
Abstrakt 

 

Fondy kvalifikovaných investorů 

 

Současné události ve finančním světě zdůrazňují potřebu porozumět institucím a 

instrumentům kapitálového trhu. Z tohoto důvodu jsem si vybrala problematiku fondů 

kvalifikovaných investorů.  

 Cílem mé práce je prozkoumat úpravu fondů kvalifikovaných investorů, 

charakterizovat hlavní změny, kterými tyto fondy od svého vzniku prošli a provést 

komparativní analýzu s obdobnými fondy, které jsou určeny profesionálním investorům 

v zahraničí, zaměřit se na zpřísňující se evropskou legislativu v této oblasti, která na české 

fondy kvalifikovaných investorů dopadá a posoudit, jak tyto fondy ovlivní. 

 Diplomová práce je strukturovaná do šesti kapitol. Každá z těchto kapitol se zabývá 

určitými aspekty fondů kvalifikovaných investorů.  

 První kapitola je úvodní a představuje základní pojmové vymezení subjektů 

kolektivního investování, kapitola je rozdělena na tři podkapitoly. První podkapitola popisuje 

kolektivní investování v kontextu finančního trhu, druhá podkapitola se zabývá hlavními 

principy kolektivního investování a ve třetí podkapitole jsou rozebrány výhody a nevýhody 

kolektivního investování.  

 Druhá kapitola uvádí právní úpravu kolektivního investování v České republice, taktéž 

je rozdělena do tří podkapitol. První podkapitola ukazuje kolektivní investování jako 

podnikatelskou činnost. Druhá podkapitola je zaměřena na české instituce kolektivního 

investování a poslední podkapitola srovnává standardní a speciální fondy. 

 Třetí kapitola je věnována aspektům speciálních fondů kolektivního investování a dělí 

se na pět částí, ve kterých je analyzována definice kvalifikovaného investora, jakých podob 

nabývají fondy kvalifikovaných investorů, průběh liberalizace fondů kolektivního 

investování, jak jsou fondy kvalifikovaných investorů nabízeny investorům a jaká je 

investiční politika fondů kvalifikovaných investorů.  

 Ve čtvrté kapitole je zkoumáno, jakým způsobem je nad fondy kvalifikovaných 

investorů vykonáván dohled ze strany České národní banky a depozitáře. 

 Pátá kapitola zahrnuje hlubší vhled do problematiky zahraničních fondů pro 

profesionální investory, které jsou svou podstatou nejblíže českým fondům kvalifikovaných 

investorů. 



 Poslední šestá kapitola je věnována regulaci fondů kvalifikovaných investorů podle 

evropské legislativy. V závěru práce jsou navrženy změny regulatorních předpisů a směr, 

kterým by se regulace měla ubírat. 

 


