanovených v § 53e ZKI.

K 31. březnu 2011 působily na území České republiky 3 speciální fondy 

nemovitostí.63

5.2.3 Speciální fond fondů

Podstatou podnikaní speciálního fondu fondů je investování převážně do jiných 

fondů kolektivního investování, a to standardních i speciálních. Ze zákazu stanoveného 

§ 55 odst. 2 ZKI vyplývá pro speciální fond fondů nemožnost nabývat účast na 

speciálních fondech kvalifikovaných investorů. Z druhé části toho samého ustanovení 

lze dále také dovodit, že fond fondů nemůže investovat do jiného fondu fondů. Obdobně 

jako u speciálních fondů nemovitostí, i u speciálních fondů fondů zákon stanoví 

maximální míru angažovanosti fondu, což v praxi znamená, že speciální fond fondů 

nesmí nabýt účast přesahující 25 % jmenovité hodnoty cenných papírů vydaných jiným 

fondem kolektivního investování a zároveň smí fond investovat maximálně 20 % 

hodnoty svého majetku do jednoho jiného fondu kolektivního investování. Tato hranice 

může být zvýšena až na 35 %, je-li tento fond jmenovitě uveden nebo dostatečně určitě 

charakterizován ve statutu konkrétního fondu.64

K 31. březnu 2011 působilo na území České republiky 25 speciálních fondů 

fondů.65

                                                
61 VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. Vyd. 1. . Praha : ASPI-Wolters Kluwer, 2007.

62 § 53a odst. 1 ZKI

63Česká národní banka. [online]. 2011 [cit. 2011-06-28]. Dostupné z WWW: <

http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/souhrnne_informace_fin_trhy/zakladni_ukazatele_fin_trhu/fon

dy_kol_investovani/fki_ukazatele_tab01.html>.

64 § 55 odst. 3, 4 ZKI

65Česká národní banka. [online]. 2011 [cit. 2011-06-28]. Dostupné z WWW: 

<http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/souhrnne_informace_fin_

trhy/zakladni_ukazatele_fin_trhu/fondy_kol_investovani/download/fki_ukazatele.xls>.
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5.2.4 Speciální fond kvalifikovaných investorů

Speciální fond kvalifikovaných investorů podléhá ze všech zmíněných fondů 

nejnižší míře regulace, a proto je investory vnímán jako lákavá možnost investice. Na 

druhou stranu je chápán i jako investice potenciálně velmi riziková, a proto podléhá 

zvláštní právní úpravě. Jak vyplývá z již zmíněné zprávy České národní banky66, k 31. 

březnu 2011 v České republice fungovalo 78 speciálních fondů kvalifikovaných 

investorů (z 191 fondů kolektivního investování celkem), z nichž přibližně dvě třetiny 

měly formu investičního fondu. Fond kvalifikovaných investorů byl do českého 

právního řádu začleněn novelou č. 224/2006 Sb. a nahradil dřívější fondy rizikového 

kapitálu, fondy derivátů, smíšené fondy a fondy zvláštního majetku. I přesto, že byly 

tyto fondy zmíněnou novelou zrušeny, tzn. že již nemohly být dále nově zakládány, 

stále v České republice některé z nich působí.67

Ze zákonné úpravy vyplývá, že speciální fond kvalifikovaných investorů může 

mít nejvýše 100 akcionářů či podílníků, podle formy fondu, není-li Českou národní 

bankou fondu udělena výjimka. Nabývat akcie či podílové listy fondu kvalifikovaných 

investorů ovšem mohou pouze kvalifikovaní investoři uvedení v § 56 odst. 1 ZKI, čímž 

chtěl zákonodárce omezit přístup k rizikovým investicím nezkušeným investorům. 

Bohužel, ač se tento výčet tváří taxativně a i zákonodárce jej tak v důvodové zprávě 

k zákonu č. 224/2006 Sb.68 prezentuje, § 56 odst. 1 písm. p) dělá z tohoto výčtu de facto 

neuzavřenou množinu, neboť umožňuje stát se kvalifikovaným investorem každému, 

kdo písemně prohlásí, že má zkušenosti s obchodováním s cennými papíry, přičemž 

není blíže stanoveno, o jakou míru zkušeností by se mělo jednat. O pohnutkách 

k takovéto definici se zákonodárce v důvodové zprávě nezmiňuje. Přesnější okruh 

cílových investorů je fond povinen zveřejnit ve svém statutu.69 Množina 

kvalifikovaných investorů není podmnožinou množiny veřejnosti, jinými slovy 

kvalifikovaní investoři se nepovažují za veřejnost, a i proto se lze v praxi setkat 

                                                
66Česká národní banka. [online]. 2011 [cit. 2011-06-28]. Dostupné z WWW: <

http://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/souhrnne_informace_fin_trhy/zakladni_ukazatele_fin_trhu/fon

dy_kol_investovani/fki_ukazatele_tab01.html>.

67 K 31. prosinci 2010 bylo v ČR registrováno např. 31 smíšených fondů.

68 Sněmovní tisk č. 1158/0, 5. volební období PSP ČR

69 § 56 odst. 2 písm. a) ZKI
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s dělením fondů kolektivního investování na fondy určené veřejnosti, tj. všechny 

ostatní, a fondy kvalifikovaných investorů.

Zákon u tohoto typu fondů dále stanoví minimální výši investice jednotlivého 

investora do akcií či podílových listů fondu, a to na 1.000.000 Kč,70 čímž se má snad 

zabránit zneužívání prohlášení podle § 56 odst. 1 písm. p) investory bez dostatečných 

zkušeností. Dalším signifikantním znakem fondu kvalifikovaných investorů je 

požadavek na omezenou převoditelnost cenných papírů vydávaných fondem.71

Důvodem pro toto omezení je ochrana předchozích tří podmínek o minimální vstupní 

investici a maximálním počtu investorů a jejich složení. 

Speciální fond kvalifikovaných investorů je mezi investory oblíben hlavně pro 

jeho (ve srovnání s ostatními fondy podle ZKI) minimální regulaci. I když je fond 

kvalifikovaných investorů založen jako investiční fond, může si na rozdíl od běžné 

investiční společnosti stanovit delší dobu trvání než obvyklých maximálních 10 let. 

Výhodu tohoto typu fondů spatřují investoři také v možnosti splatit v případě 

investičního fondu základní kapitál i nepeněžitými vklady72, což s účinností od 1. srpna 

2009 umožnila novela provedená zákonem č. 230/2009 Sb. Před účinností novely byli 

investoři nuceni, pokud nechtěli splatit základní kapitál výhradně peněžitými vklady, 

obcházet tuto povinnost například formou prodeje majetku fondu a následné 

kapitalizace pohledávky.73 V neposlední řadě je pro investory lákadlem možnost 

podstatného zúžení rozložení rizika, jehož limity a omezení si fond stanoví ve svém 

statutu.

Již jsem zmínil, že speciální fond kvalifikovaných investorů podléhá nižší míře 

regulace než ostatní fondy kolektivního investování. Rozumím tím například § 21 

odst. 4 ZKI, podle kterého si fond kvalifikovaných investorů může s depozitářem 

sjednat omezení či vyloučení určitých činností depozitáře. K této problematice vyjádřila 

                                                
70 § 56 odst. 4 ZKI

71 § 56 odst. 5 ZKI

72 § 64 odst. 1 písm. g) ZKI

73 TOPINKA, Jan. Chystané novinky ve fondech kvalifikovaných investorů. [online]. [cit. 2011-06-28]. 

Dostupný z WWW: <http://www.epravo.cz/top/clanky/chystane-novinky-ve-fondech-

kvalifikovanychinvestoru-56995.html>.
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svůj názor i Česká národní banka.74 Dále se na fond kvalifikovaných investorů podle 

§ 57 odst. 1 ZKI nevztahuje vyhláška č. 603/2006 Sb., o informační povinnosti fondu 

kolektivního investování a investiční společnosti. V neposlední řadě ani nemusí fond 

kvalifikovaných investorů oceňovat majetek se stejnou četností jako jiné fondy 

kolektivního investování. Podle právního názoru České národní banky75 je tato 

povinnost, obecně stanovená v § 88 odst. 2 ZKI, na fondy kvalifikovaných investorů 

neaplikovatelná. Důvodem je popření volnosti fondu kolektivního investování stanovit 

lhůty pro oceňování s ohledem na specifika fondu a jeho investorů, pokud by výpočet 

aktuální hodnoty fondu znamenal rovněž ocenění veškerého jeho majetku. Četnost 

stanovení aktuální hodnoty (oceňování majetku) fondů kvalifikovaných investorů tak 

stanoví pouze jejich statut v souladu s § 82 zákona o kolektivním investování.76

Největším lákadlem pro investory je ale bezpochyby volnější investiční strategie fondu. 

Fond kvalifikovaných investorů si svou investiční a strategii a rozložení rizika stanoví 

sám ve svém statutu, stejně tak jako druh majetku, do kterého může fond investovat a 

limity pro přijímání a poskytování úvěrů či půjček.77

6 Hedgeové fondy

V této kapitole podám krátký výklad o tom, co jsou to hedgeové fondy, neboť 

toto sousloví se v poslední době hodně objevuje v souvislosti s debatami o ekonomické 

recesi. Veřejnost již tedy ví, že za ekonomickou „krizi“ mohou hedgeové fondy, ačkoli 

by veřejnost měla vůbec tušení, co to hedgeové fondy jsou. Dále se zaměřím na 

připravovanou regulaci hedgeových fondů s jejími možnými úskalími.

                                                
74 Česká národní banka. K omezení rozsahu činnosti depozitáře speciálního fondu kvalifikovaných 

investorů po novele zákona o kolektivním investování č. 230/2009 Sb. [online]. 25.9.2009 [cit. 2011-05-

28]. Dostupné z WWW: <http://www.cnb.cz/cs/faq/faq_kt/omezeni_depozitare.html>.

75 Česká národní banka. Četnost oceňování majetku fondu kvalifikovaných investorů ve vazbě na 

uveřejňování informace o aktuální hodnotě vlastního kapitálu. [online]. 12.3.2008 [cit. 2011-05-17]. 

Dostupné z WWW: <http://www.cnb.cz/cs/faq/faq_kt/frekvence_ocenovani.html>.

76 Česká národní banka. Četnost oceňování majetku fondu kvalifikovaných investorů ve vazbě na 

uveřejňování informace o aktuální hodnotě vlastního kapitálu. [online]. 12.3.2008 [cit. 2011-05-17]. 

Dostupné z WWW: <http://www.cnb.cz/cs/faq/faq_kt/frekvence_ocenovani.html>.

77 VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. Vyd. 1. . Praha : ASPI-Wolters Kluwer, 2007.
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Hedgeové fondy (angl. hedge funds, občas se lze v českém jazyce setkat i 

s označením fondy zajištěného kapitálu78, či hedžové fondy79) označují takové typy 

podílových fondů, které vykazují určitá specifika, díky nimž nespadají pod regulaci 

klasických fondů kolektivního investování. Za hedgeové fondy je možné považovat 

takové podílové fondy, které nesplňují alespoň jeden z těchto znaků: a) shromažďování 

peněžních prostředků od veřejnosti, b) investiční politika je podrobena dohledu 

regulačního orgánu, c) investiční portfolio je sestaveno na základě rozložení rizika, d) 

nevyužívání krátkých prodejů, e) neomezená převoditelnost cenných papírů.80 Jiné 

definice popisují hedgeové fondy jako podílové fondy pro velmi bohaté investory.81

Z českých speciálních fondů se hedgeovým fondům nejvíce podobají fondy 

kvalifikovaných investorů, zčásti i proto, že maximální počet investorů hedgeového 

fondu je podle amerického práva omezen na 10082. V Evropě není maximální počet 

investorů limitován.83 Hedgeové fondy ale obvykle vyžadují po investorovi vstupní 

investici minimálně 1 milion dolarů84, kterou by měl investor ponechat ve fondu 

minimálně 1 rok, a jejich investiční strategii lze označit za velmi agresivní a 

rizikovou.85 (rizikovost je zde v příkrém rozporu s používaným názvem hedge fund či 

                                                
78 Ministerstvo financí České republiky. Stínové banky. In Finanční a ekonomické Informace : 

Dokumentační bulletin MF [online]. 3/2011. [s.l.] : [s.n.], 2011 [cit. 2011-06-06]. Dostupné z WWW: 

<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Bulletin_Odborrna_knihovna_MF_Financni_a_ekonomicke_info

rmace_201103.pdf>.

79 JÍLEK, Josef. Deriváty, hedžové fondy, offshorové společnosti. Vydání první. Praha : GRADA 

Publishing, 2006.

80 SKUHRAVÝ, Jan. Kolektivní investování a jeho právní úprava. Praha, 2007. 59 s. Diplomová práce. 

Právnická fakulta Univerzity Karlovy.

81 Investopedia [online]. 2011 [cit. 2011-06-07]. Hedge Fund Definition. Dostupné z WWW: 

<http://www.investopedia.com/terms/h/hedgefund.asp>.

82 InvestorWord.com [online]. 2011 [cit. 2011-06-07]. What is hedge fund?. Dostupné z WWW: 

<http://www.investorwords.com/2296/hedge_fund.html>.

83 JÍLEK, Josef. Deriváty, hedžové fondy, offshorové společnosti. Vydání první. Praha : GRADA 

Publishing, 2006.

84 JÍLEK, Josef. Deriváty, hedžové fondy, offshorové společnosti. Vydání první. Praha : GRADA 

Publishing, 2006.

85 Investopedia [online]. 2011 [cit. 2011-06-07]. Hedge Fund Definition. Dostupné z WWW: 

<http://www.investopedia.com/terms/h/hedgefund.asp>.



2828

fond zajištěného kapitálu86). Za tímto účelem využívají hedgeové fondy pákového 

mechanismu (leverage), krátkých prodejů (short selling) či obchodování na úvěr. 

Ačkoli většina fondů využívá poměru pákového efektu přibližně 2:1, lze se ale setkat i 

s fondy obchodujícími s pákovým efektem až 30:1.87 Díky uvedeným technikám se však 

pro investory jeví hedgeové fondy jako flexibilní a atraktivní investiční příležitost a 

opravdu jí jsou.

Hedgeové fondy jsou rozvinuté primárně na americkém trhu, kde bývají 

zakládány nejčastěji ve formě limited partnership, aby se nestaly předmětem dohledu 

Securities and Exchange Commission88. Investoři jsou pak společníky fondu. 

Podobných struktur využívají i fondy private equity a venture capital, ty se ale liší 

používanou investiční strategií, kdy venture capital funds dlouhodobě investují vlastní 

kapitál do nejčastěji nově zakládaných společností89 a private equity funds financují 

manažerský odkup akcií za využití vysokých úvěrů a pákových mechanismů (leveraged 

buy-out, LBO)90. Podle dostupných informací nepůsobil k 1. březnu 2011 na území 

České republiky žádný hedgeový fond založený podle českého práva. Zahraniční 

hedgeové fondy na českém finančním trhu působí, není však jednoduché jejich činnost 

odlišit od činnosti jiných zahraničních subjektů působících na českém finančním trhu.91

                                                
86 JÍLEK, Josef. Deriváty, hedžové fondy, offshorové společnosti. Vydání první. Praha : GRADA 

Publishing, 2006.

87 CULLEN, Iain; PARRY, Helen. Hedge funds : law and regulation. London : Sweet and Maxwell, 

2001.

88 Hedge funds: a guide. The Economist [online]. October 1, 1998, [cit. 2011-06-07]. Dostupný z WWW: 

<http://www.economist.com/node/167212>.

89 ALEXANDER, Juraj. A New Model of Hedge Fund Regulation : Shorting Federalism or Bernie’s 

Nightmare. In A New Model of Hedge Fund Regulation [online]. June 18, 2009 [cit. 2011-06-16]. 

Dostupné z WWW: 

<http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID1420886_code443982.pdf?abstractid=1411310&mir

id=1>.

90 DVOŘÁK, Ivan. Rizikový a rozvojový kapitál : Venture capital. 1. vyd. . Praha : Management Press, 

1998.

91 Česká národní banka. REGULACE ALTERNATIVNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE S 

OHLEDEM NA DISKUZE O JEJICH PŘÍPADNÉ REGULACI V RÁMCI EVROPSKÉ UNIE. [online]. 

1. března 2010, [cit. 2011-06-10]. Dostupný z WWW: 
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O důležitosti odvětví hedgeových fondů svědčí výmluvně jeho velikost. V dubnu 

2011 byla celková hodnota majetku pod správou hedgeových fondů odhadována na

téměř 2 biliony amerických dolarů92, z toho přibližně 1,3 bilionu dolarů bylo ve správě 

225 největších amerických fondů.93 Celková hodnota majetku hedgeových fondů tak již 

téměř dosahuje stavu před počátkem finanční recese v roce 2008 a je velmi 

pravděpodobné, že oblíbenost hedgeových fondů bude v blízké době ještě vyšší, neboť 

jen od ledna do dubna 2011 se majetek hedgeových fondů rozrostl o 60 miliard dolarů.94

Přesná čísla není možné zjistit, což souvisí s již zmíněnou pouze povrchní regulací 

těchto fondů.

6.1 AIFMD

Díky své ohromné síle umocněné využitím pákových efektů a krátkých prodejů 

není pro hedgeové fondy problém manipulovat s trhy a určovat investiční trendy. Jak 

jsem již uvedl, využívání pákových efektů nese zvýšené riziko, a tak zpočátku finanční 

recese utrpěly hedgeové fondy znatelné ztráty, ačkoli z období recese vyšly ve výsledku 

posíleny.95 Když se pak hledal viník finanční „krize“, staly se hedgeové fondy (se svými 

pákovými efekty) vhodným objektem96. Zdá se ovšem, že Evropská Komise je 

                                                                                                                                              

<http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/financni_stabilita/zpravy_fs/FS_2009-

2010/FS_2009-2010_clanek_IV.pdf>.

92 STRASBURG, Jenny; EDER, Steve. Hedge Funds Bounce Back : At $2 Trillion, Industry Revives to 

Near Pre-Crisis Levels Despite Mixed Returns. [online]. April 18, 2011, [cit. 2011-06-17]. Dostupný z 

WWW: <http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704204604576269114056530484.html>.

93 ALLEN, Katrina Dean. Billion dollar club. [online]. March 2, 2011, [cit. 2011-06-16]. Dostupný z 

WWW: <http://www.absolutereturn-alpha.com/Article/2775999/Billion-dollar-

club.html?ArticleId=2775999>.

94 Hedge fund industry assets swell to $ 1.92 trillion. Financial Times [online]. January 24, 2011 [cit. 

2011-06-10]. Dostupný z WWW: <http://www.ft.lk/2011/01/24/hedge-fund-industry-assets-swell-to-1-

92-trillion/>.

95 Hedgeové fondy vyšly z krize posíleny. E15 [online]. 3.3.2011, [cit. 2011-06-04]. Dostupný z WWW: 

<http://zpravy.e15.cz/burzy-a-trhy/zahranicni-akcie/hedgeove-fondy-vysly-z-krize-posileny-505437>.

96 Europa.eu [online]. 11.11.2010 [cit. 2011-06-20]. Directive on Alternative Investment Fund Managers 

(‘AIFMD’): Frequently Asked Questions. Dostupné z WWW: 

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/10/572&type=HTML či důvodová 

zpráva k AIFMD
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s názorem, že hedgeové fondy byly jedním z hlavních viníků finanční „krize“ spíše 

osamocena, neboť existuje nemálo názorů opačných, které zastávají stanovisko, že není 

třeba další regulace, neboť selhaly národní regulační orgány, nikoli hedgeové fondy 

jako takové, a přesun regulace na panevropskou úroveň nic nevyřeší.97

Za účelem zavedení účinné regulace hedgeových fondů a zamezení opakování 

finanční „krize“, byla přijata dne 8. června 2011 směrnice Evropského parlamentu a 

Rady č. 2011/61/EU, o správcích alternativních investičních fondů (Alternative 

Investment Fund Managers Directive, dále jen „AIFMD“). Směrnice se stane účinnou 

20. dnem po zveřejnění v oficiálním věstníku (tj. 21. července 2011) a členské státy jsou 

povinny transponovat směrnici do svých právních řádů ve lhůtě dvou let. AIFMD byla 

přijata i přes spíše rezervovaný postoj České republiky, Velké Británie a Spojených 

států amerických.98

Směrnice má za úkol regulovat alternativní fondy (případně jejich manažery), 

které nespadají pod regulaci směrnic UCITS především zavedením rozsáhlých 

                                                
97 Viz např. ALEXANDER, Juraj. A New Model of Hedge Fund Regulation : Shorting Federalism or 

Bernie’s Nightmare. In A New Model of Hedge Fund Regulation [online]. June 18, 2009 [cit. 2011-06-

16]. Dostupné z WWW: 

<http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID1420886_code443982.pdf?abstractid=1411310&mir

id=1>., Hedge Funds [online]. 2009 [cit. 2011-06-09]. Credit Crisis. Dostupné z WWW: 

<http://www.hedgefundfacts.org/hedge/about-hedge-funds/credit-crisis-2/>., AMADEO, Kimberly. 

Hedge Funds and Subprime Mortgages [online]. June 19, 2010 [cit. 2011-06-09]. Could Hedge Funds 

Investments in Subprime Mortgages Cause a Recession?. Dostupné z WWW: 

<http://useconomy.about.com/od/hedgefundfaq/f/hedge_subprime.htm>., HUTCHINSON, Martin. The 

Market Oracle [online]. January 29, 2009 [cit. 2011-06-10]. How Hedge Funds, Pyromaniacs and 

Gangsters Caused the Global Financial Crisis . Dostupné z WWW: 

<http://www.marketoracle.co.uk/Article8552.html>., Hedge fondy: Češi varují před regulací ,,kobylek". 

E15 [online]. 6. května 2009, [cit. 2011-06-11]. Dostupný z WWW: 

<http://aakjh.blogspot.com/2009/05/hedge-fondy-cesi-varuji-pred-regulaci.html>., či Hedgeové fondy

špatné zprávy nevytvářejí. Hospodářské noviny [online]. 20. května 2010, [cit. 2011-06-09]. Dostupný z 

WWW: 

<http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2010/cl_10_100520a.html>.

98 Hedgeové fondy špatné zprávy nevytvářejí. Hospodářské noviny [online]. 20. května 2010, [cit. 2011-

06-09]. Dostupný z WWW: 

<http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/clanky_rozhovory/media_2010/cl_10_100520a.html>.
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informačních povinností99, přičemž alternativními fondy je třeba rozumět vedle např. 

hedgeových a private equity fondů i speciální fondy podle ZKI100.

Směrnice nově také zavádí povinnosti sjednat alternativnímu fondu 

depozitáře101. Tento požadavek není novinkou pro speciální fondy kolektivního 

investování podle ZKI, avšak například pro hedgeové fondy se jedná o požadavek zcela 

nový. Depozitář podle AIMFD má přibližně stejné povinnosti jako depozitář podle 

UCITS, což je do jisté míry dáno tím, že AIFMD z UCITS vychází.

Další novinkou pro některé alternativní fondy102, kterou AIFMD přináší, je 

povinnost pravidelného oceňování majetku fondu103. Správce fondu, dle terminologie 

ZKI tedy investiční společnost, bude mít povinnost určit pro každý jí obhospodařovaný 

fond nezávislého oceňovatele, který minimálně jedenkrát ročně stanoví hodnotu aktiv 

nabytých fondem a hodnotu akcií či podílových jednotek fondu.

Omezení se dočká i využívání pákových efektů při obchodování. Správce fondu 

bude mít povinnost stanovit maximální výši pákového efektu, se kterým může fond 

operovat104 a samozřejmě pravidelně informovat regulační orgán o způsobu využívání 

pákového efektu.105

                                                
99 Informačními povinnostmi se zde rozumí informační povinnosti vůči regulačnímu orgánu i vůči 

investorům, což vyvolává u hedgeových fondů nemalé diskuse nad smysluplností vynaložených nákladů, 

neboť investory jsou většinou velmi zkušení investoři typu bank apod.

100 Česká národní banka. REGULACE ALTERNATIVNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE S 

OHLEDEM NA DISKUZE O JEJICH PŘÍPADNÉ REGULACI V RÁMCI EVROPSKÉ UNIE. [online]. 

1. března 2010, [cit. 2011-06-10]. Dostupný z WWW: 

<http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/financni_stabilita/zpravy_fs/FS_2009-

2010/FS_2009-2010_clanek_IV.pdf>.

101 Čl. 21 a následující AIFMD

102 AIFMD na české speciální fondy podnikající podle ZKI nebude mít až takový dopad, jelikož stejně 

jako standardní fondy (kde je harmonizace povinná), i právní úprava speciálních fondů podle ZKI je do 

velké míry inspirována směrnicemi UCITS. Proto již české speciální fondy shromažďující peněžní 

prostředky od veřejnosti  splňují řadu požadavků směrnice AIFMD, jako jsou například oceňování 

majetku fondu či smlouva s depozitářem.

103 Čl. 19 AIFMD

104 Čl. 15 odst. 4 AIFMD

105 Čl. 25 AIFMD
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AIFMD zavádí pro správce fondů i pravidla pro povolování, provozování a 

požadavky na transparentnost správců.106 Každý správce fondu obhospodařujícím 

majetek o objemu přesahujícím 100, resp. 500 milionů EUR107 (podle toho, zda využívá 

pákového efektu, či nikoli) se sídlem ve členské zemi Evropské unie bude muset pro 

výkon své funkce získat povolení. Podmínky udělení povolení stanoví článek 6 a násl. 

AIFMD. Získá-li správce patřičné povolení, je oprávněn přeshraničně nabízet produkty 

fondu profesionálním investorům v ostatních zemích Evropské unie108, přičemž 

profesionálním investorem je třeba rozumět investory uvedené v příloze č. II směrnice 

č. 2004/39/ES, o trzích finančních nástrojů (Markets in Financial Instruments Directive, 

dále jen „MiFID“).109 Jedná se tedy o jakousi obdobu jednotného pasu. Alternativní 

fondy ze zemí mimo Evropskou unii mohou nabízet své služby v zemích EU, pokud 

jejich domovské státy splní přísné požadavky na regulaci, dohled a mezinárodní 

spolupráci, včetně požadavků OECD na výměnu informací v daňových otázkách.110

Někteří autoři111 v tomto spatřují prvky protekcionismu.

Lze shrnout, že AIFMD pod záminkami stability trhu a ochrany investorů 

hedgeových fondů zavádí nové regulatorní požadavky na doposud minimálně 

regulované, a proto velmi oblíbené, subjekty trhu. Fakt, že mezi odbornou veřejnosti 

panuje vcelku zřetelný konsenzus na tom, že hedgeové fondy finanční recesi 

nezpůsobily a ani nijak výrazně neprohloubily (a už vůbec ne v České republice, která 

bude muset AIFMD také implementovat), na věci nic nezměnil. Směrnici jsou vytýkána 

                                                
106 Česká národní banka. REGULACE ALTERNATIVNÍCH FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE S 

OHLEDEM NA DISKUZE O JEJICH PŘÍPADNÉ REGULACI V RÁMCI EVROPSKÉ UNIE. [online]. 

1. března 2010, [cit. 2011-06-10]. Dostupný z WWW: 

<http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/financni_stabilita/zpravy_fs/FS_2009-

2010/FS_2009-2010_clanek_IV.pdf>.

107 čl. 3 AIFMD

108 Čl. 8 AIFMD

109 Čl. 4 odst. 1 písm. ag) AIFMD

110 Čl. 21 odst. 6 AIFMD

111 HUSTÁK, Zdeněk. Investujeme.cz [online]. 28. června 2011 [cit. 2011-06-28]. O čem je direktiva 

AIFMD. Dostupné z WWW: <http://www.investujeme.cz/kratke-zpravy/zdenek-hustak-o-cem-je-

direktiva-aifmd/>.
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četná112 zmocnění Komise k jejímu provedení a doplnění. Je otázkou, jaký praktický 

dopad bude mít AIFMD na alternativní fondy. Na speciální fondy podle ZKI bude 

dopad dle názoru České národní banky téměř nulový, a to díky již dříve zmíněné 

podobnosti právní úpravy českých speciálních a standardních fondů. Pro hedgeové 

fondy bude dopad bezpochyby mnohem zásadnější. Výzkum společnosti Preqin 

v prosinci 2010113 ukázal, že 45 % dotázaných investorů a manažerů si myslí, že 

z důvodu přijetí AIFMD dojde k přemisťování sídel hedgeových fondů vně EU, což by 

mělo největší dopad zejména na londýnskou burzu.114 Další možnou cestou pro části 

investorů vyhledávajících rizikovější investice je přesun k menším investičním entitám, 

například investičním klubům.

Jsem toho názoru, že vyšší míra regulace a rigidnější systém nejsou 

z makroekonomického hlediska tou správnou cestou fungování fondů kolektivního 

investování. Naopak, investoři hledají flexibilní organismy skrze než mohou investovat 

své prostředky a fondy se jim snaží vyjít vstříc. Proto budou fondy hledat způsoby, jak 

přebytečnou regulaci obejít, což může v konečném důsledku pro Evropskou unii jako 

celek znamenat ekonomickou ztrátu, protože investoři mohou kapitál lehce přesunout 

do míst, která jim mírou své regulace více vyhovují.

Z tohoto hlediska považuji za lepší řešení dohled nad fondy kolektivního 

investování prostřednictvím modifikovaného modelu New Governance, jak jej ve své 

práci rozebírá Alexander115. Předností tohoto systému je flexibilita regulace, kdy každý 

                                                
112 Jedná se o téměř 100 zmocnění v 71 článcích.

113 Majority of fund managers remain opposed to AIFM Directive. HedgeWeek newsletter [online]. 

December 16, 2010, [cit. 2011-06-09]. Dostupný z WWW: 

<http://www.hedgeweek.com/2010/12/16/70819/majority-fund-managers-remain-opposed-aifm-

directive>.

114 MOORE, James. EC hedge fund crackdown will hit London hardest. The Independent [online]. 

November 12, 2010, [cit. 2011-06-11]. Dostupný z WWW: 

<http://www.independent.co.uk/news/business/news/ec-hedge-fund-crackdown-will-hit-london-hardest-

2131765.html>.

115 ALEXANDER, Juraj. A New Model of Hedge Fund Regulation : Shorting Federalism or Bernie’s 

Nightmare. In A New Model of Hedge Fund Regulation [online]. June 18, 2009 [cit. 2011-06-16]. 

Dostupné z WWW: 

<http://papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID1420886_code443982.pdf?abstractid=1411310&mir

id=1>.
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fond si může zvolit regulační rámec, který nejlépe odpovídá jeho konkrétním 

specifikům, jelikož diverzita fondů kolektivního investování je velmi široká a jednotlivé 

fondy se od sebe velmi liší. Tento systém by také využíval jednoduchých základních, a 

proto i spolehlivých, tržních mechanismů, jako je zákon nabídky a poptávky po 

kvalitních regulačních rámcích, které by byly pod jednotným dohledem regulátora 

/např. Security Exchange Commission či European Securities and Markets Authority, 

(dále jen „ESMA“)/. Ve výsledku by tak bylo možné se lépe přizpůsobit specifikům 

jednotlivých fondů, na které by nebyly kladeny některé zbytečné regulatorní požadavky, 

jako např. některé nově zaváděné informační povinnosti hedgeových fondů vůči svým 

investorům.

7 UCITS IV

Obsahem této kapitoly je stručný popis základních změn, které do práva 

kolektivního investování přináší nová evropská směrnice, proces její implementace do 

českého právního řádu a diskuse nad výhodami a nevýhodami, které s sebou přináší.

Dne 13. července 2009 byla přijata směrnice č. 2009/65/ES, o koordinaci 

právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do 

převoditelných cenných papírů (dále jen „UCITS IV“), jejímž těžištěm je a) posílení 

konsolidace standardních fondů kolektivního investování formou zavedení možnosti 

spojování standardních fondů a jejich majetků (asset pooling) za účelem snížení počtu 

těchto fondů116, b) fúze standardních fondů, c) nahrazení zjednodušeného statutu 

klíčovými informacemi pro investory (Key Investors Information) a d) zavedení plného 

evropského pasu investiční společnosti. Tato směrnice byla do českého právního řádu 

implementována zákonem č. 188/2011 Sb. (dále jen „Novela ZKI“).

7.1 Master-feeder struktury

Impulsem k zavedení asset poolingu do právního řádu členských států je úspora 

v administrativních nákladech fondů a zlepšení diverzifikace portfolia či rizika, což má 

                                                
116 Neboť tzv. evropský zákonodárce se domnívá, že jejich vysoký počet není po trh efektivní, což 

v konečném důsledku prodražuje investici investora. Zdá se, že vysoká konkurence v této oblasti je 

považována za škodlivou.
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fondům umožnit dosahování vyšších zisků. Při využívání asset poolingu uvnitř jednoho 

národního právního řádu by se fondy neměly setkat s obtížemi117, nicméně pro 

překonání problémů přeshraničního asset poolingu již směrnice zavádí tzv. master-

feeder struktury118. Důvodová zpráva k UCITS IV je v tomto ohledu vcelku stručná, 

uvádí jen, že „Zavedení možnosti vytvářet „master-feeder“ struktury do směrnice o 

SKIPCP119 otevře správcům SKIPCP nové možnosti. Umožní jim racionalizovat 

investiční politiku a zvýšit její účinnost.“120 Pro účely směrnice se feederem (v Novele 

ZKI přeloženo jako podřízený standardní fond) rozumí fond nebo jeho podfond, jemuž 

bylo povoleno investovat, nejméně 85 % svých aktiv do podílových jednotek jiného 

standardního fondu nebo jeho podfondu. Masterem (v Novele ZKI přeloženo jako řídící 

standardní fond) je označován fond či podfond, do kterého bylo takto investováno.121

Jelikož maximální možná expozice „nefeeder“ fondu činí 20 %122 a minimální expozice 

feeder fondu činí 85 %, není možné, aby jeden fond byl feeder fondem více než jednoho 

master fondu. Směrnice dále stanoví požadavky na investiční limity feeder fondů, 

schvalovací proces master-feeder struktury či činnost depozitářů master či feeder fondů. 

Podrobnější požadavky na master-feeder struktury stanoví Komise svými nařízeními, ke 

kterým je podobně jako u AIFMD zmocněna, a směrnice č. 2010/42/EU, kterou se 

provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o některá 

ustanovení týkající se fúze fondů, struktur „master-feeder“ a postupu pro oznamování.

Podfondem směrnice rozumí oddělenou část fondu s vlastní právní subjektivitou. 

Jelikož podílové fondy jsou podle českého práva subjekty kolektivního investování bez 

právní subjektivity a investiční fondy mohou nabývat pouze uzavřené formy, nejsou 

v současné době takové struktury v České republice vytvářeny. Jedinou možností 

k investici do podfondů v ČR je tak i nadále nabídka zahraničních podfondů.

                                                
117 Ministerstvo financí. Transpozice směrnice UCITS IV : Zásadní novinky. Konzultační materiál

[online]. 2010 [cit. 2011-06-01]. Dostupné z WWW: 

<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/fintrh_verejna_diskuse_53091.html?year=2010>.

118 Kapitola VIII UCITS IV

119 „Směrnice o SKIPCP“ je jen jiné běžně užívané synonymum k pojmu „Směrnice UCITS“.

120 Důvodová zpráva k UCITS IV [online]. 2008 [cit. 2011-06-01]. Dostupné z WWW 

<http://ec.europa.eu/internal_market/investment/docs/legal_texts/framework/recast_en.pdf>.

121 Čl. 58 odst. 1 UCITS IV

122 Čl. 55 odst. 1 UCITS IV



3636

Poolingem majetku fondů tak vzniknou de facto 2 subjekty: fond řídící a fond 

podřízený, přičemž oběma zůstane jejich název. Jedná se tak vlastně o alternativu k fúzi 

fondů, které se mnohé fondy brání z obavy o své dobré jméno123. Zůstává však otázkou, 

nakolik bude pro jednotlivé fondy možnost vytváření sloučených struktur zajímavá.

7.2 Fúze standardních fondů 124

Jelikož fúze standardních fondů je již podle současné právní úpravy možná125, 

UCITS IV tuto oblast upravuje především s důrazem na přeshraniční rozsah, čímž chce 

dosáhnout primárního účelu nové úpravy, a to větších úspor z rozsahu zavedením 

právního rámce pro vnitrostátní i přeshraniční fúze. Za tímto účelem budou možné 

různé druhy fúzí založených na stávajících vnitrostátních předpisech a postupech, 

včetně těch, které jsou známy v členských státech se zvykovým právem (systém 

sloučení/ujednání126). Smyslem těchto ustanovení je umožnit fondům bezproblémové 

sloučení, splynutí či převedení127 bez ohledu na právní řád, podle něhož jsou založeny, 

či právní formu fondu128. Mohou tak vznikat zajímavé případy, kdy bude například 

český otevřený podílový fond fúzovat do zahraniční společnosti s variabilním 

kapitálem, kterou český právní řád vůbec nezná. Opačný postup by však dle mého 

                                                
123 MALŮŠEK, Ladislav; ŠVECOVÁ, Jana. Výnosy z fondů vzrostou. Ekonom [online]. 26. 5. 2011, [cit. 

2011-06-01]. Dostupný z WWW: <http://m.ihned.cz/c4-10005660-51933520-700000_ekodetail-vynosy-

z-fondu-vzrostou>.

124 Kapitola VI UCITS IV

125 §§ 100 a 101 ZKI

126 Důvodová zpráva k UCITS IV [online]. 2008 [cit. 2011-06-01]. Dostupné z WWW 

<http://ec.europa.eu/internal_market/investment/docs/legal_texts/framework/recast_en.pdf>.

127 Čl. 2 odst. 1 písm. p) UCITS IV nabízí 3 možnosti fúzování společností. Směrnice požaduje po 

členských státech, aby ve svém právním řádu upravily alespoň jednu možnost. Česká republika se podle 

návrhu novely ZKI rozhodla využít pouze prvních dvou institutů s odůvodněním, že zavedení tzv. 

převedení by snížilo přehlednost české právní úpravy a že „Zavedení třetí možné formy spojení fondů 

obsažené ve směrnici by z hlediska platné české úpravy mělo pramalé faktické uplatnění“ (Zdroj: 

Důvodová zpráva k ZKI, sněmovní tisk 276/0, 6. volební období PSP ČR).

128 Ministerstvo financí. Transpozice směrnice UCITS IV : Zásadní novinky. Konzultační materiál

[online]. 2010 [cit. 2011-06-01]. Dostupné z WWW: 

<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/fintrh_verejna_diskuse_53091.html?year=2010>.
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názoru s ohledem na zákaz zakládání společností s variabilním kapitálem podle českého 

práva neměl být možný.

7.3 Klíčové informace pro investory 129

V současné době má fond kolektivního investování povinnost uveřejňovat vedle 

statutu, výroční zprávy, stanov a pololetní zprávy i tzv. zjednodušený statut130, jehož 

náležitosti stanoví vyhláška131. Zjednodušený prospekt se ale v praxi moc neosvědčil a 

přes dodatečné náklady, které musí fondy na jeho vyhotovení vynakládat, je jeho přínos 

pro investory mizivý132. Výbor pro evropskou regulaci cenných papírů (The Committee 

of European Securities Regulators, (dále jen „CESR“), předchůdkyně dnešní ESMA)

dokonce hovoří přímo o selhání zjednodušeného prospektu a jako důvody uvádí jeho 

délku, formát a neatraktivní obsah133. Proto UCITS IV nahrazuje zjednodušený prospekt 

dokumentem jiným, a to Klíčovými informacemi pro investory (Key Investor 

Information). Evropská komise popisuje Klíčové informace pro investory jako 

jednoduchý dokument, který investorům zprostředkuje základní data o fondu jasným a 

srozumitelným způsobem134. Prosazované zjednodušování dokumentace předkládané 

investorům s přihlédnutím k uváděné argumentaci považuji za zvláštní a ve většině 

případů i neúčelné, neboť, obzvláště v kontinentálním právním systému, okruh 

                                                
129 Čl. 78 – 82 UCITS IV

130 § 84 ZKI

131 Vyhláška č. 482/2006 Sb., o minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech 

zjednodušeného statutu fondu kolektivního investování

132 European Commission. European Union, European Commission, Internal Market, DG Internal 

Market and Services [online]. 14.6.2011 [cit. 2011-06-15]. Key Investor Information. Dostupné z WWW: 

<http://ec.europa.eu/internal_market/investment/investor_information_en.htm>.

133 COMMITTEE OF EUROPEAN SECURITIES REGULATORS. CESR’s guide to clear language and 

layout for the Key Investor Information document. In A [online]. A : A, 20.12.2010 [cit. 2011-06-02]. 

Dostupné z WWW: <http://www.cesr.eu/popup2.php?id=7335>.

134 European Commission. European Union, European Commission, Internal Market, DG Internal 

Market and Services [online]. 14.6.2011 [cit. 2011-06-15]. Key Investor Information. Dostupné z WWW: 

<http://ec.europa.eu/internal_market/investment/investor_information_en.htm>.
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investorů tvoří osoby se zájmem a elementárními znalostmi o investování, pro které 

není problém porozumět několika málo stranám odborného textu.135

Směrnice spolu s prováděcím předpisem136 stanoví na Klíčové informace pro 

investory několik požadavků. Předně mají být srozumitelné, psané v neodborném 

jazyce137 (koncept plain language) a mají umožnit investorovi, aby v přiměřeném 

rozsahu138 pochopil povahu rizika investičního produktu a aby se na základě jejich 

obsahu mohl zasvěceně139 rozhodnout o investici, aniž by k tomu potřeboval jakékoli 

další dokumenty140. Navíc je rozsah Klíčových informací pro investory omezen na 2, ve 

zvláštních případech 3, strany formátu A4141. Mám-li uvedené shrnout, investor má být 

díky Klíčovým informacím pro investory schopen se zasvěceně rozhodnout o osudu 

svých finančních prostředků na základě přečtení 2 stran laicky psaného textu a jeho 

přiměřeného pochopení. Takovou koncepci považuji za nesprávně zvolenou, neboť dle 

mého názoru není možné vytvářet snahu o podporu rozvoje kolektivního investování 

založenou na tom, že investoři se budou rozhodovat na základě limitovaného (tj. 

menšího) penza informací. S tím plně koresponduje i výzkum provedený společností 

PricewaterhouseCoopers z června 2010142, podle něhož 60 % dotázaných respondentů 

                                                
135 Stejný názor sdílí např. i Bedřich Čížek in ČÍŽEK, Bedřich. Poznámka ke „klíčovým informacím pro 

investory“ . [online]. 10.2.2011, A, [cit. 2011-06-02]. Dostupný z WWW: 

<http://www.epravo.cz/top/clanky/poznamka-ke-klicovym-informacim-pro-investory-70269.html>.

136 Nařízení Komise č. 583/2010 ze dne 1. července 2010 , kterým se provádí směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o klíčové informace pro investory a podmínky, které je třeba 

splnit při poskytování klíčových informací pro investory nebo prospektu na jiném trvalém nosiči, než je 

papír, nebo prostřednictvím internetových stránek

137 Čl. 5 odst. 1 písm. b) nařízení Komise č. 583/2010

138 Čl. 78 odst. 2 UCITS IV

139 Recitál 59 k UCITS IV, český překlad, [cit. 2011-06-15]. Dostupný na WWW <http://eur-

lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=en&lng1=en,cs&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,fr,hu,it,lt,lv,mt,

nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=504686:cs&page=1&hwords=>.

140 Čl. 78 odst. 3 UCITS IV

141 Články 6 a 37 nařízení Komise č. 583/2010

142 PricewaterhouseCoopers in association with EFAMA. UCITS IV: Time for change : The Asset 

Management Industry’s views on the Key Information Document. In UCITS IV: Time for change

[online]. June 2010 [cit. 2011-6-15]. Dostupné z WWW: <http://www.pwc.com/gx/en/asset-

management/library/assets/ucits-iv-key-information.pdf>.
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považuje hloubku informací obsažených v Klíčových informacích pro investory za 

nedostatečnou. Naopak mám za to, že právní úprava by měla přimět investory opatřit si 

o své budoucí investici co nejvíce informací, neboť jen dostatek informací může být 

předpokladem úspěšné investice.

7.4 Evropský pas investiční společnosti

Ačkoli evropský pas současná právní úprava využívá143, přináší UCITS IV novou 

verzi tohoto institutu a posouvá termín evropský pas o úroveň výš. Podle stávající 

právní úpravy totiž zahraniční investiční společnost z jiného členského státu Evropské 

unie, která chtěla obhospodařovat český standardní fond, musela v České republice 

vytvořit organizační složku. Směrnice144 ovšem umožňuje volný pohyb služeb 

investičních společností bez toho, aby vytvářeli ve státě obhospodařovaného fondu 

organizační složky. Tato varianta bývá označována jako varianta tzv. plného pasu145. 

Jelikož požadavky na standardní fondy jsou již harmonizovány, je rozdíl pouze v tom, 

orgán kterého státu bude na dodržování těchto podmínek dohlížet. Z tohoto hlediska 

tedy nebezpečí pro investory nehrozí a přijímanou úpravu hodnotím jako jednoznačně 

pozitivní.

Závěr

Kolektivní investování, jako alternativa k jiným způsobům zhodnocení volných 

peněžních prostředků, nabízí investorům zajímavé možnosti investování do různých 

nástrojů široké nabídky emitentů, a to při pohodlí profesionální správy vložených 

prostředků a odborné péče o investici. Vzhledem k těmto atributům se kolektivní 

investování stalo velmi oblíbeným a rozšířeným způsobem zhodnocení úspor laických i 

profesionálních investorů. Z vysokého zájmu pramení i dynamický rozvoj, které 

kolektivní investování zažívá a na nějž musí právní úprava reagovat. Poučen 

                                                
143 § 36 a násl. ZKI

144 Zejména její čl. 16 odst. 3

145 Ministerstvo financí. Transpozice směrnice UCITS IV : Zásadní novinky. Konzultační materiál

[online]. 2010 [cit. 2011-06-01]. Dostupné z WWW: 

<http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/fintrh_verejna_diskuse_53091.html?year=2010>.
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z neblahého vývoje v devadesátých letech, věnuje tomuto oboru zákonodárce 

nesrovnatelně větší pozornost, která je navíc podpořena komunitární právní úpravou, 

konkrétně směrnicemi UCITS I – UCITS IV.

V této diplomové práci jsem upozornil na některé přetrvávající nedostatky 

současné, již velmi moderní, české, právní úpravy kolektivního investování.

Za jeden z těchto nedostatků považuji především nejasné vymezení pojmu 

veřejnost v zákoně o kolektivním investování, které zvyšuje nejistotu subjektů trhu. 

Česká národní banka sice vydala přejala stanoviska Komise pro cenné papíry, která se 

k této problematice vyjadřovala, avšak s tím výsledkem, že jeden pojem má v rámci 

jednoho zákona dva různé významy. Jelikož k dané problematice neexistuje k datu 

sepsání této práce žádná národní judikatura, která by mohla pochybnosti rozptýlit, 

porovnal jsem český přístup s dostupnou judikaturou zahraničních soudů a zjistil jsem, 

že jejich výklad je veskrze shodný se stanovisky České národní banky, respektive 

bývalé Komise pro cenné papíry.

Druhým hlavním problém současné úpravy kolektivního investování, na který 

jsem se v této práci zaměřil, je nemožnost veřejné nabídky uzavřených zahraničních 

fondů kolektivního investování. Zákon o kolektivním investování sice tuto možnost 

nepovoluje, ale jak blíže argumentuji v příslušné kapitole, taková nabídka by navzdory 

ustanovením zákona o kolektivním investování měla být s ohledem na příslušnou 

komunitární úpravu možná a dovolená.

V dalších kapitolách jsem se zabýval obecně uznávaným rozdělením subjektů 

kolektivního investování s poukazem na některé nesrovnalosti mezi českou úpravou a 

směrnicemi UCITS, které by česká právní úprava měla ve svých ustanoveních plně 

respektovat. Došel jsem k závěru, že bohužel ne vždy se to zákonodárci plně podařilo.

Závěrečné dvě kapitoly jsem věnoval recentní komunitární regulaci hedgeových 

(AIFMD) a standardních (UCITS) fondů, jelikož se jedná o velmi živé téma, které 

vzbuzuje v odborných kruzích živou diskusi. Zejména hedgeové fondy a jejich případná 

regulace jsou velmi širokým a složitým tématem, které jsem v průběhu psaní této práce 

seznal více než zajímavým, a proto jim i věnoval v porovnání s ostatními kapitolami 

více prostoru.

Jak jsem již zmínil v úvodu, mnou vytyčenými cíli této práce bylo přispět do 

diskuse nad problematickými místy právní úpravy kolektivního investování a 
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proniknout hlouběji do předmětné problematiky a pochopit fungování regulovaných 

struktur kolektivního investování a jejich vztah k hedgeovým fondům. Úspěšnost první 

části těchto mých cílů sám posoudit nemohu, ale druhá část byla beze zbytku naplněna.
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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.
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Abstract

Collective investment and its legal regulation

In the Czech Republic the collective investment has experienced a huge expansion 

in the last decade which was caused among others by renewing the trust in legal 

regulation which ensures the safety of investment to the investors. Because the topic is 

relatively difficult and undoubtedly interesting I chose it as a topic of my diploma 

thesis.

This paper is divided into chapters and subchapters containing particular topics 

regarding the collective investment legislation but to maintain the overall logical 

structure of the issue.

Before starting to write the diploma thesis I discussed the biggest problems of a 

practical application of the collective investment legal regulation with practising 

lawyers as this view from the academic preparation was missing. I found out from this 

short survey the most common problems connected with the collective investment legal 

regulation which I discussed in this diploma thesis. These include in particular the 

definition of public offering under the Collective Investment Act, the possibility to offer 

the services of closed-end foreign funds in the Czech Republic and the recently 

introduced legislation regarding standard and alternative funds.

For this reason I researched the available literature including papers in professional 

journals and the opinions of Czech National Bank, the Ministry of Finance of the Czech 

Republic or the already cancelled Czech Securities Commission. Regarding the hedge 

funds the most useful source of information were professional online papers and 

discussions dealing with AIFMD because almost no up-to-date Czech literature dealing 

with this topic exists. I took the inspiration from these sources to answer the questions 

related to the current collective investment legislation and which should be answered 

for the proper functioning of this part of the market.

After finishing this paper I realized that some questions I managed to reliably 

answer and some not. Especially the definition of public under the Collective 

Investment Act is probably beyond the scope of this paper and I consider it as an ideal 
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topic of a rigorous work. In contrast, regarding the public offering of closed-end foreign 

funds I concluded that such an offer should be, despite the provisions of Collective 

Investment Act, possible. In the final chapters I dealt with the recently adopted 

regulation of standard and alternative funds which I consider as a development in an 

inappropriate direction. As I prefer rather liberal development some institutions the 

legislation introduces, as for example the full single management company’s passport, I 

find as undoubtedly positive.
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