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Úvod 
 

 V posledních desetiletích je kolektivní investování jednou z nejdynamičtěji se 

vyvíjejících oblastí kapitálového trhu nejen u nás, ale i v zahraničí. Typicky 

nejrozvinutější kapitálové trhy s dlouholetou tradicí kolektivního investování nalezneme 

v zemích západní Evropy a pochopitelně ve Spojených státech. Ale investiční „boom“ 

na sebe nenechal dlouho čekat ani v České republice. Liberalizací kapitálového trhu 

v 90. letech se otevřel nespočet možností, kam uložit peněžní prostředky. Spolu 

s rozkvětem ekonomiky narůstaly příjmy státu i domácností a tím také majetek proudící 

do institucí kolektivního investování.  

 Enormní změny ve formování finančního trhu zapříčinil dopad globalizace na 

tuto oblast, svobodná tržní ekonomika a komunikační technologie, především internet, 

celosvětově zprostředkovaly volný pohyb kapitálu, zboží, služeb a informací. Osoby 

nejrůznějších národností, kultur nebo politického zřízení tak mohou investovat do řady 

institucí kolektivního investování po celém světě. Globalizace a prudký technologický 

pokrok nabízí množství výhod a nevídaných možností ekonomického rozkvětu, na 

druhou strany skrývá určitá rizika směřující k vypuknutí globálních finančních krizí, 

nestabilitě a chudobě, které nejvíce poškozují země s méně rozvinutými trhy. 

Současné události ve finančním světě zdůrazňují potřebu porozumět institucím a 

instrumentům kapitálového trhu. Z tohoto důvodu jsem si také oblast kapitálových trhů 

vybrala, konkrétně fondy kvalifikovaných investorů a jejich méně regulovanou obdobu 

fondů v zahraničí, které v dnešní době významně ovlivňují světovou ekonomiku. 

Zaměřím se na investování profesionálních investorů a srovnám fondy v ČR s tím, 

jakým způsobem operují fondy ve světě, kam směřuje vývoj a jaké jsou trendy v oblasti 

fondů kvalifikovaných investorů. Danému tématu fondů kvalifikovaných investorů není 

v odborných publikacích věnováno příliš prostoru a také odborné články se zabývají 

těmito fondy spíše sporadicky, což byl další z důvodů mého zájmu se, o ne příliš 

prozkoumané oblasti fondů kvalifikovaných investorů, dovědět více. 

Diplomová práce se skládá z šesti kapitol. V první kapitole vysvětlím pojem 

kolektivního investování a jeho hlavní principy, na jejichž bázi funguje a charakterizuji 

hlavní rozdělení institutů kolektivního investování podle daných atributů. Dále 

analyzuji důvody, které motivují investory k využívání institutů kolektivního 
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investování a předestřu jejich výhody a nevýhody. Druhá kapitola obsáhne zákonnou 

úpravu institucí kvalifikovaných investorů, jak je upravena v ČR. Tyto dvě kapitoly 

poslouží k lepšímu pochopení fondů kvalifikovaných investorů v kontextu komplexní 

oblasti kolektivního investování. 

Ve třetí kapitole se budu zabývat českými fondy kvalifikovaných investorů a 

rozeberu jejich právní úpravu. Ve čtvrté kapitole se zaměřím na oblast dohledu nad 

fondy kvalifikovaných investorů ze strany státu a ze strany depozitáře. V páté kapitole 

představím alternativy českých fondů kvalifikovaných investorů. Uvedu možnost 

společného investování formou investičních klubů a kriticky zhodnotím s tím spojená 

pozitiva a negativa z hlediska profesionálního investora. Dále zanalyzuji variantu 

investování profesionálů prostřednictvím zahraničních modelů fondů kvalifikovaných 

investorů, kde se hlavně zaměřím na hedge fondy, jako na dominantní formu těchto 

fondů, a rozeberu, jakým způsobem jsou regulovány. Šestá kapitola zahrne úpravu 

regulace alternativních fondů podle evropské směrnice AIFMD a návrh zákona o 

investičních společnostech a investičních fondech, prostřednictvím kterého bude tato 

směrnice transponována. 

 Cílem mé práce je zhodnotit úpravu fondů kvalifikovaných investorů, zachytit 

hlavní změny, kterými tyto fondy od svého vzniku prošly a provést komparativní 

analýzu s obdobnými fondy, které jsou určeny sofistikovaným investorům v zahraničí, a 

společně s rozborem zpřísňující se evropské legislativy v této oblasti, která na české 

fondy kvalifikovaných investorů dopadá posoudit, jak tyto fondy ovlivní.  
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1 Pojmové vymezení a typologie subjektů kolektivního 
investování 
 

Tato kapitola má za úkol představit základní pojmy kolektivního investování a 

nastínit principy, na jakých je založeno. Dále uvedu roztřídění subjektů kolektivního 

investování podle specifických kritérií a zhodnotím výhody a nevýhody zhodnocení 

majetku prostřednictvím kolektivního investování. 

 

1.1 Kolektivní investování v kontextu fungování finančního trhu 
 

Podobně jako na ostatních trzích se na finančním trhu střetává nabídka 

s poptávkou, a to po volných finančních prostředcích. Na finančním trhu vystupují dva 

druhy subjektů, deficitní jednotky (také označované jako vypůjčovatelé, dlužníci), které 

pociťují nedostatek peněžních prostředků a mají potřebu si tyto prostředky obstarat a 

zaplatit za ně odpovídající cenu; a dále přebytkové jednotky (označované také jako 

půjčovatelé, investoři, věřitelé), které naopak pociťují přebytek peněžních prostředků a 

jsou ochotny je půjčit jiným subjektům, deficitním jednotkám. Tímto způsobem 

finanční trh plní funkci akumulace dočasně volných peněžních prostředků, funkci 

alokace těchto prostředků tam, kde je jejich využití nejefektivnější a funkci mobilizace 

do ekonomického procesu, kdy umožňuje přeměnu úspor v investice.1  

Poskytování finančních přebytků deficitním jednotkám může probíhat přímou 

cestou tak, že investor vyhledá vypůjčovatele, který v tu chvíli potřebuje peněžní 

prostředky v rozsahu a na dobu, kterou nabízí investor. Samozřejmě pro drobné 

investory je toto vyhledávání vypůjčovatelů značně nevýhodné a nákladné, protože 

nemají čas ani odbornost posuzovat a soustavně sledovat finanční hospodaření těch, 

kteří si potřebují vypůjčit a byli by tak nuceni čelit rizikům, která nejsou schopni 

efektivně kontrolovat. Proto investoři „prodávají“ své peněžní prostředky 

prostředníkovi,2 který usnadní obchod s penězi, protože tento zprostředkovatel je ve 

spojení s velkým počtem vypůjčovatelů a dokáže díky kumulaci peněžních prostředků 

                                                
1 BAKEŠ, Milan; KOTÁB, Petr. Základní finančněprávní instituty. In BAKEŠ, Milan et al. Finanční 

právo. 5. uprav. vyd.  Praha, C. H. Beck, 2009. s. 100. 

2 Běžně takovým zprostředkovatelem bývá banka, pojišťovna, spořitelna, investiční společnost nebo fond.  
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lépe uspokojit potřeby těchto vypůjčovatelů.3 Takový způsob půjčování peněžních 

prostředků se označuje za nepřímé investování. A jsou to právě subjekty kolektivního 

investování, které se účastní nepřímého investování jako zprostředkovatelé. 

 

1.2 Kolektivní investování a jeho principy 
 

1.2.1 Definice kolektivního investování 
 

Kolektivní investování probíhá na kapitálovém trhu. Předmětem kolektivního 

podnikání jakožto podnikatelské činnosti je shromažďování peněžních prostředků od 

investorů - předem neurčeného a neomezeného4 okruhu fyzických a právnických osob, 

za účelem jejich dalšího použití na podnikání.5 Kolektivní investování se děje na 

základě rozložení (diverzifikace) rizika - investicí do několika druhů aktiv tak, aby 

neúspěch jedné investice neohrozil celé portfolio. Řádná diverzifikace je jedním ze 

základních elementů sloužících k investorské ochraně.  

Liška6 přirovnává kolektivní investování k společné výstavbě bytového domu, 

kdy stavebníci využívají společného postupu, stejně jako investoři v případě 

kolektivního investování, aby tak snížili náklady a pomocí diverzifikace minimalizovali 

rizika. Podle Musílka7 je kolektivní investování založeno na společném zájmu většího 

počtu individuálních investorů co nejefektivněji zhodnotit své peněžní prostředky při 

současné snaze co nejvíce snížit investiční rizika dostatečnou diverzifikací společného 

portfolia.  

  

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

Publishing, 2004. s. 30. 

4 Výjimku může tvořit fond kvalifikovaných investorů, více viz 4. kapitola.  

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

Publishing, 2004. s. 311. 
6 Ibid., s. 310.  
7 MUSÍLEK, Petr. Trhy cenných papírů. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2011. s. 433. 
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Hlavními definičními znaky kolektivního investování tedy je:  

1) investování peněžních prostředků shromážděných od většího počtu investorů, 

2) investování na základě principu rozložení rizika a 

3)  nepřímé investování prostřednictvím finančních zprostředkovatelů. 

 

1.2.2 Princip ochrany investorů 
 

 S principem ochrany investorů velmi úzce souvisí princip rozložení rizika (viz 

výše), jelikož požadavek rozptýlení investic do různých aktiv má za úkol snížit míru 

rizika a podpořit tak ochranu investorů.  

 Jedním z důvodů, proč investor využívající kolektivní investování potřebuje 

chránit je skutečnost, že vztah mezi investorem a subjektem kolektivního investování 

vykazuje známky jisté informační nerovnováhy.  Na jedné straně stojí drobný investor, 

jehož hlavním zájmem je zhodnocení svého majetku, nemá a ani po něm není 

požadováno, aby měl podrobné znalosti o tom, jak funguje investování na finančním 

trhu. Na druhé straně stojí subjekt kolektivního investování (investiční společnost či 

investiční fond) – profesionál, jenž se specializuje na předmět svého podnikání. Subjekt 

kolektivního investování je tak povinen poskytnou investorům informace formou 

základního dokumentu, ve kterém bývá stanovena povaha fondu a jeho investiční 

politika.8 Navíc, informace investorům poskytuje už název společnosti nabízející 

kolektivní investování, který musí obsahovat speciální přívlastek, jenž je udělován 

pouze subjektům podnikajícím v oblasti kolektivního investování. Tzn., že kolektivní 

investování mohou provozovat pouze společnosti s příslušným povolením a zároveň 

nesmějí vykonávat jinou podnikatelskou činnost, což dále upevňuje investorskou 

ochranu. 

 V českém prostředí je investor také chráněn tím, že zákonodárce povoluje 

vykonávat činnost kolektivního investování pouze určitým subjektům, které splňují 

                                                
8 V českém právním řádu se jedná o statut fondu. S účinností novely zákona č. 189/2002 Sb. (ZKI) č. 

188/2011 Sb., která transponuje do českého právního řádu směrnici Evropské komise UCITS IV je 

subjekt kolektivního investování povinen vypracovat tzv. klíčové informace pro investory, jednoduchý 

dokument, který investorům zprostředkuje základní informace o fondu jasným a srozumitelným 

způsobem. 
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požadavky stanovené zákonem č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování. Navíc tyto 

subjekty vykonávající kolektivní investování se následně nemohou zabývat žádnou další 

podnikatelskou činností. 

 K ochraně investorů dále přispívá dohled státu, depozitáře (v rámci českého 

právního řádu více viz kapitola 4) a samoregulačních organizací.  

 

1.3 Základní rozdělení fondů kolektivního investování podle typů 
 

Fondy kolektivního investování dosáhly mezi investory velké obliby a 

rozšířenosti, přitom každý stát tyto fondy upravuje vlastní legislativou, proto vzniklo na 

poli kolektivního investování mezi fondy mnoho drobných rozdílů a odchylek. Přesto se 

fondy kolektivního investování dají rozdělit podle určitých fundamentálních kritérií do 

několika základních typů, např. podle formy, právního postavení nebo skladby portfolia, 

stanovení cílu a míry rizika.  

 

1.3.1 Otevřený a uzavřený model fondů  
 
 Podle konstrukce je v kolektivním investování rozlišováno mezi otevřeným 

(anglicky open-end) a uzavřeným (anglicky closed-end) modelem fondu. 

 Otevřený model se vyznačuje tím, že umožňuje zakládání fondů na dobu 

neurčitou a emitování neomezeného množství cenných papírů po celou dobu svého 

fungování. Nové cenné papíry jsou emitovány podle poptávky investorů, přičemž 

investoři mohou kdykoli vystoupit z investice využitím svého práva zpětného 

odprodeje, kterému odpovídá povinnost fondu cenné papíry od investorů odkoupit, což 

značně zvyšuje jejich likviditu. Tržní cena emitovaných cenných papírů je určena jejich 

aktuální hodnotou, vyplývá z každodenního ocenění čisté hodnoty aktiv připadající na 

jeden cenný papír.9 Obchodování s cennými papíry otevřených fondů (jejich nákup a 

prodej) tak probíhá zpravidla na primárním trhu. V českém právním řádu mohou mít 

otevřenou formu jen podílové fondy, jakožto sdružení majetku. Investiční fondy mají 

podobu akciových společností, které musí základní kapitál a každou změnu jeho výše 

zapisovat do obchodního rejstříku, je proto vyloučené, aby neustálým nákupem a 

                                                
9 MUSÍLEK, Petr. Trhy cenných papírů. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2011. s. 438. 
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prodejem cenných papírů kolísala jeho hodnota.10 Návrh zákona o investičních 

společnostech a investičních fondech představuje možnost založení fondu kolektivního 

investování formou akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, tzv. 

SICAV11, jenž může využívat otevřené formy fondu. 

 Uzavřené fondy se vyznačují tím, že vznikají na dobu určitou a že je pevně 

stanoven počet cenných papírů, které emitují. Investor nemá právo po emitentovi 

požadovat zpětné odkoupení cenných papírů, přeměnu cenného papíru na peněžní 

prostředky tak lze uskutečnit až při zrušení fondu. Podílníci ale mohou obchodovat 

s cennými papíry uzavřených fondů na sekundárním trhu, kde je jejich cena určována 

nabídkou a poptávkou. Formu uzavřeného fondu mohou mít v českém právním řádu jak 

podílové tak investiční fondy a jsou zakládány na omezenou dobu maximálně 10 let, 

s výjimkou fondů kvalifikovaných investorů, které mohou být vzhledem ke své 

specifické povaze investorů založeny na dobu neurčitou.12 

 

1.3.2 Investiční a podílový model fondů 
 

Dalším kritériem pro dělení fondů je právní forma, podle které mohou fondy 

nabývat podoby investičních nebo podílových fondů.  

Investiční fondy vznikají ve formě samostatných právnických osob a mají tak 

právní subjektivitu. Od investorů shromažďují peněžní prostředky formou upisování 

akcií. Tyto shromážděné prostředky se následně stávají majetkem fondu a samotní 

investoři se stávají akcionáři investičního fondu. Z pozice akcionáře může investor 

využít svá hlasovací práva a podílet se tak na řízení fondu a spoluurčovat jeho investiční 

strategii. 

Na druhou stranu podílové fondy jsou pouze sdružením majetku bez právní 

subjektivity a jako takové jsou zakládány a obhospodařovány správcovskou společností, 

která také shromažďuje peněžní prostředky do fondu vydáváním podílových listů 

                                                
10 MOŽDIÁKOVÁ, Michaela. Kolektivní investování. In RADVAN, Michal et al. Právo kapitálového 

trhu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 53. 
11 Zkratka pochází z francouzského názvu Societe d'Investissement a Capital Variable. 
12 MOŽDIÁKOVÁ, Michaela. Kolektivní investování. In RADVAN, Michal et al. Právo kapitálového 

trhu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 54. 
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daného podílového fondu. Investor se na rozdíl od investičního fondu nestává 

akcionářem, ale podílníkem a nemá tak žádná práva umožňující mu ovlivňovat 

rozhodování o směřování podílového fondu. 

  
 Fondy kolektivního investování mohou být dále děleny na ty fondy, které mají 

právní subjektivitu a fondy, které nikoliv. Dále na fondy samosprávné a nesamosprávné, 

podle toho, zda svou správu vedou sami nebo je obhospodařuje správcovská společnost. 

Kromě toho můžeme fondy rozdělit podle doby, na kterou byly založeny, a to na dobu 

určitou a neurčitou. Fondy kolektivního investování se dají také rozdělit na fondy 

určené veřejnosti a ostatní fondy (o tomto rozdělení bude pojednáno více v následující 

kapitole) nebo na základě ekonomických kritérií podle skladby portfolia na fondy 

cenných papírů, realitní a speciální fondy. O typologii fondů kolektivního investování 

by se jistě dalo napsat mnohem víc, ale jelikož to není předmětem této diplomové práce, 

výše uvedené členění postačí. 

 

1.4 Motivace k investování prostřednictvím fondů 
 

 Základní motivací k investování peněžních prostředků je jednoduše dosažení 

výnosu, domácnosti vytvářejí úspory odkládáním přebytků svých příjmů a od 

investování očekávají zhodnocení těchto úspor pro pozdější použití při neočekávaných 

situacích či pro udržení životního standartu v důchodovém věku. Na otázku, co tvoří 

hlavní důvody pro výběr investování formou fondů kolektivního investování, odpovím 

rozpracováním hlavních kladů, ale také záporů, se kterými se investor při kolektivním 

investování setkává, zejména ve srovnání s individuálním investováním. 

 Pro individuálního, o investice se nezajímajícího, investora je největší výhodou 

kolektivního investování jeho jednoduchost, pohodlnost a časová nenáročnost. Bez toho 

aniž by se investor jakkoli zajímal o finanční trh nebo aniž by musel vynakládat čas 

vyhledáváním investičních příležitostí a dalším sledováním provedených investic, může 

pomocí zkušeného prostředníka – instituce kolektivního investování investovat do 

širokého spektra aktiv. Musílek13 a mnoho dalších vidí výhodu kolektivního investování 

                                                
13 MUSÍLEK, Petr. Trhy cenných papírů. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, 2011. s. 437. 
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v lepším rozložení rizik, zajištění likvidity14 a  profesionální správě majetku správci 

fondu, kteří díky odborným znalostem, lepšímu přístupu k informacím a moderním 

analytickým nástrojům provádějí kvalifikovanější rozhodnutí než individuální investor. 

S tímto názorem nesouhlasí Jílek,15 který považuje odbornost správců fondů za 

přeceňovanou s tím, že investice podle „selského rozumu“ přináší větší výnosnost. A 

doplňuje tvrzeními, že diverzifikovat může jednoduše i individuální investor, např. 

v případě akciového portfolia koupí různých titulů; a že likvidita je v případě 

kolektivního investování daleko nižší (vykoupení podílových listů do 15 dnů) než u 

investic individuálního investora (běžně do 3 dnů). Ačkoli nemohu říci, že s Jílkem ve 

všem zásadně nesouhlasím, přikláním se více k názoru Musílka, hlavně mám za to, že 

díky velkému množství nashromážděného majetku dokáže fond kolektivního 

investování diverzifikovat riziko efektivněji než individuální investor, a že individuální 

investor je schopen provádět uvážené a výnosné investice pouze po získání alespoň 

minimálního vzdělání a po jistě mnoha letech zkušeností v oblasti investování. 

Za určitá negativa kolektivního investování je považováno placení poplatků 

správcovské společnosti, o které je potom výnosnost investice menší. Nicméně je na 

místě si uvědomit, že subjekt kolektivního investování je podnikatelem a investorovi 

poskytuje službu, za kterou pochopitelně požaduje zaplatit. Další negativum je viděno 

ve ztrátě investiční volnosti, kdy investor nemůže ovlivňovat, do jakých aktiv bude fond 

investovat. K tomu lze poznamenat, že většina fondů je zaměřena na určitý druh aktiv a 

ve statutu musí mít určenou svou investiční politiku, a že investor se právě vzdal a 

přenechal rozhodování o tom, kam investovat kvalifikovanějším investičním správcům. 

  

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

Publishing, 2004. s. 312. 
15 JÍLEK, Josef. Akciové trhy a investování. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. s. 442-443.  
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2 Česká právní úprava kolektivního investování  
 

Oblast kolektivního investování upravuje zákon 189/2004 Sb. o kolektivním 

investování (dále jen „ZKI“), který nabyl účinnosti 1. května 2004, dne, kdy Česká 

republika vstoupila do Evropské unie. ZKI tak odráží evropskou úpravu kolektivního 

investování, jeho prostřednictvím byla do českého právního řádu transponována 

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

předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných 

papírů16  (dále jen „UCITS“ směrnice) ve znění novel UCITS III.17  

Tak jak se v průběhu doby měnila UCITS směrnice, byl novelizován také ZKI, 

do kterého byly postupně transponovány změny podoby směrnice UCITS. Dne 15. 

července 2011 nabyla účinnosti novela ZKI č. 188/2011 Sb. transponující do ZKI 

novinky přinesené zatím nejnovější UCITS IV.18 Dne 3. června Evropská komise 

zveřejnila návrh revize směrnice UCITS IV, tzv. UCITS V, který má za úkol hlavně 

harmonizovat úpravu UCITS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU o 

správcích alternativních investičních fondů (AIFMD). 

 

2.1 Kolektivní investování jako podnikatelská činnost 
 

Ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) ZKI definuje kolektivní investování jako 

„podnikání, jehož předmětem je shromažďování peněžních prostředků upisováním akcií 

investičního fondu nebo vydáváním podílových listů podílového fondu, investování na 

principu rozložení rizika a další obhospodařování tohoto majetku.“  

  

                                                
16 Anglicky Council directive on the coordination of laws, regulations and administrative provisions 

relating to undertakings for collective investment in transferable securuties.  
17 UCITS III přijatý v prosinci 2001 tvoří směrnice č. 2001/107/ES tzv. manažerská a směrnice č. 

2001/108/ES tzv. produktová směrnice. 
18 Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2009/65/ES, o koordinaci právních a správních předpisů 

týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů, známá pod názvem 

UCITS IV je přepracovanou a novelizovanou úpravou původní směrnice UCITS z roku 1985. 

Přepracovaná verze směrnice UCITS tak reaguje na nemalé změny finančního trhu 21. století. 
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Předmětem podnikání institucí kolektivního investování jsou tedy tyto hlavní 

činnosti:   

• shromažďování peněžních prostředků, 

• jejich následné investování a  

• další obhospodařování majetku. 

Od investorů mohou být peněžní prostředky shromažďovány jen formami, které 

dovoluje zákon, konkrétně upisováním akcií investičního fondu nebo vydáváním 

podílových listů podílového fondu.  

Kolektivní investování je zvláštním druhem podnikatelské činnosti, která je 

vyloučena ze živnostenského podnikání.19 K provozování činnosti kolektivního 

investování je proto třeba zvláštního povolení (licence) regulatorního orgánu – České 

národní banky (dále jen „ČNB“). Jakékoliv shromažďování peněžních prostředků od 

veřejnosti s úmyslem jejich společného investování nebo samotné investování takto 

shromážděných prostředků, které není vykonáváno podle ZKI je tímto zákonem 

výslovně zakázáno a běžně se označuje jako tzv. černé kolektivní investování.20  

Od černého kolektivního investování je nutné odlišovat neregulované kolektivní 

investování, prostřednictvím kterého nejsou shromažďovány peněžní prostředky od 

veřejnosti, a tak podle ústavní zásady „co není zakázáno, je dovoleno“ výkon této 

činnosti není zakázán.21 Na principu neregulovaného investování fungují tzv. investiční 

kluby (více viz kapitola 6). Zákonodárce touto právní úpravou vyhradil činnost 

kolektivního investování pouze regulovaným subjektům. Nicméně sporným se jeví 

výjimka ze zákazu stanovená v § 2a odst. 3 písm. g) ZKI, kdy neregulované subjekty 

mohou shromažďovat peněžní prostředky a následně je investovat v rámci nabízení 

cenných papírů veřejnosti podle zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém 

trhu (dále jen „ZPKT“).22 

 

                                                
19 § 3 odst. 3 písm. 1) zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. 
20 § 2a odst. 1 písm. b) ZKI. 
21 MOŽDIÁKOVÁ, Michaela. Kolektivní investování. In RADVAN, Michal et al. Právo kapitálového 

trhu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 51. 
22 K tomu více ŠEBESTOVÁ, Alena; PIHERA, Vlastimil. Nová úprava kolektivního investování. Právní 

rozhledy. 2006, roč. 14, č. 14, s. 499-505. 
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2.2 Instituce kolektivního investování v České republice 
 
2.2.1 Investiční společnost 
 

Investiční společnost23 je jedním ze subjektů, jejímž výhradním předmětem 

podnikání je kolektivní investování. Investiční společností se může stát pouze právnická 

osoba založená jako akciová společnost, která vydává jen akcie na jméno, se sídlem a 

skutečným sídlem na území České republiky, její založení nesmí proběhnout formou 

veřejné nabídky akcií. Obchodní firma takové investiční společnosti musí obsahovat 

nejen dovětek, že se jedná o akciovou společnost, ale podle ZKI musí obsahovat také 

označení „investiční společnost“, jehož používání je výlučným právem a žádná jiná 

osoba toto označení používat nesmí.  

K tomu, aby investiční společnost mohla vykonávat svou činnost, je nutné 

povolení ČNB.24 Zákon nedovoluje změnu předmětu podnikání investiční společnosti a 

není ani přípustné, aby se investiční společností stala akciová společnost, která vznikla 

s jiným předmětem podnikání než kolektivní investování s tím, že by následně změnila 

či doplnila svůj předmět podnikání. Důvodem je ochrana investorů formou eliminace 

rizika, že by investiční společnost byla zatížena závazky z předchozího podnikání v jiné 

oblasti.25 

Hlavní činnost investiční společnosti spočívá ve vytváření a obhospodařování 

podílových fondů nebo v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o 

obhospodařování. Výjimečně ZKI dovoluje možnost, aby kromě kolektivního 

investování investiční společnost obhospodařovala majetek zákazníka, pokud je součástí 

takového majetku investiční nástroj. V rámci takového obhospodařování může 

investiční společnost uschovávat a spravovat cenné papíry a poskytovat investiční 

poradenství, tedy činnosti s kolektivním investování související.  

                                                
23 § 14 – § 19 ZKI.  
24 § 60 ZKI. 
25 POSPÍŠILOVÁ, Alena; POSPÍŠIL, Michal. Cenné papíry a podnikání na kapitálovém trhu. Vyd. 1. 

Praha: Vysoká škola aplikovaného práva, 2006. s. 108. 
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Vlastní kapitál investiční společnosti musí v českých korunách dosahovat v době 

povolení k činnosti výše ekvivalentní 125 000 EUR, a po celou dobu existence 

investiční společnosti nesmí vlastní kapitál klesnout pod tuto hodnotu.26 

 

2.2.2 Investiční fond 
  

Druhým z právních subjektů kolektivního investování je investiční fond.27 

Investiční fond může být založen jen jako nově vznikající akciová společnost s jediným 

předmětem podnikání – kolektivní investování. Český právní řád nedovoluje otevřenou 

formu investičního fondu a tak může investiční fond vznikat jako fond uzavřený a na 

dobu určitou, a to maximálně na 10 let (výjimku tvoří fond kvalifikovaných investorů, 

který může být zakládán na dobu neurčitou). Podobně jako u investiční společnosti musí 

obchodní firma investičního fondu povinně obsahovat označení „uzavřený investiční 

fond“ a ani investiční fond nemůže být založen na základě veřejné nabídky akcií. Od 

investorů shromažďuje fond peněžní prostředky formou upisování akcií a investoři se 

tak stávají akcionáři investičního fondu s právy hlasovat na valné hromadě a ovlivňovat 

investiční politiku fondu.  

Investiční fond může fungovat jako fond samosprávný, kdy je správa fondu 

vykonávána jeho vlastním managementu nebo jako nesamosprávný fond, tehdy je jeho 

správa svěřena investiční společnosti na základě smlouvy o obhospodařování.28 To zda 

se jedná o samosprávný či nesamosprávný fond ovlivňuje nezbytnou výši vlastního 

kapitálu požadovaného zákonem. Vlastní kapitál samosprávného fondu musí dosahovat 

v době udělení povolení částky v českých korunách ekvivalentní alespoň 300 000 

EUR,29 zato pro nesamosprávný fond tento požadavek stanoven není, jelikož je 

obhospodařován investiční společností a postačí vytvoření základního kapitálu ve výši 

2 000 000 Kč.30 Do jednoho roku od udělení povolení musí vlastní kapitál fondu 

kolektivního investování dosáhnout částky alespoň 50 000 000 Kč.31   
                                                
26 § 69 odst. 1 ZKI.  
27 §4 a §5 ZKI. 
28 REJNUŠ, O. Peněžní ekonomie (finanční trhy). 4. aktualiz. vyd. Brno : Cerm, 2008. s. 107. 
29 § 70 odst. 1 ZKI. 
30 § 162 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník. 
31 § 70 odst. 2 ZKI. 
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Terminologie ohledně subjektů kolektivního investování se v českém a 

evropském právu rozchází. Český pojem investiční fond jak jej definuje ZKI obsahově 

odpovídá termínu v evropském právu označovanému anglicky jako „investment 

company“, tedy investiční společnost. Naopak investiční společnost podle ZKI, tedy 

subjekt, který vytváří a obhospodařuje podílové fondy a může obhospodařovat také 

investiční fondy, odpovídá v evropském právu definici „management company“, tedy 

správcovské společnosti.  

Už podle věcného návrhu ZKI, který měl nahradit tehdejší zákon č. 248/1992 

Sb. o investičních společnostech a investičních fondech, měla být terminologie 

investiční společnosti a investičního fondu uvedena v soulad s terminologií evropskou, 

leč se tak z nepochopitelných důvodů nestalo.32 A co je nejvíce zarážející, žádaná 

změna terminologie se nechystá ani v novém připravovaném zákoně o investičních 

společnostech a investičních fondech, který nahradí ZKI. 

 

2.2.3 Podílový fond  

 
Dalším z institucí kolektivního investování je podílový fond.33 Podílový fond je 

účelové sdružení majetku bez právní subjektivity, není právnickou osobou, a proto jej 

vždy musí obhospodařovat investiční společnost, právně a účetně podílový fond 

vystupuje jako organizační jednotka investiční společnosti, která jej spravuje. Investiční 

společnost do fondu shromažďuje peněžní prostředky prostřednictvím vydáváním 

podílových listů.34 Majetek takto shromážděný zůstává společným vlastnictvím všech 

investorů – podílníků, a to bez toho aniž by se uplatnila občanskoprávní úprava 

spoluvlastnictví. Investiční společnost veškeré obhospodařování podílového fondu 

provádí svým jménem na účet podílníků. Podílový fond může vznikat jako fond 

otevřený i uzavřený, platí pro ně obecná charakteristika otevřených a uzavřených fondů 

viz předchozí kapitola.  

                                                
32 FISCHER, Václav. Kolektivní investování po evropsku. peníze.cz [online]. 4. 12. 2003 [cit. 2012-11-

28]. Dostpný z WWW: < http://www.penize.cz/investice/16304-kolektivni-investovani-po-evropsku> 
33 § 6 - § 9 ZKI. 
34 KOTÁB, Petr. Subjekty finančního trhu. In BAKEŠ, Milan et al. Finanční právo. 5. uprav. vyd.  Praha, 

C. H. Beck, 2009. s. 457. 
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2.3 Standardní a speciální fondy 
 

Fondy kolektivního investování jsou rozděleny zákonem podle míry regulace na 

fondy standardní a speciální.  

 

2.3.1 Standardních fondy 
 

Standardní fond je takový fond, který splňuje požadavky práva EU, konkrétně 

směrnice UCITS IV, proto bývá také nazýván „UCITS fond“. Standardní fond 

shromažďuje peněžní prostředky od veřejnosti a může mít formu pouze otevřeného 

podílového fondu.35 Standardní fond může investovat pouze do zákonem stanovených 

likvidních aktiv36 a je poměrně přísně regulován podrobným popisem limitů investování 

týkajících se rozložení rizika,37 tj. jaké množství prostředků v poměru k celkovému 

majetku  fondu může standardní fond investovat do jednotlivých aktiv. 

Cílem přísné regulace je ochrana investorů, jelikož standardní fondy jsou 

primárně určené široké veřejnosti. Standardní fondy se tak vyznačují vysoce bezpečným 

způsobem ukládání peněz s nízkými riziky ztráty. Na druhou stranu vzhledem 

k rigidnější právní úpravě a konzervativnímu způsobu investování poskytují také nižší 

výnos, než jak je tomu u fondů speciálních. 

Podmínky na regulaci standardních fondů se uplatňují stejně ve všech členských 

státech Evropské unie. Díky této harmonizaci je umožněno standardním fondům, 

v souladu se zásadou volného pohybu služeb a kapitálu, využívat „jednotného pasu“, tj. 

jednotné evropské licence umožňující vykonávat činnost kolektivního investování i 

v dalších členských státech EU, než ve kterých získaly své povolení.38 

 

2.3.2 Speciální fondy 
 
Na rozdíl od standardních fondů nepodléhají speciální fondy tak přísné regulaci co se 

týče diverzifikace rizik a toho, do jakých instrumentů budou investovat, těší se tak 

                                                
35 § 24 ZKI. 
36 § 26 ZKI. 
37 § 27 - § 30a ZKI. 
38 KOTÁB, Petr. Subjekty finančního trhu. In BAKEŠ, Milan et al. Finanční právo. 5. uprav. vyd.  Praha, 

C. H. Beck, 2009. s. 459. 
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poměrně velké volnosti při utváření své investiční politiky. Na druhou stranu 

nepodléhají speciální fondy pravidlům směrnice UCITS IV a nejsou nijak 

harmonizovány právem EU (označují se jako non-UCITS fondy), jejich úprava je 

ponechána na jednotlivých členských státech. Speciální fondy tak nemohou využívat 

jednotné licence evropského pasu, a proto chtějí-li vykonávat činnost kolektivního 

investování a nabízet cenné papíry veřejnosti v jiných členských státech EU, musí 

v každém takovém státě žádat tamní orgán dohledu o povolení. 

 Speciální fondy mohou vznikat jak v uzavřené tak v otevřené formě, jako 

investiční i jako podílové fondy39 a podle rizikovosti jsou rozděleny na fondy 

shromažďující peněžní prostředky od veřejnosti, které sice podléhají určité regulaci, ale 

mírnější než standardní fondy a dále na fondy kvalifikovaných investorů, na které 

dopadá regulace minimální (těmto fondům je věnován prostor v následující kapitole). 

Speciálními fondy, které shromažďují prostředky od veřejnosti, jsou:  

• speciální fond cenných papírů,  

• speciální fond nemovitostí a  

• speciální fond fondů. 

Jelikož má práce je zaměřena na speciální fondy kvalifikovaných investorů, tato 

základní specifikace speciálních fondů určených veřejnosti postačí a není nutné se jimi 

podrobněji zabývat.  

 

 

  

                                                
39 Výjimkou je fond nemovitostí, který může být vytvořen pouze jako otevřený podílový fond podle § 53 

odst. 1 ZKI. 
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3 Speciální fondy kvalifikovaných investorů 
  

Novelou ZKI č. 224/2006 Sb. byl vytvořen nový druh speciálních fondů, tj. fond 

kvalifikovaných investorů, který nahradil fond rizikového kapitálu, speciální fond 

derivátů, speciální fond zvláštního majetku a speciální fond smíšený. Do doby přijetí 

novely byly tyto rizikovější fondy nabízeny široké veřejnosti pouze s limitací minimální 

investice do fondu 2 mil. korun, resp. 10 mil. korun.  Novela tak odstranila jeden 

z tehdejších definičních znaků kolektivního investování – shromažďování peněžních 

prostředků od veřejnosti a rozdělila speciální fondy na ty, které jsou nabízené veřejnosti 

a takové, které jsou určeny kvalifikovaným investorům. Přesto speciální fondy 

kvalifikovaných investorů byly svázány množstvím omezení a restrikcí s cílem ochrany 

investorů. To v ničem neodpovídalo profesionální povaze kvalifikovaných investorů, 

kteří jsou považováni za dostatečně zkušené a znalé a tudíž tuto obezřetnou ochranu 

nepotřebují. Důležité změny přinesla až novela ZKI č. 230/2009 Sb., která umožnila 

zakládat fondy kvalifikovaných investorů na dobu neurčitou, dovolila vytvoření a 

navyšování základního kapitálu pomocí nepeněžitých vkladů a uvolnila povinnosti 

depozitáře ve vztahu k fondu. 

 

3.1 Definice kvalifikovaného investora 
 

Než v následující části vymezím kvalifikovaného investora, jak je používán ZKI, 

je nutné jej odlišit od pojmů, které ač podobné, ne však totožné, jsou s kvalifikovaným 

investorem často zaměňovány, tj. institucionální investor, profesionální zákazník a 

porovnám, jak je definován kvalifikovaný investor podle ZPKT. 

Institucionální investor podle Slovníku bankovnictví, pojišťovnictví a 

kapitálových trhů je „… investor ztělesněný velkou právnickou osobou (firma, 

pojišťovna, banka, penzijní fond, investiční nebo podílový fond, nadace), jež disponuje 

obrovským finančním majetkem a profesionálními správci majetku…“.40 Profesionálně 

se zabývá investiční činností a je tak stavěn do opozice k individuálnímu investorovi, u 

                                                
40 Slovník bankovnictví, pojišťovnictví a kapitálových trhů. 1. vyd. Praha: Public History, 1998, s. 135. 
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kterého není investování hlavní výdělečnou činností.41 Podle zákona č. 15/1998 Sb. o 

dohledu v oblasti kapitálového trhu se termínem institucionální investor rozumí:  

„a) banka provádějící obchody na vlastní účet s investičními nástroji na kapitálovém 

trhu, investiční společnost, investiční fond, penzijní fond a pojišťovna;  

b) zahraniční osoba oprávněná podnikat ve stejných oborech na území České republiky 

jako osoby uvedené pod písmenem a).“  

Pojem profesionální zákazník je upraven ustanoveními § 2a a 2b ZPKT, jedná se 

o okruh subjektů, které vzhledem ke svému postavení na kapitálovém trhu mají odborné 

znalosti, zkušenosti, personální a kapitálové vybavení a často se jedná o subjekty 

vykonávající v této oblasti podnikatelskou činnost, např. banka, spořitelní nebo úvěrní 

družstvo, obchodník s cennými papíry, také ČNB, státy.42A za určitých okolností, může 

být za profesionálního zákazníka považován subjekt, který o to sám zažádá.43 Toto 

vymezení má za účel ochranu zákazníků poskytovatelů investičních služeb, bez 

zbytečného zatížení profesionálů.44 U profesionálního zákazníka se tak presumuje 

skutečnost, že tento zákazník má odborné znalosti a zkušenosti v oblasti investic 

dostatečné k tomu, aby činil vlastní investiční rozhodnutí a vyhodnocoval rizika, která 

podstupuje v souvislosti s investiční službou nebo obchodem s investičním nástrojem.45 

Pro účely ustanovení o veřejné nabídce, prospektu cenného papíru a podmínkách pro 

přijetí cenného papíru k obchodování na regulovaném trhu46 definuje ZPKT 

kvalifikovaného investora odkazem na vymezení profesionálního zákazníka v § 2a a 2b 

ZPKT. 

                                                
41 KOTÁB, Petr. Subjekty finančního trhu. In BAKEŠ, Milan et al. Finanční právo. 5. uprav. vyd.  Praha, 

C. H. Beck, 2009. s. 456. 

42 HUSTÁK, Zdeněk; ŠOVAR, Jan; FRANĚK, Michal et al. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. 

Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012. s. 39. 

43 § 2b ZPKT 

44 KOTÁB, Petr. Subjekty finančního trhu. In BAKEŠ, Milan et al. Finanční právo. 5. uprav. vyd.  Praha: 

C.H. Beck, 2009. s. 457. 

45 HUSTÁK, Zdeněk; ŠOVAR, Jan; FRANĚK, Michal et al. Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. 

Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2012. s. 45. 

46 § 34 odst. 3 ZPKT 
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Ustanovení § 56 odst. 1 ZKI definuje kvalifikovaného investora pouze nepřímo, 

tím že uvádí, jakým subjektům jsou speciální fondy kvalifikovaných investorů určeny, 

jsou to v prvé řadě sofistikovaní investoři: 

• banka, 

• spořitelní a úvěrní družstvo, 

• obchodník s cennými papíry, 

• investiční společnost do svého majetku, 

• investiční společnost do majetku v podílovém fondu, který obhospodařuje,  

• investiční fond, 

• penzijní fond, 

• pojišťovna, 

• zajišťovna, 

• zahraniční osoba odpovídající některé z osob uvedených v bodech výše, 

• osoba, která neposkytuje investiční služby ani není bankou a jejíž rozhodující 

činností je nabývání účastí na jiných právnických osobách nebo výkon některé 

činnosti bank, 

• stát nebo členský stát federace, 

• centrální banka, 

• Evropská centrální banka, 

• mezinárodní finanční instituce, 

a dále se za kvalifikovaného investora může považovat také právnická nebo fyzická 

osoba, která písemně prohlásí, že má zkušenosti s obchodováním s cennými papíry. Tato 

část ustanovení se zdá být poněkud sporná, jelikož určitý fond kvalifikovaných 

investorů může investovat do zcela jiných aktiv, se kterými investor nemusí mít 

zkušenosti.47 Tuto nesrovnalost se snažila napravit dnes zrušená vyhláška ČNB č. 

482/2006 Sb. povinností uvést ve statutu fondu „podrobnosti o způsobu ověření 

zkušeností investorů s investováním do aktiv, na které se investiční politika fondu 

zaměřuje.“ Tato ustanovení bylo velmi kritizováno, jelikož ukládalo fondům zjevně 

                                                
47 V současné době se většina speciálních fondů kvalifikovaných investorů zaměřuje na investice do 

nemovitostí. 
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nepřiměřené povinnosti a šlo tím nad rámec požadavků zákona,48 a proto se 

v nahrazující vyhlášce ČNB č. 193/2011 Sb. již neobjevuje. V praxi fondů 

kvalifikovaných investorů tak stačí, aby investor prohlásil formou čestného prohlášení, 

že dané zkušenosti má. Přičemž podle mého názoru měl zákonodárce už dávno změnit 

ustanovení § 56 odst. 1 písm. p) na „…prohlásí, že má zkušenosti s obchodováním aktiv, 

na které se zaměřuje investiční politika fondu.“  

 

3.2  Podoba fondů kvalifikovaných investorů 
 

Fondy kvalifikovaných investorů mohou vznikat ve formě otevřených či 

uzavřených podílových fondů nebo ve formě uzavřených investičních fondů. 

Skutečnost, že podílový fond ke své činnosti potřebuje investiční společnost jako 

obhospodařovatele jej staví do mírně nevýhodné pozice, protože fond sám si pak 

nemůže určovat, do jakých aktiv bude investovat a ovlivňovat tak svou investiční 

politiku. Fond kvalifikovaných investorů musí mít vždy alespoň 2 a nanejvýše 100 

investorů49 a každý investor musí do fondu vložit vstupní investici v minimální hodnotě 

1 000 000 Kč, nebo v jiné směnitelné měně odpovídající této částce.50  

V předchozí podkapitole je vymezeno, jaké subjekty jsou považovány za 

kvalifikované investory a mohou tak investovat prostřednictvím fondů kvalifikovaných 

investorů. Tento okruh investorů se může pro jednotlivé fondy dále zúžit, pokud tak 

stanoví jeho statut stanovením kritérií, které investor musí splnit, aby mohl do fondu 

investovat. To umožňuje fondu kvalifikovaných investorů mít kontrolu nad svou 

                                                
48 PEŠEK, Tomáš; DAVID, Josef. Investiční fondy kvalifikovaných investorů. Právní rádce [online]. 19. 

12. 2006 [cit. 2012-11-16]. Dostupný z WWW: <http://pravniradce.ihned.cz/c1-20014310-investicni-

fondy-kvalifikovanych-investoru> 

49 § 56 odst. 3 ZKI. Výjimka z minimálního počtu investorů je stanovena v případě mezinárodní 

organizace, státu či subjektu podřízeného ústřednímu orgánu státní správy jako jediného investora. 

Výjimku z maximálního počtu investorů povoluje na žádost ČNB. 

50 § 56 odst. 4 ZKI 
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investorskou platformou a dovolit „vstup“ do fondu pouze velmi úzce profilované 

skupině investorů, např. pouze osobám, které přísluší k jednomu koncernu.51 

 Fondy kvalifikovaných investorů jakožto nejméně státem regulované fondy 

českého kolektivního investování jsou v ZKI upraveny sporadicky v § 56 a § 57. Těžiště 

pravidel, kterými je fond kvalifikovaných investorů povinen se řídit je jeho statut. 

Statut, jakožto základní dokument, který jsou povinny mít všechny fondy kolektivního 

investování, musí obsahovat základní informace o fondu, o způsobu jakým investuje a 

další informace, které umožní investorovi posouzení, zda do fondu bude investovat.52  

  

3.3 Liberalizace fondů kvalifikovaných investorů 
 

Novela ZKI č. 230/2009 Sb. přinesla zásadní změny v souvislosti s liberalizací 

fondů kvalifikovaných investorů. Jednou z těchto změn bylo zrušení časového limitu 10 

let pro trvání investičního fondu kvalifikovaných investorů, a fond kvalifikovaných 

investorů tak může být zakládán na dobu neurčitou.53 Účelem tohoto limitu byla 

ochrana investorů, resp. zajištění likvidity jejich investic. Akcionář tak měl jistotu, že 

svou investici bude moci za odpovídající cenu v rozumné době zpeněžit.54 Tato úprava 

neodpovídala profesionální povaze kvalifikovaných investorů, kteří sami dokážou 

zhodnotit investiční rizika a ochránit tak svá práva, navíc v případě investic 

dlouhodobého charakteru, pro které by povinné zrušení fondu bylo nevýhodné.55 Právní 

řád sice umožňoval s povolením ČNB fúzi s jiným „mladším“ investičním fondem, 

                                                
51 Úřední sdělení České národní banky ze dne 12. ledna 2007 k některým otázkám kolektivního 

investování v souvislosti s novelou zákona o kolektivním investování č. 224/2006 Sb. s. 3. 

52 Statutem fondů kolektivního investování a jeho náležitostmi se podrobněji zabývá vyhláška ČNB č. 

193/2011 Sb. o minimálních náležitostech statutu fondu kolektivního investování a podmínkách pro 

užívání označení krátkodobý fond peněžního trhu a fond peněžního trhu (dále jen „vyhláška o statutu). 
53 § 4 odst. 5 ZKI. 

54 Úřední sdělení České národní banky ze dne 12. ledna 2007 k některým otázkám kolektivního 

investování v souvislosti s novelou zákona o kolektivním investování č. 224/2006 Sb., částka s. 2. 

55 PEŠEK, Tomáš; DAVID, Josef. Investiční fondy kvalifikovaných investorů. Právní rádce [online]. 19. 

12. 2006 [cit. 2012-11-16]. Dostupný z WWW: <http://pravniradce.ihned.cz/c1-20014310-investicni-

fondy-kvalifikovanych-investoru> 
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čímž by se doba trvání výsledného fondu prodloužila. Nicméně toto řešení bylo 

administrativně nákladné, pokud by totiž investoři chtěli pokračovat v investování do 

„stejného“ fondů déle než 10 let, museli by vytvořit nový investiční fond, se kterým by 

původní fond fúzoval.   

Novela č. 230/2009 Sb. přinesla možnost použití také nepeněžitých vkladů při 

zakládání investičního fondu kvalifikovaných investorů jako jeden z další kroků 

postupné liberalizace těchto fondů. Dříve nebylo možné splácet ani zvyšovat základní 

kapitál investičního fondu nepeněžitými vklady s tím, že jednou z podmínek povolení 

činnosti investičního fondu bylo splacení základního kapitálu pouze peněžitými 

prostředky. Jedině investiční společnost (jako nově vznikající akciová společnost) 

mohla splatit základní kapitál také nepeněžitými vklady a to pouze takovými, jejichž 

hodnota je zjistitelná a které mohou být využity ve vztahu k předmětu podnikání 

společnosti.56  

Další uvolnění fondů kvalifikovaných investorů provedené novelou je možnost 

omezení nebo vyloučení kontroly depozitáře v určitých oblastech, o čemž bude 

pojednáno v následující kapitole. 

Další novela ZKI č. 188/2011 Sb. umožnila změnit předmět podnikání 

investičního fondu kvalifikovaných investorů57 a dovoluje tak vystoupení investorů 

prostřednictvím transformace fondu na běžnou akciovou společnost, jejíž akcie poté 

mohou být přijaty k obchodování na regulovaném trhu.58 K této změně je třeba souhlasu 

všech akcionářů, rozhodnutí valné hromady pak nabývá účinnosti dnem uvedeným 

v rozhodnutí ČNB o odnětí povolení k činnosti investičního fondu. Investorům je tak 

umožněno využít již založenou akciovou společnost i k jiným účelům bez zbytečných 

                                                
56 § 59 odst. 2 obchodního zákoníku. 

57 § 97a ZKI. 

58 HUSTÁK, Zdeněk. Komentář k aktuální novele zákona o kolektivním investování. epravo.cz [online]. 

26. 8. 2011 [cit. 2012-11-20]. Dostupný z WWW: http://www.epravo.cz/top/clanky/komentar-k-aktualni-

novele-zakona-o-kolektivnim-investovani-76275.html> 
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administrativních a finančních nákladů. Rozhodnutí o změně předmětu podnikání je 

možno nejdříve učinit po 6 letech od vzniku fondu.59 

 

3.4 Nabídka fondů investorům 
 
  Jelikož jsou fondy kvalifikovaných investorů určeny pouze profesionálním 

investorům, nesmí být investiční fond kvalifikovaných investorů založen formou 

veřejné nabídky akcií ani být veřejně nabízen nebo propagován. Při zakládání fondu 

však může být uveřejněna propagační upoutávka.60 Podle doporučení AKAT 

propagační upoutávka nesmí přerůst do formy reklamní kampaně a měla by být 

vydávána v podobě „tombstone“, tzn., že propagační upoutávka musí obsahovat 

informace hlavně o subjektu, který ji vydává a dále stručné informace o investiční 

politice fondu, jakým směrem je fond zaměřen a do jakých aktiv investuje; jakému 

specifickému okruhu investorů je fond určen; jaká je minimální částka vstupní investice 

(ta může být vyšší než minimum stanovené zákonem) a kontakt na osobu, se kterou se 

investor může spojit v případě zájmu o více informací. Propagační upoutávka nesmí 

uvádět míru předpokládané výnosnosti fondu. Fond kvalifikovaných investorů může být 

nabízen prostřednictvím osobní nabídky formou cíleného zasílání e-mailů, 

telefonického nabízení nebo nabízení na speciálních seminářích určených pouze pro 

stávající klienty. Tímto způsobem mohou být kvalifikovaným investorům poskytovány i 

detailní informace.61  

 

3.5 Investiční politika fondu 
 

Fond kvalifikovaných investorů není zákonem limitován, co se týče aktiv, do 

kterých může investovat, fondu je tedy dovoleno investovat do jakéhokoli typu aktiv 

                                                
59 ŠOVAR, Jan. Novinky podnikání českých speciálních fondů. Obchodněprávní revue. 2011, č.4, [OR 

4/2011]. s. 115.  

60 § 56 odst. 5 ZKI. 

61 Asociace pro kapitálový trh České republiky. Doporučení pro členy AKAT k poskytování informací o 

fondech kolektivního investování [online]. 25. 6. 2010 [cit. 2012-11-18]. Dostupný z WWW: < 

http://www.akatcr.cz/download/1422-doporuceni_k_fki_20100625.pdf> 
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pod podmínkou, že fond tento typ aktiv předem vymezí ve statutu.62 Na druhou stranu 

fond může investovat pouze do takových aktiv, u kterých je možné jejich ocenění a 

depozitář tak vůči nim může vykonávat svou kontrolní funkci.  

Jedním z pojmových znaků kolektivního investování je investování na základě 

principu rozložení rizika,63 tzn. investování do početnějšího množství aktiv. Tímto 

principem je investor chráněn proti vystavení riziku ztráty vyplývající z investice do 

jediného aktiva. Je zjevné, že kvalifikovaný investor tuto ochranu nepotřebuje a často 

vyhledává rizikovější aktiva na rozdíl od drobného investora. ČNB nepovolí činnost 

fondu kvalifikovaných investorů, pokud ve svém statutu stanoví vystavit svůj majetek 

riziku jediného aktiva, např. jediné nemovitosti nebo souboru propojených nemovitostí. 

Stejně se nemůže fond stát jedním ze společníků veřejné obchodní společnosti nebo 

komplementářem komanditní společnosti, protože by tím za veškeré závazky 

společnosti společně a nerozdílně ručil celým svým majetkem, jak stanovuje obchodní 

zákoník.64 Z pravidla investice do dvou na sobě nezávislých druhů aktiv už zákonnému 

ustanovené nerozporuje, je však otázkou, jestli přesto neprolamuje princip diverzifikace 

rizika. 

Fondy kvalifikovaných investorů nejběžněji směřují svou investiční politiku do 

oblasti nemovitostí a developmentu, tedy nákupu pozemků, výstavby a rekonstrukce 

budov a následně jejich prodeje. Ale samotnou výstavbu fond kvalifikovaných investorů 

vykonávat nemůže, jelikož zákon mu dovoluje mít jako jediný předmět činnosti 

kolektivní investování.65 V neposlední řadě je nutné připomenout, že fondy 

kvalifikovaných investorů, ač se mohou razantně podobat speciálním fondům 

nemovitostí, nejsou regulovány tolika pravidly a celou řadu záležitostí si mohou upravit 

ve svém statutu.  

  

                                                
62 § 56 odst. 2 písm. d) ZKI. 

63 § 2 odst. 1 písm. a) ZKI. 

64 Úřední sdělení České národní banky k některým otázkám kolektivního investování v souvislosti 

s novelou zákona o kolektivním investování č. 224/2006 Sb., ze dne 12. ledna 2007, částka 3/2007. s. 4. 

65 Ibid., s. 5. 
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4 Dohled nad fondy kvalifikovaných investorů 
 

V této kapitole se budu zabývat, jak nad oblastí kolektivního investování funguje 

právní dohled, jaké subjekty jej vykonávají a jaké jsou kompetence a nástroje těchto 

subjektů, s důrazem na dohled nad fondy kvalifikovaných investorů.  

 

4.1 Definice dohledu 
 

Nejprve se pokusím pojem dohled charakterizovat a vymezit jeho vzájemný 

vztah s pojmy dozor a kontrola. Je nutno poznamenat, že hranice mezi těmito pojmy 

není úplně ostrá, jejich význam se mnohdy překrývá a autoři je často používají 

promiscue. Dozorem je myšlena činnost, jejíž podstatou je nejprve pozorování určitých 

aktivit nebo stavu, následně zhodnocení zjištěných skutečností a případně stanovení 

opatření vedoucí ke splnění účelu, který dozorčí činnost sledovala.66 Jedná se o fázi 

pozorovací, hodnotící a fakultativní fázi aplikace nápravných a sankčních prostředků. 

Správní dozor se děje mimo rámec vztahů podřízenosti a nadřízenosti, tedy ve vnějších 

vztazích veřejné správy.67 Správní dozor v oblasti finančního trhu je pozitivním právem 

nazýván pojmem dohled. Termín dohled je používán tehdy, když dozorčí činnost je 

delegována na subjekty odlišné od státu, veřejnoprávní a soukromoprávní korporace či 

samosprávné instituce.68 Věcný obsah dozoru a dohledu je tedy stejný, s tím rozdílem, 

že dohled vykonává subjekt nezávislý na státu. Zato kontrolou se rozumí sledování 

určité činnosti a následné hodnocení a posuzování, zda je tato činnost prováděna 

v souladu s žádoucím stavem. Rozdíl mezi kontrolou a dozorem spočívá hlavně v tom, 

že kontrola iniciuje nápravu, ale sama se na ni už nepodílí.69 

  

                                                
66 STAŠA, Josef. Státní dozor. In HENDRYCH, D. et al. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha, 

C. H. Beck, 2009. s. 299. 

67 Ibid., s. 300. 

68 KARFÍKOVÁ, Marie; KOTÁB, Petr; VONDRÁČKOVÁ, Pavlína. Státní dozor a finanční kontrola. In 

BAKEŠ, Milan et al. Finanční právo. 5. uprav. vyd.  Praha: C.H. Beck, 2009. s. 52. 

69 Ibid., s. 73. 
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4.2 Státní dohled ČNB 
 

ČNB vznikla na základě Ústavy, její činnost podléhá zákonu 6/1993 Sb. o České 

národní bance, je veřejnoprávním subjektem nezávislým na státě a jsou jí svěřeny 

kompetence správního úřadu. Nabytím účinnosti zákona č. 57/2006 Sb. přebrala ČNB 

veškeré kompetence a agendu dohledu nad kapitálovým trhem, které dříve vykonávala 

Komise pro cenné papíry (dále jen „KCP“).  Dohled v oblasti kapitálového trhu, jako 

součást jednotného dohledu nad finančním trhem, je ČNB vykonáván podle obecného 

zákona č. 15/1998 Sb. o dohledu v oblasti kapitálového trhu a podle dalších speciálních 

zákonů. Konkrétně dohled nad subjekty kolektivního investování upravuje ZKI, který je 

tedy k zákonu č. 15/1998 Sb. předpisem lex specialis. 

  ČNB vykonává dohled nad dodržováním práv a povinností stanovených ZKI, 

právními předpisy jej provádějícími a dalšími nařízeními.70 Pod osobní působnost 

dohledu ČNB spadá:71 

• investiční společnost,72 investiční fond,73 zakladatel investiční společnosti nebo 

investičního fondu,74 

• depozitář,75 

• likvidátor a nucený správce investiční společnosti nebo investičního fondu, 

                                                
70 § 102 odst. 1 ZKI. 

71 § 102 odst. 2 a 3 ZKI. 

72 Subjektem dohledu je také zahraniční investiční společnost, pokud poskytuje své služby v České 

republice. 

73 Dohledu podléhá i zahraniční fond kolektivního investování při veřejném nabízení cenných papírů 

v ČR, dále dohledu podléhá banka nebo pobočka zahraniční banky, obchodník s cennými papíry nebo 

osoba uvedená v § 24 odst. 5 nebo v § 28 odst. 6 ZPKT, se kterou má zahraniční fond kolektivního 

investování uzavřenou smlouvu podle § 44 odst. 1 nebo § 58 ZKI. 

74 Zakladatel investiční společnosti nebo investičního fondu je subjektem dohledu pouze ode dne nabytí 

právní moci rozhodnutí o udělení povolení k činnosti investiční společnosti nebo povolení k činnosti 

investičního fondu do zápisu předmětu podnikání uvedeného v povolení do obchodního rejstříku.  

75 Depozitář je subjektem dohledu v rozsahu povinností, které mu ukládá ZKI. Dohledu podléhá také 

banka nebo pobočka zahraniční banky, které pro fond už nevykonávají činnost depozitáře a ZKI jim 

ukládá povinnosti.  
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• osoba, která bez povolení nebo souhlasu vykonává činnost, ke které tento zákon 

vyžaduje povolení nebo souhlas, a to v rozsahu této činnosti. 

 

4.2.1 Činnosti ČNB při výkonu dohledu 
 

Úkolem ČNB je prostřednictvím dohledu zajišťovat stabilitu finančního systému 

a rozvoj finančního trhu v České republice, kterého dosahuje zejména tím, že dbá na 

dodržování právních předpisů, přispívá k transparentnosti a konkurenceschopnosti na 

trhu, zvyšuje ochranu investorů a klientů a posiluje důvěru veřejnosti v kapitálový trh. 

Naplňování těchto úkolů ČNB spočívá v regulatorní činnosti (stanovení pravidel 

vydáváním prováděcích předpisů), licenční a povolovací činnosti (udělování povolení 

k činnostem provozovaných na kapitálovém trhu), dohledovou činností nad subjekty 

kapitálového trhu, ukládání nápravných opatření a sankcí při zjištění nedostatků v dané 

činnosti subjektů a shromažďování, zpracovávání a vyhodnocování informací sloužící 

k podpoře kapitálového trhu.76  

Ve vztahu k fondům kvalifikovaných investorů ČNB uděluje povolení k činnosti 

investičního fondu nebo vytvoření podílového fondu investiční společností.77 K získání 

povolení investičního fondu je nejdříve nutné založit novou akciovou společnost 

s jediným předmětem podnikání - kolektivní investování, (vytvoření investičního fondu 

z již existující akciové společnosti není přípustné). Tento krok samozřejmě odpadá při 

vytváření podílového fondu kvalifikovaných investorů, jakožto sdružení majetku bez 

právní subjektivity. V případě udělení povolení může následně akciová společnost podat 

žádost na zapsání investičního fondu do obchodního rejstříku. K žádosti o povolení 

činnosti fondu kvalifikovaných investorů žadatel připojuje také plán obchodní činnosti a 

statut, ve kterých stanoví, do jakých druhů aktiv bude investovat a jak nastaví limity pro 

rozložení rizik, aby je následně schválila ČNB. Dříve změny ve statutu fondu musely 

být předkládány ČNB ke schválení. To do značné míry ochromovalo flexibilitu fondů 

                                                
76 ČNB. Poslání České národní banky nad finančním trhem České republiky. [online]. [cit. 2012-11-21]. 

Dostupný z WWW: 

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

df> 

77 § 60 ZKI a následující.  



33 
 

kvalifikovaných investorů, pokud při jakékoli změny své investiční politiky, kam 

investovat a s jakým rizikem, musel fond projít schvalovací byrokracií. Novela ZKI č. 

188/2011 Sb. nově ruší tuto povinnost předkládat změny statutu ČNB ke schválení a 

zákonodárce tak ušel další krok na cestě postupné liberalizace fondů kvalifikovaných 

investorů.78   

Při zjištění nedostatků v činnosti subjektů kolektivního investování ČNB uloží 

opatření k nápravě nebo sankci, aby odpovídalo povaze a závažnosti pochybení. ČNB 

má ve své kompetenci množství nástrojů, např. může odejmout nebo změnit rozsah 

licence, změnit depozitáře, zavést nucenou správu79 nebo ukládat sankce ve formě 

pokut.80 

 

4.3 Privátní dohled depozitáře  
 

V oblasti kolektivního investování je dohled příznačný svou dvouinstančností, 

mimo ČNB je vykonáván také soukromoprávní osobou - depozitářem.  Termín 

depozitář označuje banku se sídlem na území ČR nebo zahraniční banku, která má na 

území ČR umístěnou pobočku, a které mají v bankovní licenci povolenou činnost 

depozitáře, se kterou investiční společnost nebo investiční fond uzavřely smlouvu o 

výkonu činnosti depozitáře (dále jen „depozitářská smlouva“). Depozitář je subjektem 

právně i majetkově odděleným od investiční společnosti či fondu, jehož majetek mu je 

svěřen. Úkolem depozitáře je opatrovat svěřený majetek, evidovat peněžní toky a 

kontrolovat činnost investiční společnosti nebo investičního fondu, zda je v souladu se 

ZKI a statutem. 81 Všechny fondy kolektivního investování musí mít svého depozitáře.82  

Funkci depozitáře mohou vykonávat pouze banky, a to jednak z důvodu 

možnosti kontroly toků finančních prostředků tvořících součást svěřeného majetku a 

dále díky bankovní licenci, která má garantovat profesionalitu a personální, ekonomické 

                                                
78 § 84a odst. 5 ZKI. 

79 § 103 ZKI a následující. 

80 § 119 ZKI a následující. 

81 § 20 odst. 1, 2 a 3 ZKI. 

82 § 3 odst. 1 ZKI. 
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a technického zázemí k výkonu činnosti depozitáře.83 V praxi se činností depozitáře 

zabývá zvláštní oddělení banky, které je sice organizačně a personálně odděleno, zato 

zůstává v úzkém propojení a kontaktu s pracovníky dalších oddělení.   

Výše zmíněný dvoustupňový systém dohledu znamená, že v dozorčí činnosti je 

angažována jak ČNB, tak depozitář, přičemž každý z nich vykonává dohled jiným 

způsobem. Způsob dohledu ČNB, jako orgánu vykonávajícímu jednotný dohled nad 

finančním trhem je popsán výše. Zato způsob dohledu depozitáře je zaměřen na rozdíl 

od ČNB na každodenní činnost subjektů kolektivního investování. Depozitář je 

podrobně seznámen s jejich činností, zejména má aktuální a detailní přehled o tocích 

prostředků svého klienta a zároveň přístup k těmto tokům.84 Depozitářův dohled se tím 

snaží omezit rizika vycházející z možnosti vzniku škody na svěřeném majetku 

ve spojitosti s protiprávním a neodpovědným jednáním investiční společnosti nebo 

investičního fondu.85 Na druhou stranu, depozitář jako soukromoprávní osoba 

poskytující služby na kapitálovém trhu komerčním způsobem podléhá stejně jako 

subjekty kolektivního investování dohledu ČNB. 

 

4.3.1 Zásady činnosti depozitáře 
 

Depozitář je při své činnosti povinen jednat v zájmu investorů či podílníků a 

s odbornou péčí.86 Hlavním principem a v podstatě účelem vytvoření funkce depozitáře 

je ochrana investorů a jejich majetku, který investovali do fondů kolektivního 

investování. Depozitář by měl svou činnost vykonávat v souladu s tímto principem a 

vždy posuzovat, zda jeho konkrétní počínání přispívá k ochraně investorů.  Ale ochrana 

také nesmí u investorů podporovat nezájem o způsob a výsledky správy svého majetku 
                                                
83 Metodika Komise pro cenné papíry: Zásady činnosti depozitáře (DEPZ) [online]. Květen 2003 [cit. 

2012-11-23]. Dostupný z WWW: < 

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/legislativni_zakladna/kolek

tivni_investovani/download/metodika_depz_20030523.pdf> 

84 DĚDIČ, Jan; KŘETÍNSKÝ Daniel; VACEK Libor. Zákon o investičních společnostech a investičních 

fondech: komentář. Vyd. 1. Praha: C.H. Beck, 2001. s. 230.  

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

Publishing, 2004. s. 294. 

86 §23 odst. 11 ZKI. 
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s tím, že by výlučně spoléhali na regulaci ČNB a depozitáře a podporovali morální 

hazard.87  

U kvalifikovaných investorů je potřeba ochrany daleko menší, protože se u nich 

předpokládají větší znalosti i iniciativa a volnější režim ohledně investiční politiky 

jejich fondu. Proto právní řád umožňuje také volnější režim kontroly depozitářem u 

těchto fondů.88 Fond kvalifikovaných investorů může v depozitářské smlouvě sjednat 

omezení nebo vyloučení kontroly depozitáře v určitých kontrolních oblastech.89 

Omezena nebo vyloučena může být pouze kontrolní činnost, to proto, aby byl svěřený 

majetek uchován v bezpečí a bylo zabráněno jeho zpronevěření. Zákonodárce tak stále 

trvá na úschově nebo jiném opatrování majetku fondu depozitářem. K tomu, aby 

depozitářská smlouva, která omezuje rozsah povinností depozitáře vůči fondu, nabyla 

účinnosti je nejdříve nutné, aby nabyl účinnosti statut, ve kterém jsou uvedeny 

podrobnosti odchylek a detailní popis alternativních kontrolních mechanismů.90 

 

Další z principů činnosti depozitáře je jednat s odbornou péčí. Pojem odborné 

péče jako neurčitý právní pojmem je chápán jako určité jednání, které se vyznačuje 

takovou různorodostí, že není možné jej přesně definovat v zákoně a je nutné ponechat 

tento pojem flexibilní a přístupný výkladu. Odborná péče nestojí sama o sobě jako 

povinnost, ale vždy se posuzuje ve vztahu k určité konkrétní činnosti. Sám pojem 

odborná péče ve svém názvu obsahuje odbornost a pečlivost, kterými je definována. 

                                                
87 Metodika Komise pro cenné papíry: Zásady činnosti depozitáře (DEPZ) [online]. Květen 2003 [cit. 

2012-11-23]. Dostupný z WWW: < 

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/legislativni_zakladna/kolek

tivni_investovani/download/metodika_depz_20030523.pdf> 

88 § 21 odst. 4 ZKI, zaveden novelou ZKI č. 230/2009 Sb.  

89 Jedná se o kontrolu, zda aktuální hodnota akcie nebo podílového listu fondu kolektivního investování je 

vypočítána v souladu se ZKI a statutem; provádění pokynů investičního fondu, investiční společnosti 

nebo jiné osoby, která obhospodařuje majetek fondu; kontrolu, zda výnos z majetku fondu je používán v 

souladu se ZKI a statutem; kontrolu postupu při oceňování majetku fondu, a zda majetek fondu je 

nabýván a zcizován v souladu se ZKI a statutem. 

90 ČNB. Často kladené dotazy: K omezení rozsahu činnosti depozitáře speciálního fondu kvalifikovaných 

investorů po novele zákona o kolektivním investování č. 230/2009 Sb. [online]. 25. 9. 2009 [cit. 2012-11-

25]. Dostupný z WWW: <http://www.cnb.cz/cs/faq/k_omezeni_rozsahu_cinnosti_depozitare.html> 
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Odbornost je chápána jako míra profesionality, tedy odborných znalostí a schopností, 

pečlivostí je rozuměno aktivní jednání a svědomitost. Vynaložení odborné péče 

depozitáře se vždy musí posuzovat individuálně, případ od případu, ve vztahu 

k podmínkám existujícím v době jednání. Depozitář, stejně jako ostatní poskytovatelé 

služeb na kapitálovém trhu by měl vykonávat svou činnost kvalifikovaně, poctivě, 

čestně, odpovědně a v nejlepším zájmu svých zákazníků.91 

 

4.3.2 Vymezení činností depozitáře 
 

Depozitář vykonává svou činnost v rámci ustanovení ZKI a prováděcí vyhlášky 

ČNB č. 195/2011 Sb. o činnosti depozitáře fondu kolektivního investování a ujednáních 

depozitářské smlouvy standardního fondu (dále jen „vyhláška o depozitáři“) a na 

základě smluvního vztahu založeného konkrétní depozitářskou smlouvou. Vzhledem 

k fondům kolektivního investování vystupuje depozitář ve dvou postaveních, jednak 

jako poskytovatel služeb, kdy zajišťuje servis nezbytný pro řádné fungování fondu, a 

také jako kontrolor, kdy vykonává nad fondem dohled.92 Činnostem depozitáře 

odpovídají povinnosti fondu kolektivního investování, díky kterým tak depozitář může 

tyto činnosti účinně vykonávat.  

V souvislosti s vykonáváním dohledu depozitáře v roli poskytovatele služeb je 

fond kolektivního investování povinen zřídit si u depozitáře bankovní účty, na které 

ukládá všechny získané peněžní prostředky, a prostřednictvím kterých provádí veškeré 

platby a výběry nebo převody těchto prostředků.93 Díky tomu, má depozitář přehled o 

všech peněžních prostředcích a může tak efektivně vykonávat povinnost evidence jejich 

                                                
91 Metodika Komise pro cenné papíry: Posuzování odborné péče (ODBP) [online]. Říjen 2004 [cit. 2012-

11-24]. Dostupný z WWW: 

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

ktivni_investovani/download/metodika_odbp_20041015.pdf> 

92 KOTÁB, Petr. Subjekty finančního trhu. In BAKEŠ, Milan et al. Finanční právo. 5. uprav. vyd.  Praha: 

C.H. Beck, 2009. s. 469. 

93 § 22 odst. 1 písm. a), c) a d) ZKI. 
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pohybu.94 Dále depozitář zajišťuje službu úschovy majetku,95 fond kolektivního 

investování má povinnost svěřit svůj veškerý majetek depozitáři do úschovy, a pokud to 

vylučuje povaha věci, umožnit depozitáři kontrolu stavu majetku.96 V neposlední řadě 

depozitář zajišťuje vypořádání obchodů s majetkem a provádí pokyny investiční 

společnosti, investičního fondu nebo jiné osoby obhospodařující jejich majetek. Tuto 

poslední „službu“ depozitáře může fond kvalifikovaných investorů vyloučit či omezit 

v depozitářské smlouvě. 

 

Kontrolní činnost depozitáře spočívá v takřka každodenním kontaktu 

s investičním fondem či investiční společností. Fond kolektivního investování předkládá 

depozitáři nejrůznější dokumenty potřebné k účinné kontrole97, hlavně svůj statut, 

podklady potřebné k evidenci svého majetku a další dokumenty.98 Depozitář je povinen 

provádět kontrolu aktivně, ne pouze pasivně sledovat účty. Předmětem kontroly je 

soulad činností investiční společnosti nebo investičního fondu se ZKI a statutem. 

Funkce depozitáře však nemůže suplovat činnost investiční společnosti nebo 

investičního fondu ani posuzovat vhodnost jejich investiční politiky. V žádném případě 

se tak nepřenáší odpovědnost za hospodaření fondu kolektivního investování na 

depozitáře, čehož se nejvíce obával depozitář v případě fondů kvalifikovaných 

investorů, kteří běžně využívají strategie s vyšší mírou rizika. Při vykonávání kontroly  

  

                                                
94 § 21 odst. 1 písm. b) ZKI. 

95 §21 odst. 1 písm. a) ZKI.  

96 § 22 odst. 1 písm. f) ZKI. 

97 Depozitář kontroluje, zda jsou určité činnosti či jednání fondu kolektivního investování v souladu se 

zákonem a se statutem. Jedná se o vydávání, rušení a odkupování akcií či podílových listů; dále činnosti, 

u kterých může fond kvalifikovaných investorů omezit rozsah kontroly depozitáře v depozitářské 

smlouvě, tj. výpočet aktuální hodnoty akcie či podílového listu fondu kolektivního investování, používání 

výnosu z majetku fondu, nabývání a zcizování majetku fondu a postup při oceňování majetku fondu. 

98 § 22 odst. 1 písm. b), g), h), i), j) a k) ZKI. 
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je depozitář povinen v mezích svých možností zabránit nezákonnému nakládání 

s majetkem tím, že neprovede pokyn, který k takovému nakládání směřuje.99 

  

                                                
99 Metodika Komise pro cenné papíry: Posuzování odborné péče (ODBP) [online]. Říjen 2004 [cit. 2012-

11-24]. Dostupný z WWW: 

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

ktivni_investovani/download/metodika_odbp_20041015.pdf> 
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5 Alternativy k českým fondům kvalifikovaných investorů 
 
5.1 Investiční kluby 
 

Na následujících stránkách se budu zabývat tím, jak jsou investiční kluby 

definovány, jakým způsobem fungují a zda je lze z pohledu zkušených investorů 

považovat za vhodnou alternativu k českým fondům kvalifikovaných investorů. 

Investiční kluby jsou zakládány malou skupinou fyzických osob, které 

shromažďují své peněžní prostředky s úmyslem je společně investovat. Tito investoři se 

většinou dobře znají a vzájemně si důvěřují, pravidelně se setkávají, aby prodiskutovali, 

schválili a dále sledovali svá investiční rozhodnutí. Výhodou investičního klubu je, že 

může investovat do nákladnějších projektů, než které by si mohl dovolit financovat 

jednotlivec a zároveň umožňuje snadněji diverzifikovat riziko, dále poskytuje půdu pro 

vzájemné vzdělávání, výměnu informací a sdílení zkušeností.100 Bývá zvykem, že každý 

jednotlivý člen se specializuje na určitou oblast trhu a své návrhy na investici do 

určitého aktiva předkládá ostatním členům, kteří o něm následně hlasují. Tímto 

způsobem je maximalizována efektivita investičního klubu, podle hesla „víc hlav, víc 

ví“.  

České právo pojem investiční klub nikde výslovně neupravuje, vyvstává tak 

otázka jak mají investiční kluby vypadat, aby nekolidovaly ustanovením zákonů, 

zejména ZKI a ZPKT. Na tuto právní nejistotu zareagovala tehdejší KCP svým 

stanoviskem z 13. 4. 2005 a vymezila jakou formou a za jakých podmínek mohou 

investiční kluby vykonávat svou činnost. Investiční kluby vznikají jako sdružení bez 

právní subjektivity101 podle § 829 občanského zákoníku, prostřednictvím kterých jejich 

členové spravují svůj majetek. Zásada „co není zakázáno, je dovoleno“ tak připouští 

existenci klubů, pokud neposkytují podnikatelským způsobem investiční a jiné služby, 

k čemuž by bylo potřeba příslušných povolení. 102 Jsem přesvědčena, že forma 

investičních klubů představuje pro zkušené investory výborný nástroj k zhodnocení 
                                                
100 Některé investiční kluby jako Dámský klub české spořitelny zajišťují pouze zázemí pro výměnu 

znalostí a zkušeností v oblasti investování a jsou spíše společenského charakteru. 

101Mohou vznikat také jako právnické osoby (obchodní společnosti, nebo družstva), ale tato možnost je 

daňově nevýhodná, a proto nevyužívaná. 

102 Stanovisko KCP  č. STAN/4/2005 ze dne 13. 4. 2005. 
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svých peněz. Ač musím uznat, je využitelná pouze pro úzce profilovanou skupinu. 

Takto společně investovat lze jen a pouze pod podmínkou existence velmi úzkého 

důvěrného vztahu (což v obchodním prostředí nebývá vždy pravidlem), aby se zabránilo 

riziku zpronevěry shromážděných peněžních prostředků. V USA mají investiční kluby 

dlouhodobou tradici, jak mezi drobnými tak mezi zkušenými investory. The Investment 

Club Network (TICN),103 instituce podporující zakládání investičních klubů a jejich 

propagaci široké veřejnosti po celém světě, zveřejnila v roce 2005 zhodnocení čtyřiceti 

nejlepších klubů za dobu necelých čtyř let, z čehož pouze prvních 28 bylo ziskových. 

Přirozeně drobní začínající investoři na rozdíl od těch profesionálních, nedisponují 

tolika informacemi nebo nemají dostatek zkušeností. Z toho jasně vyplývá, že 

informační zázemí představuje klíčový faktor úspěchu investování. Proto sdružení 

znalých a zkušených investorů, vzájemně kooperujících a vyměňujících si informace 

reprezentuje úspěšný model společného investování. Tím spíše, že investiční kluby 

nepodléhají dohledu ze strany státu (ČNB) ani ze strany depozitáře. A tak dle mého 

názoru investiční kluby představují pouze okrajovou možnost pro sofistikované 

investory jak společně investovat. 

 

5.2 Zahraniční fondy 
 
Vzhledem k tomu, že v určitých zahraničních jurisdikcích má kolektivní 

investování dlouhotrvající tradici a nabízí tak pro české zkušené investory mnohem 

propracovanější instituce než které může nabídnout současný právní řád v ČR, 

představím proto také základní charakteristiku alternativních možností investování do 

zahraničních fondů. V této části se budu zabývat hedge fondy jako alternativami 

k českým fondům kvalifikovaných investorů. Hedge fondy využívají podobnou právní 

strukturu jako private equity a venture capital fondy, liší se jen v investičních 

strategiích, které používají. Proto postačí zabývat se zde pouze hedge fondy. Jak z výše 

uvedeného vyplývá, jsou tyto fondy určeny zkušeným sofistikovaným investorům.  

  

                                                
103 Podobnou organizací působící ve Spojených státech je National Association of Investment Corprations 

(NAIC). 
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5.2.2 Hedge fondy a otázka potřeby jejich regulace 
 

Z mého pohledu se hedge fondy jeví o něco zajímavější, zejména protože 

investují do širší škály aktiv a s tím také využívají rozdílné investiční strategie, než jaké 

jsou obvyklé u private equity a venture capital fondů. Tyto fondy přitahují velkou 

pozornost zejména horentními výnosy a bohatstvím, které generují jak svým 

investorům, tak svým správcům, údajně nejbrilantnějším mozkům v investičním světě. 

Stále větší vliv a moc hedge fondů na finančních trzích vybízí k podrobnějšímu 

prozkoumání tohoto fenoménu. 

Hedge fondy (anglicky hedge funds) označovány také jako hedžové, hedgeové či 

hedgingové fondy104 jsou formou kolektivního investování vykazující charakteristické 

znaky, které je definují.  Těmito znaky jsou:  

1) nepodléhají tak přísné regulaci jako ostatní fondy nabízené veřejnosti, ve 

Spojených státech tak nespadají pod regulaci zákona o investičních společnostech105,  

2) jsou určeny zkušeným investorům, u kterých je presumována jejich 

dostatečná znalost a zkušenost k zhodnocení výnosnosti a rizika investice, a tak není 

třeba jejich zvýšené ochrany.106 Do této skupiny jsou zahrnuti investoři institucionální a 

dále zámožné osoby, které jsou schopny a ochotny investovat značné částky s vědomím 

velkého rizika ztráty, která by pro drobného investora byla likvidační, 

3) využívání agresivních strategií, které nejsou dostupné fondům 

shromažďujícím prostředky od veřejnosti.107  

Na rozdíl od původního účelu hedge fondů zajišťovat se proti ztrátě, současné 

investiční strategie bývají nadmíru rizikové108 s využitím pákových mechanismů109 

                                                
104 STANOVSKÝ, Zdeněk. Analýza hedgingových fondů. Brno, 2006. 96 s. Diplomová práce. 

Masarykova Univerziza v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra financí. Vedoucí práce Martin 

Svoboda. Dostupný také z WWW: <http://is.muni.cz/th/62997/esf_m/> 

105 Investment Company Act of 1940 

106 ANDERSON, Seth C.; BORN, Jeffery A.; SCHNUSENBERG, Oliver. Closed-end funds, exchange-

traded funds, and hedge funds: origins, functions, and literature. London: Springer, 2010. s. 88 

107 InvestorWord.com [online] 2012. [cit. 2012-9-23] What is hedge fund? Definitiv and meaning. 

Dostupné z WWW: < http://www.investorwords.com/2296/hedge_fund.html>  
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prostřednictvím úvěrů110 nebo prodejem „na krátko“111, prováděním krátkodobých 

obchodů proti trendům trhu. Touto agresivní strategií usilují o vysokou výkonnost 

fondu za všech ekonomických situací, při růstu i při poklesu trhu.  

Hedge fondy jsou zakládány většinou jako limited partnership se dvěma druhy 

partnerů. Ze správce hedge fondu se stává general partner a investoři bývají tzv. limited 

partners. Aby se fond vyhnul regulaci, nesmí počet akreditovaných investorů 

přesáhnout sto, za akreditovaného se investor považuje, pokud vlastní majetek 

v hodnotě minimálně 1 milion dolarů nebo má roční příjem alespoň 200 tisíc dolarů po 

dobu předchozích dvou let. Takto vyprofilované investory americká vláda považuje za 

zkušené a znalé112, v českém právním prostředí se dá tato situace přirovnat k úpravě 

ustanovení § 56 odst. (3) a § 56 odst. (4)  ZKI.  

Nabízí se rozhodující otázka, zda hedge fondy reprezentují využitelnou a 

využívanou alternativu k fondům kvalifikovaných investorů pro české zkušené 

investory a jaká jsou jejich zásadní pozitiva a negativa. Je nutno nejprve podotknout, že 

hedge fondy jako takové v českém právním řádu neexistují, neboť ZKI neumožňuje 

takové fondy v ČR zakládat113. Nejblíže mají k hedge fondům právě fondy 

kvalifikovaných investorů, ačkoli jsou daleko více regulovány než hedge fondy jak jsou 

                                                                                                                                          
108 JÍLEK, Josef. Deriváty, hedžové fondy, offshorové společnosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 260 s.  

109 Pákový mechanismus znamená, že i malá počáteční investice přináší mnohonásobně větší zisky či 

ztráty, prakticky se finanční pákou zvyšuje volatilita daného aktiva.  

110 Obchodování na úvěr (také maržový obchod) je jednou z forem vytvoření finanční páky, kdy je ke 

koupi cenných papírů využíváno půjčeného kapitálu. Např. při páce 1:2, tj. k jednomu dílu vlastního 

kapitálu si investor dva díly půjčí, je výsledný zisk či ztráta trojnásobná. 

111 Prodejem na krátko investor prodává aktiva, např. akcie, které nevlastní. Pro tento účel jsou mu 

zapůjčeny obchodníkem s cennými papíry. Tyto zapůjčené akcie musí investor do určené doby 

obchodníkovi s cennými papíry vrátit. 

112 ANDERSON, Seth C.; BORN, Jeffery A.; SCHNUSENBERG, Oliver. Closed-end funds, exchange-

traded funds, and hedge funds: origins, functions, and literature. London: Springer, 2010. s. 89-90 

113Vyjádření Tomáše Zimmermanna z odboru komunikace České národní banky v článku Hedgové fondy 

se pomalu dostávají do Česka. Jsou ale téměř neviditelné. IHNED.cz [online] 12. 5. 2012. [cit. 2012-9-25] 

Dostupné z WWW: <http://byznys.ihned.cz/c1-55747320-hedgeove-fondy-se-pomalu-dostavaji-do-

ceska-jsou-ale-temer neviditelne> 
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známé v řadě vyspělých zemí. Nic ale českým osobám nebrání do hedge fondů 

v zahraničí investovat nebo je rovnou v zahraniční jurisdikci založit. Příkladem může 

být Tomáš Martinec, který v roce 2011 založil na Maltě první hedge fond zaměřený na 

české a slovenské investiční profesionály.114 

Oblíbeným domicilem pro hedge fondy jsou offshore oblasti115, kde jsou 

mnohdy společnosti a fondy minimálně daňově zatíženy či nejsou daněmi zatíženy 

vůbec, nepodnikají-li v místě sídla a nepodléhají téměř žádné státní regulaci. Tyto státy 

jsou známy vysokou ochranou aktiv. Protože instituce nemají povinnost zapisovat své 

akcionáře či podílníky do obchodních registrů, pak je téměř nemožné zjistit, kdo za 

danou společností stojí a vzhledem k liknavé spolupráci s orgány činnými v trestním 

řízení a neochotě vydávat osoby za účelem trestního stíhání se tyto oblasti stávají 

zastánci kriminálních aktivit.116 Často kritizovanou záležitosti bývají vysoké poplatky 

manažerům, kteří hedge fondy spravují, běžně se jedná o tzv. pravidlo „2+20“ značící 

částku 2% z prostředků svěřených fondu a částku 20% z dosaženého zisku. Přitom 

investiční riziko spočívá stále na investorech a navíc dosud nebyla přesvědčivě 

prokázána skutečnost, že mají hedge fondy lepší výkonnost než fondy běžné. Zajisté 

existují rozdíly ve výkonnosti hedge fondů podle kvalit jejich správců, ale jelikož hedge 

fondy neměly povinnost zveřejňovat data o svém hospodaření a většinou dobrovolně 

zveřejňovaly pouze úspěchy, je obecně těžké zjistit skutečnou výkonnost odvětví hedge 

fondů.117   

Počátky vzniku hedge fondů můžeme vystopovat do přelomu 40. a 50. let 20. 

století ve Spojených státech, kdy Alfred Winslow Jones založil první z nich. 118 Ale až 

v 90. letech došlo k odstartování nárůstu počtu hedge fondů a majetku jimi 

                                                
114 THOMPSON, Emily. Homegrowing hedge funds. The Prague Post [online]. 13. 7. 2011 [cit. 2012-11-

8]. Dostupný z WWW: < http://www.praguepost.com/business/9432-homegrowing-hedge-funds.html> 

115 Offshore oblasti, známé také jako daňové ráje, např. Kajmanské ostrovy, Bermudy, Bahamy, Panenské 

ostrovy nebo v Evropě Malta, Kypr, Normanské ostrovy. 

116 JÍLEK, Josef. Deriváty, hedžové fondy, offshorové společnosti. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 260 s. 

117 JÍLEK, Josef. Akciové trhy a investování. 1. vyd. Praha: Grada, 2009. s. 418. 

118 The History of Hedge Funds. HedgeCo.net [online]. 2012 [cit. 2012-10-28]. Dostupné z WWW: < 

http:// www.hedgeco.net/hedgeducation/hedge-fund-articles/the-history-of-hedge-funds/>    
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spravovaným, který pokračuje prakticky dodnes. Protože nejsou příliš nápadné, na první 

pohled hedge fondy nebudí dojem důležitých hráčů na finančních trzích. Své služby 

nepropagují, nezveřejňují o sobě informace a nesnaží se přilákat drobné investory. 

Přesto s rozmachem a nárůstem kapitálu v daném odvětví dnes hrají zásadní roli, 

mnohdy určující trendy na trzích. 

Díky svému vlivu a spekulativnímu obchodování byly hedge fondy obviňovány 

z rozpoutání řetězce událostí vedoucí ke krizi na finančních trzích. Zde si dovolím 

krátkou úvahu o tom, do jaké míry nesou hedge fondy vinu za propuknutí finanční krize 

a s tím spojenou otázku nutnosti a míry jejich regulace.  

V létě 2007 kdy propukla americká hypoteční krize hedge fondy odmítaly nést 

primární vinu s odůvodněním, že ony toxické deriváty, které stály v centru krize, 

nevytvořily, a že byly, vedle bank, pojišťoven a penzijních fondů, pouze dalším z řady, 

kdo tyto deriváty kupoval. Že hlavním viníkem jsou banky, které způsobily krizi 

vytvořením a distribucí toxických CDOs119. A tak americká a evropské vlády uznaly, že 

hedge fondy hrály pouze marginální roli ve zhoršení a přenesení krize.120  

                                                
119 CDO (v množném čísle CDOs) collateralized debt obligations, tj. zajištěná dluhová obligace, je druh 

sekuritizovaného finančního derivátu určeného k přenosu kreditního rizika podkladových aktiv na jiné 

subjekty. V případě hypoteční krize byly podkladovým aktivem toxických CDOs rizikové hypoteční 

úvěry.  

120 LAROSIERE de, Jacques. The High-Level Group on Financial Supervision in the EU: Report 

[online].  Brussels: 25 February  2009, [cit. 2012-11-6]. Dostupný z WWW: 

<http://ec.europa.eu/internal_market/finances/docs/de_larosiere_report_en.pdf>; THE EUROPEAN 

UNION COMMITTEE OF THE HOUSE OF LORDS. Directive on Alternative Investment Fund 

Managers: Volume I: Report [online]. 3rd Report of Session 2009–10. London: Authority of the House of 

Lords, 10. 2. 2010 [cit. 2012-11-6]. Dostupný z WWW: 

<http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200910/ldselect/ldeucom/48/48i.pdf>; KIRCHGAESSNER, 

Stephanie; SENDER Henny. Hedge Fund Chiefs Blame the System for Financial Crisis. Financial Times 

[online]. 13.11. 2008 [cit. 2012-11-6]. Dostupný z WWW: <http://www.ft.com/intl/cms/s/0/0f8c0216-

b193-11dd-b97a-0000779fd18c.html#axzz2C6tWX1V1>  
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Photis Lysandrou ve svém článku121 předkládá odlišný pohled na tuto otázku. Podle něj 

hedge fondy sehrály v zapříčinění krize klíčovou roli prostředníka mezi investory 

hledající investiční instrumenty s vysokým výnosem a bankami, které tyto instrumenty 

(CDOs) vytvořily. Nebýt hedge fondů, nabídka těchto derivátů by nikdy nedosáhla 

takové úrovně, která byla kritická k narušení a kolapsu finančního systému.  

Před rokem 2000 do hedge fondů investovali převážně bohatí jednotlivci, ale od 

té doby strmě stoupla poptávka po hedge fondech u institucionálních investorů, kteří 

hledali aktiva s větším výnosem, než který nabízel tehdejší trh obligací. V roce 2010 

tvořili institucionální investoři 61% skladby majetku pod správou hedge fondů.122 

Důvod je zjevný. CDOs tento vysoký výnos nabízely, ale díky své složité neprůhledné 

struktuře a rizikovosti musely penzijní fondy a další institucionální investoři omezit 

jejich nákup. Zato hedge fondům, které nepodléhaly stejné přísné regulaci, žádné 

omezení nebránilo investovat do CDOs ve velkém množství.123 Tím, jak se zvyšovala 

poptávka po CDOs narůstal tlak na jejich nabídku. Hedge fondy tak pomohly podpořit 

prudký vzestup CDOs, prostřednictvím kterého zvyšovaly majetek pod svou správou. 

Ke konci prvního čtvrtletí 2012 spravovaly hedge fondy majetek ve výši 2,13 trilionů 

amerických dolarů.124 Vzestup počtu a majetku hedge fondů ilustruje následující graf. 

                                                
121 LYSANDROU, Photis. The primacy of hedge funds in the subprime crisis. Journal of Post Keynesian 

Economics [online]. Winter 2011-12, Vol. 34, No. 2 225, [cit. 2012-11-6]. Dostupný z WWW: 

<http://www.ft.com/intl/cms/517a2182-7754-11e1-827d-00144feab49a.pdf> 

122 Pensions & Investments [online] 10. 2. 2011. [cit. 2012-11.3] Institutional share growing for hedge 

funds. Dostupné z WWW: < http://www.pionline.com/article/20110210/DAILYREG/110219980>  

123 Podle Mezinárodního měnového fondu ke konci roku 2006 hedge fondy drželi z celkového počtu 

CDOs 47%, banky držely 25%, pojišťovny a ostatní instituce drželi 28%. 

124 CHUNG, Juliet. Hedge-fund Assets Rise to Record Level. The Wall Street Journal [online]. 19.4.2012 

[cit. 2012-11-3]. Dostupné z WWW: 

<http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304331204577354043852093400.html?KEYWORDS

=Hedge-Fund+Assets+Rise+to+Record+Level> 
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Zdroj: www.economist.com 
(pozn. bilion odpovídá anglickému překladu „trilion“)  
 
 
 K vytvoření CDOs bylo třeba podkladového aktiva. Tím se staly hypoteční 

úvěry, které občané Spojených států získávali za příliš snadných podmínek. Poptávka 

po těchto derivátech se stále zvětšovala a investoři vyvíjeli tlak na investiční banky 

k jejich mohutnějšímu vydávání. Banky tak potřebovaly, aby tvůrci hypoték podnikli 

jakékoli kroky k nalákání veřejnosti k většímu půjčování si prostřednictvím hypotečních 

úvěrů, aby je tak (banky) mohly sekuritizovat do podoby CDOs. Z toho jasně vyplývá, 

že hedge fondy by měly nést vinu za rozpoutání finanční krize, společně s poskytovateli 

hypoték a bankami.  

V závěru své práce Photis Lysandrou navrhuje v zájmu ochrany stability 

finančních trhů regulovat hedge fondy daleko přísněji, než jak je tomu dnes po přijetí 

Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Prtection Act. Podle něj musí být hedge 

fondy podrobeny stejné regulaci jako fondy nabízené veřejnosti, konkrétně musí 

podléhat přísné oznamovací povinnosti týkající se jejich strategií a dále podléhat 

striktním omezením vzhledem k finančním instrumentům a praktikám, které využívají 

k realizaci svých strategií.   

Hedge fondy 
 

Celosvětově spravovaný     Počet fondů, 
majetek, v bilionech USD              v tisících 
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Ztotožňuji se s názorem, že hedge fondy významnou měrou přispěly ke kolapsu 

finančních trhů a nesou spoluvinu za způsobení krize. A že je tedy nezbytné podniknout 

takové kroky, aby se situace neopakovala a hedge fondy v budoucnu neohrožovaly 

ekonomickou stabilitu. Ale podrobit hedge fondy stejné regulaci, která platí pro ostatní 

fondy nabízené drobným investorů, tedy razantně omezit využívání pákových 

mechanismů a obecně rizikových strategií, považuji za unáhlené a přehnané. Tím by 

totiž přestal existovat praktický důvod pro investování do hedge fondů.  Přísná regulace 

je v tomto směru neslučitelná s jejich charakterem. Manažeři hedge fondů jako první 

rozeznávají měnící se trendy trhu a profitují dřív, než stačí zareagovat ostatní 

investoři.125 Tato rychlá reakce je umožněna právě volností a flexibilitou v rozhodování, 

nezatíženou státní regulací. Jak tedy najít fungující kompromis regulace hedge fondů?  

Ať již hedge fondy zavinily finanční krizi nebo „pouze“ hrály marginální roli při jejím 

rozšiřování, jádro problému, na který je třeba se zaměřit je fakt, že odvětví hedge fondů 

se v posledním desetiletí rozrostlo do takové míry, že v případě jakékoli nestability 

uvalují systémové riziko na celý finanční systém.  Omezení tohoto systémového rizika 

je tak ústředním motivem regulace.  

Jako reakci na potřebu regulace přijaly Spojené státy v červenci 2010 Dodd- 

Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act (dále jen „Dodd-Frank Act“), 

podle kterého jsou manažeři hedge fondů spravující víc než 150 milionů dolarů povinni 

registrovat se u regulátora, americké Komise pro cenné papíry (dále jen „SEC“), hedge 

fondy musí poskytovat informace o svých obchodech a portfoliích, aby regulátor mohl 

efektivně monitorovat a regulovat systémové riziko. Dále podle ustanovení „Volcker 

Rule“ je regulátor povinen podniknout kroky k omezení tzv. proprietary tradingu126 

bank a tím přímo omezení objemu investování do hedge fondů.127 Dodd-Frank Act se 

                                                
125 HedgeCo.net [online]. 2012 [cit. 2012-11-11]. Hedge Funds Regulation: Demand for increase in hedge 

fund regulations due to increasing fraud cases. Dostupné z WWW: <http://www.hedgeco.net/hedge-fund-

regulations.htm>    

126 Obchodování banky se svým vlastním majetkem na svůj účet, běžně způsobem, který je opačný, než 

způsob nakládání s prostředky svých klientů. 

127BROWN, Stephen; LYNCH, Anthony; PETAJISTO,Antti. Hedge Funds after Dodd-Frank [online]. 

July 19, 2010 [cit. 2012-11-11].  Dostupný z WWW: 

<http://w4.stern.nyu.edu/blogs/regulatingwallstreet/2010/07/hedge-funds-after-doddfrank.html>   
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ale střetává s kritikou, že jeho ustanovení nejsou určena finančním institucím, které 

chce regulovat a je pouze rámcem určeným byrokratům, aby ti vytvářeli další regulační 

předpisy. 128 Tento složitý byrokratický aparát ochromí finanční instituce a tím ohrozí 

hospodářskou stabilitu, kterou zamýšlel chránit;129 nejen že vytvoří zbytečné náklady, 

ale svou komplexností povede k nevymahatelnosti a nakonec k úplné neefektivitě.130  

Zcela jiný způsob regulace hedge fondů nabízí Juraj Alexander, který ve svém 

odborném článku131 představuje model „New Governance“, založený na seberegulaci, 

soft law a vyjednávání pravidel se subjekty, na které je regulace cílena. Vyžaduje po 

regulátorovi pouze vytvoření prováděcí legislativy, v jejímž režimu by se model dál 

rozvíjel.  V mezích této prováděcí legislativy Alexander navrhuje vytvoření četných 

regulačních rámců, tedy souboru pravidel upravující fungování hedge fondů. Každý 

hedge fond by byl povinen vybrat si jeden rámec a ustanoveními tohoto rámce se řídit. 

Před tím, než by si hedge fond vybral určitý rámec, musel by tento rámec schválit 

regulátor. Rámcová legislativa by stanovila pouze základní cíle (zvýšit transparentnost, 

omezit systémové riziko, postihnout zpronevěru a posílit ochranu investorů) a limity, 

které musí splnit a na hedge fondech by spočívalo vyjednat s regulátorem konkrétní 

ustanovení rámce, které by nejlépe vyhovovalo jejich specifikům. Tak se zamezí 

nesprávně směrované regulaci (zbytečně přísné pro malé fondy a příliš benevolentní pro 

ty, které je nutno více omezit), jakou běžně nabízí státní regulace přijatá Dodd-Frank 

Act. 

                                                
128 The Dodd-Frank act: Too big not to fail. The Economist. [online]. New York: Feb 18th 2012 [cit. 

2012-11-11]. Dostupný z WWW: <http://www.economist.com/node/21547784> 

129 United State´ economy: Over-regulated America. The Economist. [online]. Feb 18th 2012 [cit. 2012-

11-11]. Dostupný z WWW: <http://www.economist.com/node/21547789> 

130 ASHKENAS, Ron. Is Dodd-Frank Too Complex to Work? Harvard Business Review  [online]. March 

13, 2012 [cit. 2012-11-14]. Dostupný z WWW: <http://blogs.hbr.org/ashkenas/2012/03/is-dodd-frank-

too-complex-to-w.html> 

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

Nightmare. [online]. Fordham University School of Law: May 28, 2009 [cit. 2012-11-14]. Dostupný 

z WWW: 

<papers.ssrn.com/sol3/Delivery.cfm/SSRN_ID1420886_code443982.pdf?abstractid=1411310&mirid=3> 
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Četnost a rozdílnost různých rámců vytvoří zdravé soutěžní prostředí, díky 

kterému se hedge fondy budou snažit o co nejkvalitnější formu rámce k přilákání 

investorů a odvrácení zájmu regulátora. Fondy s podobnou charakteristikou budou 

využívat stejných rámců, tím se kategorizují a pro regulátora tak bude snazší je 

monitorovat a vykonávat nad nimi dohled. Na rozdíl od hedge fondů má regulátor jen 

omezenou znalost daného složitého investičního prostředí, proto předkládaný model 

tím, že umožňuje hedge fondům navrhovat podobu rámců, snižuje nároky na znalosti 

regulátora a v nadneseném slova smyslu přenáší „legislativní iniciativu“ na 

regulovaného. Úloha regulátora by spočívala v schvalování a pak v dohledu nad 

schválenými rámci (v shromažďování a posuzování zpráv o nich) a případně 

požadavcích na provedení změn rámce pokud to bude třeba.  

Za vhodné řešení systémového rizika považuji podrobnější regulaci zdroje 

majetku hedge fondů, a tím regulovat jejich velikost jak navrhoval Tamar Frankel132 už 

v roce 2008. Podle Frankela by měl regulátor udržovat hedge fondy malé a dovolit jim 

angažovat se v riskantních strategiích. Naopak jsou to hlavní věřitelé (tj. půjčovatelé 

kapitálu) a investoři hedge fondů, kteří by měli být regulováni formou omezení investic 

do hedge fondů. Jak jsem již uvedla výše, hlavním problémem, na který by se regulace 

měla zaměřit je vztah hedge fondů jako dlužníků na jedné straně a bank jako věřitelů na 

straně druhé. Není nutné regulovat všechny zdroje půjček, pokud budou pokryty zdroje 

hlavní, stejně tak není nezbytné stanovovat limity na množství půjčovaného kapitálu, 

ale zavést určité odrazující prvky pro půjčovatele, ti by měli mít povinnost tyto půjčky 

vykazovat ve svých rozvahách a mělo by jim být zakázáno takové půjčky prodávat, či 

zakrývat jejich riziko sekuritizací do formy derivátů. V zásadě riziko takto půjčovaného 

kapitálu by mělo zůstat na straně půjčovatelů a být regulováno. Tímto opatřením se 

omezí velikost hedge fondů, které budou moci dále využívat flexibilních rizikových 

strategií bez ohrožení finančních trhů. 

Potřebu limitace velikosti hedge fondů naznačuje také  tržní situace. Hedge 

fondy se stávají příliš velikými a početnými na to, aby jejich strategie fungovaly, a 

                                                
132 FRANKEL, Tamar. Private Investment Funds: Hedge Funds´ Regulation by Size. Rutgers Law 

Journal [online]. Spring 2008, Vol. 39:657 [cit. 2012-11-14]. Dostupný z WWW: 

<http://lawjournal.rutgers.edu/sites/lawjournal.rutgers.edu/files/issues/v39/3/04FrankelVol.39.3.r_1.pdf> 
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proto je stále složitější obchodovat tak, aby nemanipulovaly cenami sami proti sobě, 

kdy zisk jednoho fondu znamená ztrátu druhého. Z kdysi malé netradiční odnože fondů 

se v podstatě stal trh.133 Mnoho fondů je jednoduše příliš velkých pro své strategie.134 

Ve své studii Marco Avellaneda vypočítal, že s přibývajícím majetkem, se kterým 

hedge fondy obchodují, klesá jejich výkonnost.135 Není proto výjimkou, že mnohé 

fondy vracejí prostředky zpět investorům, neboť nedokážou udržet úroveň vynikajících 

zisků136, např. George Soros. 

  

                                                
133 FORD, Jonathan. The hedge funds are playing a loser’s game. Financial Times [online]. 24. 8. 2012 

[cit. 2012-9-29]. Dostupný z WWW: <http://www.ft.com/intl/cms/s/0/0dc3dd2a-ec6b-11e1-8e4a-

00144feab49a.html#axzz2AzsYss20 > 

134 JONES, Sam. Investing: Hedges on the edge. Financial Times [online]. 30. 8. 2012 [cit. 2012-11-3]. 

Dostupné z WWW: <http://www.ft.com/intl/cms/s/2/66608056-f287-11e1-86e0-

00144feabdc0.html#axzz2ByBmxbvP> 

135 AVELLANEDA, Marco. Hedge-funds: How big is big? [online]. New York University, 2005 [cit. 

2012-11-3]. Dostupné z WWW: <http://www.math.nyu.edu/faculty/avellane/HFCapacity.pdf> 

136 LANDON, Thomas. Too Big to Profit, a Hedge Fund Plans to Get Smaller. The New York Times 

Dealbook [online]. August 1, 2012 [cit. 2012-11-3]. Dostupné z WWW: 

<http://dealbook.nytimes.com/2012/08/01/hedge-fund-titan-plans-to-return-2-billion-to-investors/> 
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6 Regulace fondů kvalifikovaných investorů pod vlivem 
předpisů EU 

 
6.1 Směrnice o správcích alternativních investičních fondů    
 
 Na potřebu zabránit příští finanční krizi zareagovala také Evropská unie. Při 

hledání příčin finanční krize a řešení, jak postupovat, aby se podobná situace 

neopakovala, se také v Evropě pozornost zaměřila na instituce kolektivního investování, 

do té doby neregulované. Dne 8. června 2011 byla přijata směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2011/61/EU, o správcích alternativních investičních fondů (dále jen 

„AIFMD“) harmonizující oblast alternativních investičních fondů (dále jen „alternativní 

fondy“). Termín alternativní fond zahrnuje skupinu fondů, které nejsou regulovány 

směrnicí UCITS IV (tzv. non-UCITS fondy) včetně hedge fondů, private equity fondů a 

mnoho dalších, na evropské úrovni neregulovaných, fondů. 

 Hlavním cílem AIFMD je vytvoření komplexního právního rámce, který by 

umožnil regulaci a dohled nad správci alternativních fondů. Evropský zákonodárce od 

této regulace očekává především: 

• větší transparentnost správců alternativních fondů vzhledem k investorům a 

dohledovému orgánu, 

• zavedení účinných nástrojů, aby bylo možné monitorovat a reagovat na rizika 

ohrožující finanční stabilitu, zapříčiněná či zvýšená činností alternativních 

fondů, 

• důslednou ochranu investorů alternativních fondů a 

•  posílení a prohloubení jednotného trhu, čímž vytvoří podmínky pro zlepšení 

soutěžního prostředí v oblasti alternativních fondů.137 

Směrnice AIFMD reguluje správce alternativních fondů (dále jen „správce“),138 s tím, 

že alternativním fondem se rozumí subjekt kolektivního investování, který shromažďuje 

                                                
137 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. Proposal for a DIRECTIVE OF THE 

EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on Alternative Investment Fund Managers and 

amending Directives 2004/39/EC and 2009/…/EC.  KOM (2009) 207 final. Brussels, 30.4.2009. s. 2-11. 

Dostupný z WWW: 

<http://ec.europa.eu/internal_market/investment/docs/alternative_investments/fund_managers_proposal_e

n.pdf> 
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kapitál od většího počtu investorů s cílem jej investovat, a který nepodléhá regulaci 

směrnice UCITS IV.139 Podle místa, kde je alternativní fond domicilován se fondy dělí 

na unijní140 a mimounijní.141 Působnost AIFMD dopadá: 

• na správce, jež mají sídlo na území EU (unijní správci), 

• na správce, kteří nesídlí na území EU, ale spravují alternativní fond 

domicilovaný v EU (mimounijní správci), 

•  na mimounijní správce sídlící mimo EU, spravující alternativní fond 

domicilovaný také mimo EU, ale nabízející tento fond investorům na území 

EU.142 

Právě poslední dvě ze zmíněných možností vyvolávají rozporuplné reakce, jelikož 

směrnice zakládá extrateritoriální působnost postihující mimounijní správce, ať už 

spravující unijní či mimounijní alternativní fond. AIFMD tak předpokládá uzavření 

dohod o spolupráci mezi regulátory fondového byznysu z EU a neevropských zemí, 

především offshore center.  Od roku 2018 bude činnost mimounijních správců podléhat 

plně směrnici AIFMD, kteří již nebudou moci operovat na základě národních pravidel. 

Směrnice tak vyžaduje, aby jurisdikce sídla mimounijních správců upravily svou 

legislativu, přizpůsobily ji režimu AIFMD a tím umožnily činnost daných mimounijních 

správců v rámci EU.143 Díky tomu mnozí, v čele s investičními správci ze Spojených 

států, Evropskou unii kritizují za přílišný protekcionismus a diskriminaci neevropských 

zemí, tím spíše po vyslovení záměru Evropské komise implementovat AIFMD 

                                                                                                                                          
138 V českém právním prostředí se jedná o investiční společnosti a samosprávné investiční fondy. 
139 Článek 4 odst. 1 písm. a) a b) AIFMD. 
140 Unijní alternativní fond je povolen nebo registrován v členském státě EU; nebo má v členském státě 

sídlo či správní ústředí.  
141 Mimounijní alternativní fond je domicilován mimo území EU, nemá tedy povolení, registraci ani sídlo 

či správní ústředí v členském státě EU. 
142 Článek 2 a 4 AIFMD. 
143 Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD): Přehled nového režimu pro 

speciální fondy a jejich správce. Buletin BBH [online]. Říjen 2011 [cit. 2012-11-29]. Dostupný z WWW: 

<http://www.bbh.cz/Documents/Publications/AIFMD_bulletin_BBH_RIJEN_2011.pdf> 
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prostřednictvím nařízení. Navzdory ostré kritice mnohá fondová centra začala 

s přípravami nové legislativy ve formě dualitního režimu pro tzv. AIFMD fondy.144 

 Na druhou stranu směrnice AIFMD umožní registrovaným správcům využívat 

jednotné evropské licence, tzv. evropského pasu, na podobném principu, jakým jej 

využívají UCITS fondy. Jakmile správce získá povolení podle AIFMD v jednom 

z členských států EU, může pod podmínkou pouhého oznámení vykonávat svou činnost 

a nabízet alternativní fondy investorům v celé EU.  

 Nová regulace tedy požaduje povinné licencování všech správců alternativních 

fondů působících v rámci EU, uvádí pouze několik výjimek, kdy jsou správci 

alternativních fondů vyloučeni z působnosti AIFMD, a to např. v případě fondu pro 

jednoho investora, rodinných trustů či vnitroskupinových fondů.145 Také správci 

obhospodařující majetek alternativního fondu do určité částky budou podrobeni mírnější 

regulaci, správci budou povinni registrovat se u národních orgánů a splnit 

harmonizované požadavky na transparentnost. Těmto správcům je umožněno 

dobrovolně požádat o povolení a zvolit tak plný režim AIFMD, díky kterému budou 

moci využít výhod evropského pasu.   

 Ustanovení AIFMD přináší řadu limitací a pravidel, které musí správce při 

výkonu své činnosti dodržovat. Mezi jinými bych zdůraznila požadavek na důsledné 

řízení rizik včetně omezení rizika vycházejícího z využívání pákového efektu 

prostřednictvím úvěrů a půjček, dále povinnost, aby každý alternativní fond měl 

depozitáře, který bude poskytovat úschovu a kontrolu majetku fondu nebo zajištění 

řádné a nezávislé ocenění majetku, poskytování informací investorům, pravidla 

upravující kapitálové požadavky nebo odměňování správců. Nová regulace správců 

představuje obsáhlý a složitý systém pravidel, jejichž podrobný rozbor by vydal na 

                                                
144 Např. Guernsey, více v: Guernsey plans dual regime for AIFMD. GuernseyFinance.com [online]. 6. 

11. 2012 [cit. 2012-11-29]. Dostupný z WWW: 

<http://www.guernseyfinance.com/media/491778/guernsey_plans_dual_regime_for_aifmd.pdf>  

145 Směrnice o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD): Přehled nového režimu pro 

speciální fondy a jejich správce. Buletin BBH [online]. Říjen 2011 [cit. 2012-11-29]. Dostupný z WWW: 

<http://www.bbh.cz/Documents/Publications/AIFMD_bulletin_BBH_RIJEN_2011.pdf> 



54 
 

samostatnou odbornou práci, ale jelikož toto není předmětem mého zkoumání, nebudu 

se jimi dále zabývat.  

 Důležitou otázkou zůstává, ve prospěch koho byla tato regulační úprava 

primárně vytvořena. Jedním z hlavních cílů AIFMD je ochrana investorů146, přitom 

alternativní fondy jsou v prvé řadě určeny pro sofistikované zkušené investory, 

z většiny investory institucionální,147 kteří sami často podléhají propracovanému 

systému řízení rizik. Stejně tak si tito sofistikovaní investoři dokážou vyjednat 

podmínky poskytování informací se správcem. Jejich zvýšená ochrana prostřednictvím 

evropských směrnic se mi proto jeví zbytečná. Jelikož tuto ochranu potřebují pouze 

méně zkušení investoři bylo by vhodné ve směrnici rozlišovat fondy určené veřejnosti a 

fondy pro profesionální investory. 

Dalším neméně důležitým cílem AIFMD je udržet stabilitu na finančních trzích, 

omezit rizika tuto stabilitu ohrožující, a tím předejít propuknutí dalších finančních krizí. 

V tomto ohledu je regulace ze strany EU pochopitelná, nicméně nástroje typické pro 

výkon činnosti správců alternativních fondů nejsou využívány výhradně touto skupinou 

subjektů, ale také dalšími účastníky finančního trhu (např. bankami, obchodníky 

s cennými papíry). A proto by se dle mého názoru měla pravidla AIFMD uplatnit také 

vzhledem k těmto subjektům. Evropská komise pouze laxně předjímá nutnost revize 

směrnic upravující činnost ostatních subjektů finančního trhu.148  Hlavním účelem 

rozsáhlé regulace alternativních fondů a jejich správců se mi jeví posílení jednotného 

trhu a utužení evropské integrace. Evropská unie výborně využila situace po propuknutí 

finanční krize, kdy z globálního rozšíření krize byly obviněny hedge fondy, většinová 

skupina alternativních fondů.    

                                                
146 COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES. Proposal for a DIRECTIVE OF THE 

EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on Alternative Investment Fund Managers and 

amending Directives 2004/39/EC and 2009/…/EC.  KOM (2009) 207 final. Brussels, 30.4.2009. s. 8-9. 

Dostupný z WWW: 

<http://ec.europa.eu/internal_market/investment/docs/alternative_investments/fund_managers_proposal_e

n.pdf> 

147 AIFMD ponechává na členském státu, aby speciálně upravil možnost, že alternativní fondy budou 

nabízeny také veřejnosti. 

148 Ibid., s. 5. 
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6.2 Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech 
 
 Na AIFMD a její transpozici do národního právního řádu zareagovalo 

Ministerstvo financí ČR předložením návrhu nového zákona o investičních 

společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“). Návrh tedy vychází z velké 

části ze směrnic UCITS IV a AIFMD; nechává se také inspirovat úpravou fondového 

byznysu zemí jako Lucembursko a Irsko. Vzhledem k tomu, že fondy kvalifikovaných 

investorů v současné době podléhají podle ZKI poměrně striktní regulaci, nebude pro ně 

transpozice AIFMD představoval zásadní zásah do jejich činnosti. Fondy 

kvalifikovaných investorů se budou nově muset podrobit požadavkům ohledně změn 

v úpravě povolení k činnosti, využívání pákového efektu nebo nabývání rozhodujícího 

vlivu na emitentech.  

 Návrh ZISIF představuje také řadu koncepčních změn. Fondy kolektivního 

investování budou rozděleny na veřejné a neveřejné. Veřejné fondy budou definovány 

jako fondy shromažďující peněžní prostředky od veřejnosti a budou se mezi ně řadit 

fondy standardní i speciální. Návrh přebírá stávající speciální fondy (fond cenných 

papírů, fond nemovitostí a fond fondů) a umožňuje vytváření nových fondů, např. ETF 

fondy. Neveřejné fondy shromažďují prostředky výhradně od profesionálních investorů, 

Mezi neveřejné fondy se řadí fondy kvalifikovaných investorů a dále návrh představuje 

nový druh – fond korporátních investic, jehož investiční strategie spočívá v investování 

do obchodních společností podle standardů private equity. Dále návrh uvádí nové 

právní formy fondů. Fondy budou moci nově nabývat formy společnosti s variabilním 

kapitálem (SICAV) a neveřejné fondy budou moci nabývat forem kromě podílového 

fondu a akciové společnosti také společnosti s ručením, družstva, evropské společnosti, 

evropské družstevní společnosti, komanditní společnosti a komanditní společnosti na 

investiční listy. 149  

 

 

                                                
149 Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Bulletin BBH [online]. Květen 

2012 [cit. 2012-11-30]. Dostupný z WWW: < 

http://www.bbh.cz/Documents/Publications/Bulletin%20BBH_Navrh%20zakona%20o%20investicnich%

20spolecnostech%20a%20investicnich%20fondech_duben%202012.pdf> 
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Závěr 
 
 Jádrem mé diplomové práce jsou fondy určené profesionálním investorům. 

V českém právním prostředí tomuto vymezení odpovídají speciální fondy 

kvalifikovaných investorů upravené zákonem o kolektivním investování. Jelikož 

existence fondů kvalifikovaných investorů v ČR nemá dlouhou tradici, a jelikož se 

jedná, oproti zahraničním jurisdikcím, o vcelku mladou právní úpravu, je tato úprava 

poznamenaná řadou neduhů příznačných pro trhy s nepříliš rozvinutým fondovým 

byznysem, která ubírá fondům kvalifikovaných investorů na atraktivitě pro zahraniční 

investory. 

Spolu s propojováním a rozvojem finančních trhů prostřednictvím moderních 

technologií, se globálně zvyšuje poptávka investorů po možnostech nabízejících 

kolektivní investování. V souladu s tímto trendem narůstá objem majetku v institucích 

kolektivního investování, zejména v minimálně regulovaných fondech využívaných 

profesionálními investory, které se tak stávají důležitými účastníky na finančním trhu 

schopnými jej ovlivňovat a v horším případě ohrožovat stabilitu finančního trhu 

s následkem zapříčinění finančních krizí. Toto významné postavení subjektů 

kolektivního investování je třeba podrobit určité regulaci, aby se tak zamezilo 

negativním vlivům jejich činnosti na finanční trh. 

Při srovnání fondů určených pro profesionální investory v ČR a v zahraničních 

jurisdikcích s rozvinutým fondovým byznysem jasně vyplývají rozdíly v míře regulace 

těchto fondů. Zatímco zahraniční úpravy fondů pro profesionální investory podléhají 

minimální státní regulaci a jsou zpravidla ponechány volné ruce trhu, jejich české 

protějšky jisté regulaci ze strany státu podléhají, i když v rámci všech českých fondů 

kolektivního investování regulaci nejmenší. Rozdíl spatřuji také ve směřování, kterým 

se regulace a omezení fondů pro profesionální investory ubírá. V minulosti český 

zákonodárce odstranil řadu omezení svazujících fondy kvalifikovaných investorů a tím 

jejich právní úpravu podstatně liberalizoval. Navzdory tomu světový trend, včetně 

trendu evropského, který musí ČR následovat, v současné době zpřísňuje regulaci fondů 

pro profesionální investory a jejich činnost limituje v podrobných právních předpisech.  

Hlavním ohniskem regulace je ochrana stability finančního trhu následovaná 

ochranou investorů.  
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Na otázku, jakou formou by regulace měla být provedena, aby bylo zabráněno 

otřesům na finančním trhu, navrhuji řešení v podobě regulace vztahu mezi těmito fondy 

a jejich hlavními investory z řad institucionálních investorů, stejně jako jejich vztahu s 

hlavními půjčovateli kapitálu, který těmto fondům umožňuje využívat enormního 

pákového efektu a ovlivňovat tak významnou měrou dění na finančním trhu. 

Přepečlivá ochrana profesionálních investorů v evropských směrnicích, 

konkrétně v AIFMD je podle mého názoru příliš zatěžující a vzhledem k postavení 

profesionálních investorů na finančním trhu zbytečná. Daleko vhodnější by bylo 

rozdělit alternativní fondy definované ve směrnici na fondy nabízené veřejnosti a fondy 

určené pouze profesionálním investorům a podle tohoto rozdělení také upravit 

povinnosti a přísnost regulace, aby byli zároveň chráněni investoři z řad veřejnosti, a 

aby profesionálové, kteří takovou ochranu nepotřebují, nebyli zatěžováni příliš 

striktními pravidly. 
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Seznam zkratek 

 

AIFMD Alternative investment fund managers directive 

CDO  Collateralized debt obligation 

ČNB  Česká národní banka 

ČR  Česká republika 

EU  Evropská unie 

KCP  Komise pro cenné papíry 

NAIC   National association of investment corporations  

SEC  Securities and exchange commission 

TICN   The investment club network  

UCITS  Undertakings for collective investment in transferable securities 

ZKI  Zákon o kolektivním investování 

ZPKT  Zákon o podnikání na kapitálovém trhu 

ZISIF  Zákon o investičních společnostech a investičních fondech 
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Resumé 

 

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. 



69 
 

 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. 
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Abstract 

 

Funds of qualified investors 

 

Recent events in the financial world emphasize the need to understand 

institutions and instruments of capital market. From that reason I have chosen the area 

of funds of qualified investors.  

The aim of my thesis is to examine the treatment of funds of qualified investors, 

to characterize the main changes the funds have come through and to carry out a 

comparative analysis of similar funds which are intended for professional investors 

abroad and to focus on strict European legislation in this area which has an effect on the 

Czech funds of qualified investors and assess influence of the legislation on them. 

The thesis is structured into six chapters, each of them dealing with different 

aspects of the funds of qualified investors. 

The first chapter is introductory and introduces basic terminology of the subjects 

of collective investment; the chapter is divided into three subchapters. Subchapter one 

describes collective investment in the context of financial market, the second subchapter 

concerns the main principles of collective investment and in the third subchapter there 

are explained advantages and disadvantages of collective investment. 

The second chapter introduces the legislation of collective investment in the 

Czech Republic; it is also divided into three subchapters. The first subchapter shows 

collective investment as a business activity. The second subchapter is focused on Czech 

institutions of collective investment and the last subchapter compares standard and 

special funds. 

The third chapter is dedicated to legal aspects of the funds of qualified investors 

and is divided into five parts where it analyzes the definition of qualified investor, the 

forms funds of qualified investors take, the process of liberalization of funds of 

qualified investors, how are the funds of qualified investors distributed to investors and 

what is the investment policy of funds of qualified investors. 

In the fourth chapter there is presented how the funds of qualified investors are 

supervised by the Czech national bank and by a depository.  



71 
 

The fifth chapter comprises a deeper insight in the problems of foreign funds for 

professional investors which are the closest form to the Czech funds of qualified 

investors. 

The last sixth chapter is focused on regulation of funds of qualified investors 

according to European legislation. 

In the conclusion of the thesis there are suggested changes of regulatory rules 

and a direction the regulation should concentrate on. 

 

 


