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ÚVOD 

Předkládaná diplomová práce je reakcí na rozsáhlé změny v oblasti právní 

úpravy kolektivního investování v České republice přijaté v srpnu 2013. Nová právní 

úprava ve velké míře zohledňuje právo Evropské unie a reflektuje tak události nastalé 

na finančních trzích v období finanční krize. Cílem zákonodárce bylo respektovat to, co 

je v oblasti kolektivního investování známé, zaběhlé a funkční, a zároveň zatraktivnit 

tuzemskou právní úpravu přijetím právních institutů známých v  tradičních zahraničních 

jurisdikcích kolektivního investování, jakými jsou Lucembursko, Velká Británie, Irsko 

a Německo. 

V této diplomové práci se zaměřuji na právní úpravu alternativních investičních 

fondů s důrazem na fondy kvalifikovaných investorů, která v posledních letech 

prodělala jak na evropské, tak tuzemské úrovni rozsáhlé změny. Jde o stále se rozvíjející 

oblast, která vyžaduje zvýšenou pozornost z důvodu ochrany a řádného fungování 

finančního trhu nejen v České republice, ale i trhů evropských. 

Za cíl si stanovuji přinést ucelený pohled na právní problematiku těchto fondů 

v historickém vývoji a evropském kontextu. Rozborem předchozí a v současné době 

platné a účinné právní úpravy se snažím o posouzení, jakým směrem se právní úprava 

fondů kvalifikovaných investorů posunula, a zda je tato změna schopná vytvořit z České 

republiky centrum pro podnikání fondů kvalifikovaných investorů ve střední Evropě. 

Zasazením do širšího kontextu se nicméně dotýkám i subjektů odlišných od výše 

zmíněných fondů, a to obhospodařovatele, administrátora, depozitáře, jakož i dalších.  

V diplomové práci se snažím pokrýt všechny relevantní oblasti právní úpravy 

alternativních investičních fondů se zaměřením na fondy kvalifikovaných investorů. V 

první kapitole se soustřeďuji na vývoj právní úpravy alternativních investičních fondů 

v Evropské unii od počátku finanční krize a zároveň se věnuji historickému vývoji 

fondů kvalifikovaných investorů v České republice. Ve druhé kapitole analyzuji právo 

Evropské unie v oblasti alternativních investičních fondů. Kapitolu třetí považuji za 

stěžejní. Na tomto místě se komplexně zabývám účinnou právní úpravou fondů 

kvalifikovaných investorů v České republice, podrobně se zaměřuji na nastalé změny 

oproti předchozí právní úpravě a uvádím, jakým směrem se nová právní úprava ubrala. 

Vzhledem k mému ročnímu studiu na University College Cork v Irsku se v poslední 

kapitole krátce věnuji právní úpravě v této tradiční jurisdikci kolektivního investování a 
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nastiňuji faktory, které napomohly Irsku stát se světovým centrem pro správu 

alternativních investičních fondů. 

V neposlední řadě bych na tomto místě rád zdůraznil, že z důvodu přijetí nové 

právní úpravy, navíc v oblasti tak úzce zaměřené a specifické jako jsou alternativní 

investice, nevychází na českém trhu v dostatečné míře knižní tituly. Z tohoto důvodu 

zejména čerpám informace z právních předpisů a jejich důvodových 

zpráv, časopiseckých článků, jakož i internetových zdrojů.  

Text diplomové práce je uzavřen k 15. březnu 2014. 
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1. VÝVOJ PRÁVNÍ ÚPRAVY 

1.1. Vývoj právní úpravy alternativních investičních fondů v Evropské 

unii 

 

 V úvodu diplomové práce se zaměřím na vývoj právní úpravy alternativních 

investičních fondů v Evropské unii jako reakci na světovou finanční krizi,
1
 která 

prohloubila zájem evropských politiků, ekonomů a odborné veřejnosti o přehodnocení 

přístupu k jejich regulaci na evropské úrovni. Regulace alternativních investičních 

fondů dosud spočívala na vnitrostátní úrovni prostřednictvím právních předpisů 

týkajících se financí a práva společností, obecných ustanovení práva Evropské unie a 

případně normami, které byly vypracovány odvětvím samotným. Finanční krize 

zvýraznila rozsah zranitelnosti alternativních investičních fondů vůči mnoha druhům 

rizik, ať už to jsou např. systémová rizika na makro či mikro úrovni, nedostatečné 

zveřejňování informací pro investory, netransparentnost a nedostatečná kontrola ze 

strany veřejnosti. Tato rizika se bezprostředně týkala investorů těchto fondů a také 

představovala hrozbu pro věřitele, obchodní protistrany a pro stabilitu a integritu 

evropských finančních trhů.
2
  

 Alternativními investičními fondy se obecně rozumí veškeré fondy, které nejsou 

regulovány směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES ze dne 13. července 

2009 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního 

investování do převoditelných cenných papírů (dále jen „UCITS IV“). Mezi alternativní 

investiční fondy řadíme např. nemovitostní fondy, fondy soukromého kapitálu (private 

                                                
1 Světová finanční krize, která propukla v druhé polovině roku 2008, je nepochybně nejvážnější a 

nejhlubší finanční krizí od 30. let 20. století. Krize započala v jedné z nejvýznamnějších světových 

ekonomik – ekonomice USA. Jejím spouštěcím mechanismem bylo prasknutí bubliny na americkém 

realitním trhu. Za její počátek je však obecně považována žádost americké investiční banky Lehman 

Brothers Holdings Inc. o ochranu před věřiteli ze dne 15. září 2008. K podrobnému vysvětlení příčin 
světové finanční krize v EU a USA doporučuji především The Report of the High-Level Group on 

Financial Supervision in the EU a The Final Report of the National Commission on the Causes of the 

Financial and Economic Crisis in the United States. Krize, která po pádu Lehman Brothers Holdings Inc. 

následovala, se rozšířila do celého světa a negativním způsobem ovlivnila světovou ekonomiku; došlo ke 

globální hospodářské recesi. Není bez zajímavosti, že v důsledku světové finanční krize poskytuje 

Mezinárodní měnový fond, zřízený jako instituce pomáhající nejslabším článkům světové ekonomiky, 

půjčky vyspělým ekonomikám, které jsou na jeho pomoci závislé. 
2 Důvodová zpráva k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o správcích alternativních 

investičních fondů a o změně směrnic 2004/39/ES a 2009/65/ES uveřejněné dne  30. dubna 2009 jako 

KOM (2009) 207 v konečném znění (dále jen „důvodová zpráva k směrnici AIFM“). 
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equity fondy), fondy rizikového kapitálu (venture capital fondy), komoditní fondy a 

hedge fondy.
3
 

Z důvodové zprávy k směrnici AIFM vyplývá přesvědčení Evropské komise, že 

činnosti správců alternativních investičních fondů sice nebyly příčinou světové finanční 

krize, avšak výše zmíněná rizika byla podceněna a mohla přispět k otřesům a 

pokračující nestabilitě finančních trhů v celé Evropské unii. Evropská komise proto 

předložila dne 29. dubna 2009 návrh směrnice, který stanoví komplexní právní rámec 

na úrovni Evropské unie. Stalo se tak v důsledku vážného tlaku na odvětví 

alternativních investičních fondů, který vznikl z důvodu roztříštěnosti právní úpravy 

v tomto odvětví; rizik, která alternativní investiční fondy představovala vůči stabilitě 

finančního trhu a která překračují hranice členských států; a skutečnosti, že správci 

alternativních investičních fondů spravovali k dubnu 2009 významný objem aktiv (v 

hodnotě přibližně 2 biliony EUR). Evropská komise rovněž byla toho názoru, že 

základní zásady obsažené v návrhu směrnice budou představovat do budoucna základní 

body, které by měly definovat diskusi o posílení celosvětového přístupu k dohledu nad 

odvětvím alternativních investičních fondů s cílem sblížit právní předpisy Evropské 

unie s právními předpisy důležitých mezinárodních partnerů, zejména Spojenými státy 

americkými. 

 Cílem navrhované směrnice bylo stanovit spolehlivý a harmonizovaný regulační 

a dohledový rámec v Evropské unii, aby mohla být sledována rizika, která správci 

alternativních investičních fondů představují pro finanční stabilitu, investory, 

protistrany a jiné účastníky finančního trhu. Vedle toho bylo zapotřebí pod podmínkou 

dodržování přísných požadavků povolit správcům alternativních investičních fondů 

poskytování služeb a nabízení jejich fondů na vnitřním trhu, a tak vytvořit jednotný 

evropský trh pro alternativní investiční fondy.  

 V této souvislosti je nezbytné zmínit nejen úsilí Evropské komise, nýbrž také 

činnost Evropského parlamentu
4
 a skupiny na vysoké úrovni pro finanční dohled 

v Evropské unii (tzv. de Larosièrova skupina),
5
 které vyjádřily potřebu užší spolupráce 

                                                
3 Blíže se k vymezení pojmu alternativní investiční fond věnuji na str. 24. 
4 Srov. str. 9 Zprávy Evropského parlamentu obsahující doporučení Komisi o zajišťovacích fondech a 

soukromých kapitálových fondech (A6-0338/2008), tzv. Rasmussenova zpráva z 11. září 2008. 
5 J. de Larosiere, et al, Zpráva skupiny na vysoké úrovni pro finanční dohled v Evropské unii, Brusel, 

25. únor 2009. K roli hedge fondů a jiných investičních fondů ve vztahu k finanční krizi a k potřebě jejich 

regulace srov. body 86, resp. 96 a následující. 
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s odvětvím alternativních investičních fondů a potřebu regulovat významné alternativní 

investiční fondy. 

 Ve světle výše uvedeného byla dne 1. července 2011 v Úředním věstníku 

Evropské unie vyhlášena směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU ze dne 

8. června 2011 o správcích alternativních investičních fondů a o změně směrnic 

2003/41/ES a 2009/65/ES a nařízení (ES) 1060/2009 a (EU) 1095/2010 (dále jen 

„směrnice AIFM“ nebo „AIFMD“). Evropská unie touto směrnicí reguluje správce 

alternativních investičních fondů, které nesplňují požadavky směrnice UCITS IV. 

Směrnice AIFM zároveň deklaruje, že neupravuje alternativní investiční fondy jako 

takové. Alternativní investiční fondy by proto měly být i nadále regulovány a dohled 

nad nimi by měl být vykonáván na vnitrostátní úrovni. Bylo by nepřiměřené upravovat 

strukturu či složení portfolií alternativních investičních fondů, které jsou spravovány 

správci, na úrovni Unie a bylo by obtížné stanovit tak rozsáhlou harmonizaci vzhledem 

k velkým odlišnostem mezi jednotlivými typy alternativních investičních fondů, které 

správci spravují.
6
 Členské státy Evropské unie měly povinnost transponovat směrnici 

AIFM nejpozději do 22. července 2013.
7
  

V souvislosti s touto stěžejní směrnicí je třeba dále uvést, že dne 22. března 2013 

bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno nařízení Evropské komise v 

přenesené pravomoci (EU) 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje 

směrnice AIFM pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, 

depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled (dále jen „prováděcí nařízení 

ke směrnici AIFM“). Toto prováděcí nařízení je předpokladem pro aplikaci směrnice 

AIFM a upřesňuje zejména některé podmínky nebo pravidla v oblastech povolovacího 

procesu obhospodařovatele speciálních fondů a fondů kvalifikovaných investorů, který 

je oprávněn přesáhnout rozhodný limit, včetně požadavků na kapitál; pověření jiného 

výkonem určité činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování nebo administrace 

alternativního investičního fondu; jednání obhospodařovatele nebo administrátora, 

včetně pravidel pro odměňování a zamezení střetu zájmů; činnosti depozitáře a 

spolupráce v rámci dohledu.
8
 

                                                
6 Recitál 10 AIFMD 
7 Čl. 66 AIFMD 
8 Úřední věstník EU: publikováno nařízení Evropské komise č. 231/2013 provádějící některá ustanovení 

AIFMD. Ministerstvo financí ČR [online]. 2. 4. 2013 [cit. 2013-04-14]. Dostupné z: 

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/ft_kt_kolektivni_investovani_77957.html. 
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Pro úplnost právního rámce alternativních investičních fondů ve vztahu ke 

směrnici AIFM na úrovni EU je třeba dále uvést, byť jen pouhým výčtem, prováděcí 

nařízení Evropské komise (EU) č. 447/2013 ze dne 15. května 2013, kterým se stanoví 

postup pro správce alternativních investičních fondů, kteří se rozhodnou, že se na ně 

bude vztahovat směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, a prováděcí 

nařízení Evropské komise (EU) č. 448/2013 ze dne 15. května 2013, kterým se stanoví 

postup pro určení referenčního členského státu mimounijního správce alternativních 

investičních fondů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU. 

Nakonec je třeba uvést, že Evropská komise přijala 17. prosince 2013 nařízení 

v přenesené pravomoci, které doplňuje směrnici AIFM, pokud jde o určení typu 

alternativního investičního fondu. Toto nařízení rozlišuje mezi správou otevřeného a 

uzavřeného alternativního investičního fondu z důvodu aplikace rozdílných pravidel pro 

správce takového fondu.
9
  

  

                                                
9 Nařízení Evropské komise ze 17. prosince 2013 zatím nevstoupilo v platnost. Jeho znění dostupné na: 

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/docs/alternative_investments/131217_delegated-

regulation_en.pdf [cit. 2014-03-15]. 

http://ec.europa.eu/internal_market/investment/docs/alternative_investments/131217_delegated-regulation_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/investment/docs/alternative_investments/131217_delegated-regulation_en.pdf
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1.2. Vývoj právní úpravy fondů kvalifikovaných investorů 

 

Přestože vývoj kolektivního investování prošel od roku 1989 na území tehdejší 

České a Slovenské Federativní Republiky a následně na území České republiky 

mnohými změnami, které kolektivnímu investování vštěpily podobu, jakou známe dnes, 

zaměřím se pro účely diplomové práce zejména na milníky a stěžejní okamžiky, které 

formovaly právní úpravu fondů kvalifikovaných investorů. I přes tuto skutečnost je 

vhodné stručně nastínit vývoj kolektivního investování z důvodu začlenění právní 

úpravy fondů kvalifikovaných investorů do širšího právního rámce. Na řadě míst se 

v této kapitole dotknu institutů, které by si zasloužily širší pojednání a analýzu, avšak 

pro účely výkladu o vývoji právní úpravy se omezím pouze na informace, které 

považuji za zásadní. Tím však charakteristiku či analýzu jednotlivých institutů 

nevyčerpávám, informace o řadě z nich poskytuji na jiných místech této práce.  

Kolektivní investování jako podnikání sui generis je možné realizovat pouze 

v podmínkách tržního hospodářství, nikoli v podmínkách centrálně plánované 

ekonomiky, která je založena na tezi odporující existenci svobodného trhu a podnikání a 

ve které stát mimo jiné určuje, co a jakým způsobem se bude vyrábět. Z tohoto důvodu 

můžeme hovořit o pojmu kolektivního investování až po roce 1989, a to v důsledku 

transformace z centrálně plánované na tržní ekonomiku.  

V českém právním řádu bylo kolektivní investování poprvé upraveno zákonem 

č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o investičních společnostech a investičních 

fondech“), který nabyl účinnosti dne 29. května 1992. Tento zákon rozuměl kolektivním 

investováním podnikání, které spočívá ve shromažďování peněžních prostředků a jejich 

obhospodařování (tj. nakládání s nimi, jakož i zcizování majetkových hodnot, které byly 

nabyty tímto nakládáním, za jiné majetkové hodnoty) způsobem stanoveným zákonem o 

investičních společnostech a investičních fondech.
10

 Shromažďování peněžních 

prostředků bylo umožněno dvěma způsoby, a to vydáváním akcií investičního fondu, 

který mohl mít pouze formu akciové společnosti, nebo vydáváním podílových listů 

podílového fondu, který nebyl nadán právní subjektivitou (neměl v dnešní terminologii 

právní osobnost). 

                                                
10 Důvodová zpráva k zákonu č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování (dále jen „důvodová zpráva 

k ZKI“).  



8 

 

1.2.1. Zákon o kolektivním investování 

 

V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie byl připraven 

soubor nových právních předpisů upravující oblast kapitálových trhů včetně zákona, 

který nahradil v té době nedostačující právní úpravu kolektivního investování.
11

 Zákonu 

o investičních společnostech a investičních fondech se zejména vytýkala skutečnost, že 

reguloval pouze určitou výseč možných způsobů kolektivního investování, v důsledku 

čehož bylo shromažďování peněžních prostředků jiným způsobem dle tehdy účinné 

právní úpravy těžko postižitelné. Druhým vážným nedostatkem byl nesoulad dikce 

zákona o investičních společnostech a investičních fondech se zněním směrnice Rady 

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

týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „směrnice UCITS“) především v oblasti způsobu 

investování, limitů pro rozložení a omezení rizika a informační povinnosti. 

V neposlední řadě byla kritika zákona o investičních společnostech a investičních 

fondech vedena proti ustanovením, která byla příliš podrobná (až kazuistická), a tak 

postrádala potřebnou míru obecnosti, která je charakteristickým znakem každé právní 

normy. Jde např. o ustanovení upravující smlouvu o obhospodařování a statut.
12

 

 Struktura zákona o investičních společnostech a investičních fondech 

nedovolovala začlenění všech potřebných harmonizačních změn vyplývajících zejména 

ze směrnice UCITS. Z tohoto důvodu se zákonodárce rozhodl pro vypracování nové 

právní úpravy, a to zákona o kolektivním investování, který nabyl účinnosti dnem 

vstupu smlouvy o přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost,
13

 tedy 

1. května 2004. Zákon o kolektivním investování 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.
14

  

                                                
11 Soubor nových právních předpisů byl tvořen zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o kolektivním investování“ nebo „ZKI“), zákonem 

č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoD“), zákonem č. 256/2004 Sb., 

o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“) a zákonem, kterým se 

mění některé zákony v souvislosti s přijetím ZKI, ZoD a ZPKT. 
12 Důvodová zpráva k ZKI 
13 § 141 ZKI 
14 § 2 odst. 1 písm. a) ZKI 
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 Kolektivní investování probíhá ve fondech kolektivního investování, které zákon 

o kolektivním investování a následně doktrína dělí dle příslušných kritérií na:  

 investiční a podílové fondy, 

 otevřené a uzavřené fondy, a  

 standardní a speciální fondy. 

Pro účely výkladu o vývoji právní úpravy fondů kvalifikovaných investorů se 

omezím na členění fondů posledně uvedené, tj. členění na fondy standardní a fondy 

speciální. Kritériem je skutečnost, zda daný fond splňuje požadavky práva Evropské 

unie ve smyslu směrnice UCITS (standardní fond) či uvedené požadavky nesplňuje 

(speciální fond).
15

 Speciální fondy jsou tudíž upraveny pouze na úrovni národní 

legislativy.
16

 Záleží proto na zákonodárci, jakou míru regulace a ochranu investorů do 

cenných papírů zvolí. 

Speciální fondy dělí zákon o kolektivním investování ve znění účinném do 

25. května 2006 podle majetku, do kterého ten který fond investuje nashromážděné 

peněžní prostředky, na sedm druhů, a to: 

 speciální fondy cenných papírů, které investují do (a) investičních cenných 

papírů a nástrojů peněžního trhu, (b) státních dluhopisů a dluhopisů, za které 

převzal záruku stát, (c) hypotečních zástavních listů, (d) dluhopisů vydaných 

centrální bankou nebo bankou, (e) cenných papírů vydaných fondem 

kolektivního investování, který má povolení orgánu dohledu státu, ve kterém má 

sídlo a skutečné sídlo, podléhá dohledu a na žádost odkupuje od investorů jejich 

podíly zpět, 

 speciální fondy rizikového kapitálu, které investují převážně do investičních 

cenných papírů a nástrojů peněžního trhu, které nebyly přijaty k obchodování na 

regulovaném trhu, oficiálně uznaném veřejném trhu v jiném členském státu 

Evropské unie a na oficiálním trhu burzy cenných papírů ve státě, který není 

členským státem Evropské unie, 

 speciální fondy nemovitostí, které investují převážně do nemovitostí. Investicí 

do nemovitosti se pro účely zákona o kolektivním investování rozumí (a) koupě 

                                                
15 § 2 odst. 1 písm. d) a písm. e) ZKI 
16 V současné době toto tvrzení neplatí bez dalšího. Jak je uvedeno na dalších místech této práce, 

struktura fondů je dle nového zákona o investičních společnostech a investičních fondech pozměněna. Za 

druhé, speciální fondy, jakož i fondy kvalifikovaných investorů, resp. jejich správci jsou regulovány 

právem Evropské unie. 
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pozemku, (b) výstavba budovy za účelem její správy, (c) koupě budovy za 

účelem rekonstrukce nebo správy, nebo (d) nabytí účasti na právnické osobě, 

jejímž předmětem podnikání je činnost uvedená v písmeni (b), 

 speciální fondy derivátů, které investují převážně do finančních nebo 

komoditních termínových smluv (futures), do opčních smluv nebo do dalších 

derivátových nástrojů, 

 speciální fondy fondů, které investují převážně do cenných papírů vydaných 

jiným fondem kolektivního investování, který má povolení orgánu dohledu 

státu, ve kterém má sídlo a skutečné sídlo, a podléhá dohledu, 

 speciální fondy zvláštního majetku, které investují převážně do věcí, 

majetkových práv a jiných druhů majetkových hodnot, a 

 speciální fondy smíšené, které kombinují investice do druhů majetku, do kterých 

jsou oprávněný investovat ostatní speciální fondy.
17

 

Pro každý druh speciálního fondu je tudíž vymezen majetek, do kterého je oprávněn 

převážně investovat nashromážděné peněžní prostředky, a pravidla pro diverzifikaci 

(rozložení) rizika.   

1.2.2. Zákon č. 224/2006 Sb. 

 

Ve světle tématu této práce má zcela zásadní význam zákon č. 224/2006 Sb., 

kterým se mění zákon o kolektivním investování a zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu 

v oblasti kapitálového trhu a o změně dalších zákonů (dále jen „novela ZKI“), který 

nabývá účinnosti dne 26. května 2006. Cílem novely ZKI je především nová a 

podrobnější úprava speciálních fondů kolektivního investování v souladu s potřebami 

trhu i dozorového orgánu.
18

 Na přípravě samotného textu novely ZKI se vedle 

Ministerstva financí ČR podílel jak tehdejší dozorový orgán, kterým byla Komise pro 

cenné papíry, tak současně zástupci trhu kolektivního investování. Úprava, kterou 

novela ZKI přináší, rozděluje speciální fondy na ty, které jsou určeny pro veřejnost, a 

ty, které jsou určeny pouze kvalifikovaným investorům. Tato zásadní koncepční změna 

v právní úpravě speciálních fondů vyvolala nutnost pozměnit legální definici 

                                                
17 Blíže viz § 52 - 57 ZKI ve znění zákona č. 70/2006 Sb. 
18 Důvodová zpráva k zákonu č. 224/2006 Sb. 
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kolektivního investování tím, že z původní dikce legální definice
19

 bylo nezbytné 

vypustit pojmový znak „shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti“ a nahradit 

jej slovy „shromažďování peněžních prostředků.“ Toto řešení umožnilo rozdělení 

speciálních fondů na fondy, které shromažďují peněžní prostředky od veřejnosti, a 

fondy, které shromažďují peněžní prostředky od kvalifikovaných investorů a které a 

contrario nesmí nabízet své akcie či podílové listy široké veřejnosti. 

 Současně novela ZKI zavádí do českého právního řádu fondy kvalifikovaných 

investorů,
20

 které jsou určeny pouze osobám taxativně vymezeným v zákoně o 

kolektivním investování. V zásadě jde o sofistikované investory, které mají dostatečné 

znalosti a zkušenosti s obchodováním s cennými papíry. Pro fondy kvalifikovaných 

investorů je typická nižší míra regulace a dohledu Komise pro cenné papíry, resp. České 

národní banky.
21

 Nezbytné je rovněž uvést, že investiční strategie fondů 

kvalifikovaných investorů není stanovena zákonem. Druhy majetku, do kterých fond 

investuje, jsou vymezeny ve statutu fondu, tj. v základním dokumentu, jakési „ústavě“ 

fondu, který obsahuje všechna významná pravidla pro jeho činnost. 

 Současně se zakotvením fondu kvalifikovaných investorů do zákona o 

kolektivním investování dochází ke zrušení čtyř stávajících speciálních fondů, a to 

speciálního fondu rizikového kapitálu, speciálního fondu derivátů, speciálního fondu 

zvláštního majetku a speciálního fondu smíšeného, které jsou určeny zejména pro znalé 

a zkušené investory. Pro toto řešení hovoří fakt, že zrušené speciální fondy mají 

stanoven vysoký limit pro vstupní investici
22

 a druhy majetku, do kterých mohou 

investovat, jsou typické pro sofistikované investory.  

                                                
19 Dle § 2 odst. 1 ZKI ve znění zákona č. 70/2006 Sb. se kolektivním investováním rozumí podnikání, 

jehož předmětem je shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti upisováním akcií investičního 

fondu nebo podílových listů podílového fondu, investování na principu rozložení rizika a další 

obhospodařování tohoto majetku. 
20  Zejména § 56 – 57 ZKI 
21 Na základě zákona č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad 

finančním trhem dochází s účinností k 1. dubnu 2006 ke zrušení Komise pro cenné papíry a přechodu 
působnosti a pravomoci Komise pro cenné papíry na Českou národní banku. Dle zákona č. 6/1993 Sb., o 

České národní bance vykonává Česká národní banka jako jediný správní úřad dohled nad finančním 

trhem, tj. bankovnictvím, pojišťovnictvím, kapitálovým trhem, družstevními záložnami, penzijními 

fondy, směnárnami a institucemi v oblasti platebního styku. 
22 Investice jednoho investora do akcií nebo podílových listů speciálního fondu rizikového kapitálu a 

speciálního fondu zvláštního majetku musí činit nejméně 2 000 000 Kč. V případě speciálního fondu 

derivátů je tato hranice stanovena na částku nejméně 10 000 000 Kč. Právní úprava speciálního fondu 

smíšeného stanoví minimální investici jednoho investora jako nejpřísnější z limitů pro minimální investici 

jednoho investora, které ZKI stanoví pro typy speciálních fondů, do jejichž majetku speciální fond 

smíšený investuje, tj. 2 000 000 Kč nebo 10 000 000 Kč. 
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 Účinností novely ZKI dochází k systematické změně speciálních fondů, kterou 

je možné vyjádřit následujícím schématem.
23

  

 

 Pro úplnost je nezbytné uvést, že novela ZKI podrobněji upravuje speciální fond 

nemovitostí. Česká republika je zemí, jejíž právní úprava kolektivního investování se 

teprve vyvíjí. Obecná úprava speciálních fondů, zejména fondů nemovitostních, 

postačuje dle důvodové zprávy k novele ZKI v zemích s dlouholetou tradicí 

nemovitostních fondů (zejména Německo a Rakousko), ve kterých se pravidla trhu 

historicky vyvíjela a jsou všemi účastníky trhu přirozeně akceptována. Není však 

dostačující v podmínkách země s rozvíjejícím se kolektivním investováním, ve které 

nejsou dosud žádné zkušenosti s některými druhy fondů a účastníci trhu i orgán dohledu 

potřebují mít přímo zákonem stanovenou podrobnější regulaci. Největší pozornost si 

zaslouží úprava právní formy, kterou nemovitostní fond může nabýt. Zákon o 

kolektivním investování do budoucna připouští pouze právní formu otevřeného 

podílového fondu,
24

 který na rozdíl od investičního fondu nemá právní subjektivitu, a 

proto je zapotřebí dalšího subjektu – investiční společnosti – k jeho vytvoření a 

obhospodařování.  

 Přijetí novely ZKI je bezesporu pozitivním krokem k přiblížení kolektivního 

investování v České republice rozvinutým evropským trhům a k rozvoji na úseku 

speciálních fondů. Přesto se však objevují kritické hlasy odborné veřejnosti 

k novele ZKI samotné a jistá skepse k legislativnímu vývoji v oblasti kolektivního 

investování. Čech konstatuje, že „[ú]prava z roku 2004 by vyžadovala hlubší a 

                                                
23 § 49 odst. 1 a 2 ZKI 
24 § 53 odst. 1 ZKI 



13 

 

propracovanější zásah. Otevřené formy s právní subjektivitou (české SICAV), po nichž 

léta voláme, zákon dál nezná, mnohé problémy zůstaly neřešeny, jiné vytvořila sama 

novela.“
25

 Z těchto důvodů volá po brzké opravě a konstatuje, že legislativní vývoj na 

poli kolektivního investování není zdaleka ukončen. 

1.2.3. Zákon č. 230/2009 Sb. 

 

 Významným krokem ve vývoji právní úpravy fondů kvalifikovaných investorů 

bylo přijetí zákona č. 230/2009 Sb., kterým se mění ZPKT, ve znění pozdějších 

předpisů, a další související zákony (dále jen „novela ZPKT“). Zákon o kolektivním 

investování se k fondům kvalifikovaných investorů chová velmi ochranitelsky, což je 

právě pro tento druh fondů zcela zbytečné a je spíše překážkou jejich dalšího rozvoje.
26

  

Novela ZPKT, která nabývá účinnosti dne 1. srpna 2009, přináší zcela nový přístup a 

liberalizuje podmínky k činnosti fondů kvalifikovaných investorů, a tím umožňuje 

rozšíření možnosti jejich využití v praxi. Není mou ambicí vylíčit všechny nastalé 

změny, proto se omezím pouze na ty, které považuji z hlediska uvolnění regulace za 

nejdůležitější.  

Mezi tyto změny v oblasti právní úpravy patří zejména povolení nepeněžitých 

vkladů do fondů kvalifikovaných investorů, což dosavadní znění zákona o kolektivním 

investování výslovně vylučovalo. Nepeněžitými vklady mohou být např. nemovitosti, 

pohledávky, cenné papíry a drahé kovy. Od této změny se očekává zvýšení zájmu o 

fondy kvalifikovaných investorů. Možnost nepeněžitých vkladů kvitují především 

investoři do nemovitostí, jelikož, jak dodává Halíček, „z daňového hlediska představují 

nepeněžité vklady efektivní možnost, jak přesunout současné nemovitosti do fondu bez 

zatížení daní z převodu nemovitostí a daní z příjmů.“
27

 

Další zásadní novinkou je stanovení výjimky z pravidla omezení doby trvání 

uzavřeného fondu na deset let. Uzavřené fondy kvalifikovaných investorů mohou být do 

budoucna zakládány na dobu neurčitou, což vítají především dlouhodobí investoři. 

                                                
25 ČECH, Petr. Revize právní úpravy kolektivního investování: těžký porod nemocného dítěte. Právní 

zpravodaj. 2006, č. 8, s. 10. 
26 TOPINKA, Jan. Chystané změny ve fondech kvalifikovaných investorů. [online]. epravo.cz, a.s., 24. 6. 

2006 [cit. 2013-04-12]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/chystane-novinky-ve-fondech-

kvalifikovanych-investoru-56995.html. 
27 HALÍČEK, Radek. Fondy kvalifikovaných investorů: Možnost nových investic. Euro. 2010, č. 14, s. 

87. 
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Odpadá proto povinnost provést likvidaci fondu po uplynutí doby, na kterou byl fond 

založen, popřípadě fúze s jiným fondem kvalifikovaných investorů za podmínky udělení 

souhlasu Českou národní bankou.  

Dále si dovolím připomenout možnost sjednání omezení nebo vyloučení 

kontroly depozitáře na činnost fondu, jehož majetek je obhospodařován investiční 

společností. Bude-li tak sjednáno v depozitářské smlouvě a podrobnosti uvedeny ve 

statutu fondu, nebude depozitář povinen kontrolovat soulad aktuální hodnoty akcie či 

podílového listu se zákonem o kolektivním investování a statutem; provádět pokyny 

fondu, investiční společnosti nebo jiné osoby, která obhospodařuje majetek fondu 

kvalifikovaných investorů; kontrolovat, zda majetek fondu je nabýván a zcizován 

v souladu se zákonem o kolektivním investování a statutem; a jeho oceňování. Smyslem 

požadavku, aby statut popsal odchylky vyplývající z omezení nebo vyloučení kontroly, 

je informovat investora o zúženém rozsahu výkonu funkce depozitáře. Z odpovědi 

České národní banky vyplývá, že statut musí vyjmenovat ty povinnosti, které u daného 

fondu depozitář oproti běžnému standardu neplní.
28

 Omezení nebo vyloučení kontroly 

depozitáře se rovněž projeví v jeho odpovědnosti, kdy depozitář nebude odpovědný za 

škody vzniklé investiční společnosti, akcionářům nebo podílníkům fondu kolektivního 

investování v důsledku skutečností, které nebyl povinen kontrolovat. Odpovědnost vůči 

investorům tak v plném rozsahu ponese pouze investiční společnosti nebo investiční 

fond.
29

 Od této změny se očekává snížení nákladů fondů a zjednodušení administrativy.  

V neposlední řadě je třeba zmínit, že nabytím účinnosti novely ZPKT nebude 

Česká národní banka nadále schvalovat vedoucí osoby
30

 obhospodařovaného 

investičního fondu. Postačí pouze vyslovení souhlasu investiční společnosti a potvrzení, 

že tato osoba má znalosti, zkušenosti a důvěryhodnost pro vedení daného fondu.  

  

                                                
28 Odpověď ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY č. FM-2009/1. K omezení rozsahu činnosti depozitáře 

speciálního fondu kvalifikovaných investorů po novele zákona o kolektivním investování č. 230/2009 Sb. 

ze dne 25. 9. 2009. 
29 Ibid. 
30 Dle § 2 odst. 1 písm. r) ZKI se vedoucí osobou rozumí statutární orgán, člen statutárního orgánu, ředitel 

právnické osoby nebo osoba, která jiným způsobem skutečně řídí činnost právnické osoby.  
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1.2.4. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech 

 

 Dne 17. ledna 2013 předložila vláda dolní komoře Parlamentu návrh nového 

zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Stalo se tak po rozsáhlých 

přípravách, na kterých se vedle Ministerstva financí ČR podílela v souladu s dohodou o 

spolupráci při přípravě návrhů vnitrostátních právních předpisů týkajících se finančního 

trhu i Česká národní banka a zároveň na základě konzultačních materiálů a veřejného 

slyšení k návrhu zákona i odborná veřejnost (zastoupená zejména Asociací pro 

kapitálový trh ČR,
31

 ale i zástupci z řad bank, investičních společností a investičních 

fondů). 

 Nový zákon o investičních společnostech a investičních fondech měl po 

relativně krátké době zcela nahradit zákon o kolektivním investování. Ministerstvo 

financí ČR se pro novou právní úpravu rozhodlo především z toho důvodu, že zákon o 

kolektivním investování svou koncepcí vycházel ze svého legislativního předchůdce, 

tudíž by se struktura zákona o kolektivním investování stěží přizpůsobovala novým 

trendům v této oblasti a závazkům České republiky transponovat příslušné prameny 

práva Evropské unie. 

 Cílem zákonodárce je dle důvodové zprávy k návrhu zákona na jedné straně 

respektovat známou, zaběhlou a funkční právní úpravu, na straně druhé se inspirovat 

právní úpravou zemí, jejichž regulaci kolektivního investování je možné považovat za 

standardní a konvenční. Základními myšlenkovými zdroji návrhu zákona je proto 

zohlednění vnitrostátní právní úpravy a moderních právních předpisů, které tvoří základ 

pro investorsky atraktivní, transparentní a funkční trh kolektivního investování 

(zejména jde o právní úpravu Lucemburska, v některých prvcích Irska, Velké Británie a 

Německa). Nicméně jak je zmíněno výše, primárně jde o retranspozici směrnice UCITS 

IV a návrhu UCITS V, transpozici směrnice AIFM a zohlednění přímo účinných 

nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 ze dne 17. dubna 2013 o 

evropských fondech rizikového kapitálu (dále jen „nařízení EuVECA“) a nařízení 

                                                
31 Asociace pro kapitálový trh ČR (dále jen „AKAT“) sdružuje nejvýznamnější tuzemské investiční 

společnosti, zahraniční správce fondů nabízející své produkty v ČR a další subjekty, které poskytují 

služby v oblasti kolektivního investování. Posláním a filozofií AKAT je usilovat o rozvoj kolektivního 

investování v České republice a jeho přibližování ke standardním podmínkám vyspělých zemí. S tímto 

cílem se AKAT v rámci samoregulace podílí na tvorbě podmínek a pravidel, jež by měly napomoci 

prosazování principů poctivého obchodního styku, ochrany dobrých mravů a posílení obecné důvěry v 

kolektivní investování. 
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Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 ze dne 17. dubna 2013 o evropských 

fondech sociálního podnikání (dále jen „nařízení EuSEF“).
32

  

Předpokládaná účinnost nového zákona o investičních společnostech a 

investičních fondech byla stanovena na 1. července 2013 s ohledem na transpoziční 

lhůtu směrnice AIFM, která uplynula 22. července 2013. Oproti původním 

předpokladům byla však účinnost zákona díky zdržení legislativního procesu o více jak 

měsíc posunuta. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech nakonec 

nabyl účinnosti 19. srpna 2013 dnem jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů pod č. 240/2013 

Sb. (dále jen „zákon o investičních společnostech a investičních fondech“ nebo 

„ZISIF“). Nicméně ustanovení, která zákon o investičních společnostech a investičních 

fondech vázal na účinnost zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „nový 

občanský zákoník“ nebo „NOZ“) a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 

a družstvech (dále jen „zákon o obchodních korporacích“ nebo „ZOK“), se do nabytí 

účinnosti těchto zákonů nepoužijí; to samé platilo i pro terminologické změny, které 

nová úprava soukromého práva přináší.
33

 Poslední poznámku, kterou je třeba 

v souvislosti s nabytím účinnosti zákona učinit, je skutečnost, že nabytím účinnosti 

došlo ke zrušení zákona o kolektivním investování a jeho prováděcích vyhlášek
34

 a 

zároveň k přijetí nových nařízeních vlády a vyhlášek. 

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech obsahuje 

677 paragrafů, které jsou systematicky rozvrženy do šestnácti částí dále rozdělených na 

hlavy. Svým rozsahem proto výrazně přesahuje rozsah zákona o kolektivním 

investování, který je dle mého propočtu tvořen 203 paragrafy. Takovýto rozsah je 

důsledkem transpozice detailních směrnic AIFM, UCITS IV a návrhu UCITS V a 

skutečnosti, že se jedná o komplexní právní úpravu. 

Návrh zákona terminologicky vychází z již zažitého pojmosloví obsaženého 

v zákoně o kolektivním investování, a to včetně přetrvávající terminologické 

nejednotnosti mezi vnitrostátní právní úpravou a významy užívanými směrnicí UCITS. 

Nelogičnost v překladu spočívá v tom, že zákon o kolektivním investování, jakož i 

                                                
32 SKÁLOVÁ, Monika. Nové právní formy investičních fondů v návrhu zákona o investičních 

společnostech a investičních fondech. [online]. epravo.cz, a.s., 11. 12. 2012 [cit. 2013-04-12]. Dostupné 

z: http://www.epravo.cz/top/clanky/nove-pravni-formy-investicnich-fondu-v-navrhu-zakona-o-

investicnich-spolecnostech-a-investicnich-fondech-87578.html 
33 § 664 ZISIF 
34 § 676 ZISIF 
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zákon o investičních společnostech a investičních fondech užívají pro pojem 

„správcovská společnost“ („management company“) užitým ve směrnici UCITS pojmu 

„investiční společnost“. 

Výjimku z ustáleného pojmosloví představuje obsah pojmu „investiční fond“, 

který při zachování terminologické nejednotnosti zahrnuje všechny investiční entity bez 

ohledu na jejich právní formu.
35

 Z  dikce ustanovení § 92 ZISIF vyplývá, že pojem 

investiční fond je množinou, která na jedné straně obsahuje fondy kolektivního 

investování (dále dělené na standardní fondy a speciální fondy) a na straně druhé fondy 

kvalifikovaných investorů. Kritériem tohoto členění je skutečnost, zda fond 

shromažďuje prostředky od veřejnosti nebo od kvalifikovaných investorů. Graficky je 

možné nové členění investičních fondů zobrazit takto: 

 

 

  

Fondy kvalifikovaných investorů jsou řazeny vedle fondů kolektivního investování jako 

jedna z podmnožin investičních fondů a zároveň nejsou považovány za fondy 

kolektivního investování. Z toho vyplývá, že definičním (pojmovým) znakem 

kolektivního investování je opět shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti, 

jako tomu bylo před nabytím účinnosti novely, která do právního řádu České republiky 

zakotvila fondy kvalifikovaných investorů. Smyslem tohoto členění je dle důvodové 

zprávy stanovení rozdílných regulatorních požadavků pro fondy s ohledem na ochranu 

nekvalifikovaných (retailových) investorů. 

V následujících odstavcích se budu věnovat zásadním novinkám v právní 

úpravě, které zákon o investičních společnostech a investičních fondech přináší. Není 

                                                
35 Důvodová zpráva k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech. 
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mou ambicí tyto změny podrobit důkladnému zkoumání, nýbrž spíše demonstrativním 

výčtem a základní charakteristikou je přiblížit. Jde zejména o zavedení řady nových 

institutů, kterými se český zákonodárce inspiroval v právních řádech zemí s rozvinutým 

fondovým byznysem. Do této kategorie spadá činnost obhospodařování a administrace 

investičních fondů, a tedy zavedení nových specifických subjektů obhospodařovatele a 

administrátora, resp. hlavního administrátora, dále subjekt hlavního podpůrce a 

promotéra. Pokud se níže uvedené změny výrazně dotknou právní úpravy fondů 

kvalifikovaných investorů, podrobnou analýzu přinesu na jiných místech této práce.  

Zákon o kolektivním investování nerozlišoval mezi obhospodařováním a 

administrací fondů kolektivního investování. Zákon o investičních společnostech a 

investičních fondech tuto skutečnost pozměňuje a v návaznosti na praxi obvyklou 

v zahraničí napříště stanoví činnosti, které jsou součástí obhospodařování, a činnosti, 

které spadají pod pojem administrace investičního fondu. Obhospodařováním 

investičního fondu nebo zahraničního investičního fondu se rozumí správa majetku 

tohoto fondu, včetně investování (collective portfolio management) na jeho účet a řízení 

rizik souvisejících s tímto investováním.
36

 K činnosti obhospodařování investičního 

fondu se vyžaduje, nestanoví-li zákon jinak, veřejnoprávní povolení udělované Českou 

národní bankou.
37

 Obhospodařovatelem může být zejména investiční společnost, 

samosprávný investiční fond a zahraniční osoba na základě tzv. evropského pasu. 

Obhospodařovatelem nesamosprávného investičního fondu
38

 je právnická osoba, která 

je jeho individuálním statutárním orgánem. Administrací investičního fondu se rozumí 

provádění administrativních činností taxativně vyjmenovaných v zákoně, jde např. o 

vedení účetnictví, zajišťování právních služeb, oceňování jeho majetku a dluhů, plnění 

informačních povinností a nabízení investic do příslušného fondu (marketing).
39

 

Administrátorem investičního fondu může být investiční společnost, zahraniční 

investiční společnost, samosprávný investiční fond a hlavní administrátor. 

                                                
36 § 5 odst. 1 ZISIF 
37 § 5 odst. 2 ZISIF 
38 § 7 - 9 ZISIF. Pojem nesamosprávný investiční fond není termínem užívaným v zákoně o investičních 

společnostech a investičních pojmech, nýbrž pouze v aplikační praxi. Ve vztahu k právnické osobě jako 

individuálnímu statutárnímu orgánu jiné právnické osoby využívá ZISIF úpravu rekodifikace nového 

soukromého práva, proto užití takové konstrukce se váže až na účinnost nového občanského zákoníku, 

resp. zákona o obchodních korporacích.  
39 § 38 odst. 1 a odst. 2 ZISIF 
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Institut hlavního administrátora
40

 je novinkou zavedenou zákonem o 

investičních společnostech a investičních fondech. Hlavním administrátorem se rozumí 

právnická osoba, která je oprávněna provádět výlučně administrativní činnosti ve vztahu 

k investičním fondům a není oprávněna je obhospodařovat. Výhodu tohoto subjektu 

spatřuji právě v jeho úzké specializaci na určitý výsek činností ve vztahu k investičním 

fondům a jeho oddělení od jiných subjektů, které jsou oprávněny v rámci své činnosti 

mimo jiné administraci provádět. 

Je nezbytné zmínit, že administrátorem standardního fondu může být pouze jeho 

obhospodařovatel.
41

 Jinými slovy, není možné oddělit činnost obhospodařování a 

administrace standardního fondu, obě tyto činnosti je oprávněn provádět pouze 

obhospodařovatel standardního fondu. Naopak u ostatních fondů (tj. speciálních fondů 

kolektivního investování a fondů kvalifikovaných investorů) se připouští, aby 

administraci takového fondu vykonával subjekt odlišný od obhospodařovatele. 

Důsledkem tohoto nově zavedeného přístupu je umožnit rozdělení odpovědnosti mezi 

dva různé subjekty. V praxi se mohou ve vztahu k speciálním fondům kolektivního 

investování a fondům kvalifikovaných investorů vyskytnout tři různé modely 

obhospodařování a administrace. Za prvé, subjekt či subjekty zakládající investiční fond 

ve statutu fondu určí, že činnosti spadající pod administraci bude vykonávat subjekt 

odlišný od obhospodařovatele, v jehož důsledku se přenese odpovědnost za administraci 

investičního fondu na tento subjekt a zároveň tento subjekt bude odpovědný i za činnost 

třetích osob, na které některou z činností spadajících do administrace investičního fondu 

případně přenese. Za druhé, obhospodařovatel je oprávněn přenést činnosti administrace 

v rámci delegace (outsourcingu) na administrátora. Za této situace je odpovědný pouze 

obhospodařovatel. V prvých dvou případech tedy uzavírá obhospodařovatel 

s příslušným administrátorem písemnou smlouvu o administraci, na základě které se 

administrátor zavazuje provádět administraci investičního fondu a obhospodařovatel se 

zavazuje platit administrátorovi za tuto administraci úplatu.
42

 Za třetí, obhospodařovatel 

                                                
40 § 41 ZISIF 
41 § 40 odst. 2 ZISIF. Toto pravidlo vyplývá z aplikace směrnice UCITS IV, resp. přílohy II, která uvádí, 

že správcovská společnost vykonává činnosti, které spadají jak do obhospodařování, tak administrace 

fondu. Oproti tomu příloha I směrnice AIFM stanoví, že správce vedle správy portfolií a řízení rizik může 

navíc vykonávat administrativní a jiné úkony tam uvedené. 
42 § 59 ZISIF 
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vykonává činnost obhospodařování a zároveň činnost administrace investičního fondu 

v rámci své působnosti a je za tyto činnosti sám odpovědný. 

 Jak vyplývá z výše uvedeného, obhospodařovatel a administrátor jsou subjekty, 

které se navzájem doplňují, jejich role jsou proto ve vztahu komplementarity. Nicméně, 

role těchto subjektů není rovnocenná. Jak správně uvádí Králík, „[k]líčovou osobou 

však zůstává obhospodařovatel, který určuje obsah statutu investičního fondu a uzavírá 

smlouvu s depozitářem, hlavním podpůrcem a administrátorem tohoto fondu. … 

obhospodařovateli rovně přísluší právo na úplatu z majetku investičního fondu.“
43

 

Právo na úplatu rovněž přísluší administrátorovi investičního fondu. Úplata však 

nepochází z majetku investičního fondu, nýbrž je inherentně spjata se smlouvou o 

administraci, na základě které obhospodařovatel poskytuje administrátorovi úplatu. 

Druhou novinkou, kterou zákon o investičních společnostech a investičních 

fondech zavádí, je institut hlavního podpůrce (prime broker).
44

 Prime broker je ve světě 

užíván především alternativními investičními fondy (v čele s hedge fondy), které na 

rozdíl od fondů standardních užívají agresivnějších investičních strategií. V zásadě by 

se dalo říci, že čím rizikovější je investiční strategie fondu, tím více jsou služby 

hlavního podpůrce užívány. Klasickým příkladem užití služeb hlavního podpůrce je, jak 

uvádí Doležalová, „dnes již slavná operace hedgeových fondů patřících George 

Sorosovi proti britské libře v roce 1992. O neudržitelnosti kurzu britské libry tehdy 

vědělo více investorů, pouze George Soros byl ale schopen shromáždit tak velké 

množství prostředků, že prakticky vynuloval záchrannou akci Bank of England a 

způsobil pád britské libry.“
45

 Tento případ je sice klasický a známý, není však 

příkladem typickým, neboť užití služeb prime brokera obvykle nezpůsobuje negativní 

makroekonomické důsledky, pouze umožňuje či usnadňuje financování daného fondu.  

Ustanovení § 85 ZISIF uvádí, že funkcí hlavního podpůrce je na základě 

písemné smlouvy s obhospodařovatelem investičního fondu či obhospodařovatelem a 

depozitářem tohoto fondu zejména poskytovat nebo přenechávat peněžní prostředky či 

                                                
43 KRÁLÍK, Aleš. Umožnění provádění administrace investičního fondu osobou odlišnou od 

obhospodařovatele tohoto fondu. Obchodněprávní revue: odborný recenzovaný časopis pro obchodní 

právo a právo finančních trhů. Praha: C.H. Beck, 2013, č. 5, s. 147. 
44 § 85 a následující ZISIF 
45 DOLEŽALOVÁ, Daniela. K návrhu nového zákona o investičních společnostech a investičních 

fondech. Některé aspekty nové právní úpravy depozitáře a hlavního podpůrce investičních fondů. 

Obchodněprávní revue: odborný recenzovaný časopis pro obchodní právo a právo finančních trhů. 

Praha: C.H. Beck, 7 - 8/2013, s. 220. 
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investiční nástroje za účelem podpory financování fondu nebo vypořádat obchody 

prováděné v rámci určené investiční strategie fondu. Vykonávat činnost hlavního 

podpůrce může především banka, zahraniční banka či obchodník s cennými papíry. 

Účelem zavedení institutu hlavního podpůrce do českého právního řádu je dle důvodové 

zprávy zvýšení ochrany majetku investičních fondů, neboť hlavní podpůrce v minulosti 

často fungoval i jako depozitář. Výkon činnosti depozitáře hlavním podpůrcem je však 

možné za splnění zákonem stanovených podmínek i dnes.
46

  

Investiční fondy (nejčastěji v právní formě podílového fondu) často náleží 

k některé finanční skupině či společnosti, jejíž název daný investiční fond obsahuje. 

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech na tuto skutečnost reaguje a 

zavádí ve vztahu k investičnímu fondu v právní formě podílového fondu a svěřenského 

fondu, případně podfondu akciové společnosti s proměnným základním kapitálem 

institut tzv. promotéra.
47

 Promotérem je zpravidla osoba, která stojí u založení 

investičního fondu a propůjčuje mu své jméno či název, popř. pouze jeho část. Tím se 

investorům dává na vědomí jakási příslušnost investičního fondu a záruka kvality. 

Promotérem může být pouze obhospodařovatel investičního fondu, obchodník 

s cennými papíry, banka, spořitelní a úvěrní družstvo nebo zahraniční osoba s obdobnou 

činností jako některá z těchto osob. Rovněž se připouští, aby promotérem byla 

právnická či fyzická osoba, která získala povolení České národní banky pro účely 

označení investičního fondu v právní formě podílového či svěřenského fondu.
48

 

Promotér je nadán významnými právy, a to právem rozhodovat o tom, kdo bude 

obhospodařovatelem, administrátorem a depozitářem investičního fondu, jakož o jejich 

změně. Nicméně, v jiných záležitostech je tzv. promotérovi zakázáno udělovat pokyny 

týkající se obchodního vedení. Jde tedy o osobu, která, ačkoli stojí v pozadí, má na 

investiční fond, resp. na subjekty, které mu poskytují určité služby, rozhodující vliv. 

Nikoli neprávem, Králík nazývá institut promotéra „šedou eminencí.“
49

 

Jak vyplývá z výše uvedeného, zákon o investičních společnostech a 

investičních fondech upravuje celou řadu nových subjektů, a tedy poskytovatelů 

                                                
46 § 91 odst.  1 ZISIF vyžaduje, aby hlavní podpůrce, vedle splnění podmínek pro výkon depozitáře 

fondu, měl funkčně a hierarchicky oddělen výkon činnosti hlavního podpůrce a depozitáře a vyvaroval se 

tak střetu zájmů z těchto činností vzešlých.  
47 § 104 odst. 2 a §107 ZISIF, resp. § 148 odst. 4 ZISIF a § 166 odst. 2 ZISIF 
48 § 531 ZISIF, pro odnětí povolení viz § 553 ZISIF 
49 Králík, supra pozn. pod čarou č. 43. 
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různorodých služeb ve vztahu k investičním fondům. V návaznosti na tento fakt zákon 

umožňuje vytvářet rozmanité fondové struktury. Otázkou však zůstává, jak trh a 

subjekty na něm působící či subjekty zvažující vstoupit do fondového byznysu zareagují 

na nové možnosti a v jaké míře začnou těchto možností využívat v praxi. Ze Seznamu 

regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu
50

 vedeného Českou národní 

bankou je například možné vyčíst, že po půlroce účinnosti zákona o investičních 

společnostech a investičních fondech nebylo žádnému subjektu uděleno Českou národní 

bankou povolení k činnosti hlavního administrátora. Tento fakt je zcela pochopitelný, 

neboť může být časově náročné, než ustanovení nového zákona jsou v praxi využívána. 

Důvodem může být určitá míra nejistoty v aplikační praxi ohledně nové právní úpravy. 

Dále je třeba vzít v úvahu, že investiční fondy a jiné subjekty působící na trhu 

nevznikají, mění se či zanikají na každodenní bázi. 

 Nebylo mým cílem v této kapitole nastínit veškeré novinky či změny, které 

zákon o investičních společnostech a investičních fondech přináší. Charakterizoval jsem 

pouze nové činnosti, resp. subjekty, které zákon upravuje a které si dle mého názoru 

zaslouží zvýšenou pozornost. Novinky a změny, ať už zásadní, tak marginálnějšího 

charakteru, ve vztahu k fondům kvalifikovaných investorů uvádím v třetí kapitole 

věnované právě nové právní úpravě fondů kvalifikovaných investorů a změnám 

nastalým v této oblasti. 

                                                
50 Seznam regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu je dostupný online na: 

https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz [cit. 2014-03-15]. 

https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz
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2. PRÁVO EU V OBLASTI PRÁVNÍ ÚPRAVY ALTERNATIVNÍCH 

INVESTIČNÍCH FONDŮ 

 

Jak již bylo nastíněno v předchozí kapitole, nejdůležitějším nástrojem 

harmonizace právních úprav členských států v oblasti alternativních investičních fondů 

je směrnice AIFM. Z tohoto titulu považuji za nezbytné věnovat druhou kapitolu 

diplomové práce charakteristice této směrnice, zejména jejímu předmětu, cílům, 

základním pojmům a zásadám, jakož i evropskému pasu. Rovněž se zabývám dalšími, 

neméně důležitými prameny právní úpravy, a to úzce zaměřenými nařízeními EuVECA 

a EuSEF. 

2.1. Směrnice o správcích alternativních investičních fondů 

 

Obtíže na finančních trzích v minulých letech zdůraznily, že mnohé strategie 

správců alternativních investičních fondů jsou zranitelné, a proto dochází k rizikům, na 

která doplácí investoři, jiní účastníci trhu, jakož i trhy samotné. Za účelem ochrany výše 

zmíněných subjektů a trhů stanoví směrnice AIFM společné požadavky upravující 

udělování povolení správcům alternativních investičních fondů a dohled nad nimi ze 

strany příslušných orgánů veřejné moci. Cílem směrnice je rovněž vytvoření vnitřního 

trhu pro správce alternativních investičních fondů a harmonizovaného a přísného 

regulačního rámce pro jejich činnost. Samotné alternativní investiční fondy nejsou dle 

recitálu 10 směrnice AIFM regulovány. Dohled nad nimi a právní regulace je nadále 

úkolem jednotlivých členských států. Evropská unie považuje za nepřiměřené upravovat 

strukturu a portfolia alternativních investičních fondů, které jsou spravovány správci 

alternativních investičních fondů. Druhým důvodem nezasahování práva EU do 

vnitrostátních právních úprav členských států v oblasti alternativních investičních fondů 

jsou velké odlišnosti mezi fondy a jejich rozmanitost. Muselo by dojít k rozsáhlé 

harmonizaci, což by přinášelo řadu obtíží. Harmonizace by proto nebyla účelná. 

Evropská unie se tudíž rozhodla alternativní investiční fondy regulovat nepřímo 

prostřednictvím regulace jejich správců. 

Jak vyplývá z úvodního obecného ustanovení, předmětem směrnice AIFM je 

stanovit pravidla pro udělování povolení, činnost a transparentnost správců, kteří 
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spravují a nabízejí alternativní investiční fondy v Evropské unii.
51

 K plnému pochopení 

předmětu je třeba se blíže věnovat základním pojmům. 

Alternativní investiční fond je pro účely směrnice AIFM definován jako subjekt 

kolektivního investování včetně jeho podfondů, který (a) získává kapitál od většího 

počtu investorů s cílem investovat jej v souladu s určitou investiční politikou ve 

prospěch těchto investorů a (b) není povinen získat povolení dle směrnice UCITS IV.
52

  

Pro řádnou aplikaci směrnice AIFM je nezbytné bližší vymezení pojmu „větší 

počet investorů.“ Pokud by takový neurčitý právní pojem nebyl vyložen, docházelo by u 

správců, investorů, jakož i jiných subjektů k narušení principu právní jistoty. Oporu pro 

bližší specifikaci pojmu „větší počet investorů“ nenalezneme na jiných místech 

směrnice AIFM, tak ani v jiných předpisech či judikatuře EU. Ministerstvo financí ČR 

v konzultačním materiálu s názvem Transpozice směrnice o správcích alternativních 

investičních fondů vyjadřuje názor, že „výklad tohoto pojmu, vycházející ze smyslu a 

účelu směrnice AIFM, by měl dospět k tomu, že počet investorů, který nezakládá 

aplikaci směrnice AIFM na daný subjekt, je méně než sedm.“
53

 Na podporu tohoto 

argumentu Ministerstvo financí ČR uvádí např. rozsudek Nejvyššího soudu (Rt) 7 

55/81, který uvádí, že „za větší počet osob se v soudní praxi považuje alespoň sedm 

osob skutečně přítomných.“ Je však třeba zohlednit konkrétní oblast, na kterou je 

směrnice AIFM zaměřena, a tou je kolektivní investování. Ta v praxi bývá často 

reprezentována číslem sedm jako hranicí, kterou standardně nepřevyšuje počet investorů 

fondů private equity.
54

  

Je třeba mít na paměti, že výše uvedený názor Ministerstva financí ČR byl 

překonán vydáním dokumentu Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (dále jen 

„ESMA“)
55

 s názvem Guidelines on key concepts of the AIFMD. ESMA rozumí 

                                                
51 Čl. 1 AIFMD 
52 Čl. 4 odst. 1 písm. a) AIFMD 
53 MINISTERSTVO FINANCÍ ČR. Transpozice směrnice o správcích alternativních investičních fondů: 
Konzultační materiál. 2011, 103 s. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Konzultace_2011-

07_Konzultacni-material-MF-Transpozice-smernice-o-spravcich-alternativnich-investicnich-fondu-

AIFMD.pdf [cit. 2014-03-15]. 
54 Ibid. 
55 Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (European Securities and Market Authority) byl zřízen 

nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení 

Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí 

č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES. ESMA je nezávislý evropský orgán 

přispívající prostřednictvím zajišťování integrity, průhlednosti, účinnosti a řádného fungování 

kapitálových trhů a posilování ochrany investorů k ochraně stability evropského finančního systému. 

http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Konzultace_2011-07_Konzultacni-material-MF-Transpozice-smernice-o-spravcich-alternativnich-investicnich-fondu-AIFMD.pdf
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Konzultace_2011-07_Konzultacni-material-MF-Transpozice-smernice-o-spravcich-alternativnich-investicnich-fondu-AIFMD.pdf
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Konzultace_2011-07_Konzultacni-material-MF-Transpozice-smernice-o-spravcich-alternativnich-investicnich-fondu-AIFMD.pdf
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podnikem, který získává kapitál od většího počtu investorů takový podnik, jenž (a) 

získává kapitál od více než jednoho investora, nebo (b) získává kapitál od jednoho 

investora, který investuje kapitál, který získal od více než jedné právnické či fyzické 

osoby s cílem investovat jej ve prospěch těchto osob a zároveň má uspořádání nebo 

strukturu, která má celkem více než jednoho investora pro účely směrnice AIFM.
56

 

Směrnice AIFM pouze demonstrativním způsobem vypočítává, na jaké 

konkrétní typy alternativních investičních fondů se aplikuje.  Neděje se tak v jednom 

ustanovení, nýbrž na různých místech směrnice AIFM – ať už v jednotlivých recitálech, 

tak v článcích. Výslovně uvádí: 

 fondy soukromého kapitálu (private equity fondy), 

 fondy rizikového kapitálu (venture capital fondy), 

 nemovitostní fondy, a  

 hedge fondy. 

Private equity a venture capital fondy je možné obecně charakterizovat jako 

investice soukromého kapitálu do veřejně neobchodovatelných společností. Hranice 

mezi těmito pojmy však není ostrá. V případě private equity jde spíše o investici do 

společností, které mají na trhu své místo, jsou dlouhodobě zavedené, mají určitou 

historii. Naopak venture capital se užívá jako pojem zastřešující investice do relativně 

mladých společností s vysokým potenciálem dalšího růstu. Existuje však i pohled 

druhý, zastávaný Stowellem, který uvádí, že pojem private equity je definovaný 

určitými druhy investic, mezi které například řadí i venture capital.
57

 V takovém případě 

by private equity bylo množinou zahrnující venture capital. Směrnice AIFM však tyto 

pojmy chápe v rovnocenném smyslu, a tak je třeba jej respektovat. Nejednoznačnost 

v systematice však vytváří pouze teoretický problém a v praxi by se neměla nijak 

odrazit.  

Charakterizovat hedge fondy je obtížnější, jelikož neexistuje univerzálně 

akceptovaná definice. Hedge fondy by mohly být obecně chápány jako fondy, které 

užívají velmi riskantní techniky (např. spekulace na změny kurzu měny a cenných 

                                                
56 EUROPEAN SECURITIES AND MARKETS AUTHORITY. Final report: Guidelines on key 

concepts of the AIFMD. 13. srpna 2013, bod 17. – 19., 7 s. ESMA/2013/611. Dostupné z: 

http://www.esma.europa.eu/system/files/2013-611_guidelines_on_key_concepts_of_the_aifmd_-_en.pdf 

[cit. 2014-03-15]. 
57 STOWELL, David. Investment banks, hedge funds, and private equity. 2nd ed. Waltham, MA: 

Academic Press, c2013, xxiv. ISBN 978-012-4158-207. s. 283 

http://www.esma.europa.eu/system/files/2013-611_guidelines_on_key_concepts_of_the_aifmd_-_en.pdf
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papírů, termínované obchody s komoditami, užívání pákového efektu) k dosažení co 

nejvyšších zisků. Stowell uvádí, že většina účastníků trhu se shoduje, že hedge fondy 

mají následující charakter: (1) takřka naprostá flexibilita ve vztahu k investicím, (2) 

způsobilost půjčovat si peníze a pomocí užití pákového efektu navýšit zisk, (3) 

minimální regulace, (4) určitá míra nelikvidity, jelikož investorova schopnost získat 

svou investici zpět je omezena po určitou dobu vzájemnou dohodou, (5) investorem je 

pouze bohatý jedinec nebo instituce jako penzijní fond a jiný kvalifikovaný 

institucionální investor a (6) poskytování odměn pro správce fondu za jeho činnost.
58

 

Vedle těchto fondů se nepochybně vztahuje i na další fondy, které splňují 

požadavky stanovené v definici. Počet fondů v jednotlivých zemích, na které definice 

alternativního investičního fondu dopadá, je uveden v příloze č. 1.
59

 Směrnice AIFM se 

neomezuje pouze na pozitivní výčet. Ze své působnosti vyjímá fondy rodinného 

majetku (family office vehicles),
60

 které investují soukromé bohatství investora nebo 

jedné rodiny, aniž by získávaly kapitál z vnějších zdrojů. 

 Vedle jednotlivých typů alternativních investičních fondů směrnice AIFM 

poskytuje široký prostor pro charakter a vlastnosti jednotlivých fondů. Z recitálu 6 

vyplývá, že působnost směrnice AIFM se omezuje na alternativní investiční fondy, 

které splňují požadavky definice, bez ohledu na to, zda se jedná o otevřený nebo 

uzavřený alternativní investiční fond, jejich právní formu či skutečnost, zda jde o 

alternativní investiční fond kótovaný či nekótovaný.  

 Poslední, avšak neméně důležitou poznámku, si dovolím učinit k dalšímu 

definičnímu znaku alternativního investičního fondu, a to k samotnému investorovi. 

Z dikce čl. 43 směrnice AIFM vyplývá, že členský stát je oprávněn povolit správci, aby 

akcie či podílové jednotky alternativního investičního fondu mohl nabízet také 

neprofesionálním investorům. Nepřímo lze proto dovodit, že hlavním, primárním 

investorem, se kterým směrnice AIFM pracuje, je profesionální investor. Směrnice 

AIFM odkazuje v legální definici profesionálního investora na definici profesionálního 

klienta dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES ze dne 21. dubna 2004 

o trzích finančních nástrojů, o změně směrnice Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení směrnice Rady 

                                                
58 Ibid, str. 199 
59 ESMA, supra pozn. pod čarou č. 56, str. 24 
60 Recitál 7 AIFMD 
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93/22/EHS (dále jen „směrnice MiFID“). Dle směrnice MiFID se profesionálním 

klientem rozumí klient, který má zkušenosti, znalosti a odborné schopnosti k tomu, aby 

činil vlastní investiční rozhodnutí a řádně vyhodnocoval rizika, která podstupuje. 

Profesionální klient musí být subjektem, který spadá do jedné z několika taxativně 

uvedených kategorií, zpravidla jde o finanční instituce, popř. velké podniky, které 

splňují další požadavky tam uvedené.
61

 Důvod omezení působnosti směrnice AIFM na 

profesionální investory je nasnadě. Velká část alternativních investičních fondů s sebou 

přináší vysoké riziko ztráty investovaného majetku, proto je účast neprofesionálních 

(retailových) investorů podmíněna rozhodnutím členského státu v rámci jeho diskrece. 

Osobu uvedenou jako profesionální investor dle směrnice AIFM či profesionální klient 

dle směrnice MiFID musíme odlišovat od pojmu kvalifikovaný investor dle 

§ 272 odst. 1 ZISIF. Obsah těchto pojmů není totožný, přestože se některé subjekty do 

nich zařazené překrývají.   

Druhým klíčovým pojmem, který si zasluhuje pozornost, je správce 

alternativního investičního fondu (dále jen „správce“), který je definován jako 

právnická osoba, jejímž předmětem podnikatelské činnosti je správa jednoho nebo více 

alternativních investičních fondů.
62

 Z této poměrně vágní definice pouze a contrario  

vyplývá, že správcem nemůže být osoba fyzická.  

S ohledem na sídlo správce rozlišuje směrnice AIFM mezi unijními (mají sídlo 

v členském státě Evropské unie) a mimounijními správci (správci, kteří nejsou unijními 

správci). Toto dělení má význam pro její aplikaci. Dělení na unijní a mimounijní 

nalezneme rovněž u alternativních investičních fondů. 

 Směrnice AIFM se aplikuje s níže uvedenými výjimkami na: 

 unijní správce, kteří spravují jeden nebo více unijních nebo mimounijních 

alternativních investičních fondů; 

 mimounijní správce, kteří spravují jeden nebo více unijních alternativních 

investičních fondů; a  

 mimounijní správce, kteří nabízejí jeden nebo více unijních nebo mimounijních 

alternativních investičních fondů v Evropské unii.  

                                                
61 Blíže k pojmu profesionální klient viz Příloha II směrnice MiFID. 
62 Čl. 4 odst. 1 písm. b) AIFMD 
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Směrnice AIFM počítá s tím, že ne všechny subjekty, které splňují uvedené 

definiční znaky, mohou být správcem. Z působnosti jsou vyloučeny taxativně uvedené 

subjekty, a to holdingové společnosti ve smyslu směrnice AIFM,
63

 instituce 

zaměstnaneckého penzijního pojištění, nadnárodní instituce, národní centrální banky, 

veřejné orgány spravující fondy systému sociálního zabezpečení a důchodové systémy, 

programy účasti zaměstnanců nebo programy spoření zaměstnanců a sekuritizační 

účelové subjekty.
64

 

 Další důležité výjimky jsou uvedeny v čl. 3 směrnice AIFM, který v odstavci 1 

uvádí, že se směrnice AIFM nevztahuje na správce, pokud spravují jeden nebo více 

alternativních investičních fondů, jejichž jedinými investory jsou správce či podniky 

patřící do koncernu. Poslední, avšak o to důležitější, výjimka je obsažena v odstavci 2, 

který definuje správce, na které se aplikuje mírnější režim regulace. Do této skupiny 

řadíme správce, který obhospodařuje portfolia alternativních investičních fondů, jejichž 

spravovaná aktiva v souhrnu nepřevyšují hodnotu 100 milionů EUR, resp. 500 milionů 

EUR, nevyužívají pákový efekt (leverage)
65

 a neudělují investorům práva na vyplacení 

během období pěti let po zřízení každého alternativního investičního fondu (dále jen 

„podlimitní správce dle směrnice AIFM“). Důvodem zavedení posledně jmenované 

výjimky je skutečnost, že tyto fondy pravděpodobně nepředstavují rizika pro finanční 

trh. Podlimitní správce dle směrnice AIFM je povinen se registrovat u příslušného 

orgánu svého domovského členského státu (na rozdíl od ostatních správců, kteří ke své 

činnosti potřebují povolení) a v době registrace mu poskytnout své identifikační údaje, 

údaje o alternativních investičních fondech, které spravuje, a jejich investičních 

strategiích. Vedle toho je podlimitní správce dle směrnice AIFM povinen sdělovat 

orgánu dohledu další informace, který je analyzuje a sleduje, zdali hrozí ze strany 

podlimitního správce dle směrnice AIFM případné systémové riziko. Dále je takový 

správce povinen oznámit orgánu dohledu skutečnost, že již nesplňuje podmínky 

stanovené v odstavci 2. Podlimitní správce dle směrnice AIFM není oprávněn požívat 

                                                
63 Čl. 4 odst. 1 písm. o) AIFMD 
64 Čl. 2 odst. 3 AIFMD 
65 Finanční pákový efekt je jedním z moderních forem financování. Princip tzv. finanční páky spočívá 

v tom, že investor vedle vlastního kapitálu využívá především dodatečný cizí kapitál, typicky bankovní 

úvěr. Výsledkem investice je znásobení zisku či ztráty investora. Legální definice pákového efektu je 

uvedena v čl. 4 odst. 1 písm. v) AIFMD. 
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práv, která vyplývají ze směrnice AIFM, ledaže by se dobrovolně rozhodl, že se na něho 

směrnice AIFM bude vztahovat (princip opt-in).
66

  

Důvodem dobrovolného dodržování a tím pádem zařazení se do režimu 

směrnice AIFM je především možnost užívat tzv. evropský pas, tj. možnost 

přeshraničního výkonu činnosti na území členských států Evropské unie obdobně jako 

je tomu dosud u standardních fondů ve smyslu směrnice UCITS. Evropský pas je 

založen na principu notifikace orgánu dohledu domovského státu správce, nikoli 

domovského státu fondu jak je to podle směrnice UCITS. Pokud tedy bude český 

správce chtít nabízet jím obhospodařovaný alternativní investiční fond v jiném 

členském státě, oznámí tuto skutečnost České národní bance. Česká národní banka 

ověří, zda má oznámení požadované náležitosti a předá toto oznámení orgánům dohledu 

v těch členských státech, ve kterých má být alternativní investiční fond nabízen.
67

 

Správce smí zahájit nabízení alternativního investičního fondu v hostitelském členském 

státě ode dne, kdy byl informován o tomto předání. V současné době evropský pas 

umožňuje unijním správcům nabízet a spravovat pouze unijní alternativní investiční 

fondy. Ve vztahu k třetím zemím jsou důležitá přechodná ustanovení, která umožní 

postupnou aplikaci směrnice AIFM na mimounijní správce. Od roku 2018 bude po 

splnění dodatečných podmínek činnost mimounijních správců plně podléhat režimu 

směrnice AIFM.
68

 

Společně s výše uvedenými subjekty nelze opomenout nezastupitelnou roli 

depozitáře. Právní úprava obsažená ve směrnici AIFM již zohledňuje nedávné události, 

které upozornily na mezery v regulaci činnosti depozitáře. Jde především o pád 

investiční banky Lehman Brothers a kauzu spojenou se jménem finančníka a makléře 

Bernarda Madoffa. V těchto případech bylo poukázáno na nedostatky v otázce 

insolvence depozitáře a delegace činnosti depozitáře na třetí subjekt, jeho odpovědnosti 

a povinnostech zejména v oblasti úschovy majetku. 

Z obecného hlediska se pojmem depozitář rozumí subjekt, který poskytuje 

správci či alternativnímu investičnímu fondu určité služby, které spočívají v řádném 

                                                
66 Recitál 17 a čl. 3 odst. 3 a 4 AIFMD 
67 TORNOVÁ, Jarmila. Změny v nabízení investic (nejen) podle nového zákona o investičních 

společnostech a investičních fondech. [online]. epravo.cz, a.s., 27. 6. 2013 [cit. 2013-07-11]. Dostupné z: 

http://www.epravo.cz/top/clanky/zmeny-v-nabizeni-investic-nejen-podle-noveho-zakona-o-investicnich-

spolecnostech-a-investicnich-fondech-91823.html. 
68 Více čl. 34 a následující AIFMD 
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sledování a kontrole peněžních toků a v úschově majetku. Směrnice AIFM požaduje, 

aby správce zajistil jmenování právě jednoho depozitáře pro každý alternativní 

investiční fond, který spravuje.
69

 Jmenování depozitáře musí být doloženo písemnou 

smlouvou.  

Depozitářem může být pouze jeden z následujících subjektů: úvěrová instituce, 

investiční podnik nebo jiná instituce dle směrnice UCITS IV.
70

 Vedle toho však 

směrnice AIFM umožňuje členským státům Evropské unie, aby využily své diskrece a 

pověřily plněním úkolů depozitáře i advokáta, notáře či jiný subjekt.
71

 Toto se zdá být 

praktické u fondů soukromého kapitálu (private equity fondy), fondů rizikového 

kapitálu (venture capital fondy) a nemovitostních fondů. Aby nedocházelo ke střetu 

zájmů a byl zachován řádný výkon činnosti, platí, že (a) správce alternativního 

investičního fondu nesmí vykonávat činnost depozitáře a (b) činnost depozitáře nesmí 

být vykonávána hlavním makléřem.
72

 

Mezi hlavní úkoly činnosti depozitáře patří dle směrnice AIFM zajistit, aby byly 

řádně sledovány peněžní toky (cash flow) alternativních investičních fondů. Tato 

kontrola má zaručit, aby platby mezi investorem a alternativním investičním fondem či 

jeho správcem byly transparentní a hodnověrné. Dalším úkolem depozitáře je úschova 

aktiv alternativního investičního fondu nebo jeho správce. Úschovu rozlišuje směrnice 

AIFM na opatrování finančních nástrojů, jejichž povaha to umožňuje, a kontrolu 

vlastnického práva ostatních aktiv. Některé finanční nástroje však v tomto ohledu 

mohou vzbuzovat pochybnosti o tom, zda spadají pod tu či onu kategorii úschovy nebo 

se na ně právní úprava vztahovat nebude. Takovým finančním nástrojem jsou deriváty, 

které jsou ze své podstaty smlouvou, a nelze u nich jednoznačně hovořit o vlastnickém 

právu ani se nejedná o finanční nástroje, které lze mít v úschově.
73

 Depozitář má vedle 

toho řadu kontrolních pravomocí, zejm. (a) zajistit, aby prodej, emise, odkup, vyplácení 

a zrušení podílových jednotek nebo akcií byly prováděny, resp. jejich hodnota byla 

vypočítána v souladu s vnitrostátními právními předpisy a statutem nebo zakládacími 

                                                
69 Čl. 21 odst. 1 AIFMD 
70 Čl. 21 odst. 3 AIFMD ve spojení s čl. 23 odst. 3 UCITS IV 
71 Recitál 34 a čl. 21 písm. c) třetí pododstavec AIFMD 
72 Bližší podmínky jsou uvedeny v čl. 21 odst. 4 písm. b) AIFMD. Toto pravidlo reaguje na již zmíněnou 

kauzu Madoff, ve které byl jeden subjekt zároveň správcem a depozitářem. Tato konstrukce umožnila, 

aby podvod a zpronevěra, které se Bernard Madoff dopustil, byla po dlouhou dobu utajena. Více 

k samotnému případu zde: http://www.justice.gov/usao/nys/vw_cases/madoff.html [cit. 2014-03-15]. 
73 KRÁLÍK, Aleš. Návrh nové evropské úpravy v oblasti obhospodařování "UCITS" fondů. 

Obchodněprávní revue. 2012, 11 - 12, 329 - 333. 

http://www.justice.gov/usao/nys/vw_cases/madoff.html
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dokumenty alternativního investičního fondu; (b) plnit pokyny správce a (c) zajistit 

využití příjmů alternativního investičního fondu v souladu se shora uvedenými právními 

předpisy či dokumenty.
74

 Z úkolů depozitáře vyplývá, že jeho postavení má dvojí úlohu. 

Na jedné straně poskytuje alternativnímu investičnímu fondu či jeho správci určité 

služby nutné k jejich existenci a činnosti, na straně druhé působí jako subjekt, který 

kontroluje jejich činnost a posuzuje soulad s právními předpisy, statutem či zakládacími 

dokumenty alternativního investičního fondu. 

Depozitář je za podmínek stanovených ve směrnici AIFM oprávněn delegovat 

určité činnosti na třetí osobu. Důvodem je stále se zvyšující územní rozsah, ve kterém 

jsou prováděny investice, jakož i složitost finančních nástrojů. Předmětem delegace 

(outsourcingu) však může být pouze úschova (opatrování či kontrola vlastnického 

práva) aktiv alternativního investičního fondu nebo jeho správce. Nicméně směrnice 

AIFM jde ještě dále a umožňuje třetí osobě pověřit těmito úkoly osobu další 

(subdelegace). 

Neodmyslitelnou vlastností depozitáře je, především v důsledku finanční krize a 

jejich dopadů, přesné vymezení jeho odpovědnosti za ztrátu finančních nástrojů, které 

byly depozitáři či třetí osobě dány do úschovy. Směrnice AIFM vytváří konstrukci 

objektivní odpovědnosti depozitáře s možností liberace. Zproštění odpovědnosti je 

možné pouze v případě, prokáže – li depozitář, že ke ztrátě finančních nástrojů došlo 

vlivem vnějších okolností, které nebylo možné ovlivnit a jejich důsledky by i přes 

veškeré vynaložené úsilí, které lze spravedlivě požadovat, byly nevyhnutelné. Důkazní 

břemeno tedy spočívá na depozitáři. Jak již bylo řečeno, depozitář odpovídá i za činnost 

vykonávanou pověřenou osobou. Zde však směrnice AIFM umožňuje za splnění tam 

uvedených podmínek a uzavření písemné smlouvy mezi depozitářem a třetí osobou 

smluvní vyloučení odpovědnosti depozitáře.
75

 

Na závěr pojednání o základním pramenu právní úpravy alternativních 

investičních fondů si dovolím výčtovou metodou uvést základní zásady,
76

 na kterých je 

směrnice AIFM postavena: 

 správci, kteří představují rizika pro finanční trhy, podléhají komplexní regulaci a 

dohledu; 

                                                
74 Čl. 21odst. 9 AIFMD 
75 Čl. 21 odst. 13 AIFMD 
76 Obecné zásady vztahující se ke správcům jsou uvedeny v čl. 12 AIFMD. 
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 správci všech fondů, které nespadají do působnosti směrnice UCITS, jsou 

povinni mít ke své činnosti povolení s výjimkou podlimitních správců dle 

směrnice AIFM, u kterých postačuje registrace u příslušných orgánů; 

 správci jsou oprávněni nabízet alternativní investiční fondy pouze 

profesionálním investorům ve smyslu směrnice MiFID; 

 správci jsou oprávněni na základě evropského pasu nabízet alternativní 

investiční fondy na trzích v jiných členských státech Evropské unie; 

 požadavek jednoho depozitáře pro každý alternativní investiční fond; a 

 exteritorialita. 

2.2. Právní úprava alternativních investičních fondů mimo směrnici 

AIFM 

 

Okamžikem uplynutí transpoziční lhůty směrnice AIFM - 22. července 2013 - 

nabylo účinnosti nařízení EuVECA, které přináší jednotnou úpravu evropských fondů 

rizikového kapitálu, a nařízení EuSEF, které upravuje evropské fondy sociálního 

podnikání. Tato dvě nařízení navazují na výše uvedenou směrnici a společně dotvářejí 

právní úpravu alternativních investičních fondů na evropské úrovni.  

2.2.1. Nařízení o evropských fondech rizikového kapitálu 

 

 V obecné rovině se fondy rizikového kapitálu (venture capital) rozumí nástroje, 

jejichž prostřednictvím se poskytuje kapitálové financování společnostem, které bývají 

velmi malé a v počáteční fázi svého rozvoje. Takovéto společnosti jsou často inovační 

se slibným podnikatelským záměrem a silným potenciálem růstu. Ačkoli společnost 

disponuje určitou ideou, nemusí vždy disponovat dostatečným kapitálem pro zhmotnění 

myšlenky. Jedním z možných způsobů financování společnosti v prvotních stádiích své 

existence je využití fondů rizikového kapitálu. 

 Jedním z cílů nařízení EuVECA je udělat z fondů rizikového kapitálu důležitější 

nástroj financování pro evropské malé a střední podniky a zároveň podpořit jejich růst a 

konkurenceschopnost na celosvětovém trhu.
77

 Podíl rizikového kapitálu na finančních 

zdrojích malých a středních podniků tvoří pouhá 2% (podíl bankovních úvěrů činí 

                                                
77 EVROPSKÁ KOMISE. Průvodní dokument k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady: 

Evropské fondy rizikového kapitálu. Brusel, 7. 12. 2011, 6 s. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:1516:FIN:CS:PDF [cit. 2014-03-15]. 
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80%), což je srovnáváno s výrazně vyšším zastoupením rizikového kapitálu ve 

Spojených státech amerických, kde jeho podíl dosahuje 14%.
78

 Důvodem takového 

nepoměru a slabého postavení rizikového kapitálu je především roztříštěnost právních 

předpisů a výrazné odlišnosti v právních úpravách členských států Evropské unie, resp. 

absence pravidel pro získávání finančních prostředků prostřednictvím rizikového 

kapitálu a používání obecných právních předpisů pro obchodní společnosti. V důsledku 

nejednotnosti pravidel se vytváří další, nikoli marginální, problémy, které zatěžují 

správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, jakož i samotné investory. Se 

získáváním zahraničních zdrojů rizikového kapitálu dochází k nadbytečné 

administrativní zátěži a zároveň k nadměrným nákladům s tím spojených. Z globálního 

hlediska usiluje Evropská unie o zlepšení přístupu malých a středních podniků 

k alternativnímu financování v souvislosti s obtížnou dostupností standardního 

financování, zejm. v důsledku finanční krize a zpřísnění obezřetnostních pravidel pro 

úvěrové instituce (Basel III a CRD IV).
79

 Forma nařízení jako přímo aplikovatelný 

pramen práva zaručí sjednocení pravidel ve všech členských státech Evropské unie a 

zamezí existenci rozdílných vnitrostátních požadavků. 

 Jak je uvedeno výše, nařízení EuVECA vychází ze směrnice AIFM, a tak tvoří 

další pilíř právní úpravy alternativních investičních fondů. Provázanost těchto pramenů 

práva spočívá jak v užívané terminologii, tak ve faktu, že evropské fondy rizikového 

kapitálu jsou podmnožinou alternativních investičních fondů. 

 Nařízení EuVECA stanovuje jednotné požadavky a podmínky pro správce 

alternativních investičních fondů, kteří chtějí při nabízení kvalifikovaných fondů 

rizikového kapitálu v Evropské unii používat označení „EuVECA“, a přispívá tak 

k hladkému fungování vnitřního trhu.
80

 

Je mylné se domnívat, že režim nařízení EuVECA se po vzoru režimu směrnice 

AIFM bude vztahovat na všechny správce alternativního investičního fondu, kteří 

splňují stanovená kritéria. Na správce alternativního investičního fondu, který splňuje 

podmínky nařízení EuVECA, ale nemá v úmyslu používat označení „EuVECA“, se 

nebude tato právní úprava vztahovat. Režim EuVECA je pouze možností (aplikuje se 

                                                
78 Důvodová zpráva nařízení EuVECA. 
79 NĚMEC, Libor a Jarmila TORNOVÁ. Nařízení EuVECA: příležitost pro správce "podlimitních" 

fondů?. Právní rádce. 2013, č. 6, 20 - 23. 
80 Čl. 1 odst. 1 nařízení EuVECA. 
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princip opt–in), nikoli povinností pro relevantní subjekty a závisí na zvážení výhod a 

nevýhod s ním souvisejících. V případě, že správce alternativního investičního fondu 

nevyužije možnosti režimu EuVECA, bude podléhat vnitrostátním pravidlům a 

obecným pravidlům Evropské unie.
81

 

 V následujících odstavcích se budu zabývat ústředními pojmy nařízení 

EuVECA, kterými nastíním jeho charakter. Správcem kvalifikovaného fondu 

rizikového kapitálu je podlimitní správce ve smyslu směrnice AIFM, který (a) je usazen 

v Evropské unii, (b) spravuje portfolia kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu a (c) 

nepoužívá pákového efektu.
82

 V případě, že by správce kvalifikovaného fondu 

rizikového kapitálu, který podléhá registraci, spravoval aktiva, jejichž hodnota by 

překročila 500 milionů EUR, a tím pádem by začal podléhat povolení dle směrnice 

AIFM, tak je oprávněn nadále používat označení „EuVECA“, jen pokud splňuje 

požadavky směrnice AIFM a dodržuje příslušná ustanovení nařízení EuVECA.
83

 To 

platí jak pro stávající kvalifikované fondy rizikového kapitálu (fondy, které překročí 

uvedený limit až poté, co jsou zřízeny), tak pro kvalifikované fondy rizikového kapitálu 

zřízené po překročení hodnoty portfolia. Toto pravidlo je mimořádně důležité z hlediska 

zajištění kontinuity právního režimu EuVECA a výhod z něho vyplývajících. Jde však o 

logický krok, jelikož, jak vyplývá z předchozího výkladu, by správce kvalifikovaného 

fondu rizikového kapitálu spravoval portfolio fondu, které by mohlo způsobit svou 

hodnotou případné otřesy a jiné potíže na finančních trzích.  

 Základním rysem kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu je určení, v jakém 

rozsahu a do kterých aktiv je povinen investovat. Z legální definice vyplývá, že jde o 

takový fond, u kterého je nezbytné, aby byl usazen na území některého členského státu 

Evropské unie a měl v úmyslu investovat alespoň 70% z celkových vkladů do svého 

kapitálu a svého nesplaceného kapitálu do aktiv, která jsou kvalifikovanými investicemi 

ve smyslu nařízení EuVECA.
84

 Zbylou část svého kapitálu (nikoli více než 30%) je 

kvalifikovaný fond rizikového kapitálu oprávněn investovat do jiných než 

kvalifikovaných investic, tj. mimo cílové malé a střední podniky.  

                                                
81 Recitál 10 nařízení EuVECA 
82 Čl. 2 odst. 1 ve spojení s čl. 5 odst. 2 nařízení EuVECA 
83 Čl. 2 odst. 2 nařízení EuVECA 
84 Čl. 3 písm. e) nařízení EuVECA 
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 Jak již bylo zmíněno výše, kvalifikovaná investice musí mířit do segmentu 

tzv. malých a středních podniků. Malým a středním podnikem se rozumí podnik, který 

v době investice provedené kvalifikovaným fondem rizikového kapitálu: 

 nebyl přijat k obchodování na regulovaném trhu nebo v mnohostranném 

obchodním systému ve smyslu směrnice MiFID, 

 zaměstnává méně než 250 osob, a 

 jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR, nebo jeho konečná roční rozvaha 

nepřesahuje 43 milionů EUR.
85

 

Dále nařízení EuVECA negativním výčtem určuje, na které podniky se kvalifikovaná 

investice nevztahuje. Do této kategorie patří subjekty kolektivního investování a 

v nařízení vypočtené finanční instituce (např. úvěrová instituce, pojišťovna a finanční 

holdingová společnost).  

 Na rozdíl od správce kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu a 

kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu nemusí být malý a střední podnik usazen na 

území členského státu Evropské unie. Toto pravidlo se však neaplikuje bez dalšího.
86

 

Malé a střední podniky hrají v ekonomice Evropské unie nezastupitelnou roli. 

Jejich důležitost je nesporná. Malé a střední podniky tvoří více než 98% všech podniků 

na území Evropské unie, tj. odhadem 20,7 milionů. Z celkového počtu má přes 92% 

podniků méně než deset zaměstnanců. Odhaduje se, že 67% ekonomicky aktivního 

obyvatelstva Evropské unie je zaměstnána právě v těchto podnicích.
87

 Nebude 

nadsázkou, pokud uzavřu tím, že malé a střední podniky tvoří páteř ekonomiky 

Evropské unie. Proto není překvapením, že poskytování financí a poradenství malým a 

středním podnikům fondy rizikového kapitálu patří mezi cíle strategie Evropa 2020 

stanovené ve sdělení Komise ze dne 3. března 2010 nazvaném Evropa 2020: Strategie 

pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění. 

 Investorem do kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu může být pouze 

profesionální klient nebo investor, se kterým může být na požádání jako 

s profesionálním klientem dle směrnice MiFID zacházeno nebo jiný investor, který se 

zaváže k investici ve výši alespoň 100 tisíc EUR a písemně prohlásí, že si je vědom 

                                                
85 Čl. 3 písm. d) nařízení EuVECA 
86 Podrobněji viz čl. 3 písm. d) bod iv) nařízení EuVECA 
87 ECORYS NEDERLAND BV. Annual report on small and medium-sized enterprises in the EU, 

2011/12. Rotterdam, září 2012, 89 s. Dostupné z: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-

analysis/performance-review/files/supporting-documents/2012/annual-report_en.pdf [cit. 2014-03-15]. 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2012/annual-report_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/performance-review/files/supporting-documents/2012/annual-report_en.pdf
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rizik spojených s plánovaným závazkem nebo investicí. Bez ohledu na tato pravidla 

může být dále investorem do kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu vedoucí 

pracovník, ředitel nebo zaměstnanec zapojený do řízení správce kvalifikovaného fondu 

rizikového kapitálu, pokud investuje do kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu, 

který spravuje.
88

 Z uvedeného vyplývá, že drobní (retailoví) investoři nejsou oprávněni 

do tohoto typu fondu investovat.  

2.2.2. Nařízení o evropských fondech sociálního podnikání 

 

 Nařízení EuSEF je součástí iniciativy Evropské komise s názvem Iniciativa pro 

sociální podnikání – Vytvářet příznivé prostředí pro podporu sociálních podniků 

v rámci sociálního hospodářství a sociálních inovací,
89

 která za jeden z hlavních cílů 

považuje zlepšení přístupu sociálních podniků k financování a zlepšení právního 

prostředí v Evropské unii. Sociálním podnikem se v obecné rovině rozumí subjekt, 

jehož primárním cílem je působit se sociálním dopadem (přinést inovativní řešení pro 

sociální či ekologické problémy), přičemž zisk, který generuje, se vrací zpět do 

podniku. V Evropské unii do kategorie sociálních podniků spadá zhruba 10% podniků, 

které celkově zaměstnávají 11 milionů zaměstnanců.
90

 V důsledku stálého růstu a 

vysokého kladného potenciálu je úsilí o zlepšení financování sociálních podniků 

rozumným a logickým krokem k naplňování sociálních cílů Evropské unie.  

 Roztříštěnost vnitrostátních pravidel, obdobně jako v případě fondů rizikového 

kapitálu, zabraňuje efektivnímu vzniku a přispívá k nerovnoměrnému rozvoji fondů 

sociálního podnikání. Největší fondy jsou seskupeny ve Velké Británii a Francii, 

seznam těch nejdůležitějších a rozsah jejich investic je uveden v příloze č. 2.
91

 Na území 

členských států Evropské unie, které mají malou investorskou základnu, dokonce nejsou 

domicilované žádné fondy sociálního podnikání. Důvodem je obtížnost takový fond 

rozpohybovat pro dosažení životaschopné velikosti a získat přístup k zahraničním 

                                                
88 Čl. 6 nařízení EuVECA 
89 EVROPSKÁ KOMISE. Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a 

sociálnímu výboru a Výboru regionů: Iniciativa pro sociální podnikání - Vytvářet příznivé prostředí pro 

podporu sociálních podniků v rámci sociálního hospodářství a sociálních inovací. Brusel, 25. 11. 2011, 

13 s. Dostupné z: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0682:FIN:CS:PDF 
90 EUROPEAN COMMISSION. Impact Assessment: on European Social Entrepreneurship Funds. 

Brussels, 7. prosince 2011, 85 s. Dostupné z: http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:1512:FIN:EN:PDF [cit. 2014-03-15]. 
91 Ibid, str. 15 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:1512:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2011:1512:FIN:EN:PDF
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investorům. Druhým problémem je malá velikost takových fondů. Fond sociálního 

podnikání spravuje v průměru portfolio o velikosti 10 až 20 milionů EUR.
92

  

 Obecným cílem nařízení EuSEF je zajistit, aby sociální podniky byly schopny 

přispívat k růstu pracovních míst, sociálnímu začlenění obyvatel a soudržnosti. 

Konkrétněji nařízení usiluje o prohloubení důvěry investorů ve fondy sociálního 

podnikání a snadnější a efektivnější získávání kapitálu ve prospěch sociálních podniků.  

Nařízení EuSEF může být považováno za třetí pilíř právní úpravy alternativních 

investičních fondů v Evropské unii. Obsahuje právní úpravu, která se zaměřuje na 

specifickou skupinu těchto fondů. Jelikož je struktura a terminologie nařízení obdobná 

výše zmíněnému nařízení EuVECA, zaměřím se pouze na odlišnosti a specifika vlastní 

pro právní úpravu fondů sociálního podnikání. Ve zbytku platí, co již bylo uvedeno 

v rámci kapitoly věnované nařízení EuVECA. Na závěr uvedu výhody vyplývající 

z režimů obou nařízení.  

Nařízení EuSEF stanoví jednotné požadavky a podmínky pro správce 

alternativního investičního fondu, který zamýšlí při nabízení kvalifikovaných fondů 

sociálního podnikání v Evropské unii používat označení „EuSEF“, a přispívá tak 

k hladkému fungování trhu.
93

 

Pro správce fondu sociálního podnikání platí vše (definiční znaky, překročení 

hodnoty spravovaných aktiv), co bylo řečeno u správce režimu EuVECA s tím 

rozdílem, že tento spravuje portfolia kvalifikovaných fondů sociálního podnikání. Pro 

jím spravovaný fond je rozhodné, že má v úmyslu investovat alespoň 70% z celkových 

vkladů do svého kapitálu a svého nesplaceného upsaného kapitálu do aktiv, která jsou 

kvalifikovanými investicemi ve smyslu nařízení EuSEF a zároveň nepoužije více než 

30% kapitálu na získání jiných aktiv než kvalifikovaných investic,
94

 tj. mimo podnik 

kvalifikovaný pro portfolio. 

Ústředním pojmem, který si zaslouží zvýšenou pozornost, je sociální podnik 

neboli podnik kvalifikovaný pro portfolio ve smyslu nařízení EuSEF. Jedná se o podnik, 

který (a) v době investice kvalifikovaným fondem sociálního podnikání nebyl přijat 

k obchodování na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému a (b) 

                                                
92 Ibid.  
93 Čl. 1 odst. 1 nařízení EuSEF 
94 Čl. 3 písm. b) nařízení EuSEF 
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má za hlavní cíl dosažení měřitelného pozitivního sociálního dopadu,
95

 pokud tento 

podnik: 

 poskytuje služby (přístup k bydlení, vzdělávání a zaměstnání, zdravotní péče, 

péče o děti aj.) nebo zboží zranitelným, marginalizovaným, znevýhodněným 

nebo sociálně vyloučeným osobám, 

 používá metodu výroby zboží nebo poskytování služeb, jimiž uskutečňuje svůj 

sociální cíl, nebo 

 poskytuje finanční podporu výhradně sociálním podnikům definovaných 

v prvních dvou odrážkách.  

Vytvořený zisk používá sociální podnik především k dosažení svého hlavního 

sociálního cíle. Rozdělení zisku mezi akcionáře a vlastníky je až druhořadým úkolem a 

děje se za předem přesně stanovených podmínek. Legální definice stanoví, že jedním ze 

znaků je rovněž zodpovědné a transparentní řízení, zejména prostřednictvím zapojení 

zaměstnanců, zákazníků a zúčastněných subjektů, kterých se dotýká jeho podnikatelská 

činnost. Ohledně usazení na území členského státu nebo třetí země platí obdobně 

definice malého a středního podniku.
96

 

 Výše uvedené režimy s sebou přinášejí pro správce a fondy řadu výhod, které 

shrnuji v následujících odstavcích. Z důvodu stejné systematiky nařízení a jejich úzké 

provázanosti uvádím výhody jak režimu EuVECA, tak režimu EuSEF společně na 

jednom místě.  

 Nařízení zavádějí pro evropské fondy rizikového kapitálu, tak pro evropské 

fondy sociálního podnikání jednotné požadavky. Tím dochází ke sjednocení dosud 

roztříštěných vnitrostátních právních úprav a v důsledku toho k přehlednosti, což je 

pozitivní informace pro potenciální investory, kteří se rozhodnou volný kapitál 

investovat a zhodnotit prostřednictvím harmonizovaných režimů. Zároveň se tím posílí 

důvěryhodnost těchto fondů, což je jedním z cílů, který si nařízení stanovila. Označení 

„EuVECA“ a označení „EuSEF“ tak bude investorům sdělovat, že nabízený fond 

splňuje určitá kvalitativní kritéria a podléhá stanovené míře regulace.
97

 

                                                
95 Jelikož má být dosažený pozitivní sociální dopad měřitelný, ukládá čl. 10 nařízení EuSEF povinnost 

pro správce kvalifikovaných fondů používat postupy k měření takové míry. Komisi je svěřena pravomoc 

přijímat akty v přenesené pravomoci, které podrobněji tyto postupy stanoví.  
96 Čl. 3 písm. d) nařízení EuSEF 
97 NĚMEC, Libor a Jarmila TORNOVÁ. Právní rádce. Nařízení EuVECA: příležitost pro správce 

"podlimitních" fondů?. 2013, č. 6, s. 20-23. DOI: 1210-4817. 
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 Se sjednocením právních úprav úzce souvisí další výhoda, a to pouze jedna 

registrace správce kvalifikovaného fondu pro celé území Evropské unie. Pokud 

příslušný subjekt splní všechny podmínky stanovené nařízením,
98

 příslušný orgán 

domovského státu jej zaregistruje. Nařízení zde neponechávají příslušnému orgánu 

domovského státu žádný prostor pro uvážení. 

 Nařízení dále poskytují správcům kvalifikovaných fondů možnost nabízet jimi 

spravované fondy v rámci celé Evropské unie pod označením „EuVECA“, resp. 

„EuSEF“ a získávat pro ně kapitál od způsobilých investorů z kteréhokoli členského 

státu na základě evropského pasu. Jestliže hodlá správce kvalifikovaného fondu nabízet 

nový kvalifikovaný fond nebo stávající fond v jiném členském státu než v tom, který 

uvedl, je povinen oznámit tuto skutečnost příslušnému orgánu domovského státu, aniž 

by bylo zapotřebí jej registrovat či dokonce žádat povolení či vydání jiného správního 

aktu. Děje se tak po vzoru evropského pasu upraveného směrnicí AIFM s tím rozdílem, 

že požadavky na správce kvalifikovaných fondů v režimu EuVECA a režimu EuSEF 

jsou stanoveny mírněji. Tak například nařízení nestanoví minimální výši kapitálu, který 

správce kvalifikovaného fondu spravuje. Postačí, aby správce kvalifikovaného fondu 

disponoval „dostatečným“ kapitálem pro řádnou správu jím spravovaného 

kvalifikovaného fondu a pro zajištění nepřetržitého provozu. Výše kapitálu však musí 

být před tím, než se investor rozhodne investovat, správcem jasně a srozumitelně 

odůvodněna.
99

 Nižší míra regulace je na druhou stranu vyvážena omezením investiční 

strategie kvalifikovaného fondu, tj. charakterem kvalifikované investice. 

                                                
98 Čl. 14 odst. 2 nařízení EuVECA a čl. 15 odst. 2 nařízení EuSEF 
99 Čl. 10 a 13 odst. 1 písm. c) nařízení EuVECA a čl. 11 a 14 odst. 1 písm. b) nařízení EuSEF 
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3. PRÁVNÍ ÚPRAVA FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ 

V ČR 

 V třetí kapitole diplomové práce, kterou považuji za klíčovou, se věnuji české 

právní úpravě fondů kvalifikovaných investorů. Hovořím-li o české právní úpravě, je 

třeba mít na paměti, že ta je do značné míry ovlivňována zejména zmíněnými 

směrnicemi a nařízeními. Logicky vzato, pojednávám o sjednocených pravidlech, která 

platí ve všech členských státech Evropské unie, a zároveň o pravidlech, která přijal 

český zákonodárce v rámci své vlastní úvahy.  

Cílem této kapitoly jsem si stanovil detailní přiblížení platné a účinné právní 

úpravy fondů kvalifikovaných investorů v České republice s důrazem na změny, ke 

kterým došlo v této oblasti přijetím zákona o investičních společnostech a investičních 

fondech a nových podzákonných právních předpisů. Pojednám tudíž zejména, nikoli 

však pouze, o charakteristice fondů kvalifikovaných investorů a pojmu kvalifikovaného 

investora, zmíním rozhodné limity a jejich dopad na obhospodařování a administraci 

fondů, část kapitoly věnuji jedné z nejvýznamnějších novinek, a to rozšíření právních 

forem, kterých fondy kvalifikovaných investorů mohou nabývat, a zároveň informuji o 

dalších nezbytných institutech a jeho změnách, jako je možnost veřejného nabízení 

investic do fondů kvalifikovaných investorů a institut depozitáře. V této kapitole se 

snažím na základě nastalých změn prokázat, jakým směrem se právní úprava fondů 

kvalifikovaných investorů oproti zákonu o kolektivním investování ubrala a jaké 

faktory tyto změny způsobily. 

Zcela opodstatněně je třeba na prvním místě uvést samotnou právní úpravu 

fondů kvalifikovaných investorů, která se soustřeďuje v části osmé zákona (§ 272 –

293 ZISIF) věnované výlučně fondům kvalifikovaných investorů a dále v části šesté 

(§ 92 – 204 ZISIF) pojednávající o investičních fondech jako množině zahrnující fondy 

kolektivního investování a fondy kvalifikovaných investorů. Nicméně je nezbytné se 

věnovat problematice v kontextu ostatních institutů a z hlediska ucelenosti představy 

číst právní úpravu jako celek. Díky vzájemné propojenosti institutů a tedy jednotlivých 

ustanovení zákona a podzákonných právních předpisů je nutné nahlížet na právní 

úpravu ze širší perspektivy. 

To mimo jiné souvisí se skutečností, že zákon o investičních společnostech a 

investičních fondech hledí na investiční fondy, jak uvádí Šovar, „produktovým“ 
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hlediskem a nereguluje je přímo. Tento fakt se odráží v systematice zákona, kdy je 

nejprve upraven institut obhospodařovatele a administrátora následovaný úpravou 

depozitáře, tedy subjektů, které vykonávají zásadní funkce ve vztahu k investičním 

fondům. Své tvrzení Šovar odůvodňuje tím, že „[o]bhospodařovateli tak zůstávají 

investiční společnost (jakožto external manager) a samosprávný investiční fond (jakožto 

internal manager), nikoli však investiční společností obhospodařované fondy jako 

výsledky její činnosti jakožto správce, k níž má příslušné veřejnoprávní oprávnění.“
100

 

S výše uvedeným souhlasím pouze v omezeném rozsahu. V mém chápání je třeba ke 

splnění „produktového“ hlediska vždy dvou subjektů, kdy jeden subjekt vytvoří subjekt 

či objekt druhý jako svůj produkt a ten dále obhospodařuje. To by mohlo být splněno 

v prvém případě, kdy investiční společnost obhospodařuje daný investiční fond. 

Nicméně se nedomnívám, že tomu tak je v případě samosprávného investičního fondu 

ve smyslu § 8 ZISIF. Takový investiční fond s právní osobností, např. akciová 

společnost s proměnným základním kapitálem, je založen svými zakladateli a po svém 

vzniku se dle zákona sám obhospodařuje. Máme tu tedy pouze jeden právní subjekt, 

investiční fond s právní osobností, který se sám obhospodařuje, a tedy inherentně 

nemůže sám být svým vlastním produktem. Nicméně však jde o otázku náhledu, která 

neovlivní aplikaci zákona v praxi. 

3.1. Pojem fondu kvalifikovaných investorů 

 

Definice fondu kvalifikovaných investorů je obsažena v § 95 ZISIF (viz 

příloha č. 3). Pro účely diplomové práce si nicméně dovolím zjednodušeně parafrázovat 

znění tohoto ustanovení. Fondem kvalifikovaných investorů se rozumí právnická osoba 

se sídlem v České republice, podílový fond a svěřenský fond, pro které je vlastní, že 

shromažďují peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci od více kvalifikovaných 

investorů a investují nashromážděné peněžní prostředky, resp. penězi ocenitelné věci na 

základě určené investiční strategie ve prospěch těchto kvalifikovaných investorů. V 

následujících odstavcích podrobím tuto definici důkladnější analýze. Do kategorie 

fondů kvalifikovaných investorů se řadí rovněž kvalifikované fondy rizikového kapitálu 

                                                
100 ŠOVAR, Jan. Jaké mýty provázejí novou právní úpravu fondů kvalifikovaných investorů?. Právní 

rádce. 2013, č. 6, 16 – 17. 
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upravené nařízením EuVECA a kvalifikované fondy sociálního podnikání dle nařízení 

EuSEF.
101

 

Jde-li o počet kvalifikovaných investorů, zákon vágně hovoří o více investorech. 

Tato fráze je v souladu s již zmíněným dokumentem Guidelines on key concepts of the 

AIFMD vydaným Evropským orgánem pro cenné papíry a trhy, který rozumí větším 

počtem investorů více než jednoho investora; to znamená, že investovat do fondu 

kvalifikovaných investorů musí alespoň dva kvalifikovaní investoři. Zákon o 

investičních společnostech a investičních fondech se odklonil od dikce zákona o 

kolektivním investování, který vyžadoval alespoň dva, nejvýše však 100 akcionářů nebo 

podílníků s tím, že Česká národní banka mohla povolit výjimku pro překročení tohoto 

limitu. Sankcí za překročení stanoveného limitu byla možnost odejmutí povolení 

k činnosti investičního fondu, resp. odejmutí povolení investiční společnosti k vytvoření 

podílového fondu ze strany České národní banky.
102

 Nově zákon nestanoví horní hranici 

počtu kvalifikovaných investorů. Navíc je možná výjimka z požadavku minimálně dvou 

investorů uvedená v § 95 odst. 2 ZISIF. Minimální hranice nemusí být dodržena, a tedy 

postačí pouze jeden kvalifikovaný investor, pokud jím bude stát, mezinárodní finanční 

organizace nebo právnická osoba podřízená ústřednímu orgánu státní správy. Na straně 

druhé postačí jeden kvalifikovaný investor, pokud investuje peněžní prostředky či 

penězi ocenitelné věci jiných kvalifikovaných investorů, s nimiž je pro účely této 

investice ve smluvním vztahu. Takovým kvalifikovaným investorem může být typicky 

penzijní fond, obchodník s cennými papíry nebo pojišťovna.  

Stojí za pozornost, že fondy kvalifikovaných investorů jsou na rozdíl od fondů 

kolektivního investování oprávněny shromažďovat jak peněžní prostředky, tak i penězi 

ocenitelné věci. To je velice praktické, neboť kvalifikovaný investor je oprávněn vložit 

do fondu např. nemovitost, pohledávku či cenný papír. Z tohoto definičního znaku 

avšak existuje výjimka vztahující se k jedné z právních forem, které fondy 

kvalifikovaných investorů mohou nově nabývat. Z ustanovení § 177 ZISIF plyne, že 

vkladová povinnost společníka komanditní společnosti na investiční listy se plní 

v penězích, možné jsou tedy pouze peněžité vklady společníků. Retailový investor je 

                                                
101 § 96 ZISIF. Kvalifikovaným fondům rizikového kapitálu a kvalifikovaným fondům sociálního 

podnikání se věnuji v kapitole druhé. 
102 § 56 odst. 3 ZKI ve spojení s § 114 odst. 8 ZKI a § 115 odst. 1 písm. c) ZKI 
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v případě fondů kolektivního investování oprávněn nadále investovat pouze peněžní 

prostředky.  

Z definice fondů kvalifikovaných investorů se nově vypouští požadavek 

investovat nashromážděné peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci na principu 

rozložení (diverzifikace) rizika.
103

 Zákonodárce tím teoreticky otvírá fondům 

kvalifikovaných investorů možnost provádět rizikovější a agresivnější investice. Toto 

liberálnější pojetí však nicméně neznamená, že investiční strategie fondů 

kvalifikovaných investorů může být libovolná. V rámci statutu fondu kvalifikovaných 

investorů je jeho obhospodařovatel povinen udržovat a uplatňovat určitá, zákonem 

vymezená pravidla typu pravidel pro skladbu majetku fondu a investičních limitů či 

pravidla pro použití tohoto majetku. Požadavky na způsob rozkládání rizika jsou 

komplexně upraveny v nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů 

a o technikách k jejich obhospodařování (dále jen „nařízení vlády“).
104

 Uvedená 

pravidla proto výrazně limitují obhospodařovatele fondu kvalifikovaných investorů ve 

správě majetku fondu včetně investování na účet fondu. Smyslem těchto pravidel je 

ochrana investora proti případnému znehodnocení majetku fondu kvalifikovaných 

investorů, jelikož v případě poklesu hodnoty jednoho druhu majetku fondu 

kvalifikovaných investorů dojde pouze k částečnému znehodnocení celkové hodnoty 

majetku. Na druhou stranu hodnota jiného druhu majetku fondu může vzrůst, a tak 

dojde k vyvážení hodnoty celkového majetku a nikoli k celkovému znehodnocení. 

V souvislosti s rozkládáním rizika je vhodné si položit otázku, zdali je fond 

kvalifikovaných investorů oprávněn do svého portfolia nabýt účast na obchodní 

společnosti, za jejíž dluhy společníci ručí neomezeně. Zákon o investičních 

společnostech a investičních fondech tuto možnost nezakazuje. Oporou pro zodpovězení 

této otázky je odpověď České národní banky z 6. prosince 2013, která investování do 

takové společnosti připouští. Nicméně je třeba respektovat zákonem založené limity, a 

to (a) jednat v souladu se statutem fondu (zejména dodržovat a uplatňovat okruh 

majetkových hodnot, které mohou být do fondu nabývány, a související investiční 

limity, (b) povinnost obhospodařovatele se soustředit v rámci řízení rizik na riziko 

                                                
103 Jelikož se speciální fondy kvalifikovaných investorů řadily do množiny fondů kolektivního 

investování a zároveň definičním znakem kolektivního investování dle zákona o kolektivním investování 

bylo investovat na principu rozložení rizika, platila podmínka investování na principu rozložení rizika i 

pro speciální fondy kvalifikovaných investorů. 
104 § 284 odst. 2 ZISIF a § 90 a následující nařízení vlády 
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vyplývající z neomezeného ručení a (c) pověřit specializovaného zmocněnce jednajícího 

v rámci obhospodařovatele, jehož úkolem bude vykonávat funkci statutárního orgánu v 

nabyté společnosti a jehož činnost nebude bránit v řádném plnění jiných povinností 

v rámci činnosti obhospodařovatele.
105

 Ačkoli soud či Bankovní rada České národní 

banky mohou v budoucnu zastat odlišný názor, připuštění investování do veřejné 

obchodní společnosti, komanditní společnosti nebo obdobné společnosti podle 

zahraničního práva učiní investování v České republice lákavější. Logicky vzato, 

umožnění investovat do těchto společností budou kvitovat zejména fondy soukromého 

kapitálu (private equity fondy) a fondy rizikového kapitálu (venture capital fondy). 

3.2. Pojem kvalifikovaného investora 

 

Druhý pojem, který hraje klíčovou roli z hlediska pochopení institutu fondu 

kvalifikovaných investorů, je samotný kvalifikovaný investor. V obecném chápání 

pojmu se kvalifikovaným investorem rozumí osoba, která je nadána oproti retailovému 

investorovi řadou specifických vlastností. Liberálnější právní úprava fondů 

kvalifikovaných investorů je možná díky tomu, že kvalifikovaný investor je osobou, u 

které se předpokládá vyšší míra odborných znalostí o fungování finančního trhu, jeho 

subjektech a nástrojích, vyšší míra informovanosti a zároveň dostupnosti aktuálních, 

správných a nezkreslených informací. Vedle odborných znalostí a informovanosti se u 

kvalifikovaného investora díky jeho povaze předpokládá vyšší schopnost samostatného 

a racionálního posouzení rizika vyplývajícího ze samotné podstaty fondového 

podnikání. 

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech vymezuje taxativním 

výčtem kvalifikovaného investora v § 272 odst. 1 ZISIF (viz příloha č. 3). V zásadě se 

jedná o profesionálního zákazníka uvedeného v § 2a odst. 1 a odst. 2 ZPKT, kterým 

mohou být instituce typu banka, spořitelní a úvěrní družstvo, obchodník s cennými 

papíry, pojišťovna, zajišťovna, investiční společnost, jakož i stát či členský stát 

federace. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech však z okruhu 

kvalifikovaných investorů vylučuje mezinárodní finanční instituce typu Světové banky 

                                                
105 ŠEBESTOVÁ, Alena. ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Odpověď České národní banky: Fond 

kvalifikovaných investorů jako neomezeně ručící společník. 6. 12. 2013. Dostupné z: 

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/fond_kvalifikovanych_investoru_jako_neo

mezene_rucici_spolecnik.pdf [cit. 2014-03-15]. 

http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/fond_kvalifikovanych_investoru_jako_neomezene_rucici_spolecnik.pdf
http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/faq/fond_kvalifikovanych_investoru_jako_neomezene_rucici_spolecnik.pdf
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či Mezinárodního měnového fondu. Zákon o kolektivním investování naopak 

mezinárodní finanční instituce do kategorie kvalifikovaných investorů zahrnoval. Přesto 

dospívám k závěru, že v důsledku nové právní úpravy dochází k rozšíření kategorie 

kvalifikovaných investorů a zároveň ke konkretizaci pravidel, která určují, kdo do 

kategorie kvalifikovaných investorů spadá. Vedle zákonných pravidel určuje skupinu 

kvalifikovaných investorů ve vztahu ke konkrétnímu fondu kvalifikovaných investorů 

jeho statut. 

Osoby, které nejsou považovány za profesionálního zákazníka dle ZPKT a které 

nelze podřadit ani pod ostatní písmena uvedená v § 272 odst. 1 ZISIF, mají možnost po 

splnění následujících podmínek dobrovolně vstoupit do kategorie kvalifikovaných 

investorů. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech od takové osoby 

vyžaduje, aby písemnou formou a samostatně učinila prohlášení, že si je vědoma rizik 

spojených s investováním do fondu kvalifikovaných investorů a splatila vklad či 

investici ve výši odpovídající alespoň 125 000 EUR.
106

 Možnost tzv. opt-inu pro osobu, 

která nebyla ze své podstaty považována za kvalifikovaného investora, byla připuštěna i 

předchozí právní úpravou. Obsahem prohlášení dle zákona o kolektivním investování 

nicméně bylo potvrdit, že osoba má zkušenosti s obchodováním s cennými papíry. 

Investor se dostával do kontaktu díky možnosti investování pouze do podílového fondu 

a investičního fondu s dvěma druhy cenných papírů, a to podílovými listy a akciemi. 

Jsem toho názoru, že pozměněný obsah prohlášení souvisí s rozšířením právních forem, 

které fond kvalifikovaných investorů může nabývat. Typicky u svěřenského fondu se 

investor jako zakladatel a zároveň obmyšlený nesetkává s obchodováním s cennými 

papíry, nýbrž je nasnadě od takové osoby vyžadovat prohlášení o rizicích spojených 

s investicí do svěřenského fondu.  

Další změnu spatřuji v minimální výši počáteční investice kvalifikovaného 

investora. Nově zákon o investičních společnostech a investičních fondech vyžaduje 

vklad či investici ve výši minimálně 125 000 EUR, což při současném kurzu dosahuje 

částky necelých 3 500 000 Kč. Zákon o kolektivním investování vyžadoval minimální 

vstupní investici kvalifikovaného investora ve výši 1 000 000 Kč či odpovídající částku 

v jiné měně.
107

 Novou právní úpravou došlo tedy k více jak trojnásobnému zvýšení 

minimální vstupní investice do fondu kvalifikovaných investorů, což považuji za 

                                                
106 § 272 odst. 1 písm. i) a odst. 3 ZISIF 
107 § 56 odst. 4 ZKI 
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negativní posun. Přesto se domnívám, že potenciální kvalifikované investory tato změna 

neodradí od zamýšlených investic. Důsledek navýšení minimální investice spatřuji 

v posunu fondů kvalifikovaných investorů dále od fondů kolektivního investování v tom 

smyslu, že se zmenší procento retailových investorů, kteří by byli schopni a zároveň 

ochotni v rámci zmíněného opt-inu investovat do fondů kvalifikovaných investorů. 

Nepřímo se tak zvýší ochrana retailových investorů před mnohdy rizikovými 

investičními strategiemi prováděnými fondy kvalifikovaných investorů. Předpokládám-

li, že platí úměra mezi hodnotou provedené investice a odborností a zkušeností 

investora, mohu dospět k závěru, že cílem navýšení minimální investice je posílit 

požadavek na investorovu odbornost a kvalifikaci a tím se vyvarovat špatným a 

nepromyšleným investicím. Řečeno jinými slovy, domnívám se, že zmenšením 

možného okruhu kvalifikovaných investorů měl zákonodárce v úmyslu zajistit a upevnit 

požadavek na odbornou způsobilost investora. Fondy kvalifikovaných investorů se 

zvýšením minimální investice či vkladu stávají méně dosažitelnými a zároveň více 

exkluzivními. 

Zvýšení minimálního vkladu či investice se však nedotýká těch investorů, kteří 

jsou k nabytí účinnosti zákona o investičních společnostech a investičních fondech 

akcionáři nebo podílníky fondů kvalifikovaných investorů podle předchozí právní 

úpravy. Tuto otázku upravuje přechodné ustanovení § 649 ZISIF, které dodává, že 

nesplnění požadavku minimální investice či vkladu ve výši 125 000 EUR platí pouze po 

dobu, kdy trvá vztah mezi tímto investorem a fondem kvalifikovaných investorů, jehož 

je k nabytí účinnosti zákona o investičních společnostech a investičních fondech 

akcionářem nebo podílníkem.  

Výše uvedená minimální hodnota investice se nevztahuje na fond 

kvalifikovaných investorů, který je fondem rizikového kapitálu nebo kvalifikovaným 

fondem sociálního podnikání podle nařízení  EuVECA, resp. nařízení EuSEF. Jde-li o 

investory do těchto fondů, je minimální investice nižší než v případě fondů 

kvalifikovaných investorů podle zákona o investičních společnostech a investičních 

fondech, a to minimálně 100 000 EUR. 

Hovořím-li o peněžním vyjádření určitých hodnot, je zapotřebí zmínit změny, 

které se udály ve vztahu k fondovému kapitálu fondu kvalifikovaných investorů. 

Nejprve je třeba vysvětlit nuance v terminologii. Zákon o kolektivním investování 
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hovoří o vlastním kapitálu fondu, zatímco zákon o investičních společnostech a 

investičních fondech upravuje fondový kapitál. Nově zavedený pojem fondového 

kapitálu (net asset value) představuje hodnotu majetku investičního fondu sníženou o 

hodnotu jeho dluhů. V současnosti platná a účinná právní úprava stanoví jako obecné 

pravidlo, že fondový kapitál fondu kvalifikovaných investorů musí do 12 měsíců ode 

dne vzniku investičního fondu dosáhnout alespoň částky odpovídající 1 250 000 EUR. 

Výjimkou je fondový kapitál fondů soukromého kapitálu (private equity fondy) a fondů 

rizikového kapitálu (venture capital fondy), který musí ve lhůtě určené statutem, nikoli 

tedy do 12 měsíců, a případně i ve společenské smlouvě, dosáhnout částky odpovídající 

alespoň 1 000 000 EUR.
108

 Dle současného kurzu se jedná o hodnotu přibližně 

35 000 000 Kč, resp. 27 500 000 Kč u private equity a venture capital fondů. 

Skutečnost, že zákon o investičních společnostech a investičních fondech nestanoví 

lhůtu pro private equity a venture capital fondy, se odráží v povaze těchto fondů. Dle 

důvodové zprávy k návrhu zákona tyto fondy shromažďují peněžní prostředky až 

v případě potřeby, tedy před samotným prováděním investice. Zavedení pevných lhůt 

by tudíž nebylo účelné. 

Za situace, kdy by výše fondového kapitálu nedosahovala zmíněných hodnot, 

může Česká národní banka rozhodnout o zrušení fondu kvalifikovaných investorů 

s likvidací a podat návrh soudu. Vedle České národní banky je oprávněn podat návrh na 

zrušení fondu s likvidací také ten, kdo osvědčí právní zájem. Zákonodárce však 

ponechává v diskreci České národní banky, zdali tak učiní, jelikož zrušení fondu 

s likvidací může poškodit zájmy investorů. Česká národní banka tak bude především 

přihlížet, zda snížení fondového kapitálu pod minimální hodnotu stanovenou zákonem 

je trvalé a způsobené neuspokojivou činností obhospodařovatele nebo jde o nahodilé, ad 

hoc kolísání fondového kapitálu fondu kvalifikovaných investorů. 

Dle zákona o kolektivním investování musel vlastní kapitál fondu kolektivního 

investování do jednoho roku ode dne povolení k činnosti investičního fondu nebo 

                                                
108 § 280 a § 281 ZISIF. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech nepoužívá pojmu 

private equity ani venture capital fond, resp. fond soukromého kapitálu a fond rizikového kapitálu. 

Nicméně jej popisuje jako fond kvalifikovaných investorů, který podle svého statutu investuje více než 

90 % hodnoty majetku tohoto fondu do cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů 

představujících podíl na obchodní společnosti nebo na jiné právnické osobě, účastí v obchodních 

společnostech nebo jiných právnických osobách nebo práv duševního vlastnictví. 
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povolení k vytvoření podílového fondu dosáhnout alespoň částky 50 000 000 Kč.
109

 

Předchozí právní úprava byla k fondům kolektivního investování, a tedy i ke speciálním 

fondům kvalifikovaných investorů, přísnější. Došlo tedy ke snížení minimální hodnoty 

fondového kapitálu přibližně o jednu třetinu. Domnívám se, že v pozadí snížení tohoto 

regulatorního požadavku stojí snaha o zmírnění již tak liberální právní úpravy fondů 

kvalifikovaných investorů a umožnění vyšší flexibility v provádění potenciálních 

investičních strategií. Snížení rozdílu mezi majetkem fondu kvalifikovaných investorů a 

výší jeho dluhů umožňuje fondu vyšší míru zadlužení než doposud, aniž by fondu 

hrozilo zrušení soudem s likvidací. Za předpokladu, že je fond kvalifikovaných 

investorů oprávněn se více zadlužit, může mimo jiné využít vyšší hodnotu pákového 

efektu za současného zohlednění míry jeho využití uvedené v § 94 nařízení vlády. 

S uplatněním vyššího pákového efektu souvisí provádění rizikovějších, popř. až 

agresivních investičních strategií, což implikuje na jedné straně vystavení 

kvalifikovaného investora vyššímu riziku ztráty investovaných peněžních prostředků či 

penězi ocenitelných hodnot, na straně druhé však investice kvalifikovaného investora 

může být pro něho ziskovější. Toto je třeba číst se závěrem, ke kterému docházím 

v souvislosti s navýšením minimální investice do fondů kvalifikovaných investorů, a to, 

že se klade větší důraz na odbornou způsobilost kvalifikovaného investora. V důsledku 

těchto dvou zmíněných změn přistupuje nová právní úprava k regulaci fondů 

kvalifikovaných investorů liberálněji. Tento fakt je posílen dalšími změnami, o kterých 

pojednávám na následujících místech této kapitoly.  

3.3. Rozhodný limit a jeho důsledky 

 

 Jedním z hlavních cílů návrhu zákona o investičních společnostech a 

investičních fondech bylo zavedení odstupňované regulace. Ta se projevuje zvláště 

v případě právní úpravy obhospodařovatele fondů kvalifikovaných investorů a 

srovnatelných zahraničních investičních fondů. V souvislosti s odstupňováním regulace 

je zásadním pojmem rozhodný limit a jeho přesažení dle § 16 ZISIF. Fakticky jde o 

transpozici institutu rozhodného limitu upraveného směrnicí AIFM. Základní rozhodný 

limit činí 100 milionů EUR (přibližně 2,75 mld. Kč), možný je za splnění zákonem 

stanovených podmínek i rozhodný limit vyšší, a to limit o hodnotě 500 milionů EUR 

                                                
109 § 70 odst. 2 ZKI 
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(přibližně 13,75 mld. Kč). Práva a povinnosti obhospodařovatele fondů kvalifikovaných 

investorů a srovnatelných zahraničních investičních fondů, který je oprávněn přesáhnout 

rozhodný limit (dále jen „nadlimitní obhospodařovatel“) se odlišují od práv a povinností 

obhospodařovatele, který přesáhnout rozhodný limit oprávněn není (dále jen 

„podlimitní obhospodařovatel“). Klíčová jsou ustanovení § 28 ZISIF, resp. § 56 ZISIF, 

jde-li o administrátora fondů obhospodařovaných podlimitním obhospodařovatelem. Ta 

v zásadě uvádí jisté, nikoli však klíčové odlišnosti oproti regulaci nadlimitního 

obhospodařovatele. Podlimitní obhospodařovatel není dle zákona o investičních 

společnostech a investičních fondech oprávněn pověřit jiného (delegovat) výkonem 

jednotlivé činnosti, která spadá pod obhospodařování. Dále se na činnost podlimitního 

obhospodařovatele neaplikuje vyhláška České národní banky,
110

 jde-li o kvalitativní 

kritéria řídícího a kontrolního systému obhospodařovatele a kvalitativní kritéria pravidel 

jednání. Uvedené ustanovení nakonec vyžaduje obdobně aplikovat na podlimitního 

obhospodařovatele čl. 7 – 10 nařízení EuVECA, které v zásadě upravují základní 

podmínky podnikání správce, pověření třetí osoby, střety zájmů a předpoklady pro 

řádnou správu fondů. Nelze jinak než souhlasit se Šovarem, který v souvislosti 

s rozdílnými právy a povinnostmi nadlimitního a podlimitního obhospodařovatele 

podotýká, že „[k]valitativně výrazně odlišné povinnosti z nich však neplynou.“
111

 

 Skutečnost, zdali jde o nadlimitního či podlimitního obhospodařovatele, nehraje 

roli při udělení povolení Českou národní bankou k činnosti obhospodařovatele. Proto se 

domnívám, že je mylný názor Neveselého a Karáskové, kteří tvrdí v kontextu 

rozhodného limitu, že „ … jinak se jedná o podlimitního obhospodařovatele, který není 

oprávněn obhospodařovat investiční fondy a v případě, že v České republice výdělečně 

živnostenským či obdobným způsobem spravuje či hodlá spravovat majetek investorů za 

účelem jeho společného investování dle určené investiční strategie ve prospěch těchto 

investorů, je povinen podat žádost o zápis do seznamu vedeného ČNB.“
112

 Oporou mi je 

základní ustanovení § 5 odst. 2 ZISIF, které, nestanoví-li zákon jinak, ukládá povinnost 

mít povolení České národní banky k obhospodařování investičního fondu, jakož i 

                                                
110 Vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a 

investičních fondech 
111 Šovar supra, pozn. pod čarou č. 100, s. 18 
112 NEVESELÝ, David a Klára KARÁSKOVÁ. Nová úprava kolektivního investování. [online] 

epravo.cz, a.s., 12.12.2013. [cit. 2014-03-03]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/nova-uprava-

kolektivniho-investovani-93176.html 

http://www.epravo.cz/top/clanky/nova-uprava-kolektivniho-investovani-93176.html
http://www.epravo.cz/top/clanky/nova-uprava-kolektivniho-investovani-93176.html
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ustanovení § 479 – 481 ZISIF, které taxativním způsobem vypočítávají předpoklady pro 

udělení povolení k obhospodařování a administraci investičního fondu. Žádná z těchto 

ustanovení nevyžadují jako kritérium pro udělení povolení k činnosti obhospodařování 

investičního fondu přesažení rozhodného limitu. Z toho vyplývá, že i subjekt, který má 

v úmyslu obhospodařovat investiční fondy, jejichž majetek nepřesáhne hodnotu 

rozhodného limitu, je oprávněn získat toto veřejnoprávní povolení a být 

obhospodařovatelem investičních fondů dle zákona o investičních společnostech a 

investičních fondech. Jak jsem již výše uvedl, jediný rozdíl mezi nadlimitním a 

podlimitním obhospodařovatelem je rozsah práv a povinností, které se na ně vztahují. 

Rozlišení, zdali jde obhospodařovatele oprávněného přesáhnout rozhodný limit, 

vyplývá z výroku rozhodnutí o udělení povolení vydaného Českou národní bankou. 

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech připouští, aby 

subjekt, který není oprávněn obhospodařovat investiční fondy, tedy ten, který nemá 

povolení České národní banky k obhospodařování, výdělečně živnostenským nebo 

obdobným způsobem kolektivně spravoval majetek od investorů a ten následně 

investoval na základě investiční strategie ve prospěch těchto investorů. Tato osoba, byť 

není obhospodařovatelem dle zákona o investičních společnostech a investičních 

fondech, je povinna podat žádost o zápis do seznamu vedeného Českou národní bankou 

a být v tomto seznamu zapsána. Podmínkou pro činnost této osoby, která existuje mimo 

působnost zákona, je při správě cizího majetku nepřesáhnout rozhodný limit. Majetek, 

který je touto osobou spravován, není investičním fondem. S tím souvisí i nemožnost 

využívat právních forem, které zákon nabízí, jakož i výhodnějšího daňového režimu 

aplikovaného na investiční fondy. Výhodu tohoto režimu je možné spatřovat ve faktu, 

že tento správce nepodléhá dohledu České národní banky, na druhou stranu nicméně 

podléhá v určitém rozsahu informačním povinnostem.
113

 

Tato správa majetku srovnatelná s obhospodařováním dle § 15 odst. 1 ZISIF je 

v současné době využívána minimálně.
114

 Domnívám se, že je možné očekávat mírné 

zvýšení využití, jelikož povinnost takového správce být zapsán na seznamu vzniká 

nejpozději dnem 22. července 2014.
115

 Do této doby je každá taková osoba povinna 

                                                
113 § 533 ZISIF a contrario a § 477 ZISIF 
114 K 15. březnu 2014 je v Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu uvedena 

pouze jedna právnická osoba dle § 15 odst. 1 ZISIF, a to Richfox Capital, s.r.o., jejíž oprávnění k činnosti 

vzniklo 31. ledna 2014. 
115 § 662 odst. 3 ZISIF 
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podat České národní bance žádost o zápis. Není-li správce zapsán na příslušném 

seznamu, soud, po poskytnutí přiměřené lhůty ke sjednání nápravy, jej na návrh České 

národní banky nebo toho, kdo prokáže právní zájem, zruší s likvidací, popř. rozhodne o 

ukončení správy svěřenského fondu, jde-li o svěřenského správce. 

3.4. Právní formy fondů kvalifikovaných investorů 

 

Za nejzásadnější změnu spojenou s fondy kvalifikovaných investorů považuji 

rozšíření právních forem, kterých mohou nabývat. Zákon o kolektivním investování 

umožňoval pouze dvě právní formy fondů kolektivního investování, a tedy i speciálních 

fondů kvalifikovaných investorů, a to investiční fond (svoji povahou odpovídal akciové 

společnosti sui generis) a podílový fond, což se z pohledu tuzemského nebo 

zahraničního investora mohlo zdát omezující. Zákon o investičních společnostech a 

investičních fondech přináší ve vztahu k fondům kvalifikovaných investorů možnost 

investovat prostřednictvím široké škály právních forem. Dochází tak k větší diferenciaci 

od fondů kolektivního investování, které jsou ve vztahu k právním formám, jež na sebe 

mohou vzít, podstatně omezeny. Tato poměrně liberální právní úprava umožňuje 

kvalifikovaným investorům vybrat si entitu, prostřednictvím které budou investovat, jim 

ušitou na míru, a tak co nejúčelněji investovat své prostředky. Očekává se, že 

důsledkem této změny bude vytvoření atraktivnějšího prostředí pro podnikání fondů 

kvalifikovaných investorů v České republice. Dle ustanovení § 101 ZISIF může být 

fondem kvalifikovaných investorů: 

 podílový fond, 

 svěřenský fond, 

 komanditní společnost, 

 společnost s ručením omezeným, 

 akciová společnost, 

 evropská společnost, nebo 

 družstvo. 

Přesahovalo by rozsah diplomové práce a dle mého názoru by ani nebylo účelné 

představit všechny výše uvedené právní formy. Domnívám se, že postačí, pokud 

zmíním hlavní charakteristiku a aspekty pouze těch, které považuji za novátorské a 

zajímavé z hlediska své struktury. V následujících odstavcích se věnuji pouze akciové 
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společnosti s proměnným základním kapitálem, komanditní společnosti na investiční 

listy a svěřenskému fondu. 

3.4.1. Akciová společnost s proměnným základním kapitálem 

 

V oblasti investičních fondů, tedy nikoli pouze fondů kvalifikovaných investorů, 

se nově připouští v Evropské unii běžná právní forma akciové společnosti s proměnným 

základním kapitálem (nazývané také „SICAV“),
116

 s jejímž zavedením počítal již věcný 

záměr zákona o kolektivním investování. Je nepřesné hledět na akciovou společnost 

s proměnným základním kapitálem jako na novou právní formu. Ve skutečnosti se jedná 

o modifikaci akciové společnosti, zákon o obchodních korporacích se na právní úpravu 

obsaženou v § 154 – 169 ZISIF užije subsidiárně. Důvodová zpráva k návrhu zákona 

uvádí, že tato akciová společnost sui generis umožňuje spojení výhod plynoucích 

z vlastní právní osobnosti (ochrana majetku akcionářů/investorů, možnost vyšší míry 

zapojení do rozhodovacích procesů, pokud jde o zásadní otázky, které se týkají fondu) s 

výhodami otevřené formy subjektu kolektivního investování, pro kterou je 

charakteristická vysoká míra likvidity investice. Ta je umožněna schopností flexibilně 

měnit výši základního kapitálu na základě poptávky po investicích do daného fondu. 

Investor tak může kdykoli do fondu vstoupit a zároveň kdykoli vystoupit, jelikož má 

obhospodařovatel povinnost cenné papíry investora odkoupit zpět za aktuální cenu.  

Tuto flexibilitu a s tím spojenou likviditu investic umožňuje rozdělení akcií na 

akcie zakladatelské a akcie investiční. Zakladatelskými akciemi se rozumí akcie, které 

upsali zakladatelé akciové společnosti a se kterými není spojeno právo na jejich 

odkoupení na účet emitenta ani jiné zvláštní právo. Naopak investiční akcie v zásadě 

definují povahu společnosti. S investičními akciemi je spojeno právo na odkoupení na 

žádost jejich vlastníků na účet společnosti obdobně, jako je tomu u podílových listů 

podílového fondu. Proto se investiční akcie svojí povahou podobají podílovým listům. 

Toto právo umožňuje oproti „běžné“ akciové společnosti pružně měnit výši základního 

kapitálu, aniž by docházelo k povinnosti řídit se ustanoveními zákona o obchodních 

korporacích o zvyšování či snižování základního kapitálu, tedy učinit řadu právních 

jednání způsobujících administrativní a finanční zátěž. Výše základního kapitálu 

                                                
116 Ve Francii, Lucembursku či Belgii hovoříme o „Société d’investissement à Capital Variable“, ve 

Velké Británii nebo Irsku o „Open-ended investment company“ a v Německu o 

„Investmentaktiengesellschaft.“ 
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akciové společnosti s proměnným základním kapitálem se mění pouhým vydáním či 

odkoupením investičních akcií. Upisovat investiční akcie lze jen na základě veřejné 

výzvy k jejich úpisu, odkoupením ze strany společnosti investiční akcie zanikají. S výše 

uvedeným souvisí rozlišení základního kapitálu a zapisovaného základního kapitálu. 

Druhý jmenovaný, jak již název napovídá, se zapisuje do obchodního rejstříku a jeho 

hodnota se rovná částce vložené úpisem zakladatelských akcií. 

Druhým velice zajímavým aspektem akciové společnosti s proměnným 

základním kapitálem je, připouští-li to stanovy společnosti, vytvářet podfondy. V praxi 

taková struktura investičního fondu zahrnuje akciovou společnost s proměnným 

základním kapitálem na jedné úrovni a podfondy na úrovni druhé, přičemž platí, že 

podfondy jsou účetně a majetkově oddělené části jmění společnosti. Výhodou je 

možnost, neurčí-li stanovy společnosti něco jiného, pro každý podfond vytvořit vlastní 

investiční strategii, často takovou, která se odlišuje mírou rizika a s tím souvisejícího 

očekávaného zhodnocení investice. Investorovi je umožněno přestupovat z jednoho 

podfondu k druhému v rámci jedné společnosti, a tedy ušetřit náklady za tuto změnu, 

jelikož poplatky jsou zpravidla nižší než případné odkoupení investiční akcie 

společností a investování prostředků do jiného investičního fondu. Do obchodního 

rejstříku se zapisuje pouze akciová společnost s proměnným základním kapitálem, která 

funguje jako v zahraničí užívaný tzv. umbrella fund; pojem, který se překládá jako 

„zastřešující“ nebo „deštníkový“ fond.
117

 Ve vztahu k podfondům se do obchodního 

rejstříku zapisuje pouze údaj o tom, že společnost je či není oprávněna vytvářet 

podfondy.  

Předpokládám, že umožnění investovat prostřednictvím akciové společnosti 

s proměnným základním kapitálem a jeho podfondů bude v praxi hojně využívané,
118

 

neboť tato právní forma přináší do právní úpravy fondového byznysu strukturu, která je 

svou povahou flexibilní a umožňuje investorům nabízet rozmanitou škálu investičních 

strategií v rámci podfondů. Proto bych doporučoval ve stanovách společnosti možnost 

vytvoření podfondů připustit. 

                                                
117 PROS, Martin. Investiční společnost typu SICAV. Právo a podnikání. 2000, č. 2, 8 - 12. 
118

 Česká národní banka již v Seznamu regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu eviduje 

první akciovou společnost s proměnným základním kapitálem, a to I.C.P. Invest, investiční fond s 

proměnným základním kapitálem, a.s. Jedná se o fond kvalifikovaných investorů, který disponuje dvěma 

podfondy. 
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3.4.2. Komanditní společnost na investiční listy 

 

 Komanditní společnost na investiční listy je uzavřenou právní formou, kterou 

mohou nabývat pouze fondy kvalifikovaných investorů. Obdobně jako je tomu u 

akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, komanditní společnost na 

investiční listy není novou právní formou, nýbrž alternativou komanditní společnosti dle 

zákona o obchodních korporacích. Fond kvalifikovaných investorů může dle platné a 

účinné právní úpravy nabývat buď formu komanditní společnosti nebo komanditní 

společnosti modifikované zákonem o investičních společnostech a investičních fondech 

či komanditní společnosti na investiční listy (známa také pod zkratkou „SICAR“)
119

 

upravenou v § 170 – 182 ZISIF. Posledně jmenovaná byla do právního řádu České 

republiky přijata jako alternativa anglické limited liability partnership. Očekává se, že 

vzhledem ke struktuře společnosti se tato právní forma uplatní v oblasti private equity 

nebo venture capital fondů, nicméně nic nebrání tomu, aby byla využita pro financování 

nemovitostních projektů či pro jiné investiční účely. 

Legální definice rozumí touto právní formou komanditní společnost, v níž pouze 

jeden společník ručí za její dluhy neomezeně (dále jen „komplementář“) a podíly 

společníků, kteří ručí za její dluhy omezeně (dále jen „komanditista“), jsou 

představovány investičními listy.
120

 Komanditní společnost na investiční listy se 

odlišuje od „běžné“ komanditní společnosti v několika směrech. Elementární změnou je 

požadavek na právě jednoho komplementáře oproti komanditní společnosti dle zákona o 

obchodních korporacích, který vyžaduje alespoň jednoho komplementáře. Aby byl 

komplementář, který je statutárním orgánem, spjat s vklady komanditistů, zákon 

vyžaduje, aby jeho vklad odpovídal 2% z celkového objemu vkladů zakládajících 

komanditistů. Nicméně jde o dispozitivní právní úpravu, a tak je možná vkladová 

povinnost komplementáře v jiné výši či určení, že komplementář vkladovou povinnost 

nemá.
121

 Jak jsem již zmiňoval na jiných místech této kapitoly, oproti obecné úpravě 

fondů kvalifikovaných investorů platí, že se připouští pouze peněžité vklady. 

                                                
119 SICAR je zkratkou francouzského „société d’Investissement en Capital àRisqué,“ která je investičním 

schématem užívaným v Lucembursku. Švýcarskou alternativou je „société en commandite de placements 

collectifs.“ 
120 § 170 odst. 1 ZISIF 
121 § 178 odst. 2 ZISIF 



55 

 

Druhou zásadní odlišností je skutečnost, že podíly komanditistů jsou 

představovány cennými papíry, které nesou název investiční listy. Důvodová zpráva 

k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech připomíná, že 

investiční listy mají obdobné vlastnosti jako kmenové listy představující podíl na 

společnosti s ručením omezeným.
122

 Investiční listy jsou definovány jako listinné cenné 

papíry na řad, pro které zákon stanoví, že nesmí být přijaty na evropském regulovaném 

trhu ani na jiném veřejném trhu, a dále, že jejich převoditelnost nesmí být omezena ani 

podmíněna. To umožní komanditistovi volný odchod (exit) ze společnosti. Jde-li o 

počet komanditistů, zákon o investičních společnostech a investičních fondech 

nestanoví žádná omezení. Bude-li komanditní společnost na investiční listy užívána pro 

účely private equity, lze se domnívat, že v praxi nicméně počet společníků nepřekročí 

číslo sedm. K datu uzavření této práce nicméně na trhu prozatím nepůsobí žádná 

komanditní společnost s investičními listy, takže jde pouze o odhad odvozený od počtu 

společníků private equity či venture capital fondů jiných právních forem. 

Typická struktura anglické limited liability partnership jako private equity fondu 

zpravidla zahrnuje, užiji-li terminologii užívanou českou legislativou, kvalifikované 

investory v pozici komanditistů a dceřinou společnost společnosti zaměřující se na 

oblast private equity jako komplementáře, která spravuje investice fondu. Komanditisté 

pouze přispívají svým kapitálem a role obhospodařovatele je v rukou komplementáře. 

Mezi fondem jako limited liability partnership a společností zaměřující se na private 

equity je uzavírána dohoda o správě fondu (management agreement) s tím, že neexistuje 

přímý smluvní vztah mezi společností zaměřující se na private equity a jednotlivými 

investory.
123

 Výhodou limited liability partnership jako i komanditní společnosti na 

investiční listy je ve vztahu ke komanditistům značná míra anonymity, jelikož se údaje 

o komanditistech nezapisují do obchodního rejstříku.
124

 

3.4.3. Svěřenský fond 

 

Právní struktury na bázi trustu jsou v zahraničí často užívány pro účely investic. 

Anglické svěřenské právo (trust law) je z hlediska fondů vysoce relevantní, jelikož dvě 

                                                
122 § 137 a následující ZOK 
123 MACNEIL, Iain. An introduction to the law on financial investment. 2nd ed. Portland, Or.: Hart, 2012, 

xlviii. ISBN 18-494-6050-7, s. 274.  
124 § 171 odst. 4 poslední věta ZISIF 
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z nejdůležitějších forem uplatňovaných institucionálními investory jsou konstruovány 

na bázi trustu, jde o tzv. pension trusts a unit trusts.
125

 Právní forma svěřenského fondu 

se v českém právním řádu objevila až nabytím účinnosti nového občanského zákoníku. 

Zákonodárce do značné míry převzal ustanovení o svěřenském fondu z québeckého 

občanského zákoníku, protože institut svěřenského fondu, ač typický pro anglosaské 

právo, byl tak již přizpůsoben charakteru kontinentálního práva. 

Svěřenský fond podle českého práva může být zřízen jak pro účel veřejně 

prospěšný, tak pro účel soukromý.
126

 V rámci druhého jmenovaného zákon o 

investičních společnostech a investičních fondech upravuje v § 148 – 153 zvláštní 

právní úpravu svěřenského fondu, který je fondem investičním (dále jen „investiční 

svěřenský fond“). V následujících odstavcích představím strukturu investičního 

svěřenského fondu a jeho specifika, která jej odlišují od obecné právní úpravy obsažené 

v novém občanském zákoníku. Institut svěřenského fondu by si zasloužil důkladnější 

rozbor, nicméně se pro účely této kapitoly omezím na pouhou základní charakteristiku. 

Legální definice stanoví, že svěřenský fond se vytváří vyčleněním majetku 

z vlastnictví zakladatele tak, že ten svěří správci majetek k určitému účelu smlouvou 

nebo pořízením pro případ smrti a svěřenský správce se zaváže tento majetek 

spravovat.
127

 Základními subjekty svěřenského fondu je tedy zakladatel a svěřenský 

správce, přičemž zakladatel má právo jmenovat obmyšleného a určit mu plnění ze 

svěřenského fondu, ledaže statut svěřenského fondu určí něco jiného.
128

 Forma 

investičního svěřenského fondu může být použita pouze ve vztahu k fondům 

kvalifikovaných investorů. Zakladatelem investičního svěřenského fondu může být 

pouze osoba kvalifikovaného investora, přičemž platí, že těchto zakladatelů musí být 

více, tj. minimálně dva. Tito kvalifikovaní investoři působí zároveň i jako obmyšlení. 

Obmyšleným může být dále i kvalifikovaný investor, který nestál u zrodu investičního 

svěřenského fondu, nicméně hodnotu majetku zvýšil. Účelem vyčleněného majetku ve 

formě investičního svěřenského fondu je investování na základě investiční strategie ve 

prospěch jeho obmyšlených. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech 

výslovně stanoví, že investiční svěřenský fond má pouze jednoho správce, kterým může 

                                                
125 MacNeil, supra pozn. pod čarou č. 123, str. 165  
126 § 1449 odst. 1 NOZ 
127 § 1448 odst. 1 NOZ 
128 § 1457 odst. 1 NOZ 
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být pouze ten, kdo je dle tohoto zákona oprávněn investiční fondy obhospodařovat, 

tento vykonává nad správou investičního svěřenského fondu také dohled.  

Další změnou v právní úpravě investičního svěřenského fondu je odchylná 

úprava právního jednání, kterým je takový fond zřízen. Ustanovení § 148 odst. 1 ZISIF 

upravuje, že takovým právním jednáním může být pouze smlouva, u které zákon 

obligatorně stanoví pod sankcí neplatnosti písemnou formu. Dále platí, že se nepřipouští 

vytvoření investičního svěřenského fondu vyčleněním majetku z fondu kolektivního 

investování. Smyslem tohoto pravidla je chránit investice podílníků podílového fondu, 

jelikož ti by se nemohli proti případnému vyvádění majetku z podílového fondu bránit. 

V neposlední řadě je nezbytné uvést, že z důvodu specifického charakteru investičních 

fondů ustanovení § 149 ZISIF vylučuje užití právní úpravy statutu svěřenského fondu 

dle nového občanského zákoníku. Proto se užijí ve vztahu k investičnímu svěřenskému 

fondu náležitosti statutu fondu kvalifikovaných investorů.  

Vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele a svěření tohoto majetku 

svěřenskému správci vzniká oddělené a nezávislé vlastnictví, kdy vlastníkem tohoto 

majetku přestávají být zakladatelé, nicméně de iure jím není ani svěřenský správce, ten 

majetek pouze drží a spravuje. Z tohoto důvodu mohou být svěřenské fondy, jakož i 

svěřenské investiční fondy, nazývány jako „fondy nikoho.“
129

 

3.5. Marketing a veřejné nabízení investic 

  

Na první pohled nepatrnou novinkou, ale o to s většími důsledky pro vztah mezi 

obhospodařovatelem fondu kvalifikovaných investorů a případnými kvalifikovanými 

investory, je umožnění nabízet investice do fondu kvalifikovaných investorů veřejně. 

Zákon o kolektivním investování explicitně zakazoval veřejné nabízení cenných papírů 

speciálních fondů kolektivního investování a zároveň jejich propagaci. AKAT v rámci 

samoregulačních pokynů a doporučení uvádí, že zákaz veřejné nabídky se vztahoval i 

na neadresný direct mailing,
130

 kterým se rozumí nevyžádané marketingové sdělení 

běžně známé jako spam. Zákon o kolektivním investování nicméně umožňoval při 

                                                
129 PELANTOVÁ, Petra. Fondy nikoho míří do Česka. Euro. 2011, č. 9, s. 39. 
130 ASOCIACE PRO KAPITÁLOVÝ TRH ČR. Doporučení pro členy AKAT k poskytování informací o 

fondech kolektivního investování. Praha, 25. 6. 2010. Dostupné z: http://www.akatcr.cz/download/1422-

doporuceni_k_fki_20100625.pdf [cit. 2014-03-15]. 

http://www.akatcr.cz/download/1422-doporuceni_k_fki_20100625.pdf
http://www.akatcr.cz/download/1422-doporuceni_k_fki_20100625.pdf
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zakládání fondu uveřejnění propagační upoutávky.
131

 V rámci doporučení AKAT byla 

omezena doba zveřejnění propagační upoutávky pouze po dobu jednoho roku od chvíle, 

kdy bylo uděleno povolení k založení fondu, a to i před jeho udělením. Propagační 

upoutávka měla poskytnout stručnou formou potenciálnímu investorovi hlavní 

informace o zaměření fondu a jeho investicích, vymezení okruhu investorů, kterým je 

fond nabízen, výše minimální investice a kontaktní osobu pro získání více informací. 

Bylo stanoveno, že propagační upoutávka nesmí přerůst v reklamní kampaň. Zákon o 

kolektivním investování tedy umožňoval nabízení investic do speciálních fondů 

kvalifikovaných investorů pouze na základě individuálního přístupu (private 

placement). Osobě, která nabídku fondu činila, byl umožněn adresný direct mailing, ať 

už ve formě telefonického nabízení, emailové komunikace či seminářů organizovaných 

pro individuálně pozvané osoby a podobně.
132

 

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech takový přístup 

nepřebírá a logicky stanoví, že investice do fondu kvalifikovaných investorů lze nabízet 

i veřejně.
133

 Tento zcela odlišný přístup k nabízení fondu umožňuje, že ve vztahu 

k fondům kvalifikovaných investorů mohou být dělány propagační upoutávky, jakož i 

jiné formy nabízení investic, nejen při zakládání fondu, ale i v průběhu celého jeho 

trvání. Kvalifikovaný investor se tak k informacím o daném fondu snáze dostane na 

rozdíl od předchozí právní úpravy, která umožňovala pouze tzv. face-to-face 

komunikaci. S veřejným nabízením investic do fondů kvalifikovaných investorů souvisí 

i skutečnost, že „akcie nebo podílové listy vydávané fondem kvalifikovaných investorů 

lze také přijmout k obchodování na regulovaném trhu.“
134

 Podmínkou přístupu na 

regulovaný trh je splnění pravidel, která uvádí zákon o podnikání na kapitálovém trhu a 

zároveň požadavky uvedené v § 188 ZISIF ve vztahu k podílovým listům a investičním 

akciím fondu kvalifikovaných investorů. Zákon o investičních společnostech a 

investičních fondech přímo uvádí, že při veřejném nabízení investic musí být výslovně 

upozorněno, že investorem se může stát pouze kvalifikovaný investor. Jsem toho 

názoru, že umožnění veřejného nabízení investic do fondů kvalifikovaných investorů a 

s tím související umožnění přístupu fondu na regulovaný trh přiláká více tuzemských, 

                                                
131 § 56 odst. 5 ZKI 
132 Doporučení pro členy AKAT, supra pozn. pod čarou č. 130 
133 § 296 ZISIF 
134 Šovar supra, pozn. pod čarou č. 100, s. 19 
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jakož i zahraničních investorů. Na jedné straně je kvalifikovanému investorovi umožněn 

snadnější přístup k informacím o různých druzích fondů kvalifikovaných investorů, což 

mu umožní snadnější výběr investiční strategie fondu, která se hodí pro jeho investiční 

záměr (pomineme-li fakt, že fondy kvalifikovaných investorů se často vytváří z podnětu 

vybraného okruhu kvalifikovaných investorů). Na druhou stranu přístup na regulovaný 

trh umožní jednodušší provádění investic prostřednictvím koncentrace nabídky a 

poptávky na jednom institucionálně organizovaném místě. 

3.6. Depozitář 

 

Na závěr kapitoly věnované fondům kvalifikovaných investorů považuji za 

vhodné se věnovat vybraným aspektům právní úpravy depozitáře se zaměřením na 

depozitáře fondů kvalifikovaných investorů. Ačkoli osoba depozitáře neprodělala 

přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech principiálních 

změn, právní úprava depozitáře v důsledku afér, které se objevily v období finanční 

krize, reaguje na evropskou legislativu v čele se směrnicí UCITS IV, resp. návrhu 

UCITS V a směrnicí AIFM.  

Institut depozitáře je ve vztahu k investičním fondům nezastupitelný, jelikož ten 

na základě depozitářské smlouvy uzavřené s obhospodařovatelem investičního fondu 

vykonává zákonem stanovené činnosti umožňující investičnímu fondu řádné a bezpečné 

fungování. Z hlediska funkcí má depozitář funkci obslužnou, v rámci které opatruje, 

uschovává a eviduje majetek investičního fondu. Vedle toho působí depozitář jako 

prvek kontroly či dohledu, kdy kontroluje, zdali obhospodařovatel investičního fondu 

neporušil povinnosti vyplývající pro něho ze zákona o investičních společnostech a 

investičních fondech a podzákonných právních předpisů, nařízení Evropské unie 

v oblasti obhospodařování, statutu stejně jako depozitářské smlouvy. Výslovně zákon 

uvádí, že depozitářem investičního fondu nesmí být obhospodařovatel tohoto fondu,
135

 

jelikož, jak vyplývá z důvodové zprávy k návrhu zákona, povinnost mít nezávislého 

depozitáře není zatím vždy běžnou praxí u alternativních investičních fondů. 

Za pokrokovou změnu považuji rozšíření subjektů, které mohou být depozitářem 

fondů kvalifikovaných investorů. Zákon o kolektivním investování připouštěl pouze 

banku se sídlem na území České republiky nebo zahraniční banku, která má na území 

                                                
135 § 61 ZISIF 



60 

 

České republiky umístěnou pobočku, za podmínky povolení činnosti depozitáře 

v bankovní licenci.
136

 Zákon o investičních společnostech a investičních fondech uvádí 

okruh osob, které mohou být depozitářem v § 69 odst. 1 ZISIF (viz příloha č. 3). Vedle 

toho zákonodárce využil částečně diskrece umožněné směrnicí AIFM, která ponechala 

na členských státech, zdali okruh osob, které mohou být depozitářem, rozšíří za 

stanovených podmínek o notáře, advokáta, registrátora či jiný subjekt.
137

 Z těchto 

subjektů zákonodárce umožnil ve vztahu k fondům kvalifikovaných investorů pouze 

notáře.
138

 Důvodem, proč zákonodárce nevyužil plné diskrece, je fakt, že registrátoři 

(fyzické osoby, které vedou obchodní rejstřík) nepůsobí v České republice. Jde-li o 

advokáty, dle důvodové zprávy k návrhu zákona by mohlo dojít k přímému rozporu 

mezi povinností chránit zájmy klienta (obhospodařovatele fondu kvalifikovaných 

investorů) a požadavku chránit zájmy investorů, advokáti navíc nepůsobí jako nositelé 

veřejné moci. Směrnice AIFM předpokládá, že notář, jakož i ostatní uvedené subjekty, 

může zastávat funkci depozitáře ve vztahu k fondům soukromého kapitálu (private 

equity fondy), fondům rizikového kapitálu (venture capital fondy) a nemovitostním 

fondům. Toto se promítlo i do podmínek, které musí být splněny. Podmínka private 

equity a venture capital fondů je uvedena v § 84 odst. 1 písm. b) bod druhý. Aby notář 

mohl zastávat funkci depozitáře ve vztahu k fondům kvalifikovaných investorů, zákon 

vyžaduje, aby měl vytvořeny předpoklady pro plnění povinností vyplývajících ze 

zákona o investičních společnostech a investičních fondech a zároveň z prováděcího 

nařízení ke směrnici AIFM. Tento požadavek společně s vyššími nároky na 

profesionalitu a odpovědnost depozitáře oproti předchozí právní úpravě dle mého 

mínění výrazně limitují počet notářů, kteří by byli schopni a zároveň ochotni se takové 

role zhostit. 

Domnívám se, že využití notáře jako depozitáře fondu kvalifikovaných investorů 

bude v praxi užíváno v omezené míře. Nicméně očekávám, že tato varianta najde 

uplatnění v oblasti private equity a venture capital fondů, zejména za situace, kdy 

fondem kvalifikovaných investorů bude komanditní společnost na investiční listy. 

Uzavřená forma fondu a počet kvalifikovaných investorů, který se pohybuje v rámci 

jednotek, považuji za předpoklad pro využití notáře jako depozitáře fondu 

                                                
136 § 20 odst. 2 ZKI 
137 Recitál 34 a čl. 21 odst. 3 třetí pododstavec AIFMD 
138 § 84 ZISIF 
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kvalifikovaných investorů, popř. jako osoby, na kterou jsou určité depozitářské činnosti 

delegovány. Výhodu využití notáře jako depozitáře fondu kvalifikovaných investorů 

spatřuji ve snížení nákladů na jeho provoz a odměňování v porovnání s bankou či jinou 

osobou uvedenou v § 69 odst. 1 ZISIF. Vzhledem k výše uvedenému mám za to, že se 

počet depozitářů zvýší ze současných pěti
139

 v rámci jednotek. 

Druhou zajímavou problematikou je otázka počtu depozitářů fondů 

kvalifikovaných investorů. Z ustanovení § 83 odst. 1 ZISIF vyplývá, že fond 

kvalifikovaných investorů musí mít alespoň jednoho depozitáře; fond kvalifikovaných 

investorů, který je obhospodařován nadlimitním obhospodařovatelem, musí mít pouze 

jednoho depozitáře. Základem této povinnosti je směrnice AIFM, která se aplikuje na 

správce oprávněné přesáhnout rozhodný limit a která uvádí, že pro každý alternativní 

investiční fond musí být jmenován právě jeden depozitář.
140

 Jelikož je častou praxí, že 

řada fondů používá několik depozitářů, zákonodárce se pro fondy, které jsou 

obhospodařovány podlimitními obhospodařovateli, rozhodl pro odlišný přístup oproti 

směrnici AIFM, kdy tuto možnost připustil. Využití tohoto pravidla kvituji. Právní 

úprava v oblasti počtu depozitářů obsažená ve směrnici AIFM nebere v úvahu 

současnou praxi a lze ji tedy považovat za příliš tvrdou. Navíc se domnívám, že 

v globálním měřítku, kdy obhospodařovatelé investují na různých, nikoli pouze 

evropských trzích, je nad možnosti jednoho depozitáře uspokojit veškeré požadavky 

obhospodařovatele. Nicméně se zdá být postačující, že určité činnosti depozitáře jsou 

delegovány na další osobu. 

3.7. Posun v právní úpravě 

 

Účelem této kapitoly a zároveň primárním cílem diplomové práce je detailně 

přiblížit platnou a účinnou právní úpravu fondů kvalifikovaných investorů v České 

republice a uvést hlavní změny, které přináší nová legislativa. Při posuzování vlivu 

nastalých změn v právní úpravě fondů kvalifikovaných investorů na praxi a při 

vytváření závěru o tom, jakým směrem se právní úprava posunula, beru v úvahu a 

připomínám, že sazba daně z příjmů investičních fondů, a tedy i fondů kvalifikovaných 

                                                
139 Funkci depozitáře investičního fondu plní v České republice (a) Česká spořitelna, a.s., (b) 

Československá obchodní banka, a. s., (c) Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační 

složka, (d) Komerční banka, a.s. a (e) UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
140 Čl. 21 odst. 1 AIFMD 
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investorů, zůstala i přes navrhované změny na úrovni 5 % ze základu daně.
141

 Případná 

změna mohla odvětví z daňového hlediska výrazně zatraktivnit nebo naopak účastníky 

finančního trhu odradit, a způsobit tak stagnaci fondového podnikání. Sazba daně 

z příjmů nicméně zůstala stejná, proto ji, jakož i jiné daňové aspekty, nebudu v 

následujícím závěru brát v úvahu. 

V této kapitole jsem nastínil hlavní změny v právní úpravě, jmenovitě jsem 

uvedl odlišnosti ve zvýšení minimální investice kvalifikovaného investora a snížení 

fondového kapitálu fondu kvalifikovaných investorů. Dále došlo k výraznému rozšíření 

právních forem, které může fond kvalifikovaných investorů nabývat. Společným 

znakem zavedených právních forem je skutečnost, že jde o právní formy již českému 

právnímu řádu známé, resp. známé a odzkoušené v zahraničí v oblasti kolektivního 

investování. Důležitou změnu spatřuji rovněž v povolení veřejného nabízení investic do 

fondu kvalifikovaných investorů. Novinkou je i možnost fondu kvalifikovaných 

investorů nabývat do svého portfolia účast na obchodní společnosti, za jejíž dluhy ručí 

společníci neomezeně. Změny se promítly i v právní úpravě depozitáře fondu 

kvalifikovaných investorů, v rámci které byl rozšířen okruh subjektů, které mohou být 

depozitářem. Mimo jiné se depozitářem fondu kvalifikovaných investorů může nově 

stát i notář.  

Na základě těchto změn, jakož i změn obecnějšího rázu uvedených v kapitole 

první v rámci novinek zavedených zákonem o investičních společnostech a investičních 

fondech, dospívám k závěru, že právní úprava fondů kvalifikovaných investorů je svým 

charakterem vůči osobě obhospodařovatele, administrátora a ostatních, zejména však 

k samotným fondům kvalifikovaných investorů příznivější a liberálnější. Právní úprava 

fondů kvalifikovaných investorů obsažená v zákoně o investičních společnostech a 

investičních fondech následovala trend z minulých let, kdy docházelo, jak je patrné 

z vývoje právní úpravy uvedeného v kapitole první, k uvolňování regulace a 

odstraňování překážek, které fondům kvalifikovaných investorů znemožňovaly, resp. 

znesnadňovaly využití jejich plného potenciálu. Novou právní úpravu vnímám jako 

pokrokovou, umožňující fondům kvalifikovaných investorů provádět rizikovější 

investiční strategie typické pro znalé a plně informované kvalifikované investory 

                                                
141 § 21 odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
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prostřednictvím struktur, které je možné pro vybraný okruh kvalifikovaných investorů 

ušít na míru dle jejich požadavků. 

Současně se domnívám, že došlo k větší diferenciaci mezi fondy kolektivního 

investování a fondy kvalifikovaných investorů. Retailovému investorovi je umožněno 

nadále investovat do fondů kvalifikovaných investorů. Došlo však k více jak 

trojnásobnému zvýšení minimální hodnoty počáteční investice, jehož důsledkem je 

zmenšení okruhu retailových investorů schopných a ochotných do fondů 

kvalifikovaných investorů investovat. V této změně spatřuji nepřímé zvýšení ochrany 

retailových investorů. Zvýšením minimální hranice počáteční investice se teoreticky 

zužuje okruh subjektů způsobilých investovat do fondů kvalifikovaných investorů. 

Charakteristickým rysem a důsledkem této změny je vyšší exkluzivita těchto fondů. 

Novou právní úpravu považuji za způsobilou učinit fondový byznys v České 

republice atraktivnějším. Pro posouzení, zdali nová právní úprava dostála svého cíle, 

bude nicméně potřeba většího časového odstupu. V současné době dochází k adaptaci 

na nový režim a k pozvolnému využívání výhod a nových možností nabízených novou 

právní úpravou. Ačkoli je právní úprava primárním faktorem, který stojí za vyšší či 

nižší atraktivitou fondového podnikání v dané zemi, je třeba vzít v potaz i jiné, mnohdy 

neprávní faktory. Tyto skutečnosti jsou stručně diskutovány v závěrečné kapitole 

pojednávající o Irsku jako o jedné z nejoblíbenějších jurisdikcí pro správu alternativních 

investičních fondů. 
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4. IRSKO: SVĚTOVĚ UZNÁVANÁ JURISDIKCE PRO SPRÁVU 

ALTERNATIVNÍCH INVESTIČNÍCH FONDŮ 

Závěrečná kapitola se svojí strukturou a obsahem odlišuje od předchozího textu, 

jelikož není zaměřena pouze na právní úpravu alternativních investičních fondů, nýbrž i 

na jiné, mnohdy neprávní faktory. Kapitolu otevřu tezí, která uvádí, že Irsko je 

považováno za jednu z nejatraktivnějších světových jurisdikcí pro správu alternativních 

investičních fondů. V následujících odstavcích uvedu zdroje a fakta, která toto tvrzení 

podporují, a nastíním irskou právní úpravu fondů kvalifikovaných investorů. Za cíl si 

nekladu srovnání tuzemské právní úpravy fondů kvalifikovaných investorů s irskou, ale 

spíše přiblížení irského regulatorního rámce alternativních investic a uvedení důvodů, 

proč se Irsko umisťuje ve srovnání s jinými státy na předních příčkách z hlediska 

atraktivity v oblasti alternativních investic. 

 Provedené mezinárodní průzkumy zdůraznily atraktivitu Irska v oblasti 

alternativních investičních fondů. Dle statistik prováděných předním zdrojem v oblasti 

hedge fondů HFMWeek ve spolupráci s Irish Funds Industry Association vyplývá, že 

více jak 40 % alternativních investičních fondů je spravováno z Irska.
142

 To činí z Irska 

přední domicil pro alternativní investiční fondy a zároveň světové centrum pro jejich 

správu. 

 
  

                                                
142 IRISH FUNDS INDUSTRY ASSOCIATION. Monthly Statistics Factsheet. 2013. Dostupné z: 

http://www.irishfunds.ie/fs/doc/statistics/stats-factsheet-december-2013.pdf [cit. 2014-03-15]. 

http://www.irishfunds.ie/fs/doc/statistics/stats-factsheet-december-2013.pdf
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Nezávislý průzkum uskutečněný na základě informací zjištěných Economist 

Intelligence Unit prokázal následující zajímavá data svědčící o kvalitách a oblíbenosti 

Irska jako centra pro fondové podnikání. V rámci průzkumu bylo zjištěno, že 

z celkového počtu dotázaných správců aktiv působících jak v oblasti UCITS fondů, tak 

v oblasti alternativních investičních fondů,
143

 94 % z nich potvrdilo, že jejich fondy jsou 

domicilovány v Evropském hospodářském prostoru a zbývajících 6 % dotázaných 

uvedlo, že tak mají v plánu učinit do roku 2016. 

 V rámci stejného průzkumu byla respondentům položena otázka, jakou 

evropskou jurisdikci by si správci aktiv vybrali ke správě jimi spravovaných fondů, 

pokud by mohli se svým podnikáním začít znovu. Správci aktiv v rámci své odpovědi 

měli zohlednit podmínky pro regulaci, právní a daňový rámec a podmínky pro 

podnikání v daných zemích. Z průzkumu vyšlo vítězně Irsko, následované Německem a 

Lucemburskem na společném druhém místě a Velkou Británií na místě třetím.
144

  

 

 

 

Přijetím směrnice AIFM došlo v oblasti non – UCITS fondů ke strukturální 

změně. Režim fondů kvalifikovaných investorů (qualifying investor funds, dále jen 

„QIF“), jak byl dosud znám, byl opuštěn. Irská centrální banka v důsledku přijetí 

směrnice AIFM navrhla vytvoření dvou nových, respektive adaptovaných a 

vylepšených typů fondů. V červenci 2013 vznikly na jedné straně alternativní investiční 

fondy kvalifikovaných investorů (qualifying investor alternative investment funds, dále 

                                                
143 Ústředí dotazovaných správců aktiv se v době provádění průzkumu nacházelo v Severní Americe 

(38%), západní Evropě (35%), Asii (13%), Latinské Americe (10%) a na Blízkém východě a Africe (4%). 
144 Závěrečná zpráva je dostupná zde: http://www.matheson.com/images/uploads/client-

documents/MATH_8204_Choosing_a_European_fund_domicile_Screen.pdf [cit. 2014-03-15]. 

http://www.matheson.com/images/uploads/client-documents/MATH_8204_Choosing_a_European_fund_domicile_Screen.pdf
http://www.matheson.com/images/uploads/client-documents/MATH_8204_Choosing_a_European_fund_domicile_Screen.pdf
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jen „QIAIF“)
145

 a na straně druhé alternativní investiční fondy retailových investorů 

(retail investor alternative investment funds, dále jen „RIAIF“). Hutchinson k uvedené 

změně dodává, že „nový režim zestruční a konsoliduje kvalifikační požadavky a rozšíří 

kategorie investic, které mohou být nabízeny mimo jiné retailovým investorům.“
146

 Dále 

uvádí, že tyto změny budou mít za následek zrušení bezpočtu druhořadých 

kvalifikačních požadavků, které se v průběhu let nahromadily a které v důsledku 

rozvoje fondového průmyslu již nehrají roli. 

Oba typy fondů jsou navrženy tak, aby splňovaly požadavky směrnice AIFM. 

Charakteristickým rysem RIAIF je větší flexibilita než u fondů UCITS, protože nejsou 

stanovena tak přísná pravidla ohledně rozložení rizika a složení majetku. Oproti QIAIF 

jsou nicméně předmětem rozsáhlejších omezení. Klíčovou vlastností QIAIF jsou, stejně 

jako bývaly u QIF, prakticky žádná investiční omezení (s výjimkou těch, která jsou 

stanovena ve směrnici AIFM s ohledem na struktury private equity, sekuritizaci a 

určitých pravidel týkajících se master-feeder fondů).
147

 Je-li však QIAIF strukturován 

jako investment company, musí být splněny požadavky irského korporátního práva na 

rozložení rizika. Minimální investice do RIAIF není logicky stanovena, jelikož pouze 

retailoví investoři jsou oprávněni do nich investovat. Minimální investice do QIAIF je 

stanovena v minimální výši 100 000 EUR.
148

 

QIAIF mohou nabývat různých právních forem, a to právní formu investment 

company dle Companies Act 1990, právní formu unit trust podle Unit Trust Act 1990 a 

právní formu common contractual fund dle Investment Funds, Companies and 

Miscellaneous Provisions Act 2005. Nedílnou součástí právní úpravy je AIF Rulebook 

vydaná Irskou centrální bankou, která v červenci 2013 nahradila dosavadní vyhlášky a 

metodické pokyny Irské centrální banky. AIF Rulebook obsahuje soubor pravidel 

                                                
145 Počet QIAIF k 31. lednu 2014 činí 579 fondů, resp. 1853 fondů včetně podfondů, viz: 

http://www.centralbank.ie/regulation/industry-sectors/funds/Documents/January%202014%20-
%20Monthly%20Fund%20Data.pdf [cit. 2014-03-15]. 
146 HUTCHINSON, G. Brian. Welcome changes to the qualifying alternative investment fund regime. 

Commercial Law Practitioner. 2012, č. 10, s. 194. 
147 FOX, Jennifer. AIF Rulebook in place. In: AIFMD Implementation Guide 2013 [online]. 2013 [cit. 

2014-03-15]. Dostupné z: http://www.hedgeweek.com/sites/default/files/GFM_AIFMD_13.pdf 
148 Jednou ze změn v oblasti irských fondů kvalifikovaných investorů z října 2010 bylo snížení minimální 

investice z 250 000 EUR na 100 000 EUR. U českých fondů kvalifikovaných investorů došlo ke zvýšení 

minimální investice na 125 000 EUR. V těchto změnách spatřuji jistý vzor, neboť dochází ke 

sjednocování minimálních investic a zároveň ke sjednocování okruhu subjektů, které mohou být 

kvalifikovaným investorem, kolem směrnice MiFID a tam uvedeného pojmu profesionálního klienta. 

http://www.centralbank.ie/regulation/industry-sectors/funds/Documents/January%202014%20-%20Monthly%20Fund%20Data.pdf
http://www.centralbank.ie/regulation/industry-sectors/funds/Documents/January%202014%20-%20Monthly%20Fund%20Data.pdf
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upravujících RIAIF a QIAIF, dále jejich obhospodařovatele, administrátora a 

depozitáře.   

Nakonec bych se rád stručně věnoval faktorům, které způsobily, že je Irsko 

obecně považováno za jednu z nejvýhodnějších jurisdikcí, ve které lze založit investiční 

fondy. Ačkoli právní úprava je nejdůležitějším důvodem, je třeba vzít v úvahu i faktory 

historické, zeměpisné, personální a další. Zejména jde o: 

 QIAIF, stejně jako jeho předchůdce QIF, může být Irskou centrální bankou 

autorizován během 24 hodin. Podmínkou je (a) předložení úplné žádosti do 15 

hod, (b) všechny důležité subjekty (např. promotér, poskytovatelé služeb) ve 

vztahu k QIAIF již byly předem odsouhlaseny a (c) fond potvrdí, že splňuje 

veškeré požadavky, které jsou na něho aplikovány. 

 Irsko nabízí pro investiční fondy efektivní a jasné daňové prostředí. Irské 

investiční fondy jsou osvobozeny od daně z příjmů bez ohledu na to, v jaké zemi 

je investor daňovým rezidentem. Irsko nabízí celou řadu právních forem 

užívaných fondy, které jsou osvobozeny od daně (včetně zmíněných právních 

forem, které jsou oprávněny nabývat QIAIF). Irsko navíc uzavřelo více jak 60 

smluv o zamezení dvojího zdanění s ostatními státy, což má za následek 

sníženou srážkovou daň, jde-li o dividendy a podíly na zisku. 

 V Irsku se snoubí investiční tradice s proaktivním přístupem. Irsko bylo první 

zemí, která vytvořila právní rámec pro alternativní investiční fondy. Legislativa 

vždy rychle a efektivně reagovala na potřeby trhu. V současné době se navrhuje 

vytvoření zcela nové právní formy určené pro investiční fondy, a to tzv. Irish 

Collective Asset-management Vehicle (dále jen „ICAV“). ICAV bude právní 

formou vytvořenou na zakázku trhu, má být dostupná jak pro retailové, tak 

kvalifikované investory. 

 Irská burza je mezinárodně uznávanou, regulovanou burzou jak pro irské, tak 

zahraniční investiční fondy. Na Irské burze je kótováno více jak 2 300 fondů a 

podfondů.
149

 Skutečnost, že je Irská burza považována za jednu z vedoucích 

burz v investičním světě, dává investičním fondům zde kótovaným dobré jméno 

a láká mnohé investory k investování. 

                                                
149 K 31. lednu 2014 bylo na Irské burze kótováno 2350 fondů a podfondů, viz: http://www.ise.ie/Prices,-

Indices-Stats/Publications-Statistics/Monthly/ISE%C2%AE_Monthly_Reports_2014/FundsJan14.pdf 

[cit. 2014-03-15]. 

http://www.ise.ie/Prices,-Indices-Stats/Publications-Statistics/Monthly/ISE%C2%AE_Monthly_Reports_2014/FundsJan14.pdf
http://www.ise.ie/Prices,-Indices-Stats/Publications-Statistics/Monthly/ISE%C2%AE_Monthly_Reports_2014/FundsJan14.pdf
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 Irsko je od roku 1973 členem Evropské unie a z tohoto důvodu těží 

z harmonizovaného práva v oblastech regulace finančních služeb. Již byly 

zmíněny pilíře právní úpravy, kterými jsou směrnice UCITS IV, směrnice AIFM 

a směrnice MiFID. Irsko je navíc jedinou anglicky mluvící zemí v rámci 

Evropské měnové unie. Vedle členství v Evropské unii je Irsko také členem 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj. 

 Irsko se může pyšnit pro byznys vhodnou geografickou polohou a časovým 

pásmem. Nachází se ve stejném časovém pásmu jako Londýn, a tak může 

obchodovat během dne se všemi důležitými finančními centry po celém světě. S 

Japonskem, Hong Kongem a Austrálií ráno a se Severní a Jižní Amerikou 

odpoledne. Navíc se může pyšnit přímými lety do Spojených států a prakticky 

celé Evropy, což umožňuje velice dobré spojení s těmito finančními centry. 

 V neposlední řadě hrají nezbytnou roli lidské zdroje. Zkušená a kvalifikovaná 

pracovní síla je hnacím motorem ekonomiky. Dle studie z roku 2012 provedené 

Economist Intelligence Unit se Dublin umístil na první příčce v kategorii 

lidského kapitálu.
150

 

Irsko bylo do značné míry dotčeno světovou finanční krizí. Nicméně, jak 

prohlásil irský ministr financí Michael Noonan na konferenci pořádané Irish Fund 

Industry Association v červnu 2013: „Irsko prošlo v posledních několika letech velmi 

těžkým obdobím. Nyní však máme důvody dívat se na mnohé věci optimisticky. Fondový 

průmysl však zůstal během krize stabilní a konstantní. Pokračuje ve vytváření 

pracovních míst, ukazuje náš talent a zvyšuje reputaci Irska jako místa pro podnikání a 

obchod.“
151

 

  

                                                
150 Studie je dostupná zde: 

http://www.economistinsights.com/sites/default/files/downloads/Hot%20Spots.pdf [cit. 2014-03-15]. 
151 Celý projev v anglickém jazyce je dostupný zde: http://www.finance.gov.ie/what-we-do/banking-

financial-services/publications/presentations/speeches/speech-minister-finance-mr [cit. 2014-03-15]. 

http://www.economistinsights.com/sites/default/files/downloads/Hot%20Spots.pdf
http://www.finance.gov.ie/what-we-do/banking-financial-services/publications/presentations/speeches/speech-minister-finance-mr
http://www.finance.gov.ie/what-we-do/banking-financial-services/publications/presentations/speeches/speech-minister-finance-mr
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5. ZÁVĚR  

V oblasti právní úpravy fondového podnikání došlo v posledních několika letech 

jak na evropské, tak české úrovni k zásadním změnám. Tato diplomová práce nastalé 

změny reflektuje, jejím cílem je přinést ucelený pohled na právní problematiku 

alternativních investičních fondů se zvláštním důrazem na právní úpravu fondů 

kvalifikovaných investorů v České republice a posoudit, jakým směrem se nová právní 

úprava ubrala. 

Na právní úpravu fondů kvalifikovaných investorů v České republice je 

nezbytné hledět z širší perspektivy, a to (a) z hlediska okruhu subjektů, které jsou 

nezbytné, resp. nápomocné pro jejich řádnou činnost a fungování, a zároveň (b) z 

hlediska rozsáhlé právní úpravy obsažené v pramenech práva Evropské unie. 

Alternativní investiční fondy (zahrnující na vnitrostátní úrovni speciální fondy 

kolektivního investování a fondy kvalifikovaných investorů) spadají do kategorie non - 

UCITS fondů. Tyto fondy nejsou regulovány přímo. Právní úprava jejich správců stojí 

na třech pilířích; základem je rozsáhlá směrnice AIFM doprovázená dvěma úžeji 

zaměřenými nařízeními, a to nařízením EuVECA a nařízením EuSEF. 

Fondy kvalifikovaných investorů jsou moderním právním institutem, který byl 

do českého právního řádu zaveden novelou zákona o kolektivním investování, která 

nabyla účinnosti v květnu 2006. V rámci jejich vývoje docházelo ke 

kontinuálnímu uvolňování právní úpravy, jelikož kvalifikovaní investoři (znalí a 

informovaní profesionálové) nevyžadují oproti retailovým investorům přílišnou právní 

ochranu. Naopak, inherentně je s nimi spjat požadavek na co nejširší škálu nabízených 

možností za účelem co nejefektivnějšího provedení jejich investičních záměrů. Tento 

trend sleduje i nová legislativa reprezentovaná zákonem o investičních společnostech a 

investičních fondech, který nabyl účinnosti v srpnu 2013 a přináší moderní právní 

úpravu.  

Na základě komparace předešlé a v současnosti platné a účinné právní úpravy 

identifikuji řadu zásadních, jakož i marginálnějších změn. Nejdůležitější změnu spatřuji 

ve výrazném rozšíření právních forem, kterých mohou fondy kvalifikovaných investorů 

nabývat. Vedle již tradiční právní formy akciové společnosti a podílového fondu 

použitelné dle předchozí právní úpravy, se škála právních forem rozšířila o další nejen 

českým právním řádem ověřené, ale také i známé a odzkoušené v  tradičních 
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zahraničních jurisdikcích kolektivního investování. Jsem toho názoru, že oblibu si získá 

právní forma akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, jelikož ta 

kombinuje výhody plynoucí z vlastní právní osobnosti s výhodami otevřené formy 

subjektu kolektivního investování. Navíc nabízí možnost vytvářet podfondy s vlastními 

různorodými investičními strategiemi, čímž umožňuje investorovi přestoupit z jednoho 

podfondu k druhému v rámci téže společnosti, a tedy ušetřit náklady za tuto změnu. 

Další zajímavou právní formou je komanditní společnost na investiční listy. Ta byla 

přijata jako alternativa anglické limited liability partnership, společnosti oblíbené díky 

své struktuře v oblasti private equity nebo venture capital fondů. Očekává se, že 

komanditní společnost na investiční listy bude v těchto oblastech obdobně využívána. 

Nic však nebrání tomu, aby byla využita pro jiné investiční záměry. Neméně zajímavou 

je právní struktura svěřenského fondu jako fondu investičního.  

Na první pohled nepatrnou novinkou, ale o to s většími důsledky pro vztah mezi 

obhospodařovatelem fondu kvalifikovaných investorů a případnými kvalifikovanými 

investory, je umožnění veřejného nabízení investic do fondu kvalifikovaných investorů. 

Kvalifikovaný investor se tak k informacím o daném fondu kvalifikovaných investorů 

snáze dostane. Tato změna zároveň umožňuje přijetí cenných papírů vydávaných 

fondem kvalifikovaných investorů za splnění zákonem stanovených podmínek 

k obchodování na regulovaném trhu, a tak zjednodušuje provádění investic 

prostřednictvím koncentrace nabídky a poptávky na jednom institucionálně 

organizovaném místě. 

Zákon o investičních společnostech a investičních fondech zvyšuje více jak 

trojnásobně minimální vstupní investici kvalifikovaného investora z 1 000 000 Kč na 

125 000 EUR (odpovídá částce necelých 3 500 000 Kč), což považuji za negativní 

posun. Přesto se domnívám, že potenciálního kvalifikovaného investora toto navýšení 

od zamýšlených investic neodradí. Zároveň dochází ke snížení fondového kapitálu 

fondu kvalifikovaných investorů z částky ve výši alespoň 50 000 000 Kč na částku 

odpovídající alespoň 1 250 000 EUR (přibližně 35 000 000 Kč). Výjimkou je fondový 

kapitál private equity a venture capital fondů, který musí ve lhůtě určené statutem popř. 

také ve společenské smlouvě dosáhnout částky odpovídající alespoň 1 000 000 EUR 

(přibližně 27 500 000 Kč).  
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Za pokrokovou změnu považuji rozšíření subjektů, které mohou být depozitářem 

fondů kvalifikovaných investorů. Zákonodárce částečně využil diskrece stanovené 

směrnicí AIFM a z vybraných subjektů připustil za splnění v zákoně uvedených 

podmínek subjekt notáře. Výhodu notáře jako depozitáře fondů kvalifikovaných 

investorů spatřuji ve snížení nákladů na provoz a odměnu v porovnání s bankou jako 

tradičním subjektem vykonávajícím funkce depozitáře. Pozoruhodnou změnou je otázka 

počtu depozitářů fondu kvalifikovaných investorů. Je-li obhospodařován nadlimitním 

obhospodařovatelem, je povinen mít v souladu se směrnicí AIFM pouze jednoho 

depozitáře. V případě obhospodařování podlimitním obhospodařovatelem zákonodárce 

stanovil povinnost mít alespoň jednoho depozitáře, a to vzhledem k zavedené praxi, kdy 

řada fondů využívá několik depozitářů. 

Mezi marginálnější změny je možné zařadit zejména konkretizaci pravidel, která 

určují, kdo je považován za kvalifikovaného investora, a zrušení horní hranice počtu 

kvalifikovaných investorů v rámci jednoho fondu kvalifikovaných investorů. Navíc je z 

definice fondu kvalifikovaných investorů nově vypuštěn požadavek investovat 

nashromážděné peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci na principu rozložení 

(diverzifikace) rizika. Obhospodařovatel fondů kvalifikovaných investorů je nicméně 

povinen udržovat a uplatňovat určitá zákonem vymezená pravidla typu pravidel pro 

skladbu a použití majetku fondu a investičních limitů, která jsou konkretizována v 

nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich 

obhospodařování. Nově se navíc připouští, byť pouze v rámci odpovědi České národní 

banky, možnost nabývat do svého portfolia účast na obchodní společnosti, za jejíž dluhy 

společníci ručí neomezeně. 

Na základě výše uvedených změn docházím k trojímu závěru. Za prvé, právní 

úprava fondů kvalifikovaných investorů je v zákoně o investičních společnostech a 

investičních fondech obsáhlejší, než tomu bylo v zákoně o kolektivním investování. Jde 

o logický důsledek, neboť došlo k zapracování rozsáhlé směrnice AIFM a přijetí 

nařízení EuVECA a nařízení EuSEF. Ve zbytku je třeba vzít v potaz právní úpravu již 

praxí osvědčenou a pravidla přijatá českým zákonodárcem v rámci diskrece. Za druhé, 

dochází k pokračujícímu odklonu od ochranitelského přístupu státu ve vztahu k fondům 

kvalifikovaných investorů a dalšímu uvolňování právní úpravy. Fondy kvalifikovaných 

investorů jsou oprávněny využít nových možností a přizpůsobit tak svoji strukturu 
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konkrétnímu investičnímu záměru. Za třetí, dochází k větší diferenciaci mezi fondy 

kolektivního investování a fondy kvalifikovaných investorů. Retailovému investorovi je 

umožněno nadále investovat do fondů kvalifikovaných investorů. Došlo však k více jak 

trojnásobnému zvýšení minimální hodnoty počáteční investice, jehož důsledkem je 

zmenšení okruhu retailových investorů schopných a ochotných investovat do fondů 

kvalifikovaných investorů. V této změně spatřuji nepřímé zvýšení ochrany retailových 

investorů. Zvýšením minimální hranice počáteční investice se teoreticky zužuje okruh 

subjektů způsobilých investovat do fondů kvalifikovaných investorů. Charakteristickým 

rysem a důsledkem této změny je vyšší exkluzivita těchto fondů. 

Nová právní úprava fondů kvalifikovaných investorů jde ruku v ruce 

s evropskými trendy v oblasti alternativních investic. Považuji ji proto ve vztahu 

k fondům kvalifikovaných investorů, jakož i subjektům obhospodařovatele a 

administrátora (za současného zohlednění ochrany kapitálového trhu) za příznivější, 

progresivnější a liberálnější. Bude zajímavé sledovat, jak na nastolenou právní úpravu 

zareaguje praxe. V současné době je nabízených možností využíváno poskrovnu. 

Spatřuji za tím dva důvody. Za prvé, nová právní úprava s sebou vždy přináší určitou 

míru nejistoty v aplikační praxi. Za druhé, fondové podnikání není oblastí, ve které by 

docházelo k zakládání, změnám, či rušení tam působících subjektů na každodenní bázi.  

Domnívám se, že základy pro vytvoření atraktivní jurisdikce pro tuzemské a 

zahraniční kvalifikované investory jsou z hlediska právní úpravy v České republice 

položeny. Nicméně, jak je patrné z kapitoly věnované Irsku, nejen faktory právního rázu 

stojí za úspěchem či stagnací fondového podnikání v dané zemi. Vedle právního rámce, 

který považuji za faktor klíčový, je třeba brát v úvahu již zavedenou praxi a tradici 

fondového podnikání. Ta je v České republice ve srovnání s tradičními jurisdikcemi 

kolektivního investování krátká, přesto si trh kolektivního investování vydobyl za 

posledních více než dvacet let pověst stabilní a vyvíjející se jurisdikce. Navíc je třeba 

vzít v potaz faktory administrativního rázu (zejm. přístup regulátora a dobu nutnou 

k autorizaci a změnám v oblasti fondů kvalifikovaných investorů) a faktory geografické, 

otázku lidských zdrojů, dopravní infrastrukturu a dosažitelnost.  

Jsem přesvědčen, že tato diplomová práce je způsobilá být pro čtenáře 

odrazovým můstkem do světa alternativních investic a změn v oblasti fondového 
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byznysu jak na evropské, tak české úrovni. Zároveň může čtenáři posloužit jako 

rozcestník pro literární zdroje v tomto oboru. 
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93/22/EHS 
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 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 ze dne 17. dubna 2013 o 

evropských fondech sociálního podnikání 

 Nařízení Evropské komise v přenesené pravomoci (EU) 231/2013 ze dne 19. 

prosince 2012, kterým se doplňuje směrnice AIFM pokud jde o výjimky, obecné 

podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled 

 Prováděcí nařízení Evropské komise (EU) č. 447/2013 ze dne 15. května 2013, 

kterým se stanoví postup pro správce alternativních investičních fondů, kteří se 
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Příloha č. 2 

 



83 

 

Příloha č. 3 

 

§ 69 odst. 1 ZISIF 

Osoby, které mohou být depozitářem  

Depozitářem fondu kolektivního investování může být pouze  

a) banka se sídlem v České republice, 

b) zahraniční banka, která má pobočku umístěnou v České republice, 

c) obchodník s cennými papíry, který není bankou a který  

1. je povinen dodržovat kapitálovou přiměřenost podle § 9 a 9a zákona 

upravujícího podnikání na kapitálovém trhu a  

2. má povolení k poskytování investiční služby úschova a správa investičních 

nástrojů včetně souvisejících služeb, nebo  

d) zahraniční osoba, která  

1. má povolení orgánu dohledu jiného členského státu k poskytování investiční 

služby úschova a správa investičních nástrojů včetně souvisejících služeb,  

2. poskytuje investiční služby v České republice prostřednictvím pobočky 

obchodního závodu a  

3. je povinna dodržovat kapitálovou přiměřenost srovnatelně podle § 9 a 9a 

zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu.  

 

§ 95 odst. 1 ZISIF 

Fondy kvalifikovaných investorů 

Fondem kvalifikovaných investorů je 

a) právnická osoba se sídlem v České republice, která je oprávněna shromažďovat 

peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci od více kvalifikovaných investorů 

vydáváním účastnických cenných papírů nebo tak, že se kvalifikovaní investoři 

stávají jejími společníky, a provádět společné investování shromážděných peněžních 

prostředků nebo penězi ocenitelných věcí na základě určené investiční strategie ve 

prospěch těchto kvalifikovaných investorů a dále spravovat tento majetek,   

b) podílový fond, jehož účelem je shromažďování peněžních prostředků nebo penězi 

ocenitelných věcí od více kvalifikovaných investorů vydáváním podílových listů a 

společné investování shromážděných peněžních prostředků na základě určené 

aspi://module='ASPI'&link='256/2004%20Sb.%25239'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='256/2004%20Sb.%25239a'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='256/2004%20Sb.%25239a'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='256/2004%20Sb.%25239'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='256/2004%20Sb.%25239a'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='256/2004%20Sb.%25239a'&ucin-k-dni='30.12.9999'


84 

 

investiční strategie ve prospěch vlastníků těchto podílových listů a další správa 

tohoto majetku, a   

c) svěřenský fond, (a) jehož statut určuje více kvalifikovaných investorů jako 

obmyšlených, kterými jsou zakladatel tohoto svěřenského fondu nebo ten, kdo 

zvýšil majetek tohoto svěřenského fondu smlouvou, a (b) který je zřízený za účelem 

investování na základě určené investiční strategie ve prospěch jeho obmyšlených. 

 

§ 272 odst. 1 a odst. 2 ZISIF 

Kvalifikovaný investor  

(1) Cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry vydávané fondem kvalifikovaných 

investorů nebo účast na fondu kvalifikovaných investorů může smluvně nabývat pouze, 

a v případě svěřenského fondu i zakladatelem fondu kvalifikovaných investorů nebo 

tím, kdo zvyšuje majetek fondu kvalifikovaných investorů smlouvou, jakož i tichým 

společníkem fondu kvalifikovaných investorů, může být pouze  

a) osoba uvedená v § 2a odst. 1 písm. a) až p) zákona upravujícího podnikání na 

kapitálovém trhu,  

b) osoba uvedená v § 2a odst. 2 zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu,  

c) obhospodařovatel nebo srovnatelná zahraniční osoba na účet investičního fondu 

nebo zahraničního investičního fondu, který obhospodařuje,  

d) penzijní společnost na účet účastnického fondu, důchodového fondu nebo 

transformovaného fondu, který obhospodařuje,   

e) osoba, mezi jejíž rozhodující činnost patří prostřednictvím své účasti v jedné nebo 

více jiných právnických osobách přispívat k dlouhodobému rozvoji těchto 

právnických osob,   

f) právnická osoba podřízená ústřednímu orgánu státní správy,   

g) osoba, která je podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu nebo práva 

jiného členského státu považována ve vztahu k investicím do daného fondu 

kvalifikovaných investorů za zákazníka, který je profesionálním zákazníkem,  

h) osoba, která je podílníkem, zakladatelem nebo společníkem jiného fondu 

kvalifikovaných investorů nebo srovnatelného zahraničního investičního fondu, 

které obhospodařuje tentýž obhospodařovatel jako tento fond a jehož administraci 

provádí tentýž administrátor jako tohoto fondu, výše jejíhož splaceného vkladu nebo 

aspi://module='ASPI'&link='256/2004%20Sb.%25232a'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='256/2004%20Sb.%25232a'&ucin-k-dni='30.12.9999'
aspi://module='ASPI'&link='256/2004%20Sb.%25232a'&ucin-k-dni='30.12.9999'
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splacené investice v takových jiných fondech odpovídá ve svém souhrnu částce 

alespoň 125 000 EUR a která učinila prohlášení o tom, že si je vědoma rizik 

spojených s investováním do tohoto fondu kvalifikovaných investorů, nebo   

i) osoba, jejíž výše splaceného vkladu nebo splacené investice do tohoto fondu 

odpovídá částce alespoň 125 000 EUR a která učinila prohlášení o tom, že si je 

vědoma rizik spojených s investováním do tohoto fondu kvalifikovaných investorů.  

  

(2) Osoba uvedená v odstavci 1 je kvalifikovaným investorem.  

 

§ 2a ZPKT 

Profesionální zákazník 

(1) Profesionálním zákazníkem se v tomto zákoně rozumí 

a) banka, 

b) spořitelní a úvěrní družstvo, 

c) obchodník s cennými papíry, 

d) pojišťovna, 

e) zajišťovna, 

f) investiční společnost, 

g) investiční fond, 

h) penzijní fond, 

i) penzijní společnost, 

j) osoba, která jako svou rozhodující činnost provádí sekuritizaci, 

k) osoba, která obchoduje na vlastní účet s investičními nástroji za účelem snížení 

rizika (hedging) z obchodů s investičními nástroji uvedenými v § 3 odst. 1 písm. d) 

až k) a tato činnost patří mezi její rozhodující činnosti, 

l) osoba, která obchoduje na vlastní účet s investičními nástroji uvedenými 

v § 3 odst. 1 písm. g) až i) nebo komoditami a tato činnost patří mezi její rozhodující 

činnosti, 

m) právnická osoba, která je příslušná hospodařit s majetkem státu při zajišťování 

nákupu, prodeje nebo správy jeho pohledávek nebo jiných aktiv, anebo při 

restrukturalizaci obchodních společností nebo jiných právnických osob s 

majetkovou účastí státu, 
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n) zahraniční osoba s obdobnou činností jako některá z osob uvedených v písmenech 

a) až m), 

o) stát nebo členský stát federace, 

p) Česká národní banka, zahraniční centrální banka nebo Evropská centrální banka a 

q) Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Evropská investiční banka nebo jiná 

mezinárodní finanční instituce. 

 

(2) Profesionálním zákazníkem se v tomto zákoně dále rozumí 

a) právnická osoba založená za účelem podnikání, která podle poslední účetní závěrky 

splňuje alespoň 2 ze 3 kritérií, kterými jsou 

1. celková výše aktiv odpovídající částce alespoň 20 000 000 EUR, 

2. čistý roční obrat odpovídající částce alespoň 40 000 000 EUR, 

3. vlastní kapitál odpovídající částce alespoň 2 000 000 EUR, 

b) zahraniční osoba založená za účelem podnikání, která splňuje podmínky stanovené 

v písmenu a). 
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ABSTRAKT 

Smyslem této diplomové práce je uceleně představit právní úpravu alternativních 

investičních fondů se zaměřením na fondy kvalifikovaných investorů. Hlavním cílem je 

analyzovat novou právní úpravu fondů kvalifikovaných investorů v České republice a 

na základě přijatých změn posoudit, jakým směrem se tato právní úprava ubrala. 

Diplomová práce se skládá ze čtyř kapitol, každá kapitola pojednává o různých 

aspektech právní úpravy alternativních investičních fondů, resp. fondů kvalifikovaných 

investorů. První kapitola je zaměřena na vývoj právní úpravy a je rozdělena na dvě 

části. První část se zabývá vývojem právní úpravy alternativních investičních fondů v 

Evropské unii jako reakcí na finanční krizi. Druhá část přibližuje vývoj právní úpravy 

fondů kvalifikovaných investorů v České republice a zároveň představuje hlavní 

novinky přijaté zákonem o investičních společnostech a investičních fondech. Druhá 

kapitola analyzuje právo Evropské unie v oblasti alternativních investičních fondů, a to 

směrnici AIFM, nařízení EuVECA a nařízení EuSEF, a charakterizuje jejich základní 

pojmy, východiska a cíle. Třetí kapitola je stěžejní. Zaměřuje se na právní úpravu fondů 

kvalifikovaných investorů v České republice a srovnává platnou a účinnou právní 

úpravu dle zákona o investičních společnostech a investičních fondech s předchozí 

právní úpravou dle zákona o kolektivním investování. Čtvrtá kapitola uvádí, že Irsko je 

považováno za světové centrum pro správu alternativních investičních fondů, a 

předkládá čtenáři faktory, které toto tvrzení ospravedlňují a zdůvodňují. 

Závěr založený na srovnávací metodě uvádí, že právní úprava fondů 

kvalifikovaných investorů v České republice je oproti předchozí právní úpravě 

liberálnější a pokrokovější. Základní tezí právní úpravy je umožnit kvalifikovaným 

investorům vytvořit entitu ušitou jim na míru a napomoci k co nejefektivnějšímu 

dosažení jejich investičního záměru, a tak zatraktivnit fondové podnikání v České 

republice za současného naplnění podmínky ochrany finančního trhu.  
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ABSTRACT  

The purpose of my thesis is to present a comprehensive view on legal regulation 

of alternative investment funds with a special regard to qualified investor funds. The 

main aim of the thesis is to analyze the new legal regulation of qualified investor funds 

in the Czech Republic and to assess on the basis of changes adopted in which direction 

the legal regulation has been shifted. 

The thesis is composed of four chapters, each of them dealing with different 

aspects of legal regulation of alternative investment funds and qualified investor funds 

respectively. Chapter One concentrates on the development of the legal regulation and 

is divided into two parts. Part One deals with the development of the legal regulation of 

alternative investment funds on the EU level as a response to the financial crisis. Part 

Two illustrates the development of qualified investor funds in the Czech Republic and 

includes the major news introduced by the Act on investment companies and investment 

funds. Chapter Two analyzes the legal regulation of alternative investment funds on the 

EU level, namely directive AIFM, regulation EuVECA and regulation EuSEF, and 

outlines its basic concepts, backgrounds and objectives. Chapter Three is considered to 

be pivotal. It focuses on the legal regulation of qualified investor funds in the Czech 

Republic and compares valid and effective regulation under the Act on investment 

companies and investment funds with the previous one under the Act on collective 

investment. Chapter Four argues that Ireland is considered to be the world centre for 

alternative investment funds and provides the reader with factors that justify this 

statement.  

The conclusion, based on the comparative method, states that the legal 

regulation of qualified investor funds in the Czech Republic has become more liberal 

and progressive. The basic idea of the legal regulation is to allow qualified investors to 

tailor the vehicle they require in order to achieve their investment plans in the most 

effective way, and so to make the business more attractive while taking into 

consideration the protection of the financial market in the Czech Republic. 
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