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PRÁVNÍ REGULACE ALTERNATIVNÍCH INVESTIČNÍCH 

FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE 

ABSTRAKT 

 

Předmětem mojí diplomové práce je analýza dopadu nedávno přijaté průlomové 

evropské regulace alternativních investičních fondů na české právní prostředí 

kolektivního investování. Jednotlivé kapitoly poskytují rozbor nejdůležitějších aspektů 

právní úpravy alternativních investičních fondů, jež jsou klíčové jak pro subjekty 

kolektivního investování, tak pro jejich (i jen potenciální) investory. Rozsáhlou část 

svojí práce zaměřuji především na vymezení alternativních investičních fondů, na 

objasnění možných režimů jejich fungování a na jejich odlišení od dříve regulovaných 

standardních protějšků. V první z osmi kapitol uvádím danou problematiku 

v historických souvislostech, kde poskytuji stručný exkurz do vývoje regulace 

kolektivního investování na evropské i české úrovni a objasňuji důvody, které vedly k 

zavedení jednotné právní úpravy podnikání v oblasti investic. Druhá kapitola vymezuje 

současný regulatorní systém podle evropských předpisů, vycházející ze směrnice o 

správcích alternativních investičních fondů (AIFMD), a její následné transpozice do 

českého zákona o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF). Zde se 

zabývám vzájemnými vztahy mezi zmíněnými úpravami (jež se v menší míře vyskytují 

v různých souvislostech v celé mojí práci), které pokládám za klíčové pro porozumění 

celé problematice české právní úpravy alternativních investičních fondů. Tato kapitola 

přináší objasnění podstatných prvků regulace, jako jsou přípustné režimy existence 

alternativních investičních fondů, regulace zúčastněných osob a jejich činností a vztahy 

mezi investičními subjekty různých států. Ve třetí kapitole věnuji pozornost osobám 

podílejícím se na činnosti fondu a pravidlům pro tuto činnost stanoveným. Popisuji zde 

požadavky zákonodárce na kvalitu či odpovědnost osob zůčastněných na správě fondu 

ale také kapitálové požadavky či možnosti outsourcingu. Čtvrtá kapitola patří 

obhospodařování s cizím prvkem - pravidům, které český zákonodárce stanovil pro 

situace, kdy zahraniční entita projeví zájem o obhospodařování zahraničního fondu na 

českém území, nebo naopak, česká osoba obhospodařuje v zahraničí. Pátá kapitola 

vymezuje oblast nabízení investic potenciálním investorům – jako meritu podnikání 
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každé investiční entity – jejíž regulace je v praxi, zejména při stanovení hranice mezi 

ochranou investorů a svobodou podnikání investičních subjektů, častým zdrojem 

konfliktů. Do této části zahrnuji i problematiku přeshraničního nabízení investic. Šestá a 

sedmá kapitola slouží k rozdělení konkrétních právních forem a typů alternativních 

investičních fondů, jež doplňuje představu o jejich reálném fungování v praxi. Po 

objasnění systému regulace alternativních investic v sedmi předchozích částech se v té 

poslední zaměřuji na problémové body regulace - na neobjasněné otázky, na vznesenou 

kritiku regulace na evropské i české úrovni a nedostatky nové právní úpravy, včetně 

možných návrhů jejich řešení. Jelikož je téma regulace alternativních investičních fondů 

tématem velmi rozsáhlým a multidisciplinárním, cílem mojí diplomové práce je 

zejména objasnění koncepce regulace alternativních investičních fondů, shrnutí praxí 

reflektovaných problematických prvků a navržených řešení pro českou úpravu, jež by 

mohly Českou republiku nasměrovat k vytvoření konkurenceschopného trhu 

kolektivního investování, schopného využít vysoký potenciál českého investičního 

prostředí. 


