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Seznam	zkratek	

AS akciová společnost  

ČR  Česká republika  

EDS  evropská družstevní společnost 

EU  členské státy Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru  

IS investiční společnost  

KS  komanditní společnost  

KSIL  komanditní společnost na investiční listy  

NAV čistá hodnota aktiv 

OCP  obchodník s cennými papíry  

OPF  otevřený podílový fond  

SE  evropská akciová společnost  

SICAV  akciová společnost s proměnným základním kapitálem  

SICAR komanditní společnost na investiční listy 

SRO  společnost s ručením omezeným  

SROKL  společnost s ručením omezeným na kmenové listy  

UPF  uzavřený podílový fond  

ZISIF  zákon č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech 

ZOK  zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech  

(zákon o obchodních korporacích)  

 

  



7 

Úvod	

Hlavním cílem diplomové práce je uceleně představit odlišnosti a možnosti jednotlivých typů 

investičních fondů z hlediska platné právní úpravy, jak české, tak evropské. Dílčím cílem je 

pak kontrastovat rozdíly v jednotlivých typech investičních fondů vůči ostatním typům 

investičních fondů navzájem. 

Při posuzování odlišností a možností jednotlivých typů investičních fondů jsem se rozhodl 

pojmout danou problematiku ze začátku co nejšířeji a v co nejobecnější rovině, a postupně se 

úžeji a konkrétněji zaměřovat na jednotlivé dílčí dělení. Na počátku práce rozeberu, jak je 

institut investičního fondu vymezen, jak se v čase vyvíjel, v čem se jednotlivá vymezení liší, 

a co vše lze pod pojem investiční fond zahrnout. Též bude pojednáno o kolektivním 

investování obecně a představena jeho pozitiva a negativa. 

V druhé kapitole se zaměřím na vývoj právní úpravy regulující investiční fondy, jako institut 

sui generis, od doby transformace české ekonomiky z centrálně plánovaného hospodářství s 

nedostatečnou právní regulací v 90. letech 20. století spojenou s kupónovou privatizací a 

fenoménem tzv. vytunelování fondů, přes vstup České republiky do Evropské unie, až k 

současnému stavu, který směřuje k harmonizaci české právní úpravy s právní úpravou 

Evropské unie. 

Ve třetí stručné kapitole pojednám o právním pojmu investičního fondu jako pojmu 

zastřešujícím, jenž zahrnuje všechny investiční entity regulované zákonem, v nichž dochází 

ke shromažďování spravovaného majetku, bez ohledu na jejich právní formu a nabývajícím 

celé řady organizačních forem. 

Ve čtvrté kapitole se zaměřím na tyto jednotlivé organizační formy. Nejspecifičtější z nich 

představím a detailně rozeberu. Konkrétně se bude jednat o podílový fond, jak ve formě 

otevřeného podílového fondu, tak i ve formě uzavřeného podílového fondu, SICAV, SICAR 

a svěřenský fond. 

Pátá kapitola představí další možná členění, odlišnosti a možnosti jednotlivých typů 

investičních fondů. Bude pojednáno o statutu, jako o dokumentu určujícím investiční strategii 

fondu, na jejímž základě lze rozlišit taktéž určité typy, dále o samosprávném a 

nesamosprávném fondu, o řídícím a podřízeném fondu a nebude opomenuta ani problematika 

zdanění zisků investičního fondu a od toho se odvíjející typologie. 
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Jádro diplomové práce bude tvořit kapitola Komparace jednotlivých typů investičních fondů, 

pojednávající o jednotlivých typech komparovaných investičních fondů a jejíž struktura bude 

koncipována totožně pro každý typ investičního fondu, tak aby umožnila i díky meta 

nadpisům jednotlivých odstavců snadné a přehledné porovnání napříč jednotlivými typy. 

Při řešení diplomové práce bude použita metoda analýzy dílčích faktorů jednotlivých typů 

investičních fondů a hodnocení jejich koherence s typem investičního fondu jako celkem, 

dále metoda komparace pro srovnání vybraných dílčích aspektů, jak v rámci jednoho typu, 

tak mezi typy navzájem. Též budou využity metody indukce a dedukce. 

Informace pro účely diplomové práce budou čerpány především z platných a účinných 

právních předpisů, v aktuálních zněních. Stěžejními zdroji budou především zákony a 

nařízení, konkrétně zákon o investičních společnostech a investičních fondech, a zákon o 

obchodních korporacích, zákon o podnikání na kapitálovém trhu, nařízení EU č. 345/2013 a 

nařízení EU č. 346/2013. Z tištěných zdrojů to budou hlavně komentáře předních českých 

právních odborníků k výše uvedeným zákonům, zahraniční odborná literatura ohledně 

investičních fondů, články v odborných právních časopisech a odborná právní literatura.  

Využity budou též elektronické zdroje a internetové databáze. Diplomová práce reflektuje 

stav právní úpravy platné a účinné k 30. listopadu 2015. 
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1 Investiční	fondy	

Investiční fondy jsou založeny na jednoduchém principu: mnoho investorů vkládá své 

prostředky do jednoho společného balíku - fondu. Fond obecně je souhrn něčeho s čím lze 

disponovat. Na základě zaměření investičního fondu potom jeho manažeři investují tyto 

částky do jednotlivých finančních instrumentů. Tím dochází k širokému rozložení rizik a již 

při malých vkladech získávání užitku z profesionální správy majetku.1 

Tato základní myšlenka kolektivního investování existuje již přibližně 150 let a není 

náhodou, že tento model vytvořili právě Skotové, kteří jsou svou spořivostí a nakládáním 

s finančními prostředky známí. V roce 1868 byl ve Skotsku založen první investiční fond 

„Foreign & Colonial Government Trust“ 2 . Jehož zakladatelé tehdy uvedli v prvním 

reklamním prospektu: „Cílem společnosti je vytvořit pro malé střadatele stejné výhody jako 

pro bohaté tím, že riziko bude sníženo rozptýlením kapitálového vkladu na velké množství 

různých akcií.“3 

1.1 Kolektivní	investování	

Z pohledu investorů představuje kolektivní investování jednu z forem nepřímého investování na 

kapitálovém trhu, kdy investoři vkládají své volné peněžní prostředky do profesionálně 

obhospodařovaných fondů za účelem dosažení zisku. Ve smyslu právní úpravy a z pohledu 

institucí kolektivního investování jde však především o specifickou formu podnikání, jehož 

podstatou je shromažďování finančních prostředků od veřejnosti nebo většího počtu investorů a 

jejich investování na základě principu diverzifikace rizika s cílem dosažení zisku.4 

Podle Václava Lišky a Jana Gazdy5 kolektivní investování spočívá v základní myšlence 

shromažďování drobných investorů a jejich finančních aktiv v jeden celek, což dále směřuje 

ke zvýšení efektivnosti správy investovaných prostředků, diverzifikaci investice, snížení rizik 

a umožňuje vstup na ty finanční trhy, jenž jsou často vyhrazeny pouze velkým nebo 

institucionálním investorům. To je zapříčiněno též faktem, že fondy, ve kterých se tyto 

prostředky shromažďují, jsou spravovány kvalifikovanými odborníky. Z tohoto vyvozují 

podstatu kolektivního investování. Konkrétně podle nich jde o postupné „shromažďování 

                                                 
1 Přímé investice do otevřených podílových fondů. Investiční fondy [online]. [cit. 2015-11-08]. Dostupné z: 
http://www.primeinvestice.cz/investicni-fondy/  
2 V roce 1891 změnil své jméno na The Foreign & Colonial Investment Trust 
http://www.fandc.com/foreign-and-colonial-investment-trust/  
3 Přímé investice do otevřených podílových fondů. Investiční fondy [online]. [cit. 2015-11-08]. Dostupné z: 
http://www.primeinvestice.cz/investicni-fondy/ 
4 REICHELT, Petr. Investiční společnosti a fondy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 64 str., 
2015. Vedoucí akademické práce: JUDr. Michael Kohajda, Ph.D., str. 8 
5 in LIŠKA, V., GAZDA, J. Kapitálové trhy a kolektivní investování 1. vydání, Kamil Mařík Professional 
Publishing Praha, 2004, 525 s., ISBN 80-86419-63-0, str. 310 - 311  
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peněžních prostředků od předem neurčitého a neomezeného okruhu právnických a fyzických 

osob za účelem jejich použití na podnikání na základě dříve zmíněného principu rozptýlení 

investičního rizika způsoby, které dovoluje zákon.“ 6 

Diverzifikace rizika je stěžejním prvkem investování na kolektivním principu, spočívá v 

investování finančních prostředků do většího počtu instrumentů, jejichž výnosové míry na 

sobě nejsou silně závislé.7 Dostatečná diverzifikace investorského rizika je zaručena pravidly 

pro skladbu majetku a investičními limity 8 , které je investiční fond, respektive jeho 

obhospodařovatel, povinen dodržovat.9 

Definice Petra Musílka, která je uvedena v jeho knize10 stanoví, že „kolektivní investování je 

založeno na společném zájmu většího počtu individuálních investorů co možná nejefektivněji 

zhodnotit své volné peněžní prostředky při současné snaze minimalizovat investiční rizika 

dostatečnou diverzifikací společného portfolia.“ 11 

Samotná diverzifikace rizika by ovšem neměla valný význam, pokud by investice nebyly 

profesionálně spravovány. Profesionalita obhospodařovaní nashromážděných prostředků je 

proto zajištěna právní úpravou, která od obhospodařovatele vyžaduje adekvátní odborné a 

technické zázemí.12 Investor tedy nemusí mít žádné zvláštní znalosti o investování nebo o 

jednotlivých oborech podnikání, do kterých investiční fond investuje.13,14 

Na základě předcházejících vymezení můžeme pojmenovat a určit charakteristické rysy 

kolektivního investování. Dá se říct, že jde především o postupné získávání a shromažďování 

finančních aktiv od investorů a jejich následné investování za účelem zvýšení jejich hodnoty, 

které je spojeno se žádoucí diverzifikací rizika a zároveň s dosažením co nejvyššího a přitom 

relativně bezpečného výnosu a při současném zajištění odborné správy.15 

                                                 
6 JUREN, František. Kolektivní investování. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 60 str., 
2013. Vedoucí akademické práce: Ing. Peter Mokrička, str. 15 
7 VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích. 2., aktualiz. vyd. Praha, 2011, s. 25.  
ISBN 978-80-7357-647-9.   
8 Pravidla pro skladbu majetku a investiční limity jsou upraveny v nařízení vlády č. 243/2013 Sb.   
9 REICHELT, Petr. Investiční společnosti a fondy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 64 str., 
2015. Vedoucí akademické práce: JUDr. Michael Kohajda, Ph.D., str. 8 
10 in MUSÍLEK, P. Trhy cenných papírů, 2., aktualizované a rozšířené vydání, EKOPRESS, s.r.o., Praha – 
2011, 520 s., ISBN 978-80-86929-70-5, str. 433 
11 JUREN, František. Kolektivní investování. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 60 str., 
2013. Vedoucí akademické práce: Ing. Peter Mokrička, str. 15 
12 § 18 a násl. zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 
předpisů 
13 Důvodová zpráva k zákonu č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech,  str. 1.   
14  REICHELT, Petr. Investiční společnosti a fondy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta,  
64 str., 2015. Vedoucí akademické práce: JUDr. Michael Kohajda, Ph.D., str. 8 
15 JUREN, František. Kolektivní investování. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 60 str., 
2013. Vedoucí akademické práce: Ing. Peter Mokrička, str. 15 
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Kolektivní investování tedy přináší investorům profesionální správu společných prostředků, 

diverzifikaci a minimalizaci rizik a umožňuje jim společně investovat na trzích, na kterých by 

samostatné investování bylo nad jejich možnosti.16 

1.2 Pozitiva	a	negativa	kolektivního	investování	

Za účelem porozumění kolektivnímu investování je nezbytné identifikovat základní pozitiva 

a negativa, které představují hlavní důvody, proč si investoři tento druh investování vybírají a 

proč je ve světě i v tuzemsku populární. 

1.2.1 Pozitiva 

Kolektivní investování, jako jedna z možností zhodnocení prostředků potenciálních 

investorů, přináší velkou řadu výhod. Také na základě významné shody mezi odborníky, 

pohybujícími se ve finanční oblasti, můžeme udělat výčet těch hlavních:17 

a) Likvidita – některé typy fondů kolektivního investování, umožňují téměř okamžitý prodej 

v nich uložených nástrojů, čímž může investor velmi rychle získat hotové peníze. Fond totiž 

musí podíly jednotlivých investorů dle jejich potřeby odkupovat za právě vykazovanou 

hodnotu (NAV) 18 . Investovali-li by investoři individuálně, tuto rychlou konverzi by 

zaručenou neměli.19 

b) Množství investičních nástrojů – na trhu se vyskytuje mnoho investičních nástrojů, které 

jsou nabízeny investorům pouze ve vyšších objemech, což pro malé investory ve skutečnosti 

znamená nemožnost jejich využití. Vzhledem k potenciálu, který kolektivní investování 

nabízí, však tato překážka bývá zpravidla odstraněna.20 

c) Úspory z rozsahu – kolektivní investování poskytuje investorům obhospodařování aktiv 

při vynaložení nižších nákladů, než by tomu bylo při individuálním investováním. 

d) Dozor regulačního orgánu – kolektivní investování má jasně definované hranice, 

týkající se investic do vysoce rizikových instrumentů. Na dodržování nejen této normy, ale 

také na omezení, resp. restrikci vstupu do tohoto odvětví osobám bez zvláštního povolení, 

dohlíží regulační organ, čímž jsou opět snižována další rizika. 

                                                 
16 BAKEŠ, M., Karfíková, M., Kotáb, P., Marková, H. a kol. Finanční právo. 6. upravené vydání. Praha: C.H. 
Beck, 2012, s. 454. ISBN 978-80-7400-440-7. 
17 JUREN, František. Kolektivní investování. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 60 str., 
2013. Vedoucí akademické práce: Ing. Peter Mokrička, str. 17 
18 NAV = net asset value, tedy čistá hodnota aktiva 
19  Podílové fondy: Výhody investování do podílových fondů. LBBW Bank Cz a.s. [online]. 2012  
[cit. 2015-01-11]. Dostupné z: http://www.lbbw.cz/cs/nasi-klienti/osobni-bankovnictvi/investovani/podilove-
fondy/index.shtml 
20 MUSÍLEK, P. Trhy cenných papírů, 2., aktualizované a rozšířené vydání, EKOPRESS, s.r.o., Praha – 2011, 
520 s., ISBN 978-80-86929-70-5, str. 437   
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e) Schopnost efektivnější diverzifikace rizik – formulováno slovy sira Johna Templetona: 

„Diversify your investments“.21 Kolektivní investování umožňuje diverzifikaci na základě 

spojování dílčích individuálních portfolií do portfolia jednoho společného. Negativum 

individuálního investora, týkající se limitovaného množství kapitálu, vedoucí k neschopnosti 

diverzifikace rizika ve větší míře, je tak výrazným způsobem utlumeno. 

f) Odborná správa úspor – shromážděné úspory jsou pod neustálým dohledem odborníků, 

kteří v případě vzniku neočekávané situace ihned podnikají nezbytné akce vedoucí ke snížení 

rizika, resp. zvýšení hodnoty svěřených prostředků. Jejich akce jsou založeny na důkladných 

a profesionálně vypracovaných investičních analýzách. 

1.2.2 Negativa 

Kolektivní investování má však kromě výše zmíněných pozitiv také určitá negativa, resp. 

rizika. Mezi ty nejvýraznější z nich se řadí tyto:22 

a) Neschopnost investora ingerovat do investic fondu – výběr, do jakých nástrojů bude 

fond investovat, je pouze v rukou jeho odborných zaměstnanců. V praxi to má ten dopad, že 

je zde určitá možnost, že daný fond bude investovat do nástrojů, do kterých by daný investor, 

podle vlastního uvážení, vůbec neinvestoval. 

b) Tržní metoda evaluace instrumentů – riziko ztráty zcela dopadá na investora. 23 

Kolektivní investování jako takové totiž nespadá do soustavy pojištění vkladů. 

c) Nefixovaná rentabilita investic – výnosové míry převážné většiny fondů kolektivního 

investování nejsou pevné nebo garantované, což má ten důsledek, že hospodaření fondů může 

být i ztrátové (záporné zhodnocení investic).24 

d) Poplatky – jednotlivé fondy kolektivního investování požadují od investorů hrazení 

rozličných poplatků. Převážně se jedná o tyto poplatky za: 

 nákup instrumentu (vstup do kolektivního investování, např. podílových listů), 

 prodej instrumentu (výstup z kolektivního investování, poplatek není tak častý), 

 správu instrumentů v průběhu jejich držby (manažerský a výkonnostní poplatek atd.) 

                                                 
21  Sir John Templeton - "Diversify your investments." [online]. [cit. 2015-03-12]. Dostupné z: 
http://www.sirjohntempleton.org/quotes.asp   
22 JUREN, František. Kolektivní investování. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 60 str., 
2013. Vedoucí akademické práce: Ing. Peter Mokrička, str. 17 
23  Výjimku tvoří fondy garantované resp. zajištěné, které garantují vrácení určitého poměru vložených 
peněžních prostředků 
24 Podílové fondy: Hlavní výhody a nevýhody kolektivního investování. MAPOR: Nestranný rádce klienta ve 
světě financí [online]. 2011 [cit. 2015-01-12]. Dostupné z: http://www.mapor.cz/penize_z4-4.html   
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Na investory, kteří zvolí kolektivní investování, dopadá také riziko, že portfolio manažer 

bude využívat nekalé praktiky pro svůj profit, což může vést k tomu, že se fond dostane do 

problémů s likviditou, a nebude schopen plnit svou odkupní povinnost.25 

2 Vývoj	právní	úpravy	

V této kapitole se zaměřím na vývoj právní úpravy regulující investiční fondy od doby 

transformace české ekonomiky z centrálně plánovaného hospodářství, přes vstup České 

republiky do Evropské unie, až k současnému stavu, který směřuje k harmonizaci české 

právní úpravy s právní úpravou Evropské unie. 

Kolektivní investování jako institut sui generis je možné realizovat pouze v podmínkách tržní 

ekonomiky, nikoli v podmínkách centrálně plánovaného hospodářství, které je založeno na 

tezi odporující existenci svobodného trhu a podnikání a ve kterém 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 plánovaného 

hospodářství na tržní ekonomiku.26 

O nedostatečná právní regulaci kolektivního investování vypovídaly v České republice v 90. 

letech 20. století problémy spojené s kupónovou privatizací, kdy nepřesná právní úprava 

zapříčinila kulminaci trestné činnosti, spojené s fenoménem tzv. vytunelování fondů. Tyto 

problémy a současně úsilí zatraktivnit kolektivní investování, ochránit samotné investory, 

jakož i plánovaný vstup České republiky do Evropské unie, byly impulsy směřující k 

harmonizaci české právní úpravy s právní úpravou Evropské unie.27 

2.1 Starý	ZISIF	–	zák.	č.	248/1992	Sb.	

V českém právním řádu bylo kolektivní investování poprvé upraveno zákonem č. 248/1992 

Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, 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 tímto 

                                                 
25 in MUSÍLEK, P. Trhy cenných papírů, 2., aktualizované a rozšířené vydání, EKOPRESS, s.r.o., Praha – 
2011, 520 s., ISBN 978-80-86929-70-5, str. 438   
26  KŮRA, Jiří. Právní úprava alternativních investičních fondů se zaměřením na fondy kvalifikovaných 
investorů. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 93 str., 2014. Vedoucí akademické práce: 
JUDr. Petr Kotáb., str. 7 
27 JUREN, František. Kolektivní investování. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 60 str., 
2013. Vedoucí akademické práce: Ing. Peter Mokrička, str. 17 
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zákonem. 28 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).29 

2.2 ZKI	–	zák.	č.	189/2004	Sb.	

Prvním zákonem v oblasti kolektivního investování, který do svého znění implementuje 

směrnice Evropské unie, se stal zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování (dále jen 

„ZKI“), ze dne 1. 4. 2004. Počátek jeho platnosti je datován na 1. 5. 2004, tedy na den vstupu 

České republiky do Evropské unie (dále jen „EU“).30  Soubor nových právních předpisů 

souvisejících se vstupem České republiky do EU, byl mimo zákona č. 189/2004 Sb., o 

kolektivním investování, dále tvořen 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.  

Nekompatibilita s právem EU byla vyřešena tak, že Česká republika implementovala ke dni 

vstupu do EU do svého právního řádu směrnici UCITS III. Ta je druhou novelizací směrnice 

UCITS, která byla přijata v roce 1985 a měla přispět k integraci evropského kapitálového 

trhu a sjednocení právních úprav subjektů kolektivního investování v členských státech EU. 

Fondy, které splňují požadavky UCITS III, se označují jako „standardní fondy“ (UCITS), pro 

všechny ostatní fondy, nesplňující požadavky evropské směrnice, se používá název „speciální 

fondy“ (non-UCITS). Implementací evropské směrnice se pro standardní fondy otevřela 

možnost nabízet a poskytovat služby i v jiných státech Evropské unie. Institut, který 

umožňuje vstup na trh v jakékoliv členské zemi EU, se nazývá evropský pas (jednotná 

evropská licence).31 

2.3 Novela	ZKI	–	zák.	č.	224/2006	Sb.	

K významné novele ZKI došlo zákonem 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 nabyl účinnosti dne 26. května 2006, 

                                                 
28 Důvodová zpráva k zákonu č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování (dále jen „důvodová zpráva k ZKI“). 
29  KŮRA, Jiří. Právní úprava alternativních investičních fondů se zaměřením na fondy kvalifikovaných 
investorů. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 93 str., 2014. Vedoucí akademické práce: 
JUDr. Petr Kotáb., str. 7 
30 JUREN, František. Kolektivní investování. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 60 str., 
2013. Vedoucí akademické práce: Ing. Peter Mokrička, str. 17 
31  SUCHÁNKOVÁ, Markéta. Komparace možností využití individuálního a kolektivního investování 
v podmínkách České republiky. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 154 str., 2013. 
Vedoucí akademické práce: Ing. Dagmar Linnertová, str. 20 
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jehož cílem byla především nová a podrobnější úprava speciálních fondů kolektivního 

investování v souladu s potřebami trhu i dozorového orgánu.32 

Úprava, kterou novela ZKI přináší, rozděluje speciální fondy na ty, které jsou určeny pro 

veřejnost, a ty, které jsou určeny pouze osobám taxativně vymezeným v zákoně o 

kolektivním investování (kvalifikovaní investoři), pro něž je typická nižší míra regulace a 

dohledu. Současně se zakotvením fondu kvalifikovaných investorů do zákona o kolektivním 

investování dochází ke zrušení čtyř stávajících speciálních fondů (speciálního fondu 

rizikového kapitálu, speciálního fondu derivátů, speciálního fondu zvláštního majetku a 

speciálního fondu smíšeného) a podrobnější úpravě speciálního fondu nemovitostí.33 

Zákon č. 189/2004 Sb. o kolektivním investování prošel více než desítkou novel a podle 

ministerstva financí bylo těžké stále jej přizpůsobovat změnám na trhu bez jeho výrazných 

změn. Tento neudržitelný stav vyústil k přijetí úplně nového zákona, který se vrátil opět k 

názvu zákona, který definoval oblast kolektivního investování od roku 1992 do roku 2004.34 

2.4 ZISIF	–	zák.	č.	240/2013	Sb.	

Dne 20.12.2012 schválila vláda návrh nového zákona dopadající na oblast kolektivního 

investování a dne 17.1.2013 jej pak předložila Poslanecké sněmovně ČR jako návrh zákona č. 

240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF), spolu s návrhem 

doprovodného změnového zákona. Ministerstvo financí ČR nutnost nové právní úpravy 

zdůvodnilo tak, že „navrhovaná právní úprava sleduje materiální příklon k evropským 

konvencím v oblasti obhospodařování a administraci investičních fondů a nahrazuje stávající 

zákon o kolektivním investování a s ním související podzákonné předpisy“. 35 36  

Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, účinný od 

19.8.2013, nahradil zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování a podzákonné 

prováděcí předpisy. Zákon transponuje do tuzemského právního řádku směrnice EU v oblasti 

kolektivního investování, především směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2011/61/EU 

o správcích alternativních investičních fondů (AIFMD), která se dotýká nejen kolektivního 

investování, ale i alternativních subjektů, které spravují majetek více investorů, který dále 

                                                 
32 Důvodová zpráva k zákonu č. 224/2006 Sb. 
33  KŮRA, Jiří. Právní úprava alternativních investičních fondů se zaměřením na fondy kvalifikovaných 
investorů. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 93 str., 2014. Vedoucí akademické práce: 
JUDr. Petr Kotáb., str. 10 
34  SUCHÁNKOVÁ, Markéta. Komparace možností využití individuálního a kolektivního investování 
v podmínkách České republiky. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 154 str., 2013. 
Vedoucí akademické práce: Ing. Dagmar Linnertová, str. 20  
35 JUREN, František. Kolektivní investování. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 60 str., 
2013. Vedoucí akademické práce: Ing. Peter Mokrička, str. 18 
36 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o investičních společnostech a investičních fondech, str. 5 
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investují podle určitých strategií za účelem zhodnocení svěřených prostředků, např. soukromé 

nadace či private equity („soukromý kapitál,“ typicky střednědobé až dlouhodobé 

financování poskytované za spoluúčast na základním kapitálu podniků, jejichž akcie nejsou 

veřejně obchodovány). ZISIF dále zapracovává směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 

2009/65/ES o koordinaci právních a správních předpisů týkající se kolektivního investování 

(UCITS IV). Zákon také rozvádí úpravu obsaženou v přímo účinných nařízeních Evropské 

unie, jimiž jsou nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 345/2013 o evropských fondech 

rizikového kapitálu (tzv. EuVECA) a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 346/2013 o 

evropských fondech sociálního podnikání (tzv. EuSEF“).37 

2.5 Novela	ZISIF	–	zák.	č.	336/2014	Sb.	

Dne 9. prosince 2014 Poslanecká sněmovna hlasovala o návrhu zákona o změně některých 

zákonů v oblasti kapitálového trhu (sněmovní tisk č. 216), který jí byl vrácen Senátem s 

pozměňovacím návrhem. Poslanecká sněmovna přijala usnesení (hlasování č. 88), kterým 

vyslovila souhlas s návrhem zákona ve znění schváleném Senátem. Zákon následně dne 17. 

prosince 2014 podepsal prezident republiky a následně pak 18. prosince 2014 také premiér. 

Zákon byl publikován ve Sbírce dne 29. prosince 2014 pod číslem 336/2014 a vstoupil v 

účinnost dne 1. ledna 2015. Zákonem se novelizuje zejména zákon č. 240/2013 Sb., o 

investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“). Novela především 

precizuje současnou úpravu a napomáhá tak jednoznačnému výkladu některých 

problematických ustanovení, rovněž se napravují terminologické, gramatické a stylistické 

nedostatky. Jde tedy o novelu technického charakteru, která zásadním způsobem dosavadní 

právní úpravu nezměnila.38 Pro úplnost však zmíním nejpodstatnější změny. 

Na základě této novely může mít každý investiční fond jen jednoho obhospodařovatele a 

jednoho administrátora. Provádění jednotlivých činností v rámci obhospodařování či 

administrace mohou i nadále vykonávat jiné osoby, avšak jen takové činnosti v oblasti 

administrace, které jsou v novém znění zákona explicitně vyjmenovány. Do uzavřeného, tzv. 

taxativního výčtu činností spadajících pod administraci se řadí například vedení účetnictví, 

poskytování právních služeb, vyřizování stížností a reklamací investorů, dělení a výplata 

výnosů z majetku tohoto fondu aj. Nová úprava se dotýká i pravidel regulujících kontrolní 

                                                 
37 JUREN, František. Kolektivní investování. Brno: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta, 60 str., 
2013. Vedoucí akademické práce: Ing. Peter Mokrička, str. 18 
38 REICHELT, Petr. Investiční společnosti a fondy. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 64 
str., 2015. Vedoucí akademické práce: JUDr. Michael Kohajda, Ph.D., str. 15 
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povinnosti depozitáře vůči obhospodařovateli, především v tom, že určuje, kdy depozitář 

provádí kontrolu před a kdy po vykonání úkonu.39 

Novela též zavedla aplikaci pravidla o rozložení rizika i na fondy kvalifikovaných investorů. 

To znamená, že nově mohou nabývat například dluhopisy a směnky vydávané fondy 

kvalifikovaných investorů i osoby, které kvalifikovanými investory nejsou. Další novinkou 

dopadající na fondy kolektivního investování, je možnost změnit investiční strategii v 

průběhu činnosti fondu či možnost zahrnout další náklady, které společnost účelně vynaložila 

do nákladů fondu kolektivního investování, což před 1. lednem 2015 nebylo možné.40 

Novela se dotýká i nyní dosud explicitně neupraveného soukromého nabízení, tzv. „private 

placement“, kdy hranici nabídky stanovuje na dvacet osob. Záměr navrhované úpravy 

spočívá v tom, aby se ZISIF aplikoval na regulaci nabízení především laické veřejnosti.41  

Další změny se pak dotýkají některých specifických organizačních forem investičních fondů. 

Například u akciové společnosti s proměnným základním kapitálem (SICAV) musí nově 

investiční společnost, která je statutárním orgánem být zároveň i jediným členem správní 

rady společnosti. ZISIF tak u akciové společnosti s proměnným základním kapitálem 

(SICAV) zavádí povinnou monistickou vnitřní strukturu, což by mělo napomoci souladu 

ZISIF s požadavky zákona o obchodních korporacích.42 

2.6 ELTIF	

Rada EU přijala dne 20. dubna 2015 Nařízení o evropských fondech dlouhodobých investic 

(European Long-term Investment Funds, ELTIF). Nařízení usiluje o zvýšení objemu kapitálu 

dostupného pro dlouhodobé investování do evropské ekonomiky zavedením nové fondové 

struktury. Vytvoření struktury ELTIF pomůže omezit bariéry dlouhodobého investování 

například do infrastrukturních projektů, což se pozitivně promítne do zaměstnanosti a 

ekonomického růstu. ELTIF budou zaměřeny na alternativní investice, které spadají do 

definovaných kategorií dlouhodobých tříd aktiv, jejichž úspěšný rozvoj vyžaduje pro 

investory dlouhodobý závazek.  

 

                                                 
39AK Achour & Hájek. Novela zákona o investičních společnostech a investičních fondech [online].  
[cit. 2015-11-08]. Dostupné z: http://www.achourhajek.com/cs/novinky/novela-zakona-o-investicnich-
spolecnostech-a-investicnich- fondech.html  
40 Tamtéž 
41  AK Achour & Hájek. Novela zákona o investičních společnostech a investičních fondech [online].  
[cit. 2015-11-08]. Dostupné z: http://www.achourhajek.com/cs/novinky/novela-zakona-o-investicnich-
spolecnostech-a-investicnich- fondech.html 
42 Tamtéž 
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Mezi alternativní investice budou spadat: 

 nekotované akciové společnosti;  

 dluhové nástroje, u nichž neexistuje snadno identifikovatelný kupující; 

 reálná aktiva, která vyžadují značnou startovní kapitálovou nákladnost; 

 malé a střední podniky přijaté k obchodování na regulovaném trhu nebo v 

mnohostranném obchodním systému. 

V souvislosti s tímto nařízením by mělo v České republice dojít k novelizaci zákona o 

podnikání na kapitálovém trhu a zákona o investičních společnostech a fondech a taktéž ke 

snížení minimální možné investované částky do fondů kvalifikovaných investorů z aktuálních 

125 tisíc eur na 10 tisíc eur.43 

Podle náměstka ministra financí Martina Prose by spolu se snížením limitu pro vstup do 

těchto fondů ale měla být zavedena povinnost vyplnit test vhodnosti. Zároveň by každý 

investor měl mít k dispozici alespoň 100 tisíc eur (tj. zhruba 2 750 000 korun), aby se u 

každého fondu jednalo nejvýše o 10% investovaných prostředků, a riziko tak bylo 

rozložené.44,45  

Vláda jako navrhovatel, zastoupená ministrem financí, předložila sněmovně tuto novelu 

ZISIF jako návrh zákona 21. 8. 2015. Návrh zákona byl rozeslán poslancům jako sněmovní 

tisk 571/0 dne 21. 8. 2015. Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 9. 2015 

(usnesení č. 188). Určil zpravodaje: Ing. Roman Kubíček, Ph.D. a navrhl Rozpočtový výbor 

jako garanční. 1. Čtení proběhlo 7. 10. 2015 na 33. Schůzi a návrh zákona byl přikázán k 

projednání výborům (usnesení č. 903). Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a 

vydal 16. 10. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 571/1 (přerušuje projednávání). 

Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 12. 11. 2015 usnesení doručené 

poslancům jako tisk 571/2 doporučil jej schválit.  

                                                 
43 JPL SERVIS finanční poradenství. ELTIF a nižší limit pro fondy kvalifikovaných investorů  
[online]. [cit. 2015-11-27]. Dostupné z:  
http://www.jplinvest.eu/novinky/eltif-a-nizsi-limit-pro-fondy-kvalifikovanych-investoru  
44 MAŠEK. František. Do fondu kvalifikovaných investorů půjde investovat už od 10 000 eur. Hospodářské 
noviny. ISIN: 1213-7693 [online]. [cit. 2015-04-15]. Dostupné z: http://archiv.ihned.cz/c1-63831800-do-nbsp-
fondu-kvalifikovanych-investoru-pujde-investovat-uz-od-nbsp-10-000-eur  
45 JPL SERVIS finanční poradenství. ELTIF a nižší limit pro fondy kvalifikovaných investorů  
[online]. [cit. 2015-11-27]. Dostupné z:  
http://www.jplinvest.eu/novinky/eltif-a-nizsi-limit-pro-fondy-kvalifikovanych-investoru 
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3 Právní	pojetí	investičního	fondu	

V této stručné kapitole pojednám o právním pojmu investičního fondu jako pojmu 

zastřešujícím, jenž zahrnuje všechny investiční entity regulované zákonem, v nichž dochází 

ke shromažďování spravovaného majetku. 

Pojem investiční fond je v tuzemském právním řádu dlouhodobě etablovaný.  V rámci ZISIF 

však získává nový obsah.46 Investiční fond je nově definován jako zastřešující právní pojem, 

zahrnující všechny investiční entity regulované ZISIF, v nichž dochází ke shromažďování 

spravovaného majetku, bez ohledu na jejich právní formu.47 Investiční fondy v pojetí obecné 

kategorie entit (ne vždy s právní subjektivitou, resp. s právní osobností) se dále dělí na fondy 

kolektivního investování a fondy kvalifikovaných investorů, přičemž diferenčním kritériem 

mezi oběma zmíněnými podkategoriemi investičních fondů je existence oprávnění fondu k 

shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti. Fondy kolektivního investování se dále 

dělí na standardní a speciální fondy. Pouze fond kolektivního investování je oprávněn 

shromažďovat peněžní prostředky od veřejnosti a provádět kolektivní investování v užším 

slova smyslu. V případě fondu kvalifikovaných investorů dochází oproti fondům 

kolektivního investování k rozšíření okruhu aktiv, která je takový investiční fond oprávněn 

od investorů shromažďovat, a to za současného zúžení okruhu investorů, kteří jsou oprávněni 

do této kategorie investičních fondů investovat.48 Blíže k tomuto dělení a jednotlivým typům 

investičních fondů níže v 6. kapitole této diplomové práce. 

4 Organizační	formy	

V této kapitole se zaměřím na jednotlivé organizační formy. Nejspecifičtější z nich 

představím a detailně rozeberu. Konkrétně se bude jednat o podílový fond, jak ve formě 

otevřeného podílového fondu, tak i ve formě uzavřeného podílového fondu, SICAV, SICAR 

a svěřenský fond. 

Investiční fondy mohou v souladu se ZISIF nabývat celé řady organizačních forem. Ačkoli 

některé z organizačních forem jsou vlastní výhradně této veřejnoprávní normě, převážná 

většina odvíjí svůj původ od soukromého práva, konkrétně pak především od právní úpravy 

obchodních korporací, v případě svěřenského fondu pak od obecné úpravy tohoto institutu v 

                                                 
46 ZISIF, ale ani jiný předpis, legální definici pojmu investiční fond však neposkytuje. 
47 ČESKÁ REPUBLIKA [online]. 2013. Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, 6. volební období, 
2010-2013 [cit. 2015-04-05] Sněmovní tisk 896/0, Vládní návrh zákona o investičních společnostech a 
investičních fondech. Dostupné z: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=6&CT=896&CT1=0 , s. 297. 
48 HOBZA, Martin. Svěřenské fondy jako fondy investiční. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 
23 str., 2014. Studentská vědecká a odborná činnost, str. 8 
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NOZ. Požadavky na tu kterou organizační formu působící jako investiční fond jsou v rámci 

ZISIF konstruovány vymezením odchylek od obecné právní úpravy.49 

4.1 Podílový	fond	

Nejvíce rozšířeným typem fondu je fond podílový. Jeho veškerá činnost je obstarávána 

investiční společností. Prostředky určené k investování získává investiční společnost 

emitováním a prodejem podílových listů.50 Finanční prostředky od jednotlivých investorů 

tvoří společný majetek podílového fondu, který obhospodařuje profesionální správce – 

investiční společnost. Ta tyto prostředky investuje do různých instrumentů finančního trhu. 

Podílové fondy rozkládají riziko, které by podílník jako samostatný investor nesl sám.51 

Podílový fond tvoří jmění. Vlastnictví k majetku v podílovém fondu přísluší společně všem 

podílníkům, a to poměrně na základě hodnoty podílových listů v jejich vlastnictví. Žádný z 

podílníků však není oprávněn žádat o rozdělení podílového fondu, odloučení majetku v 

podílovém fondu nebo zrušení podílového fondu. Úprava občanského zákoníku ohledně 

spoluvlastnictví se na podílový fond neužije. Vlastnická práva k majetku v podílovém fondu 

provádí vlastním jménem a na účet podílového fondu jeho obhospodařovatel. Za dluhy 

v podílovém fondu podílníci neručí. Podílový fond nemá právní subjektivitu.52 

Koupí podílového listu vkládá podílník své prostředky do podílového fondu, který pak takto 

investované peníze zhodnocuje operacemi na finančním trhu. Jestliže podílový fond investuje 

úspěšně, hodnota pro podílníka roste. Investor – podílník získá výnos odpovídající tomuto 

zhodnocení, po odpočtů poplatků, které jsou určeny na krytí nákladů a odměn 

obhospodařovatele a administrátora. Podle toho, jakým způsobem investor - podílník tento 

výnos získává, se fondy dělí na otevřené a uzavřené – viz níže.53 

Podílový fond musí mít vlastní název. Název musí podílový fond diferencovat od jiného 

podílového fondu. Název nesmí být klamavý. V názvu podílového fondu nesmí figurovat 

jméno člověka nebo firmy či charakteristický prvek názvu právnické osoby, ledaže jde o 

jméno, firmu či charakteristický prvek názvu jeho obhospodařovatele, banky, obchodníka s 

                                                 
49 Tamtéž 
50 Finanční vzdělávání.cz Společný vzdělávací projekt finančních asociací a MFČR. Podílový fond [online]. [cit. 
2015-11-08]. Dostupné z: http://www.financnivzdelavani.cz/webmagazine/page.asp?idk=365  
51 ČP Invest. Co je podílový fond [online]. [cit. 2015-11-08]. Dostupné z: http://www.cpinvest.cz/klientsky-
servis/investovani-v-kostce/co-je-podilovy-fond.html  
52  § 102 a § 103 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění 
pozdějších předpisů 
53 Finanční vzdělávání.cz Společný vzdělávací projekt finančních asociací a MFČR. Podílový fond [online]. [cit. 
2015-11-08]. Dostupné z: http://www.financnivzdelavani.cz/webmagazine/page.asp?idk=365 
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cennými papíry, úvěrního a spořitelního družstva, jenž má povolení České národní banky pro 

účely označení podílového fondu a svěřenského fondu.54 

Podílové fondy zpravidla účtují vstupní poplatky (při nákupu). Forma tohoto poplatku může 

být stanovena různě např. vyšší cena při nákupu a nižší při odkupu55. U většiny fondů se cena 

nákupu a prodeje neliší a poplatky jsou účtovány jako přirážka k nákupní či srážka k prodejní 

ceně. Obvykle je stanovena procentem z ceny podílového listu. Investiční společnost (která 

fond zřídila) si dále účtuje roční odměnu za správu přímo od fondu (management fee). 

Existují i jiné náklady a poplatky. Všechny dohromady jsou vyjádřeny v „celkovém 

nákladovém poměru“ (označovaný také jako TER - Total Expense Ratio), který představuje 

celkové průběžné náklady investice do podílového listu a pro investora je vodítkem k 

posouzení, jak je daný fond hospodárný ve srovnání s jinými fondy.56 

V právních vztazích jedná podílový fond prostřednictvím obhospodařovatele. Požaduje-li 

právní norma či právní jednání informace nezbytné k identifikaci vlastníka, nahradí se 

informace o všech podílnících názvem podílového fondu a informacemi nezbytnými k 

identifikaci obhospodařovatele tohoto podílového fondu.57 

4.1.1 Podílový list 

Podílové listy jsou cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry, jenž reprezentují podíl 

podílníka na podílovém fondu, s nimiž jsou spojena práva podílníka. Vydáváním podílových 

listů se shromažďují peněžní nástroje nebo penězi ocenitelné věci do podílového fondu.58 

Podílový list musí obsahovat: číselné označení podílového listu59, označení formy podílového 

listu60 , informaci o druhu podílového listu, popřípadě i s odkazem na statut, nominální 

hodnotu, včetně uvedení měny, v níž je nominální hodnota vyjádřena, nebo informaci o tom, 

že jde o podílový list bez nominální hodnoty, informace nezbytné k identifikaci podílového 

fondu a označení „podílový list“. 

Listinný podílový list může být jen ve formě cenného papíru na řad nebo na jméno. V 

indosamentu listinného podílového listu se provede jednoznačná identifikace indosáře. U 

                                                 
54  Blíže § 531 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 
předpisů 
55 U podílových listů bez nominální hodnoty to ale možné není – viz § 133 ZISIF in fine 
56 Finanční vzdělávání.cz Společný vzdělávací projekt finančních asociací a MFČR. Podílový fond [online]. [cit. 
2015-11-08]. Dostupné z: http://www.financnivzdelavani.cz/webmagazine/page.asp?idk=365 
57 § 105 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 
předpisů 
58  § 115 a § 116 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění 
pozdějších předpisů 
59 To neplatí, jestliže byl podílový list vydán jako zaknihovaný cenný papír 
60 To taktéž neplatí, jestliže byl podílový list vydán jako zaknihovaný cenný papír 
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zaknihovaných podílových listů stačí, že údaje je možné vyhledat v příslušné evidenci 

zaknihovaných podílových listů. Je-li emitován hromadný podílový list, nese tento hromadný 

podílový list také informaci o tom, jaký počet podílových listů a jakého druhu nahrazuje.61 

Nominální hodnota podílových listů emitovaných týmž podílovým fondem může být 

denominována v různých měnách, stanoví-li statut podílového fondu, o jaké měny jde.62 

Pro účinnost převodu listinného podílového listu vzhledem k administrátorovi je nutné 

sdělení o změně v osobě podílníka a předložení podílového listu administrátorovi.63 

Podílové listy, s nimiž jsou svázána stejná práva, představují stejný druh. S podílovými listy 

je možno především svázat právo na pevný rozdílný, nebo podřízený podíl na zisku nebo na 

likvidačním zůstatku, výplatu zálohy na zisk, nižší úplatu účtovanou v situaci, že výkonnost 

podílového fondu přesáhne určený ukazatel (benchmark), s nímž je výkonnost porovnávána, 

nebo nižší srážku za odkup, je-li s podílovým listem svázáno právo na jeho odkup. O výplatě 

zálohy na zisk podílového fondu rozhoduje jeho obhospodařovatel. Zálohu na výplatu podílu 

na zisku je možno vyplácet jen, vyplývá-li po patřičném uvážení, že podílový fond disponuje 

nebo bude disponovat dostatkem prostředků na rozdělení zisku.64 

Speciální práva a jejich obsah se stanoví ve statutu podílového fondu. Nastanou-li 

pochybností o jejich obsahu, lze požádat soud, aby na návrh některého podílníka rozhodl.65,66 

4.1.2 Účetnictví 

O majetku podílového fondu a dalších skutečnostech je vedeno účetnictví tak, aby 

dovolovalo sestavit účetní závěrku za každý jednotlivý podílový fond.67 

4.1.3 Shromáždění podílníků 

Shromáždění podílníků se ustanovuje, stanoví-li tak statut podílového fondu. Shromáždění 

podílníků má v kompetenci rozhodovat o změně statutu tohoto podílového fondu 

v záležitostech ohledně investiční strategie,68 nákladů a úplaty vztahujících se k administraci 

                                                 
61 § 117 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 
předpisů 
62 Tamtéž  - § 118 ZISIF 
63 § 119 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 
předpisů 
64 Tamtéž  - § 120 ZISIF 
65  Řízení podle § 83 odst. 2 písm. d) občanského soudního řádu. Účastníky řízení jsou navrhovatel, 
obhospodařovatel tohoto podílového fondu a ten, jehož název, příznačný prvek názvu nebo jméno obsahuje 
označení tohoto podílového fondu. 
66 §121 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 
předpisů 
67 Tamtéž  - § 114 ZISIF 
68 Je-li její změna přípustná a nejde-li o změnu podle § 207 písm. a) nebo d) ZISIF. 
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a obhospodařování podílového fondu, srážek při odkupu podílových listů, změny formy nebo 

druhu podílových listů,69 způsobu svolávání, způsobu účasti, stanovení většiny, minimálního 

kvóra, věcné působnosti, způsobu rozhodování shromáždění podílníků nebo jeho zrušení.  V 

působnosti shromáždění podílníků taktéž je rozhodování o změně i v dalších otázkách, 

vychází-li to ze statutu podílového fondu.70 

4.1.4 Stejné zacházení 

Administrátor i obhospodařovatel podílového fondu zachází za stejných podmínek se všemi 

podílníky totožně. K právním jednáním sloužících k nedůvodnému upřednostnění 

kteréhokoliv podílníka na úkor jiného podílníka nebo podílového fondu, se nepřihlíží, leda by 

zákon71 stanovil jinak nebo by to způsobilo újmu třetím osobám, jenž na tato právní jednání v 

dobré víře spoléhaly.72 

4.1.5 Seznam podílníků 

Seznam podílníků podílového fondu vede jeho administrátor. Byly-li vydány zaknihované 

podílové listy, je možno ve statutu stanovit, že seznam podílníků nahrazuje evidence 

zaknihovaných podílových listů. V seznamu podílníků je veden název a sídlo nebo jméno a 

bydliště podílníka, označení druhu podílového listu, číslo bankovního účtu vedeného u banky 

ve státě, který je plnohodnotným členem OECD 73 , označení podílového listu a změny 

zapisovaných informaci. U listinného podílového listu se taktéž eviduje v seznamu podílníků 

i označení jeho formy jako cenného papíru.74 

Podílník je ten, kdo je uveden v seznamu podílníků.75 Administrátor zanese nového vlastníka 

do seznamu podílníků bez prodlení, jakmile je mu změna osoby vlastníka oznámena.76 

Informace vedené v seznamu podílníků může administrátor využívat jen k účelu administrace 

podílového fondu. K jiným potřebám může údaje zapsané v seznamu podílníků užít jen se 

                                                 
69 K rozhodnutí shromáždění podílníků o změně druhu nebo formy podílových listů se vyžaduje i souhlas 
alespoň tříčtvrtinové většiny hlasů přítomných podílníků vlastnících tyto podílové listy. V zápise z jednání 
shromáždění podílníků musí být jmenovitě uvedení podílníci, kteří hlasovali pro změnu druhu nebo formy 
podílových listů. 
70 § 113 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 
předpisů 
71 Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů 
72 § 112 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 
předpisů 
73 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj 
74 § 109 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 
předpisů 
75 Jde o vyvratitelnou domněnku. 
76 § 110 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 
předpisů 
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souhlasem podílníků, k nimž se údaje vztahují. Jakmile podílník přestane být podílníkem, 

administrátor jej ze seznamu podílníků bez prodlení vymaže.77 

4.1.6 Zřízení, vznik a zánik podílového fondu 

Podílový fond zřídí zakladatelé, dojde-li k dohodě s tím, kdo se má stát jeho 

obhospodařovatelem, na znění statutu podílového fondu. Podílový fond je možno zřídit i 

jednostranným právním jednáním toho, kdo bude jeho obhospodařovatelem, jímž je přijat 

statut podílového fondu. Toto právní jednání ohledně vytvoření podílového fondu musí být 

písemné, jinak je neplatné.78  

Podílový fond vznikne zápisem do seznamu podílových fondů, který vede Česká národní 

banka. Výmazem z tohoto seznamu podílový fond zanikne. Žádost o zapsání podílového 

fondu do seznamu podílových fondů podává jeho budoucí obhospodařovatelem. Žádost na 

vymazání podílového fondu ze seznamu podává likvidátor nebo jiná osoba, která prokáže 

oprávněný zájem. Vznikne-li podílový fond, není možné prohlásit zakladatelské právní 

jednání za neplatné ani zrušit záznam o podílovém fondu v seznamu podílových fondů.79 

4.2 Otevřený	podílový	fond	

S podílovými listy emitovanými otevřeným podílovým fondem je svázáno právo podílníka na 

jejich odkup na účet tohoto fondu. Množství podílových listů emitovaných podílový fondem 

není omezeno. Název otevřeného podílového fondu zahrnuje slovní spojení „otevřený 

podílový fond“.80 

4.2.1 Emitování podílových listů 

Administrátor otevřeného podílového fondu zabezpečí emitování podílového listu za částku, 

jenž je ekvivalentní s jeho aktuální hodnotou uveřejněnou k rozhodnému dni stanovenému ve 

statutu.81Administrátor otevřeného podílového fondu je oprávněn po dobu nejdéle 3 měsíců 

ode dne, kdy obhospodařovatel tohoto fondu započal emitování podílových listů tohoto 

fondu, zabezpečit jejich emitovaní za částku, která odpovídá jejich nominální hodnotě, nebo 

za částku uvedenou ve statutu, jedná-li se o podílové listy bez nominální hodnoty. Podílový 

list nelze emitovat, dokud není uhrazena peněžní částka na účet, který pro tento fond založil 

                                                 
77 Tamtéž  - § 111 ZISIF 
78  Soud k této neplatnosti přihlédne i bez návrhu. 
79 § 108 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 
předpisů 
80 Tamtéž  - § 128 a § 129 ZISIF 
81 Tato částka může být taktéž zvýšena o přirážku uvedenou ve statutu. 
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jeho depozitář. U otevřeného podílového fondu, jenž investuje jako fond peněžního trhu nebo 

jako krátkodobý fond peněžního trhu, se emitují podílové listy každý pracovní den.82 

4.2.2 Odkup podílových listů 

Administrátor otevřeného podílového fondu zabezpečí odkup podílového listu za částku, jenž 

odpovídá jeho aktuální hodnotě pro den, ke kterému přijal žádost podílníka o odkoupení 

podílového listu83. Podílové listy odkupem zanikají.84 

V době ve které administrátor otevřeného podílového fondu zabezpečuje emitování 

podílových listů tohoto fondu za částku, která odpovídá jejich nominální hodnotě, nebo za 

částku uvedenou ve statutu, jedná-li se o podílové listy bez nominální hodnoty, zabezpečuje 

odkupu podílových listů tohoto fondu za stejnou částku, za jakou zajišťuje jejich emisi.85 

4.2.3 Pozastavení emitování nebo odkupu podílových listů 

Obhospodařovatel je oprávněn pozastavit emitování nebo odkup podílových listů otevřeného 

podílového fondu pouze, je-li to nutné k zabezpečení práv nebo právem chráněných zájmů 

podílníků. Obhospodařovatel podřízeného fondu oprávněn pozastavit emitování nebo odkup 

podílových listů otevřeného podílového fondu také tehdy, je-li pozastaveno emitování nebo 

odkup cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů emitovaných řídícím fondem.86 

Obhospodařovatel vytvoří o svém rozhodnutí o pozastavení zápis, v němž uvede dobu, na 

kterou se emitování nebo odkup podílových listů pozastavuje, okamžik, od kterého se 

emitování nebo odkup podílových listů pozastavuje, důvody pozastavení emitování nebo 

odkupu podílových listů, datum a přesný čas svého rozhodnutí.87 

4.3 Uzavřený	podílový	fond	

S podílovými listy emitovanými uzavřeným podílovým fondem není svázáno právo podílníka 

na jejich odkup na účet fondu. Název uzavřeného podílového fondu zahrnuje slovní spojení 

„uzavřený podílový fond“. Nestanoví-li obhospodařovatel uzavřeného podílového fondu 

zřízeného na dobu určitou, do konce této doby, vejde-li tento podílový fond do likvidace nebo 

                                                 
82 § 130 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 
předpisů 
83 Tato částka může být naopak snížena o srážku uvedenou ve statutu. 
84 § 131 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 
předpisů 
85 Tamtéž  - § 133 ZISIF 
86 Blíže § 245 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 
předpisů 
87  § 134 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 
předpisů 
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se přemění na otevřený podílový fond nebo SICAV, automaticky vejde po uplynutí této doby 

do likvidace.88 

4.3.1 Emitování a odkup podílových listů 

Pro emitování a odkup podílových listů uzavřeným podílovým fondem se uplatní ustanovení 

o emitování a odkup podílových listů otevřeným fondem obdobně. Uzavřený podílový fond 

nemůže emitovat nebo mít emitovány podílové listy, které jsou bez nominální hodnoty.89 

4.3.2 Přiznání práva na odkup podílových listů ve statutu 

Ve statutu uzavřeného podílového fondu lze stanovit, že podílník má po dobu trvání 

uzavřeného podílového fondu právo na odkup podílového listu na účet tohoto podílového 

fondu v určených lhůtách, přesahujících 1 rok. Statut uzavřeného podílového fondu, jenž 

vznikl na dobu neurčitou či na dobu určitou delší než 10 let, poskytne podílníkům možnost 

odkupu jimi vlastněných podílových listů po deseti letech od vzniku fondu a dále ve lhůtě 

určené ve statutu, přesahující 1 rok, nejméně však každých 10 let.90,91 

4.4 SICAV	

SICAV je akciová společnost, jenž emituje akcie, s nimiž je svázáno právo akcionáře na 

jejich odkup na účet společnosti, a jejíž systém vnitřní organizace je monistický a obchodní 

firma nese označení „investiční fond s proměnným základním kapitálem“. SICAVem může 

být pouze investiční fond. 92  SICAV v sobě spojuje výhody plynoucí z vlastní právní 

subjektivity (právní osobnosti) a otevřené formy fondu kolektivního investování (tzv. open-

end funds). Nejvýraznější rysem oproti „běžné“ akciové společnosti je u SICAVu, možnost 

pružně měnit výši základního kapitálu, a dále možnost exitu, tj. zpětného odkupu investičních 

akcií společností od akcionářů.93 

 

  

                                                 
88 § 142 až § 144 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění 
pozdějších předpisů 
89 Tamtéž  - § 145 ZISIF 
90 Jinak uplynutím 10 let ode dne vzniku fondu vzniká podílníkovi právo na odkoupení jeho podílových listů na 
účet podílového fondu. 
91 § 146 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 
předpisů 
92 Tamtéž  - § 154 ZISIF 
93 NĚMEC L., TORNOVÁ J., SICAV a SICAR podle návrhu nové úpravy kolektivního investování. Praha 
Glatzova & Co. Financial Services Newsletter, str. 5, 2013 
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4.4.1 Základní kapitál 

Základní kapitál SICAVu se rovná jeho fondovému kapitálu.94 Základní kapitál se mění 

vydáváním a odkupem investičních akcií. Formální pravidla ZOK upravující postup při 

změně základního kapitálu se uplatní jen v souvislosti se zapisovaným základním 

kapitálem.95 Do obchodního rejstříku se jako její „základní kapitál“ zapíše částka vkládaná 

úpisem zakladatelských akcií (zapisovaný základní kapitál).96 Zapisovaný základní kapitál je 

představován zakladatelskými akciemi a představuje částku upsanou zakladateli, či jinými 

osobami v případě, že zakladatelé nevyužili přednostního práva.97 

4.4.2 Zakladatelské akcie a investiční akcie 

SICAV emituje kusové akcie jako akcie, jež jsou bez jmenovité hodnoty a, nevytváří-li 

SICAV podfondy, representují totožné podíly na základním kapitálu společnosti. 

Zakladatelské akcie SICAVu jsou akcie, jenž upíší zakladatelé SICAVu. Zakladatelskými 

akciemi setrvávají být i ty zakladatelské akcie, které upsal jiný subjekt než vlastník 

zakladatelských akcií, neboť žádný z těchto vlastníků neuplatnil své předkupní právo98 a 

zakladatelské akcie, které nabyl jiný subjekt než vlastník zakladatelských akcií, protože 

žádný z těchto vlastníků neuplatnil své přednostní právo na úpis nových zakladatelských 

akcií.99 Ostatní akcie SICAVu, než zakladatelské akcie, jsou investiční akcie. Zakladatelská 

akcie nese označení, že se jedná o zakladatelskou akcii; investiční akcie nese označení, že se 

jedná o investiční akcii, a údaj, z něhož vyplývá, zda je akcií s hlasovacím právem či 

nikoli.100 

4.4.3 Zakladatelské akcie 

Zakladatelskou akcii nelze přijmout k obchodování na evropském regulovaném trhu či na 

jiném veřejném trhu, ani s ní nelze spojit právo na její odkup na účet společnosti či jiné 

speciální právo. 101  Při úpisu zakladatelských akcií vzniká přednostní právo i k těm 

zakladatelským akciím, které neupsal jiný akcionář, nestanoví-li stanovy jinak. Se 

                                                 
94 § 155 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 
předpisů 
95 NĚMEC L., TORNOVÁ J., SICAV a SICAR podle návrhu nové úpravy kolektivního investování. Praha 
Glatzova & Co. Financial Services Newsletter, str. 5, 2013 
96 Zapisovaný základní kapitál se uvede ve stanovách namísto základního kapitálu. 
97 NĚMEC L., TORNOVÁ J., SICAV a SICAR podle návrhu nové úpravy kolektivního investování. Praha 
Glatzova & Co. Financial Services Newsletter, str. 5, 2013 
98 podle § 160 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 
předpisů 
99 Tamtéž  - § 161 ZISIF 
100 § 158 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 
předpisů 
101 Tamtéž  - § 159 ZISIF 
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zakladatelskými akciemi je spojeno i předkupní právo ostatních vlastníků zakladatelských 

akcií, a to i v případě jejich bezúplatného převodu.102 

4.4.4 Investiční akcie 

V investiční akcii je inkorporováno právo na její odkup na žádost jejího vlastníka na účet 

společnosti. Odkupem investiční akcie zanikají. Investiční akcie jsou upisovány na základě 

veřejné výzvy k jejich úpisu. Pro vydávání a odkup investičních akcií se ustanovení o 

vydávání a odkupu podílových listů otevřeného podílového fondu103použijí obdobně.  

Investiční akcie mohou být emitovány bez hlasovacího práva, ale i s ním. Informace o tom, 

zda je s investiční akcií spojeno hlasovací právo či nikoli, je obligatorní náležitostí investiční 

akcie. Převládá názor, že hlasovací právo není automaticky součástí katalogu práv 

inkorporovaných do investiční akcie a ZISIF se tímto odchyluje od ustanovení § 353 ZOK, 

podle kterého akcionáři zásadně náleží hlasovací právo. Stanovení toho, zda s investiční akcií 

bude spojeno hlasovací právo, pak ZISIF zřejmě ponechává na stanovách SICAV (v souladu 

s § 250 odst. 2 písm. d) a e) ZOK). ZISIF dále výslovně stanoví, že i majitelé investičních 

akcií bez hlasovacího práva mohou hlasovat na valné hromadě v případě, že zákon vyžaduje 

hlasovat podle druhu akcií. Stanovy SICAV mohou dále vymezit, že v případě, že se bude 

hlasovat o záležitosti dopadající výlučně na konkrétní podfond, budou o této záležitosti 

hlasovat jen majitelé investičních akcií tohoto podfondu, a to bez ohledu na to, zda je s jejich 

investičními akciemi spojeno hlasovací právo.104 

Peněžní prostředky obdržené emitováním investičních akcií ani majetkovou hodnotu 

obdrženou prostřednictvím takto obdržených peněžních prostředků nelze použít k uspokojení 

či splnění pohledávky věřitele nebo akcionáře SICAVu vzniklé v souvislosti s nabytím 

majetkových hodnot, které nejsou součást majetku z investiční činnosti tohoto SICAVu.105 

Investiční akcie mohou být, na rozdíl od zakladatelských akcií, přijaty k obchodování na 

regulovaném trhu. 

4.4.5 Podfondy 

SICAV může tvořit podfondy, umožňují-li to jeho stanovy. Podfond je účetně a majetkově 

separovaná část jeho majetku a dluhů. SICAV pojímá do podfondu nebo podfondů jmění ze 
                                                 
102 NĚMEC L., TORNOVÁ J., SICAV a SICAR podle návrhu nové úpravy kolektivního investování. Praha 
Glatzova & Co. Financial Services Newsletter, str. 5, 2013 
103  § 130 až 140 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění 
pozdějších předpisů 
104 NĚMEC L., TORNOVÁ J., SICAV a SICAR podle návrhu nové úpravy kolektivního investování. Praha 
Glatzova & Co. Financial Services Newsletter, str. 5, 2013 
105 § 164 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 
předpisů 
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své investiční činnosti. Nepojímá-li SICAV do podfondu nebo podfondů také jmění, jenž 

není součástí jmění tohoto SICAVu z investiční činnosti, netvoří toto jmění podfond. Neurčí-

li stanovy něco jiného, má každý podfond vlastní investiční strategii. K uspokojení či splnění 

pohledávky věřitele nebo akcionáře za SICAVem, která vznikla v souvislosti s plněním 

investiční strategie podfondu, jeho vytvořením, nebo jeho zrušením, lze použít pouze majetek 

v tomto podfondu. Údaj o tom, zda SICAV může vytvářet podfondy, se zapisuje do 

obchodního rejstříku.106 

Větší počet podfondů je praktický především proto, že ZISIF umožňuje stanovení odlišné 

investiční strategie pro každý z podfondů. Předpokládá se rovněž, že investiční fondy umožní 

přestup z jednoho podfondu do jiného za výhodných podmínek, aby tak vyšly maximálně 

vstříc potřebám a preferencím investorů. Investoři tak budou moci měnit investiční strategii 

např. s ohledem na rizikový profil či investiční zaměření (např. do určitého segmentu 

ekonomiky) toho podfondu, který jim bude v danou chvíli vyhovovat. Činnosti spojené se 

správou podfondu (obhospodařování, administraci a činnost depozitáře) pak vykonávají 

totožné osoby, které tyto činnosti vykonávají pro SICAV, který podfond vytvořil.107 

Název podfondu musí obsahovat charakteristický prvek obchodní firmy SICAVu a slovo 

„podfond“, popřípadě jiné vyjádření jeho vlastnosti podfondu. Pro název podfondu se 

ustanovení o označování podílového fondu 108  použijí obdobně. 109  Nedostatkem ZISIF je 

skutečnost, že neobsahuje úpravu týkající se likvidace podfondu ani odkaz na obdobnou 

úpravu podílového fondu, jako je tomu u investičních akcií podfondu nebo označování 

podfondu. Praxe tento problém řeší analogií s podílovým fondem. 

4.4.6 Investiční akcie v případě podfondu 

SICAV emituje k jednotlivému podfondu investiční akcie, které representují identické podíly 

na fondovém kapitálu toho podfondu. S investičními akciemi emitovanými k podfondu je 

svázáno právo týkající se podílu na zisku jen z činnosti tohoto podfondu a na likvidačním 

zůstatku při likvidaci tohoto podfondu. Tímto není vyloučeno, aby SICAV vydal odlišné 

druhy investičních akcií ke stejnému podfondu za podmínek, které stanoví zákon.110 Emitovat 

k podfondu investiční akcie není možné, dokud nejsou údaje nezbytné k identifikaci 
                                                 
106 § 165 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 
předpisů 
107 NĚMEC L., TORNOVÁ J., SICAV a SICAR podle návrhu nové úpravy kolektivního investování. Praha 
Glatzova & Co. Financial Services Newsletter, str. 5, 2013 
108 § 104 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 
předpisů 
109 Tamtéž  - § 166 ZISIF 
110  § 276 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních 
korporacích), ve znění pozdějších předpisů 
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podfondu zaneseny v příslušném seznamu vedeném Českou národní bankou. Investiční akcie 

podfondu musí obsahovat údaje nezbytné k identifikaci podfondu, k němuž se práva spojená 

s investiční akcií podfondu  vztahují, respektive další speciální práva, která jsou s ní 

svázána.111 

Požaduje-li právní norma nebo právní jednání údaje nezbytné k identifikaci vlastníka, nahradí 

se údaje o SICAVu údaji nezbytnými k identifikaci podfondu tohoto investičního fondu.112 

4.4.7 Sdělení klíčových informací a statut 

Statut je povinnou náležitostí každého podfondu a jde-li o podfond fondu kolektivního 

investování je nutné i sdělení klíčových informací (KID). Statut podfondu lze začlenit do 

statutu investičního fondu jako samostatnou část, přičemž informace uváděné v této části 

mohou být representovány odkazem na další části statutu nebo jeho příloh. Naproti tomu 

sdělení klíčových informací fondu kolektivního investování, jehož stanovy vznik podfondu 

připustily, se vytváří za každý podfond.113 

4.5 SICAR	

SICAR je komanditní společnost na investiční listy, ve které jen jeden společník ručí za její 

dluhy neomezeně (komplementář) a minimálně jeden společník za její dluhy neručí 

(komanditista). Podíly komanditistů SICARU jsou reprezentovány investičními listy. 

Obchodní firma SICARu nese označení „komanditní společnost na investiční listy“. Toto 

označení lze nahradit zkratkou „kom. spol. na invest. listy“ nebo „k. s. i. l.“. Jen investiční 

fond je oprávněn být komanditní společností na investiční listy.114 

Formy SICAR může využít výhradně fond kvalifikovaných investorů. Zavedení komanditní 

společnosti jako formy investičního fondu je koncepčně určeno především pro tzv. private 

equity fondy a fondy rizikového (venture) kapitálu a má představovat českou obdobu limited 

liability partnership (Anglie), SICAR (Lucembursko) či komanditní společnosti podle 

nizozemského práva.115 

  

                                                 
111 § 167 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 
předpisů 
112 Tamtéž  - § 168 ZISIF 
113 § 169 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 
předpisů 
114 Tamtéž  - § 170 ZISIF 
115 NĚMEC L., TORNOVÁ J., SICAV a SICAR podle návrhu nové úpravy kolektivního investování. Praha 
Glatzova & Co. Financial Services Newsletter, str. 5, 2013 
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4.5.1 Investiční list 

Investiční list je cenný papír na řad, který musí obsahovat označení „investiční list“, 

informace nezbytné k identifikaci společnosti, informace nezbytné k identifikaci 

komanditisty, výši vkladu připadající na podíl, splacenou část tohoto vkladu k datu emise, 

číslo investičního a podpis komplementáře. Při předložení investičního listu na něm SICAR 

uvede současnou výši splacené části vkladu, je-li odlišná od splacené části vkladu k datu 

emise, jenž je uveden na investičním listu.116 Investiční list nelze emitovat jako zaknihovaný 

cenný papír.  

S omezením využití SICARu jen na fondy kvalifikovaných investorů souvisí i zákaz 

obchodování s investičními listy na evropském regulovaném trhu či na „jiném veřejném 

trhu“. Pojem „veřejný trh“ není v ZISIF definován a je výhradně užíván pouze 

v ustanoveních týkajících se komanditní společnosti na investiční listy. Tento pojem 

nedefinuje ani zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Důvodová zpráva k ZISIF k tomu 

uvádí, že je jím třeba rozumět „trh nějak institucionalizovaný, např. multilateral trading 

facility dle MiFID“.117 

Společenská smlouva SICARu nemůže převoditelnost investičních listů vyloučit, může ji 

však omezit. Pro převod investičního listu se použije ustanovení o převodu kmenového listu u 

společnosti s ručením omezeným obdobně.118,119 

Je-li nutné odevzdat investiční list SICARu, odevzdá jej komanditista nebo jiná osoba ve 

lhůtě stanovené společenskou smlouvou, popřípadě ve lhůtě, kterou k tomu v písemné výzvě 

stanovil likvidátor nebo komplementář. Investiční listy, které nejsou odevzdány v této lhůtě, 

likvidátor nebo komplementář prohlásí za neplatné. Toto prohlášení se uveřejní na webových 

stránkách SICARu.120 

4.5.2 Druhy podílů 

Ve společenské smlouvě lze umožnit vznik různých druhů podílů. Investiční listy, které 

reprezentují podíly, s nimiž jsou svázána totožná práva a povinnosti, představují jeden druh. 

                                                 
116 údaje podle § 172 odstavce 1 písm. d) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních 
fondech, ve znění pozdějších předpisů. 
117 NĚMEC L., TORNOVÁ J., SICAV a SICAR podle návrhu nové úpravy kolektivního investování. Praha 
Glatzova & Co. Financial Services Newsletter, str. 5, 2013 
118 § 210 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve 
znění pozdějších předpisů 
119 § 174 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 
předpisů 
120 Tamtéž  - § 175 ZISIF 
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Investiční list, který reprezentuje podíl, s nímž není svázáno žádné speciální právo ani 

povinnosti, je základní investiční list. 

Stanoví-li tak společenská smlouva, může mít komanditista ve vlastnictví více podílů, a to i 

různého druhu. Umožňuje-li společenská smlouva vznik více podílů pro jednoho 

komanditistu, emituje společnost investiční list pro každý podíl, nebo emituje hromadný 

investiční list; společenská smlouva určí také označení investičního listu, kterým je podíl 

reprezentován. Rozdílné druhy podílů, speciální práva a povinnosti a jejich obsah se stanoví 

ve společenské smlouvě. 

Upraví-li společenská smlouva odlišné druhy podílů, do obchodního rejstříku se u SICARu 

zanese také informace o druhu podílu a popis práv a povinností s ním svázaných, a to alespoň 

odkazem na společenskou smlouvu založenou ve sbírce listin obchodního rejstříku.121 

ZISIF na rozdíl od obecné úpravy komanditní společnosti v ZOK i současné úpravy výslovně 

stanoví, že komanditisté SICAR se nebudou zapisovat do obchodního rejstříku.122 Soud, jenž 

vede obchodní rejstřík, taktéž zajistí znepřístupnění údajů o komanditistech obsažených ve 

společenské smlouvě komanditní společnosti na investiční listy ve sbírce listin. Vyjma 

případů stanovených speciálním právním předpisem může opis společenské smlouvy včetně 

informace o komanditistech získat jen ten, kdo na tom osvědčí oprávněný zájem. 

Vznikne-li pochybnost o obsahu speciálního práva nebo obsahu speciální povinnosti svázané 

s investičním listem, tak se ustanovení o speciálních právech svázaných s podílovým 

listem123 použijí obdobně.124 

4.5.3 Vklady 

Podle ZISIF může být správcem vkladu v případě správy vkladů komanditní společnosti jen 

komplementář. Vklady musí být pouze peněžité, možnost nepeněžitých vkladů se v souladu s 

charakterem investičního fondu vylučuje. Neobvyklé oproti úpravě v ZOK (i bývalého 

obchodního zákoníku) je i ustanovení, které zavádí minimální povinný vklad komplementáře 

                                                 
121 § 171 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 
předpisů 
122 NĚMEC L., TORNOVÁ J., SICAV a SICAR podle návrhu nové úpravy kolektivního investování. Praha 
Glatzova & Co. Financial Services Newsletter, str. 5, 2013 
123 § 121 a 147 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 
předpisů 
124 Tamtéž  - § 171 ZISIF 
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SICAR ve výši alespoň dvou procent veškerých vkladů komanditistů. Tuto povinnost ale 

může společenská smlouva vyloučit nebo určit jinou výši.125 

4.5.4 Speciální ustanovení o rozhodování společníků 

Společníci SICARu si nemohou vymínit rozhodování věcí, které jinak podle ZISIF126, jiného 

právního předpisu či společenské smlouvy přísluší do působnosti jiných orgánů SICARu. 

Komplementář ani komanditista nemůže hlasovat, rozhoduje-li o jeho vyloučení, nebo v 

dalších případech, určuje-li tak zákon, jiný právní předpis či stanoví-li tak společenská 

smlouva. Při rozhodování společníků se nepřihlíží k hlasovacím právům, která nelze 

vykonávat.127 

4.5.5 Speciální ustanovení o zániku účasti společníka 

Speciálně se upravuje možnost vyloučit komplementáře. Vyloučení komplementáře je možné 

pouze z důvodů stanovených ve společenské smlouvě, s tím že o vyloučení je nutné pořídit 

notářský zápis. K vyloučení komplementáře je zapotřebí dvoutřetinová většina komanditistů, 

neurčí-li společenská smlouva přísnější podmínky. Oproti tomu ZISIF ani ZOK vyloučení 

komanditisty explicitně neupravují, přiměřeně se zde tedy použije úprava vyloučení 

společníka ve veřejné obchodní společnosti. To je možné v případě, kdy společník zvlášť 

závažným způsobem porušuje své povinnosti, ačkoliv byl k jejich plnění společností vyzván 

a na vyloučení písemně upozorněn.128 Vystoupení komplementáře nabývá účinnosti vstupem 

jiného komplementáře do SICARu129. Komplementář, který vystoupil a komplementář, jenž 

zrušil svou účast výpovědí, má k nově vstupujícímu komplementáři totožné povinnosti, jaké 

má vyloučený komplementář.130 

Účast komanditisty v SICAR může podle obecné úpravy v ZOK zaniknout prohlášením 

konkursu na majetek komanditisty, schválením jeho oddlužení, doručením vyrozumění o 

neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí, jeho smrtí nebo zánikem. V 

takovém případě se investiční list stane uvolněným podílem.131 

                                                 
125 NĚMEC L., TORNOVÁ J., SICAV a SICAR podle návrhu nové úpravy kolektivního investování. Praha 
Glatzova & Co. Financial Services Newsletter, str. 5, 2013 
126 Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů 
127 § 179 a § 180 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění 
pozdějších předpisů 
128 NĚMEC L., TORNOVÁ J., SICAV a SICAR podle návrhu nové úpravy kolektivního investování. Praha 
Glatzova & Co. Financial Services Newsletter, str. 5, 2013 
129 to platí i pro výpověď komplementáře. 
130 § 182 
131 NĚMEC L., TORNOVÁ J., SICAV a SICAR podle návrhu nové úpravy kolektivního investování. Praha 
Glatzova & Co. Financial Services Newsletter, str. 5, 2013 



34 

Nestanoví-li společenská smlouva jinak, důvodem pro zrušení SICARu není, zanikne-li účast 

komanditisty ve společnosti. Zánikem komanditisty nebo jeho smrtí přechází jeho podíl v 

SICARu na právního nástupce nebo dědice. Ve společenské smlouvě může být však přechod 

investičního listu zakázán nebo omezen. Komanditista nemůže svou účast v SICARu zrušit 

výpovědí ani z něj vystoupit, ledaže společenská smlouva stanoví jinak.  

4.5.6 Odevzdání investičního listu 

Komanditista, právní nástupce nebo dědic, eventuálně i insolvenční správce odevzdá SICARu 

investiční list, bez prodlení, zanikne-li účasti komanditisty ve společnosti bez právního 

nástupce. Právo na výplatu vypořádacího podílu nebo podílu na likvidačním zůstatku počíná 

komanditistovi okamžikem odevzdání investičního listu SICARu132. Odevzdaný investiční 

list SICAR nebo likvidátor neprodleně zničí.133 

4.6 Svěřenský	fond	

Institut svěřenského fondu je upravený v ustanoveních § 1448 a násl. NOZ a ideově vychází z 

institutu trustu, který je tradičně vlastní právním řádům angloamerického právního systému. 

V rámci celkové liberalizace soukromoprávního vztahu jako jednoho z cílů rekodifikace se 

zákonodárce rozhodl pro adaptaci institutu trustu a jeho zařazení do právního řádu České 

republiky. Vychází přitom z právní úpravy trustu ve frankofonní kanadské provincii Québec, 

která přizpůsobila tento institut specifikům kontinentální právní úpravy, ve svém občanském 

zákoníku z roku 1994.134 

Podstatou svěřenského fondu je správa cizího majetku, kdy zakladatel svěřenského fondu 

(fyzická či právnická osoba) svěří část svého majetku správci, aby jej spravoval za určitým 

účelem. Zakladatel v této chvíli přestává být vlastníkem vyčleněného majetku. Jeho 

vlastníkem se však nestane ani svěřenský správce, ani obmyšlený jakožto osoba, které má být 

ze svěřenského fondu plněno, a dokonce ani samotný svěřenský fond. Svěřenský fond totiž 

nemá právní osobnost (v předešlé terminologii právní subjektivitu), tudíž nemá způsobilost 

mít práva a povinnosti. Svěřenský fond je tedy de facto souborem majetku, který nikomu 

nepatří, má však své určení stanovené zakladatelem.135 

                                                 
132 Právo vzniká taktéž uveřejněním prohlášení neplatnosti podle § 175 odst. 2 ZISIF. 
133 § 182a zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 
předpisů 
134  HOBZA, Martin. Svěřenské fondy jako fondy investiční. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická 
fakulta, 23 str., 2014. Studentská vědecká a odborná činnost, str. 6 
135 KRETKOVÁ M., Epravo.cz, 93558. Svěřenský fond, výhodný nástroj pro praní špinavých peněz a daňových 
úniků? [online]. [cit. 2015-11-08]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/sverensky-fond-vyhodny-
nastroj-pro-prani-spinavych-penez-a-danovych-uniku-93558.html  
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Svěřenský fond obecně lze tedy v souladu s dikcí zákona a aktuálními poznatky 

občanskoprávní nauky stručně vymezit jako účelově určený soubor majetku, resp. práv k 

tomuto majetku a k jeho správě, nedisponující právní osobností, v zásadě nepodléhající 

veřejnoprávnímu dohledu, vzniklý vyčleněním majetku z vlastnictví zakladatele smlouvou či 

pořízením pro případ smrti, který je obligatorně spravován správcem v souladu statutem 

vydaným zakladatelem. Vznikem svěřenského fondu vzniká oddělené a nezávislé vlastnictví 

vyčleněného majetku, přičemž vlastníkem majetkového souboru, který je podstatou 

svěřenského fondu, není ani zakladatel, ani svěřenský správce, ani osoba či entita, v jejíž 

prospěch má být z fondu plněno.136 

Svěřenské fondy se v zahraničí těší vysoké oblibě hlavně díky svým odlišnostem od ostatních 

právních subjektů. Svou povahou se nejvíce blíží nadacím, na rozdíl od nich se vyznačují 

nedostatkem právní subjektivity, avšak vyšší variabilitou účelu zřízení. Účel svěřenského 

fondu nemusí být vždy veřejně prospěšný, což přináší široké spektrum možností využití k 

soukromým účelům, zejména tím, že svěřenské fondy mohou být založeny i na dobu určitou 

ve prospěch určité osoby či rodiny. Největšími výhodami svěřenského fondu jsou, resp. mají 

být anonymita, která může být zakladateli díky svěřenskému fondu poskytnuta, ochrana 

majetku a nízká míra zdanění. Při výčtu přínosů svěřenských fondů obecně je třeba zmínit i 

nižší míru veřejnoprávního dohledu nad svěřenskými fondy. Z těchto důvodů se objevují 

obavy, že tento institut bude zneužit právě pro praní špinavých peněz, daňové úniky či 

korupci.137 

4.6.1 Svěřenecký fond jako investiční fond 

Od výše zmíněného obecného zakotvení institutu svěřeneckého fondu upraveného v 

ustanoveních § 1448 a násl. NOZ,  je nutno rozlišit regulaci svěřeneckého fondu jako fondu 

investičního, jenž je upravena v § 148 a násl. ZISIF. 

Svěřenský fond se jako investiční fond zakládá smlouvou. Jiným právním jednáním není 

možné tento svěřenský fond založit. Právní jednání v souvislosti se založením investičního 

fondu jako svěřenského fondu vyžaduje písemnou formu, jinak je neplatné. 138 Založit 

svěřenský fond jako investiční není možné vyčleněním majetku z fondu kolektivního 

investování. Investiční fond, který se zakládá jako svěřenský fond, může založit více 

zakladatelů. Je-li jich více, rozhodují po vzájemné dohodě, nestanoví-li statut svěřenského 

                                                 
136  HOBZA, Martin. Svěřenské fondy jako fondy investiční. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická 
fakulta, 23 str., 2014. Studentská vědecká a odborná činnost, str. 6 
137 KRETKOVÁ M., Epravo.cz, 93558. Svěřenský fond, výhodný nástroj pro praní špinavých peněz a daňových 
úniků? [online]. [cit. 2015-11-08]. Dostupné z: http://www.epravo.cz/top/clanky/sverensky-fond-vyhodny-
nastroj-pro-prani-spinavych-penez-a-danovych-uniku-93558.html 
138 Soud k této neplatnosti přihlédne i bez návrhu. 
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fondu, že rozhodnutí přijímá jen jeden z nich nebo že se rozhoduje jinak. Jakmile vznikne 

investiční fond jako svěřenský fond, není možné zakladatelské právní jednání prohlásit za 

neplatné ani není možné z tohoto důvodu zrušit jeho zápis v seznamu investičních fondů. Na 

rozhodování o osobě obhospodařovatele, administrátora a depozitáře investičního fondu jako 

svěřenského fondu, na označení investičního fondu jako svěřenského fondu a pro účetnictví 

investičního fondu jako svěřenského fondu se ustanovení vztahující se k podílovému 

fondu 139, použijí obdobně.140 

Ustanovení § 1449 odst. 2 NOZ umožňuje zřídit obecný svěřenský fond i za účelem 

investování. Je tedy nutné vymezit rozdíl mezi svěřenským fondem zřízeným za účelem 

investování a svěřenským fondem jako fondem investičním.  

Podle Hobzova názoru nelze tyto dva pojmy směšovat, ačkoli se zřejmě v praxi budou ve 

většině případů významově překrývat. Obsah pojmu investiční fond je jako terminus 

technicus normován ZISIF, přičemž pouze svěřenský fond naplňující znaky požadované 

tímto zákonem lze považovat také za fond investiční. Zjednodušeně řečeno, ne každý 

soukromý svěřenský fond zřízený za účelem investování ve smyslu ustanovení § 1449 odst. 2 

NOZ bude zároveň fondem investičním ve smyslu příslušných ustanovení ZISIF141, zatímco 

svěřenský fond se statutem investičního fondu dle ZISIF bude vždy též svěřenským fondem 

zřízeným za účelem investování ve smyslu NOZ. Ve výše ilustrovaném případě svěřenského 

fondu se zakladatelem a obmyšleným v jedné osobě je nesporné, že se o investiční fond ve 

smyslu ZISIF nebude jednat, pokud se neuplatní výjimka z požadavku na pluralitu 

kvalifikovaných investorů jako obmyšlených zakotvená ustanovením § 95 odst. 2 ZISIF.142 

Ustanovení občanského zákoníku143 o statutu svěřenského fondu se naopak pro investiční 

fond jako svěřenský fond neužije. Kde občanský zákoník užívá pojem „statut svěřenského 

fondu“, míní se tím pro případ investičního fondu jako svěřenského fondu statut tohoto 

fondu.144 Blíže k rozdílu svěřenského fondu zřízeného za účelem investování a svěřenského 

fondu jako fondu investičního in HOBZA, Martin. Svěřenské fondy jako fondy investiční.145 

                                                 
139 § 104, §107, §114 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění 
pozdějších předpisů 
140 § 148 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 
předpisů 
141 Srov. ust. § 92 v kombinaci s ust. § 95 odst. 1 písm. c) a ust. § 101 písm. b) ZISIF 
142 HOBZA, Martin. Svěřenské fondy jako fondy investiční. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická 
fakulta, 23 str., 2014. Studentská vědecká a odborná činnost, str. 6 
143 § 1452 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
144 § 149 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 
předpisů 
145 HOBZA, Martin. Svěřenské fondy jako fondy investiční. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická 
fakulta, 23 str., 2014. Studentská vědecká a odborná činnost 
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4.6.2 Svěřenský správce 

Investiční fond jako svěřenský fond může mít jen jednoho správce. Správcem může být jen 

ten, kdo má oprávnění obhospodařovat takový investiční fond - obhospodařovatel. 146 

Zakladatel svěřenského fondu nebo osoba, které má být ze svěřenského fondu plněno nesmí 

být svěřenským správcem.147 

V zájmu terminologické přesnosti je vhodné nejprve vyjasnit vzájemnou relaci pojmů 

správce a obhospodařovatel investičního svěřenského fondu. ZISIF zásadně, na rozdíl od 

evropského sekundárního práva148, neoperuje s pojmem správce investičního fondu, nýbrž s 

pojmem obhospodařovatel, kterým je osoba, obhospodařující investiční fond; 

obhospodařováním se pak rozumí mimo jiné správa majetku takového fondu. S ohledem na 

dinitární postavení investičního svěřenského fondu je tak nutné rozlišovat, kdy zákon hovoří 

o správci svěřenského fondu, případně svěřenském správci ve smyslu soukromého práva a 

kdy o obhospodařovateli investičního fondu ve smyslu práva veřejného.149 

Je možno, aby investiční společnost byla, za podmínek vymezených ZISIFem, svěřenským 

správcem i svěřenského fondu, jenž není investičním fondem.150 

4.6.3 Dohled nad správou 

Dohled (v soukromoprávním smyslu) nad spravováním svěřenského fondu, který je 

investičním fondem, provádí obhospodařovatel tohoto fondu, nikoli ten, kdo má právo 

dohledu nad správou svěřenského fondu podle občanského zákoníku. 151 , 152  Dohled (ve 

veřejnoprávním smyslu) pak provádí ČNB.153 

  

                                                 
146  Ustanovení ZISIF o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování 
investičního fondu, tím nejsou dotčena. 
147 Ustanovení § 1454 občanského zákoníku se pro investiční fond jako svěřenský fond nepoužije. 
148 Např. Směrnice AIFMD 
149 HOBZA, Martin. Svěřenské fondy jako fondy investiční. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická 
fakulta, 23 str., 2014. Studentská vědecká a odborná činnost, str. 16 
150 § 150 a § 151 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění 
pozdějších předpisů 
151 Ustanovení § 1465 občanského zákoníku se pro investiční fond jako svěřenský fond nepoužije. 
152 § 152 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 
předpisů 
153§1 odst. 1zákon č. 6/1993 Sb. o České národní bance 
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5 Další	možná	členění	

Tato kapitola představí další možná členění, odlišnosti a možnosti jednotlivých typů 

investičních fondů. Bude pojednáno o statutu, jako o dokumentu určujícím investiční strategii 

fondu, na jejímž základě lze rozlišit taktéž určité typy, dále o samosprávném a 

nesamosprávném fondu, o řídícím a podřízeném fondu a nebude opomenuta ani problematika 

zdanění zisků investičního fondu a od toho se odvíjející typologie. 

5.1 Statut		

Statut fondu je dokument, jenž popisuje investiční strategii fondu, rizika spojená s 

investováním tohoto fondu a další data nezbytná pro investory k náležitému posouzení 

investice, ve formě srozumitelné každému investorovi.154 

Statut musí mít každý investiční fond. Statut investičního fondu vyhotovuje a aktualizuje jeho 

obhospodařovatel.155 

Statut fondu zpravidla obsahuje:156 

a) principy pro hospodaření fondu, 

b) data o historické výkonnosti fondu  

c) rizikovou charakteristiku fondu, 

d) investiční strategii, včetně investičních limitů, 

e) informace nezbytné k identifikaci fondu  

f) informace nezbytné k identifikaci obhospodařovatele, administrátora a depozitáře 

fondu  

g) informace o způsobu pověření jiného výkonem některé činnosti, popřípadě informace 

o pověřeném 

h) informace o poplatcích účtovaných investorům a nákladech placených z majetku 

fondu  

i) informace ohledně podílových listů nebo akcií emitovaných fondem, 

                                                 
154 § 219 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 
předpisů 
155 § 189 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 
předpisů 
156 Tamtéž  - § 220 ZISIF 
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j) informace o výplatě podílů na zisku nebo výnosech, 

k) další informace potřebné pro investory k náležitému posouzení investice. 

Neumožňuje-li povaha některé informace její uvedení ve statutu, uvede se informace, která 

svým významem požadované informaci nejblíže odpovídá. Česká národní banka určuje 

vyhláškou157 požadavky k obsahu a struktuře statutu fondu kolektivního investování, pro 

statut fondu kvalifikovaných investorů tyto požadavky stanoveny nejsou.158 

Údaje uvedené ve statutu musejí být průběžně aktualizovány.159 

Na základě investiční strategie a rizikovosti investic uvedené ve statutu, lze rozlišit příkladně 

tyto typy investičních fondů: fond státních dluhopisů, konzervativní fond, vyvážený fond, 

dynamický fond atd. Toto členění je však spíše ekonomické než právní a značně přesahuje 

možnosti a rozsah této diplomové práce, a proto od bližšího popisu bude upuštěno. 

5.1.1 Statut fondu kolektivního investování 

5.1.1.1 Publikace	statutu	a	jeho	změny	

Statut fondu kolektivního investování a každá jeho aktualizace se publikuje bez zbytečného 

odkladu na webových stránkách tohoto fondu. Publikování změn statutu fondu kolektivního 

investování se realizuje také publikováním nového konsolidovaného znění statutu.160 

5.1.1.2 Současné	publikování	stanov	

Se statutem fondu kolektivního investování, jenž je akciovou společností, se současně 

publikují jeho stanovy. Stanovy není nutné publikovat, je-li ve statutu fondu kolektivního 

investování uvedeno sdělení o tom, že stanovy budou investorovi předloženy na jeho žádost, 

nebo o místě, kde lze do stanov nahlížet161.162 

5.1.1.3 Předložení	statutu	investorovi	na	jeho	žádost	

Administrátor fondu kolektivního investování předloží každému investorovi na jeho vyžádání 

bezplatně aktuální statut tohoto fondu. Půjde-li o podřízený fond, předloží administrátor 

                                                 
157 Vyhláška č. 246/2013 Sb.,  o statutu fondu kolektivního investování 
158 § 220 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 
předpisů 
159 Tamtéž  - § 221 ZISIF 
160 § 222 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 
předpisů 
161 Tento údaj se uvádí za každý členský stát, v němž jsou cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry 
vydávané fondem kolektivního investování veřejně nabízeny. 
162 § 223 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 
předpisů 
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tohoto fondu investorovi na jeho žádost bezplatně i aktuální statut nebo podobný dokument 

jeho řídícího fondu.163 

Statut fondu kolektivního investování se předloží v listinné formě.164 Administrátor fondu 

kolektivního investování předloží každému investorovi statut fondu kolektivního investování 

vždy v listinné formě, jestliže si to investor vyžádá.165 

5.2 Samosprávný	

Samosprávný investiční fond je investiční fond s právní osobností, jenž je na základě 

povolení k činnosti samosprávného investičního fondu uděleného Českou národní bankou 

oprávněn se sám obhospodařovat, eventuálně provádět svou administraci. Samosprávným 

investičním fondem není investiční fond s právní osobností, který má individuální statutární 

orgán, kterým je právnická osoba s oprávněním obhospodařovat tento investiční fond. 

Obhospodařovatelem samosprávného investičního fondu je tento fond. Investiční fond s 

právní osobností nesmí obhospodařovat jiný investiční fond nebo zahraniční investiční 

fond.166 

5.3 Nesamosprávný	

Investiční fond s právní osobností, který má individuální statutární orgán, jímž je právnická 

osoba s oprávněním obhospodařovat tento investiční fond, je oprávněn se obhospodařovat 

prostřednictvím této osoby. Tato právnická osoba je jeho obhospodařovatelem. Má-li 

právnická osoba, která je individuálním statutárním orgánem takového fondu, oprávnění 

provádět též jeho administraci, je investiční fond oprávněn provádět též svou administraci 

prostřednictvím této osoby. Obhospodařovatel nesamosprávného investičního fondu může i 

bez souhlasu tohoto investičního fondu činit na vlastní nebo cizí účet to, co spadá do oboru 

obchodního závodu tohoto investičního fondu.167 

5.4 Řídící	fond	a	podřízený	fond	(Master	–	feeder)	

Investiční fondy lze taktéž dělit podle toho, je-li investiční fond, fondem řídícím nebo 

fondem podřízeným. ZISIF obsáhleji reguluje pouze řídící a podřízený fond kolektivního 

investování a to následovně. 

                                                 
163 Tamtéž  - § 224 ZISIF 
164 Za podmínek stanovených Nařízením Komise (EU) č. 583/2010 lze statut standardního fondu poskytnout na 
nosiči informací, který nemá listinnou podobu, nebo uveřejnit pouze na internetových stránkách tohoto fondu. 
165 § 225 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 
předpisů 
166  § 8 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 
předpisů 
167 Tamtéž  - § 9 ZISIF 
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Fond kolektivního investování je řídícím fondem, jestliže do jeho emitovaných cenných 

papírů a zaknihovaných cenných papírů vloží podřízený fond nejméně 85 % hodnoty svého 

majetku. Analogicky, podřízeným fondem je fond kolektivního investování, jenž vloží 

alespoň 85 % hodnoty svého majetku do cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů 

emitovaných jedním řídícím fondem.168 

Jedná-li se o fond kolektivního investování, je umožněno být řídícím či podřízeným fondem 

podřízeným fondem, pouze akciové společnosti s proměnným základním kapitálem nebo 

otevřenému podílovému fondu. Normy ZISIF regulující organizaci řídícího fondu a 

podřízených fondů se v situaci, že řídící fond nebo podřízený fond tvoří podfondy nebo, 

jedná-li se o zahraniční investiční fond nebo srovnatelnou instituci, užijí na podfond nebo 

srovnatelnou instituci tohoto fondu obdobně.169 

5.4.1 Pravidla investování jako podřízený fond 

Obhospodařovatel podřízeného fondu může vložit až 100 % hodnoty majetku tohoto fondu 

do cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů emitovaných jeho řídícím fondem, za 

těchto okolností:170 

a) uběhla-li lhůta ode dne publikace oznámení o zahájení činnosti jako podřízený 

fond,171 

b) jedná-li se o řídící fond, jenž je zahraničním investičním fondem srovnatelným se 

speciálním fondem, je-li umožněno cenné papíry či zaknihované cenné papíry 

emitované řídícím fondem veřejně nabízet v tuzemsku,  

c) došlo-li ke změně statutu podřízeného fondu tak, že se mu umožní investovat jako 

podřízený fond, 

d) nedochází-li u řídícího fondu k investicím do cenných papírů či do zaknihovaných 

cenných papírů emitovaných podřízenými fondy, 

e) neinvestuje-li řídící fond jako podřízený fond, 

f) došlo-li k zajištění součinnosti mezi auditorem řídícího fondu a auditorem 

podřízeného fondu za účelem náležitého plnění povinností obou auditorů172, 

                                                 
168 § 245 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 
předpisů 
169 Tamtéž  - § 247 ZISIF 
170 § 248 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 
předpisů 
171 Podrobnosti stanoví § 250 odst. 2. zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních 
fondech, ve znění pozdějších předpisů 
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g) došlo-li k zajištění součinnosti mezi depozitářem řídícího fondu a depozitářem 

podřízeného fondu za účelem náležitého plnění povinností obou depozitářů173 a 

h) došlo-li k dohodě s obhospodařovatelem řídícího fondu a administrátorem řídícího 

fondu na pravidlech jednání mezi nimi.174 

Obhospodařovatel podřízeného fondu dohlíží na činnost obhospodařovatele řídícího fondu, 

do jehož cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vložil majetek podřízeného 

fondu. V rámci tohoto dohledu se obhospodařovatel podřízeného fondu spoléhá na data a 

dokumenty dodané mu obhospodařovatelem, depozitářem a auditorem řídícího fondu, nemá-

li oprávněnou pochybnost o jejich správnosti.175 

5.4.2 Sdělení o zahájení činnosti jako podřízený fond 

Došlo-li ke změně statutu fondu kolektivního investování v tom směru, že tomuto fondu je 

umožněno investovat jako podřízený fond nebo do odlišného řídícího fondu než dosud, 

publikuje administrátor tohoto fondu sdělení, které obsahuje: 

a) informace o okolnostech, za nichž se v souvislosti s publikováním tohoto sdělení 

odkoupí jím emitované investiční akcie nebo podílové listy, 

b) informace o dni, ke kterému se předpokládá přesažení limitu ohledně cenných papírů 

a zaknihovaných cenných papírů emitovaných jedním investičním fondem či 

zahraničním investičním fondem, který plyne z právního předpisu regulujícího 

investování investičního fondu a techniky k jeho obhospodařování,  

c) informace o tom, kde lze získat aktuální sdělení klíčových informací podřízeného 

fondu a aktuální sdělení klíčových informací nebo aktuální srovnatelný dokument 

řídícího fondu, a  

d) proklamaci o tom, že byl statut podřízeného fondu takto změněn. 

Prohlášení a informace uvedené v tomto sdělení zároveň s jejich publikováním poskytne 

administrátor podřízeného fondu taktéž jeho podílníkům a akcionářům.176 

 

                                                                                                                                                        
172 Nevyžaduje se, mají-li oba téhož auditora 
173 Nevyžaduje se, mají-li oba téhož depozitáře 
174 Náležitosti a podmínky této dohody blíže upravují ustanovení § 251 až 255 zákona č. 240/2013 Sb., o 
investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů 
175 § 248 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 
předpisů 
176 Tamtéž  - § 249 ZISIF 
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5.4.3 Práva v souvislosti se sdělením o zahájení činnosti jako podřízený fond 

Publikováním sdělení vzniká akcionářům a podílníkům tohoto podřízeného fondu právo na 

odkup jím emitovaného podílového listu a jím emitované investiční akcie bez srážky.177 

Nestanoví-li obhospodařovatel lhůtu delší, zaniká právo na odkup, uplynutím 30 dní ode dne 

této publikace sdělení.178 

5.5 Zdanění	zisků	investičního	fondu	

Nové členění investičních fondů zavedla novela zákona o daních z příjmů,179 jenž rozlišuje 

základní investiční fond se sazbou daně 5 % a „jiné investiční fondy“ se sazbou daně 19 %. 

5.5.1 Základní investiční fond 

Základním investičním fondem se pro účely zákona o daních z příjmů rozumí:180 

a) investiční fond a podfond akciové společnosti s proměnným základním kapitálem podle 

zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy investující v souladu se 

svým statutem více než 90 % hodnoty svého majetku do: 

1. finančních derivátů podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční 

fondy, 

2. nástrojů peněžního trhu, 

3. účastí v kapitálových obchodních společnostech, 

4. cenných papírů vydaných investičním fondem nebo zahraničním investičním 

fondem, 

5. investičních cenných papírů, 

6. práv vyplývajících ze zápisu věcí uvedených v bodech 1 až 5 v evidenci a 

umožňujících oprávněnému přímo nebo nepřímo nakládat s touto hodnotou alespoň 

obdobným způsobem jako oprávněný držitel, 

7. úvěrů a zápůjček poskytnutých investičním fondem, 

8. pohledávek na vyplacení peněžních prostředků z účtu, 

  

                                                 
177 Srazit však lze částku odpovídající účelně vynaloženým nákladům spojeným s odkoupením tohoto cenného 
papíru nebo zaknihovaného cenného papíru. 
178 § 250 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 
předpisů 
179 Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů 
180 § 17b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů  
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b) otevřený podílový fond podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční 

fondy, 

c) investiční fond podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy, 

jehož akcie nebo podílové listy jsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném 

trhu, 

d) zahraniční investiční fond srovnatelný s fondem uvedeným v písmenech a) až c), pokud 

1. má statut nebo dokument srovnatelný se statutem, ze kterého lze zjistit, že se 

jedná o zahraniční fond srovnatelný s fondem uvedeným v písmenech a) až c), a 

2. prokáže, že je obhospodařován na základě oprávnění srovnatelného s oprávněním 

k obhospodařování investičního fondu vydávaného Českou národní bankou a 

obhospodařovatel podléhá dohledu srovnatelnému s dohledem České národní banky, 

3. je jeho domovským státem podle zákona upravujícího investiční společnosti a 

investiční fondy členský stát Evropské unie nebo stát tvořící Evropský hospodářský 

prostor, 

4. prokáže, že se podle práva jeho domovského státu jeho příjmy ani z části 

nepřičítají jiným osobám.  
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6 Komparace	jednotlivých	typů	investičních	fondů	

Tato kapitola tvoří jádro práce pojednávající o jednotlivých typech komparovaných 

investičních fondů a její struktura je koncipována naprosto totožným způsobem pro každý typ 

investičního fondu, tak aby umožnila i díky meta nadpisům jednotlivých odstavců snadné a 

přehledné porovnání napříč jednotlivými typy, které vyúsťuje v přehlednou tabulku (viz 

příloha), v níž jsou jednotlivé diference kontrastovány. 

Komparovány jsou tyto typy investičních fondů: 

Standardní fond  

Speciální fond 

Fond kvalifikovaných investorů 

Kvalifikovaný fond rizikového kapitálu - EuVECA 

Kvalifikovaný fond sociálního podnikání - EuSEF 

Sledované znaky komparativní části jsou tyto: 

 Obhospodařovatel 

 Administrátor 

 Organizační formy 

 Počáteční kapitál obhospodařovatele 

 Počáteční kapitál administrátora 

 Depozitář 

 Hlavní podpůrce 

 Druhy podílů  

 Fondový kapitál 

 Povaha investora 

 Povaha investic  

 Emitování dluhopisů  

 Vytvoření a vznik fondu 

 Veřejné nabízení 

 Výpočet aktuální hodnoty 

 Oceňování majetku a dluhů fondu  

 Majetkové hodnoty, do kterých může fond investovat 

 Techniky k obhospodařování 

 Řídící a podřízený fond 

 Statut 

 Informace, které musí fond poskytnout před investicí 

 Přeměny 

 Likvidace  
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6.1 Standardní	fond	

Standardním fondem je fond kolektivního investování, který naplňuje požadavky směrnice 

2009/65/ES (směrnice UCITS IV) a je jako standardní fond zapsán v příslušném seznamu 

vedeném Českou národní bankou. Standardním fondem může být otevřený podílový fond 

nebo akciová společnost, která emituje akcie, s nimiž je spojeno právo akcionáře na jejich 

odkup na účet společnosti (SICAV). Obhospodařovatel standardního fondu musí být 

současně i jeho administrátorem. Ke schválení a následné změně statutu standardního fondu 

je třeba předchozí souhlas České národní banky, jinak je tato změna neúčinná. Standardní 

fond nemůže změnit svou investiční strategii, nestanoví-li zákon jinak.181 

Obhospodařovatel 

Obhospodařovatelem standardního fondu může být pouze samosprávný investiční fond, jenž 

je tímto standardním fondem, investiční společnost, jenž má oprávnění obhospodařovat 

standardní fondy nebo zahraniční osoba se sídlem v jiném členském státě Evropské unie, jenž 

není srovnatelná se samosprávným investičním fondem s povolením orgánu dohledu tohoto 

státu, oprávněná obhospodařovat zahraniční investiční fondy srovnatelné se standardními 

fondy.182,183  

Administrátor 

Administrátorem standardního fondu muže být jen obhospodařovatel tohoto standardního 

fondu.184 

Organizační formy 

Organizační formy, jež jsou přípustné pro standardní fond, jsou SICAV a otevřený podílový 

fond.  

Počáteční kapitál obhospodařovatele 

Výše počátečního kapitálu obhospodařovatele standardního fondu musí činit nejméně 300 

000 EUR, pro samosprávný investiční fond nebo nejméně 125 000 EUR pro investiční 

                                                 
181 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Standardní fond [online]. [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: 
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_01-Informativni-brozura-investicni-fondy-SF-verze-02.pdf 
182 § 5 odst. 2, zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 
předpisů 
183 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Standardní fond [online]. [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: 
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_01-Informativni-brozura-investicni-fondy-SF-verze-02.pdf 
184  § 40 odst. 2, zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění 
pozdějších předpisů 
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společnost nebo zahraniční osobu, jenž není srovnatelná se samosprávným investičním 

fondem, s povolením orgánu dohledu jiného členského státu.185,186 

Počáteční kapitál administrátora 

Výše počátečního kapitálu administrátora standardního fondu, z důvodu, že obhospodařovatel 

standardního fondu je zároveň i jeho administrátorem, odpovídá požadavkům na výši 

počátečního kapitálu obhospodařovatele standardního fondu.187 

Depozitář 

Depozitářem může být banka, která má sídlo v tuzemsku a zahraniční banka s pobočkou v 

tuzemsku.188 Je-li to uvedeno ve statutu fondu, může jím být také obchodník s cennými 

papíry nebo srovnatelná zahraniční osoba se sídlem v jiném členském státě Evropské unie s 

pobočkou v tuzemsku dodržující nejvyšší kapitálovou přiměřenost.189,190 

Hlavní podpůrce 

Hlavním podpůrcem může být banka, která má sídlo v tuzemsku, zahraniční banka se sídlem 

v členském státě Evropské unie, obchodník s cennými papíry nebo srovnatelná zahraniční 

osoba se sídlem v jiném členském státě Evropské unie dodržující nejvyšší kapitálovou 

přiměřenost nebo zahraniční osoba se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské 

unie, podléhající obezřetnostním požadavkům a dohledu.191,192 

Druhy podílů  

Různé druhy podílů lze stanovit. Je to možné pro akcie i podílové listy.  

Fondový kapitál 

                                                 
185 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Standardní fond [online]. [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: 
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_01-Informativni-brozura-investicni-fondy-SF-verze-02.pdf 
186 § 29, zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 
předpisů 
187 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Standardní fond [online]. [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: 
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_01-Informativni-brozura-investicni-fondy-SF-verze-02.pdf 
188  Přechodná ustanovení k depozitáři standardního fondu - §666, zákona č. 240/2013 Sb., o investičních 
společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů 
189 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Standardní fond [online]. [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: 
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_01-Informativni-brozura-investicni-fondy-SF-verze-02.pdf 
190 Zahraniční banka s pobočkou v tuzemsku, nejdříve ode dne publikovaného ve sdělení Ministerstva financí ve 
Sbírce zákonů (den uplynutí transpoziční lhůty směrnice, kterou se mění směrnice 2009/65/ES, pokud jde o 
činnost depozitáře, pravidla pro odměňování a sankce, tzv. směrnice UCITS V), 
191 § 85 a násled., zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění 
pozdějších předpisů 
192 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Standardní fond [online]. [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: 
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_01-Informativni-brozura-investicni-fondy-SF-verze-02.pdf 
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Výše fondového kapitálu standardního fondu činí nejméně 1 250 000 EUR a musí jí být 

dosaženo do 6 měsíců ode dne vzniku fondu.193 

Povaha investora 

Povaha investora není omezena.  

Povaha investic  

Do standardního fondu lze vložit pouze peněžní prostředky. Nelze plnit vkladovou povinnost 

po částech.194  

Emitování dluhopisů  

Standardní fond může emitovat dluhopis nebo cenný papír anebo zaknihovaný cenný papír, s 

nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky, ale jen za podmínek, za nichž lze přijmout 

na účet tohoto fondu úvěr.195 

Vytvoření a vznik fondu 

Standardní fond jako podílový fond se vytváří dohodou zakladatelů s obhospodařovatelem na 

obsahu statutu nebo přijetím statutu obhospodařovatelem a vzniká zápisem do seznamu 

podílových fondů vedeného Českou národní bankou. Jako SICAV se standardní fond zakládá 

společenskou smlouvou nebo zakladatelskou listinou a přijetím stanov a vzniká zápisem do 

veřejného rejstříku.196  

Veřejné nabízení 

Investice do standardního fondu lze veřejně nabízet, je-li tento fond zapsaný v seznamu, který 

vede Česká národní banka.197 

Výpočet aktuální hodnoty 

Výpočet aktuální hodnoty standardního fondu lze provádět ve lhůtě až 2 týdny. To neplatí, je-

li standardní fond fondem peněžního trhu nebo krátkodobým fond peněžního trhu, kde se 

výpočet provádí každý pracovní den.198 
                                                 
193 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Standardní fond [online]. [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: 
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_01-Informativni-brozura-investicni-fondy-SF-verze-02.pdf 
194 tzv. „capital calls“ 
195  § 206 odst. 2, zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění 
pozdějších předpisů 
196 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Standardní fond [online]. [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: 
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_01-Informativni-brozura-investicni-fondy-SF-verze-02.pdf 
197  § 300, odst.1, zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění 
pozdějších předpisů 
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Oceňování majetku a dluhů fondu  

Majetek a dluhy fondu oceňuje obhospodařovatel, osoba pověřená administrátorem, nebo 

depozitář standardního fondu. Majetek a dluhy se oceňují reálnou hodnotou podle 

mezinárodních účetních standardů.  

Majetkové hodnoty, do kterých může fond investovat 

Majetkové hodnoty, do kterých může standardní fond investovat, jsou investiční cenné 

papíry, nástroje peněžního trhu, cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry emitované 

fondem kolektivního investování nebo srovnatelným zahraničním investičním fondem, 

finanční deriváty, pohledávky na výplatu peněžních prostředků z účtu v tuzemské nebo cizí 

měně a jiné majetkové hodnoty, které netvoří součást majetku z investiční činnosti fondu a 

jsou potřebné k výkonu činnosti fondu.199,200 

Techniky k obhospodařování 

Techniky k obhospodařování standardního fondu, jsou repo obchody a finanční deriváty.201 

Řídící a podřízený fond 

Standardní fond může být řídícím i podřízeným fondem. 

Statut 

Statut standardního fondu obsahuje investiční strategii fondu, popis rizik spojených s 

investováním do fondu a další údaje nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení 

investice. Statut a jeho změny podléhají schválení Českou národní bankou, v případě 

některých změn souhlas není nutný.202 ,203 

Informace, které musí fond poskytnout před investicí 

                                                                                                                                                        
198 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Standardní fond [online]. [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: 
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_01-Informativni-brozura-investicni-fondy-SF-verze-02.pdf 
199 § 3, odst. 1, Nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich 
obhospodařování 
200 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Standardní fond [online]. [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: 
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_01-Informativni-brozura-investicni-fondy-SF-verze-02.pdf 
201 § 30, odst. 1, Nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich 
obhospodařování 
202 § 219 a násled., zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění 
pozdějších předpisů 
203 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Standardní fond [online]. [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: 
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_01-Informativni-brozura-investicni-fondy-SF-verze-02.pdf 
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Informace, které musí standardní fond poskytnout před investicí, jsou informace o 

obhospodařovateli, administrátorovi, hlavním podpůrci, auditorovi, depozitáři a depozitářské 

smlouvě, investiční strategie, aktuální hodnota kapitálu, údaje o pákovém efektu, historická 

výkonnost a podmínky k vydávání a odkupu cenných papírů a zaknihovaných cenných 

papírů.204,205 

Přeměny 

K přeměně je nutné povolení České národní banky. Je možné splynutí speciálního fondu a 

standardního fondu v jeden standardní fond, dvou standardních fondů v jeden standardní 

fond, jakož i standardního fondu a zahraničního investičního fondu srovnatelného se 

standardním fondem. Je možné sloučení speciálního fondu a standardního fondu v jeden 

standardní fond, standardních fondů, jakož i standardního fondu a zahraničního investičního 

fondu srovnatelného se standardním fondem. Dále je možná přeměna podílového fondu na 

SICAV. Nelze převést jmění na společníka standardního fondu ani změnit organizační formu 

standardního fondu. Pro přeměnu podfondu se použijí obdobně ustanovení zákona upravující 

přeměnu podílového fondu.206,207  

Likvidace 

Při zrušení investičního fondu s právní osobností s likvidací platí obdobně ustanovení 

upravující zrušení investiční společnosti s likvidací.208 Likvidátor je jmenován a odvoláván 

Českou národní bankou nebo soud, jde-li o zrušení soudem. Likvidátor musí být zapsán 

v seznamu, který vede Česká národní banka. Při zrušení podílového fondu s likvidací, se 

majetek zpeněží a dluhy splní obhospodařovatel. Administrátor, kterým je v případě 

standardního fondu obhospodařovatel, vypořádá podíly. 209 

 

                                                 
204 § 227 a násled., zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění 
pozdějších předpisů 
205 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Standardní fond [online]. [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: 
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_01-Informativni-brozura-investicni-fondy-SF-verze-02.pdf 
206 § 363 a násled., zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění 
pozdějších předpisů 
207 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Standardní fond [online]. [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: 
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_01-Informativni-brozura-investicni-fondy-SF-verze-02.pdf 
208 § 345 a násled., zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění 
pozdějších předpisů 
209 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Standardní fond [online]. [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: 
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_01-Informativni-brozura-investicni-fondy-SF-verze-02.pdf 
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6.2 Speciální	fond	

Speciálním fondem je fond kolektivního investování, který nenaplňuje požadavky směrnice 

2009/65/ES (směrnice UCITS IV) a není jako standardní fond zapsán v příslušném seznamu 

vedeném Českou národní bankou. Speciálním fondem může být podílový fond nebo akciová 

společnost. Obhospodařovatel speciálního fondu nemusí být současně i jeho administrátorem. 

Speciální fond nemůže změnit investiční strategii, nestanoví-li zákon jinak.210 

Obhospodařovatel 

Obhospodařovatelem speciálního fondu může být pouze samosprávný investiční fond, jenž je 

tímto speciálním fondem, investiční společnost, jenž je oprávněna přesáhnout rozhodný limit 

a která má oprávnění obhospodařovat speciální fondy, zahraniční osoba, která má sídlo ve 

státě, jenž není členským státem Evropské unie a má povolení České národní banky 

opravňující ji k obhospodařování speciálních fondů nebo zahraniční osoba, jenž není 

srovnatelná se samosprávným investičním fondem, s povolením orgánu dohledu jiného 

členského státu Evropské unie oprávněná přesáhnout rozhodný limit.211 

Administrátor 

Administrátor speciálního fondu může být obhospodařovatel, má-li oprávnění provádět 

administraci speciálních fondů, investiční společnost, jenž není obhospodařovatelem a jenž je 

oprávněna provádět administraci speciálních fondů nebo hlavní administrátor, jenž je 

oprávněn provádět administraci speciálních fondů.212 

Organizační formy 

Organizační formy, jež jsou přípustné pro speciální fond, jsou akciová společnost, včetně 

SICAVu a podílový fond.213   

Počáteční kapitál obhospodařovatele 

Výše počátečného kapitálu obhospodařovatele musí činit nejméně 300 000 EUR pro 

samosprávný investiční fond nebo zahraniční osobu, jenž je srovnatelná se samosprávným 

investičním fondem, s povolením České národní banky nebo nejméně 125 000 EUR pro 

investiční společnost nebo zahraniční osobu, která není srovnatelná se samosprávným 

                                                 
210  Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Speciální fond [online]. [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: 
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_02-Informativni-brozura-investicni-fondy-SpF-verze-02.pdf 
211 § 6, odst. 4 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 
předpisů 
212  Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Speciální fond [online]. [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: 
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_02-Informativni-brozura-investicni-fondy-SpF-verze-02.pdf 
213 Podílový fond může být, jak otevřený, tak uzavřený 
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investičním fondem, s povolením České národní banky nebo orgánu dohledu jiného 

členského státu Evropské unie.214,215 

Počáteční kapitál administrátora 

Výše počátečního kapitálu administrátora činí nejméně 50 000 EUR, je-li administrátorem 

hlavní administrátor, nejméně 50 000 EUR, je-li administrátorem investiční společnost, jenž 

není jeho obhospodařovatelem a jenž není oprávněna obhospodařovat fondy kolektivního 

investování nebo nejméně 125 000 EUR, je-li administrátorem jiná investiční společnost, 

jenž není jeho obhospodařovatelem. Je-li administrátorem jeho obhospodařovatel, pak platí 

požadavky na výši počátečního kapitálu obhospodařovatele.216 

Depozitář 

Depozitářem může být banka se sídlem v tuzemsku, zahraniční banka s pobočkou v 

tuzemsku, obchodník s cennými papíry nebo srovnatelná zahraniční osoba se sídlem v jiném 

členském státě Evropské unie s pobočkou v tuzemsku dodržující nejvyšší kapitálovou 

přiměřenost. Může jím být také zahraniční banka se sídlem v jiném členském státě Evropské 

unie bez pobočky umístěné v tuzemsku.217,218 

Hlavní podpůrce 

Hlavním podpůrcem může být banka se sídlem v tuzemsku, zahraniční banka se sídlem v 

jiném členském státě Evropské unie, obchodník s cennými papíry nebo srovnatelná 

zahraniční osoba se sídlem v jiném členském státě Evropské unie dodržující nejvyšší 

kapitálovou přiměřenost nebo zahraniční osoba se sídlem ve státě, který není členským 

státem Evropské unie, podléhající obezřetnostním požadavkům a dohledu.219,220 

Druhy podílů  

                                                 
214  Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Speciální fond [online]. [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: 
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_02-Informativni-brozura-investicni-fondy-SpF-verze-02.pdf 
215 § 29, zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 
předpisů 
 
216  Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Speciální fond [online]. [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: 
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_02-Informativni-brozura-investicni-fondy-SpF-verze-02.pdf 
217Zahraniční banka se sídlem v jiném členském státě Evropské unie bez pobočky umístěné v tuzemsku však 
nejdéle do dne 22. 7. 2017 
218  Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Speciální fond [online]. [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: 
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_02-Informativni-brozura-investicni-fondy-SpF-verze-02.pdf 
219 § 85 a násled., zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění 
pozdějších předpisů 
220  Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Speciální fond [online]. [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: 
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_02-Informativni-brozura-investicni-fondy-SpF-verze-02.pdf 
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Různé druhy podílů, lze stanovit. Je to možné pro akcie i podílové listy. 

Fondový kapitál 

Výše fondového kapitálu speciálního fondu činí nejméně 1 250 000 EUR a musí jí být 

dosaženo do 6 měsíců ode dne vzniku fondu  

Povaha investora 

Povaha investora není omezena. 

Povaha investic  

Do speciálního fondu lze vložit pouze peněžní prostředky. Nelze plnit vkladovou povinnost 

po částech.221  

Emitování dluhopisů 

Speciální fond může emitovat dluhopis nebo cenný papír anebo zaknihovaný cenný papír, s 

nímž je spojeno právo na splacení dlužné částky, ale jen za podmínek, za nichž lze přijmout 

na účet tohoto fondu úvěr.222 

Vytvoření a vznik fondu 

Jako podílový fond se speciální fond vytváří dohodou zakladatele a obhospodařovatele na 

obsahu statutu nebo přijetím statutu obhospodařovatelem a vzniká zápisem do seznamu 

podílových fondů, který vede Česká národní banka. Jako obchodní korporace se speciální 

fond zakládá společenskou smlouvou nebo zakladatelskou listinou nebo přijetím stanov a 

vzniká zápisem do veřejného rejstříku.223 

Veřejné nabízení 

Investice do fondu lze veřejně nabízet, je-li tento fond zapsaný v seznamu, který vede Česká 

národní banka.224 

Výpočet aktuální hodnoty 

                                                 
221 tzv. „capital calls“ nejsou možné 
222  § 206 odst. 2, zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění 
pozdějších předpisů 
223  Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Speciální fond [online]. [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: 
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_02-Informativni-brozura-investicni-fondy-SpF-verze-02.pdf 
224 § 309 a násled., zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění 
pozdějších předpisů 
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Výpočet aktuální hodnoty speciálního fondu lze provádět ve lhůtě až 1 měsíc, a to způsobem 

uvedeným ve statutu nebo zákonem.225,226 

Oceňování majetku a dluhů fondu  

Majetek a dluhy fondu oceňuje obhospodařovatel, administrátor, osoba pověřená 

administrátorem, nebo depozitář speciálního fondu. Majetek a dluhy se oceňují reálnou 

hodnotou podle mezinárodních účetních standardů.227 

Majetkové hodnoty, do kterých může fond investovat 

Majetkové hodnoty, do kterých může speciální fond investovat, jsou investiční cenné papíry, 

nástroje peněžního trhu, cenné papíry nebo zaknihované cenné papíry emitované fondem 

kolektivního investování nebo srovnatelným zahraničním investičním fondem, finanční a 

komoditní deriváty, pohledávky na výplatu peněžních prostředků z účtu v tuzemské nebo cizí 

měně a komodity.228,229 

Techniky k obhospodařování 

Techniky k obhospodařování speciálního fondu jsou repo obchody, finanční deriváty a 

komoditní deriváty. 

Řídící a podřízený fond 

Speciální fond může být řídícím i podřízeným fondem.  

Statut 

Statut speciálního fondu obsahuje investiční strategii, popis rizik a další údaje nezbytné pro 

investory k zasvěcenému posouzení investice. Statut musí být pravidelně aktualizován. Tento 

statut oproti statutu standardního fondu, nepodléhá schválení Českou národní bankou.230,231 

                                                 
225  Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Speciální fond [online]. [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: 
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_02-Informativni-brozura-investicni-fondy-SpF-verze-02.pdf 
226 § 193, odst. 2, písm. b)., zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve 
znění pozdějších předpisů 
227  Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Speciální fond [online]. [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: 
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_02-Informativni-brozura-investicni-fondy-SpF-verze-02.pdf 
228 § 45, odst. 1, Nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich 
obhospodařování 
229  Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Speciální fond [online]. [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: 
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_02-Informativni-brozura-investicni-fondy-SpF-verze-02.pdf 
230 § 219 a násled., zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění 
pozdějších předpisů 
231  Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Speciální fond [online]. [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: 
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_02-Informativni-brozura-investicni-fondy-SpF-verze-02.pdf 
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Informace, které musí fond poskytnout před investicí 

Informace, které musí speciální fond poskytnout před investicí, jsou informace o 

obhospodařovateli, administrátorovi, hlavním podpůrci, auditorovi, depozitáři a depozitářské 

smlouvě. Dále musí být uvedena investiční strategie, aktuální hodnota fondového kapitálu, 

údaje o pákovém efektu, historická výkonnost a podmínky k vydávání a odkupu cenných 

papírů a zaknihovaných cenných papírů.232 

Přeměny 

Lze uskutečnit přeměnu investičního fondu s právní osobností. K přeměně je nutné povolení 

České národní banky.  Je možná přeměna fondu, jenž má právní formu akciové společnosti 

na SICAV a naopak, a to změnou stanov. Je možná přeměna uzavřeného podílového fondu i 

otevřeného podílového fondu na SICAV, je možná přeměna uzavřeného podílového fondu na 

akciovou společnost, jakož i uzavřeného podílového fondu na otevřený podílový fond. Dále 

je možné splynutí dvou speciálních podílových fondů v jeden speciální podílový fond, jakož i 

splynutí speciálního fondu, který je podílovým fondem a standardního fondu, který je 

podílovým fondem ve standardní fond, který je podílovým fondem. Též je možné sloučení 

dvou speciálních podílových fondů, sloučení SICAVu a otevřeného podílového fondu, jakož i 

sloučení speciálního fondu, který je podílovým fondem a standardního fondu, který je 

podílovým fondem, má-li být přejímajícím podílovým fondem standardní fond. Lze přeměnit 

speciální fond na standardní fond, nikoli však naopak. Je možná i přeměna na zahraniční 

investiční fond. Pro přeměnu podfondu SICAVu platí obdobně ustanovení upravující 

přeměnu podílového fondu. Převod jmění na společníka fondu je zakázán. Je však možný 

převod jmění na společníka, jímž je investiční fond.233,234 

Likvidace 

Při zrušení investičního fondu s právní osobností s likvidací platí obdobně ustanovení 

upravující zrušení investiční společnosti s likvidací.235 Likvidátor je jmenován a odvoláván 

Českou národní bankou nebo soudem, jde-li o zrušení soudem. Likvidátor musí být zapsán v 

                                                 
232  Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Speciální fond [online]. [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: 
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_02-Informativni-brozura-investicni-fondy-SpF-verze-02.pdf 
233 § 363 a násled., zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění 
pozdějších předpisů 
234  Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Speciální fond [online]. [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: 
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_02-Informativni-brozura-investicni-fondy-SpF-verze-02.pdf 
235 § 345 a násled., zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění 
pozdějších předpisů 
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seznamu vedeném Českou národní bankou. Při zrušení podílového fondu s likvidací se 

majetek zpeněží a dluhy splní obhospodařovatel. Administrátor vypořádá podíly.236 

 

6.3 Fond	kvalifikovaných	investorů	

Fond kvalifikovaných investorů je určen pouze pro kvalifikované investory. Kvalifikovaným 

investorem je institucionální investor, profesionální zákazník a jiná osoba, jenž vložila do 

fondů kvalifikovaných investorů obhospodařovaných týmž obhospodařovatelem alespoň 

částku 125 000 EUR nebo její ekvivalent a učinila prohlášení investora. (blíže viz Povaha 

investora níže).237 

Mohou existovat také entity238, které de facto vykonávají činnost fondu kvalifikovaných 

investorů, ale nejsou fondem kvalifikovaných investorů de iure. Tyto entity však nejsou 

investičními fondy, musejí být zapsány do seznamu239 a nemohou těžit ze zvláštních variant 

právních forem, používat chráněný název (např. „investiční fond“) či využívat zvláštního 

daňového režimu pro investiční fondy.240 

Obhospodařovatel 

Obhospodařovatelem fondu kvalifikovaných investorů může být pouze samosprávný 

investiční fond, jenž je fondem kvalifikovaných investorů, investiční společnost, jenž má 

oprávnění obhospodařovat fondy kvalifikovaných investorů, zahraniční osoba, se sídlem ve 

státě, jenž není členským státem Evropské unie a získala povolení České národní banky, na 

základě něhož je oprávněna obhospodařovat fondy kvalifikovaných investorů nebo 

zahraniční osoba, jenž není srovnatelná se samosprávným investičním fondem, a 

s oprávněním vydaným dohledovým orgánem jiného členského státu přesáhnout rozhodný 

limit.241,242 

                                                 
236  Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Speciální fond [online]. [cit. 2015-04-11]. Dostupné z: 
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_02-Informativni-brozura-investicni-fondy-SpF-verze-02.pdf 
237 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Fond kvalifikovaných investorů [online]. [cit. 2015-04-11]. 
Dostupné z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_06-Informativni-brozura-investicni-fondy-FKvI-
verze-02.pdf 
238 § 15, zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 
předpisů 
239 § 596 písm. f) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění 
pozdějších předpisů 
240 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Fond kvalifikovaných investorů [online]. [cit. 2015-04-11]. 
Dostupné z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_06-Informativni-brozura-investicni-fondy-FKvI-
verze-02.pdf 
241 § Obhospodařovatele fondů kvalifikovaných investorů neoprávněných přesáhnout rozhodný limit upravuje 
§ 28, zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů 
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Administrátor 

Administrátor fondu kvalifikovaných investorů může být pouze obhospodařovatel, má-li 

oprávnění provádět administraci fondů kvalifikovaných investorů, investiční společnost, jenž 

není obhospodařovatelem a jenž má oprávnění provádět administraci fondů kvalifikovaných 

investorů nebo hlavní administrátor, jenž má oprávnění provádět administraci fondů 

kvalifikovaných investorů.243,244 

Organizační formy 

Organizační formy, jež jsou přípustné pro fond kvalifikovaných investorů, jsou komanditní 

společnost245, počítaje v to i komanditní společnosti na investiční listy, společnost s ručením 

omezeným, počítaje v to i společnost s ručením omezeným vydávající kmenové listy, akciová 

společnost, počítaje v to i SICAV, družstvo, včetně evropské družstevní společnosti, 

evropská společnost, podílový fond246  a svěřenský fond.247 

Počáteční kapitál obhospodařovatele 

Výše počátečního kapitálu obhospodařovatele, fondu kvalifikovaných investorů musí činit 

nejméně 50 000 EUR pro samosprávný investiční fond nebo investiční společnost jako 

obhospodařovatele, jenž není oprávněn přesáhnout rozhodný limit, nejméně 125 000 EUR 

pro jinou investiční společnost nebo nejméně 300 000 EUR pro jiný samosprávný investiční 

fond.248  

Počáteční kapitál administrátora  

Jde-li o administrátora fondu kvalifikovaných investorů, který je zároveň jeho 

obhospodařovatel, platí požadavky na výši počátečního kapitálu obhospodařovatele.  Je-li 

administrátorem hlavní administrátor, činí výše počátečního kapitálu nejméně 50 000 EUR. 

Je-li administrátorem fondu kvalifikovaných investorů investiční společnost, jenž není jeho 

                                                                                                                                                        
242 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Fond kvalifikovaných investorů [online]. [cit. 2015-04-11]. 
Dostupné z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_06-Informativni-brozura-investicni-fondy-FKvI-
verze-02.pdf 
243  Administrátora fondů kvalifikovaných investorů neoprávněných přesáhnout rozhodný limit upravuje § 56, 
zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů 
244 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Fond kvalifikovaných investorů [online]. [cit. 2015-04-11]. 
Dostupné z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_06-Informativni-brozura-investicni-fondy-FKvI-
verze-02.pdf 
245 Pouze však s jedním komplementářem 
246 Jak otevřený, tak i uzavřený. 
247 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Fond kvalifikovaných investorů [online]. [cit. 2015-04-11]. 
Dostupné z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_06-Informativni-brozura-investicni-fondy-FKvI-
verze-02.pdf 
248 § 29, zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 
předpisů 
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obhospodařovatelem a jenž nemá oprávnění obhospodařovat fondy kolektivního investování, 

činí výše počátečního kapitálu nejméně 50 000 EUR. Je-li administrátorem jiná investiční 

společnost, která není jeho obhospodařovatelem, činí výše nejméně 125 000 EUR.249 

Depozitář 

Depozitářem může být banka, která má sídlo v tuzemsku, zahraniční banka s pobočkou v 

tuzemsku, obchodník s cennými papíry nebo srovnatelná zahraniční osoba se sídlem v jiném 

členském státě Evropské unie s pobočkou v tuzemsku a která dodržuje nejvyšší kapitálovou 

přiměřenost, notář při splnění podmínek podle § 84 ZISIF a zahraniční banka se sídlem v 

jiném členském státě bez pobočky umístěné v tuzemsku.250,251 

Hlavní podpůrce 

Hlavní podpůrcem může být banka, která má sídlo v tuzemsku, zahraniční banka se sídlem v 

jiném členském státě Evropské unie, obchodník s cennými papíry nebo srovnatelná 

zahraniční osoba se sídlem v jiném členském státě Evropské unie a která dodržuje nejvyšší 

kapitálovou přiměřenost nebo zahraniční osoba se sídlem ve státě, který není členským 

státem Evropské unie, a která podléhá dohledu a splňuje obezřetnostní požadavky.252 253 

Druhy podílů  

Různé druhy podílů lze stanovit. Je to možné pro akcie, investiční listy, podíly ve společnosti 

s ručením omezeným254, družstevní podíly a podílové listy.  

Fondový kapitál 

Výše fondového kapitálu fondu kvalifikovaných investorů činí nejméně 1 250 000 EUR a 

musí jí být dosaženo do 12 měsíců od vzniku fondu, nebo nejméně 1 000 000 EUR a musí ji 

být dosaženo ve lhůtě stanovené ve statutu a ve společenské smlouvě, je-li fondem, který dle 

svého statutu vloží více než 90 % hodnoty svého majetku do cenných papírů nebo 

                                                 
249 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Fond kvalifikovaných investorů [online]. [cit. 2015-04-11]. 
Dostupné z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_06-Informativni-brozura-investicni-fondy-FKvI-
verze-02.pdf 
250 Zahraniční banka se sídlem v jiném členském státě Evropské unie bez pobočky umístěné v tuzemsku však 
nejdéle do dne 22. 7. 2017.  
251 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Fond kvalifikovaných investorů [online]. [cit. 2015-04-11]. 
Dostupné z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_06-Informativni-brozura-investicni-fondy-FKvI-
verze-02.pdf 
252 § 85 a násled., zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění 
pozdějších předpisů 
253 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Fond kvalifikovaných investorů [online]. [cit. 2015-04-11]. 
Dostupné z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_06-Informativni-brozura-investicni-fondy-FKvI-
verze-02.pdf 
254 Včetně podílů představovaných kmenovými listy. 
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zaknihovaných cenných papírů reprezentujících podíl na obchodní korporaci nebo na jiné 

právnické osobě, účastí v obchodních korporacích nebo jiných právnických osobách nebo 

práv duševního vlastnictví.255 

Povaha investora 

Investovat do fondu kvalifikovaných investorů může pouze kvalifikovaný investor, kterým se 

rozumí institucionální investor, profesionální zákazník256, jiná osoba, jenž vložila do fondů 

kvalifikovaných investorů obhospodařovaných týmž obhospodařovatelem nejméně částku 

125 000 EUR a prohlásila, že si je vědoma rizik spojených s investováním do tohoto 

fondu.257  

Povaha investic  

Do fondu kvalifikovaných investorů lze vložit peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné 

věci. Vkladovou povinnost je možné plnit po částech258. 

Emitování dluhopisů 

Emitování dluhopisů není zakázáno. 

Vytvoření a vznik fondu 

Fond kvalifikovaných investorů jako podílový fond lze vytvořit dohodou zakladatele a 

obhospodařovatele na obsahu statutu nebo přijetím statutu obhospodařovatelem. Vzniká 

zápisem do seznamu podílových fondů vedeného Českou národní bankou. Fond 

kvalifikovaných investorů jako svěřenský fond lze vytvořit na základě svěřenské smlouvy. 

Vzniká přijetím pověření k jeho správě. Fond kvalifikovaných investorů se jako obchodní 

korporace zakládá společenskou smlouvou, zakladatelskou listinou nebo přijetím stanov a 

vzniká zápisem do veřejného rejstříku. Fond kvalifikovaných investorů se jako evropská 

společnost zakládá fúzí, jako holdingová evropská společnost, jako dceřiná evropská 

                                                 
255 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Fond kvalifikovaných investorů [online]. [cit. 2015-04-11]. 
Dostupné z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_06-Informativni-brozura-investicni-fondy-FKvI-
verze-02.pdf 
256 Podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (či srovnatelného zahraničního). 
257 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Fond kvalifikovaných investorů [online]. [cit. 2015-04-11]. 
Dostupné z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_06-Informativni-brozura-investicni-fondy-FKvI-
verze-02.pdf 
258 tzv. „capital calls“ 
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společnost nebo přeměnou stávající akciové společnosti a vzniká zápisem do veřejného 

rejstříku.259 

Veřejné nabízení 

Investice do fondu kvalifikovaných investorů lze veřejně nabízet, pokud je fond zapsaný v 

seznamu České národní banky, Investorem se však může stát jen kvalifikovaný investor, na 

což musí být výslovně při nabízení poukázáno.  

Výpočet aktuální hodnoty 

Výpočet aktuální hodnoty fond kvalifikovaných investorů lze provádět ve lhůtě až 1 rok260, a 

to způsobem určeným ve statutu261 nebo zákonem. 

Oceňování majetku a dluhů fondu  

Majetek a dluhy fondu oceňuje obhospodařovatel, administrátor, osoba pověřená 

administrátorem, nebo depozitář. Oceňuje se reálnou hodnotou podle mezinárodních účetních 

standardů.262 

Majetkové hodnoty, do kterých může fond investovat 

Majetkové hodnoty, do kterých může fond kvalifikovaných investorů investovat, nejsou 

omezeny, musí však být uvedeny ve statutu. 

Výjimky z investičních limitů 

Investiční limity se neaplikují na fond, u kterého hodnota fondového kapitálu převyšuje 100 

000 000 EUR, a to za podmínky jiného zabezpečení diverzifikace rizika. Dále se investiční 

limity neaplikují na fond, jehož investorem je stát, mezinárodní organizace nebo právnická 

osoba podřízená ústřednímu orgánu státní správy. Investiční limity se také neaplikují po dobu 

12 měsíců od vzniku fondu nebo jedná-li se o fond, jehož depozitářem může být notář, pak po 

dobu 36 měsíců. Investiční limity ohledně účasti v jedné právnické osobě, investování do 

některých cenných papírů nebo zaknihovaných cenných papírů ohledně investic do jiného 

fondu kvalifikovaných investorů se neaplikují na fond, který investuje jako „feeder“ fond. 

                                                 
259 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Fond kvalifikovaných investorů [online]. [cit. 2015-04-11]. 
Dostupné z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_06-Informativni-brozura-investicni-fondy-FKvI-
verze-02.pdf 
260 Až 2 roky, investuje-li do nemovitostí a účastí v nemovitostních společnostech. 
261 Nejde-li o podílové listy nebo investiční akcie. 
262 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Fond kvalifikovaných investorů [online]. [cit. 2015-04-11]. 
Dostupné z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_06-Informativni-brozura-investicni-fondy-FKvI-
verze-02.pdf 
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Investiční limity se neaplikují i na pohledávky na výplatu peněžních prostředků z účtu v 

tuzemské nebo cizí měně za jednou z osob uvedených v § 72 odst. 2 ZISIF. 

Techniky k obhospodařování 

Techniky k obhospodařování jsou repo obchody a deriváty, které mohou být dle statutu 

sjednány na účet fondu. 

Řídící a podřízený fond 

Strukturu je možné využít pouze v případě, že je tak určeno ve statutu. 

Statut 

Statut fondu kvalifikovaných investorů nemusí být schválen Českou národní bankou. 

Obsahuje investiční strategii, popis rizik a další informace nezbytné pro investory k 

zasvěcenému posouzení investice. Statut musí být průběžně aktualizován.263 

Informace, které musí fond poskytnout před investicí 

Informace, které musí fond kvalifikovaných investorů poskytnout, má-li obhospodařovatel 

fondu oprávnění přesáhnout rozhodný limit, jsou informace o obhospodařovateli, 

administrátorovi, depozitáři a depozitářské smlouvě, hlavním podpůrci, auditorovi, investiční 

strategie, údaje o pákovém efektu, aktuální hodnota kapitálu, historická výkonnost a 

podmínky k vydávání a odkupu cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů.  

Přeměny 

K přeměně není nutné povolení České národní banky. Je možné uskutečnit změnu investiční 

strategie. Lze přeměnit investiční fond s právní osobností. Převod jmění na společníka fondu 

není povolen. Lze však uskutečnit převod jmění na společníka, kterým je fond. Splynutí dvou 

podílových fondů kvalifikovaných investorů v jeden podílový fond kvalifikovaných investorů 

je možné. Sloučení dvou podílových fondů kvalifikovaných investorů je taktéž možné. Dále 

je možná změna fondu, který je akciovou společností, na SICAV, a to změnou stanov. Je 

možná přeměna otevřeného i uzavřeného podílového fondu na SICAV. Je možná i přeměna 

uzavřeného podílového fondu na akciovou společnost, která není SICAV. Též je možná 

                                                 
263 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Fond kvalifikovaných investorů [online]. [cit. 2015-04-11]. 
Dostupné z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_06-Informativni-brozura-investicni-fondy-FKvI-
verze-02.pdf 
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přeměna podle zákona o přeměnách264. Lze provést i přeměnu na zahraniční investiční fond.. 

Pro přeměnu podfondu platí obdobně ustanovení o přeměně podílového fondu.265 

Likvidace 

Při zrušení investičního fondu s právní osobností s likvidací platí obdobně ustanovení o 

zrušení investiční společnosti s likvidací.266 Likvidátor je jmenován a odvoláván Českou 

národní bankou nebo soudem, jedná-li se o zrušení soudem. Likvidátor musí být zapsán 

v seznamu, jejž vede Česká národní banka. Při zrušení podílového fondu s likvidací se 

majetek fondu zpeněží a dluhy splní obhospodařovatel. Administrátor vypořádá podíly. Při 

zrušení svěřenského fondu, správce vydá majetek tomu, kdo na něj má právo.267 

 

6.4 Kvalifikovaný	fond	rizikového	kapitálu	‐	EuVECA	

Investiční fond, který používá označení „EuVECA“ musí investovat alespoň 70 % vkladů 

nebo jiných investic svých společníků (včetně nesplacených) do tzv. kvalifikovaných 

investic 268 . Z hlediska českého práva je tento fond považován za fond kvalifikovaných 

investorů. Řídí se především nařízením č. 345/2013. V oblastech, které neupravuje nařízení č. 

345/2013, se použije podpůrně zákon o investičních společnostech a investičních fondech a 

nařízení vlády o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování.269 

Obhospodařovatel 

Obhospodařovatel tohoto fondu nesmí být oprávněn přesáhnout rozhodný limit, může však 

být oprávněn obhospodařovat standardní fondy. Obhospodařovatel tohoto fondu má výhodu 

tzv. evropského pasu a je oprávněn používat jinak chráněné označení „EuVECA“.270 

                                                 
264 Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů 
265 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Fond kvalifikovaných investorů [online]. [cit. 2015-04-11]. 
Dostupné z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_06-Informativni-brozura-investicni-fondy-FKvI-
verze-02.pdf 
266 § 345 a násled., zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění 
pozdějších předpisů 
267 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Fond kvalifikovaných investorů [online]. [cit. 2015-04-11]. 
Dostupné z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_06-Informativni-brozura-investicni-fondy-FKvI-
verze-02.pdf 
268 čl. 3 písm. e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového 
kapitálu 
269 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Kvalifikovaný fond rizikového kapitálu [online]. [cit. 2015-
04-11]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_07-Informativni-brozura-investicni-
fondy-EuVECA-verze-03.pdf 
270 čl. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového kapitálu 
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Obhospodařovatelem EuVECA fondu může být pouze samosprávný investiční fond, který je 

tímto  EuVECA fondem, investiční společnost, která není oprávněná přesáhnout rozhodný 

limit a jenž má oprávnění obhospodařovat EuVECA fondy a zahraniční osoba, jenž není 

srovnatelná se samosprávným investičním fondem, registrovaná v jiném členském státě 

Evropské unie a oprávněná obhospodařovat EuVECA fondy.271,272 

Administrátor 

Administrátorem  EuVECA fondu může být jen obhospodařovatel, který je oprávněn 

provádět administraci fondů kvalifikovaných investorů, jiná investiční společnost, která má 

oprávnění provádět administraci fondů kvalifikovaných investorů nebo hlavní administrátor, 

jenž je oprávněn provádět administraci fondů kvalifikovaných investorů.273 

Organizační formy 

Organizační formy, jež jsou přípustné pro EuVECA fond, jsou komanditní společnost274, 

společnost s ručením omezeným 275 , akciová společnost, SICAV, družstvo, evropská 

družstevní společnost, evropská společnost, podílový fond 276 a svěřenský fond.277 

Počáteční kapitál obhospodařovatele 

Výše počátečního kapitálu obhospodařovatele činí pro samosprávný investiční fond nejméně 

50 000 EUR, pro investiční společnost neoprávněnou obhospodařovat standardní fondy 

nejméně 50 000 EUR a pro jinou investiční společnost nejméně 125 000 EUR.278 

Počáteční kapitál administrátora 

Jde-li o administrátora EuVECA fondu, který je zároveň jeho obhospodařovatelem, platí 

požadavky na výši počátečního kapitálu obhospodařovatele.  Je-li administrátorem hlavní 

administrátor, činí výše počátečního kapitálu nejméně 50 000 EUR. Je-li administrátorem 

                                                 
271 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Kvalifikovaný fond rizikového kapitálu [online]. [cit. 2015-
04-11]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_07-Informativni-brozura-investicni-
fondy-EuVECA-verze-03.pdf 
272 Český překlad Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 používá pojem „Správce“. 
273 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Kvalifikovaný fond rizikového kapitálu [online]. [cit. 2015-
04-11]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_07-Informativni-brozura-investicni-
fondy-EuVECA-verze-03.pdf 
274 včetně komanditní společnosti na investiční listy, 
275 včetně společnosti s ručením omezeným vydávající kmenové listy 
276 podílový fond může být, jak otevřený, tak uzavřený 
277 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Kvalifikovaný fond rizikového kapitálu [online]. [cit. 2015-
04-11]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_07-Informativni-brozura-investicni-
fondy-EuVECA-verze-03.pdf 
278 § 29, zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 
předpisů 
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EuVECA fondu, investiční společnost, která není oprávněna přesáhnout rozhodný limit ani 

obhospodařovat standardní fondy, činí výše počátečního kapitálu nejméně 50 000 EUR. Je-li 

administrátorem jiná investiční společnost, činí výše nejméně 125 000 EUR.279 

Depozitář 

Depozitář může být banka, která má sídlo v tuzemsku, zahraniční banka se sídlem v členském 

státě Evropské unie s pobočkou v tuzemsku, obchodník s cennými papíry nebo srovnatelná 

zahraniční osoba se sídlem v jiném členském státě Evropské unie s pobočkou v tuzemsku, 

dodržující nejvyšší kapitálovou přiměřenost, notář při splnění podmínek podle § 84 zákona 

ZISIF a zahraniční banka se sídlem v jiném členském státě Evropské unie bez pobočky 

umístěné v tuzemsku.280 

Hlavní podpůrce 

Hlavní podpůrcem může být banka, která má sídlo v tuzemsku, zahraniční banka se sídlem v 

členském státě Evropské unie, obchodník s cennými papíry nebo srovnatelná zahraniční 

osoba se sídlem v jiném členském státě Evropské unie dodržující nejvyšší kapitálovou 

přiměřenost, zahraniční osoba se sídlem ve státě, který není členským státem Evropské unie, 

a která podléhá dohledu a splňuje obezřetnostní požadavky.281 

Druhy podílů  

Různé druhy podílů lze stanovit. Je to možné pro akcie, investiční listy, podíly ve společnosti 

s ručením omezeným282, družstevní podíly a podílové listy. 

Fondový kapitál 

Výše fondového kapitálu EuVECA fondu činí nejméně 1 250 000 EUR a musí jí být 

dosaženo do 12 měsíců ode dne vzniku fondu, nebo nejméně 1 000 000 EUR a musí jí být 

dosaženo ve lhůtě určené ve statutu a ve společenské smlouvě, jde-li o fond, který podle 

svého statutu vloží více než 90 % hodnoty svého majetku do cenných papírů nebo 

zaknihovaných cenných papírů reprezentujících podíl na obchodní společnosti nebo na jiné 

                                                 
279 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Kvalifikovaný fond rizikového kapitálu [online]. [cit. 2015-
04-11]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_07-Informativni-brozura-investicni-
fondy-EuVECA-verze-03.pdf 
280 Zahraniční banka se sídlem v jiném členském státě Evropské unie bez pobočky umístěné v tuzemsku však 
nejdéle do dne 22. 7. 2017.  
281 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Kvalifikovaný fond rizikového kapitálu [online]. [cit. 2015-
04-11]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_07-Informativni-brozura-investicni-
fondy-EuVECA-verze-03.pdf 
282 včetně podílů představovaných kmenovými listy 
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právnické osobě, účastí v obchodních korporacích nebo jiných právnických osobách nebo 

práv duševního vlastnictví.283 

Povaha investora 

Investovat do EuVECA fondu může pouze kvalifikovaný investor, tedy profesionální 

zákazník284, včetně osoby, která může být profesionálním zákazníkem na žádost, jiná osoba, 

jejíž investice je ekvivalentem minimálně 100 000 EUR a písemně prohlásí, že si je vědoma 

rizik s investicí spojených a dále vedoucí pracovník, ředitel nebo zaměstnanec zapojený do 

řízení obhospodařovatele.285 

Povaha investic 

Do EuVECA fondu lze vložit peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci. Vkladovou 

povinnost je možné plnit po částech.286 

Emitování dluhopisů 

Emitování dluhopisů není zakázáno. Zadlužit se (například i prostřednictvím dluhopisů) je 

však možno jen do výše nesplacených vkladů.  

Vytvoření a vznik fondu 

EuVECA fond jako podílový fond se vytváří dohodou zakladatele a obhospodařovatele na 

obsahu statutu nebo přijetím statutu obhospodařovatelem. Vzniká zápisem do seznamu 

podílových fondů vedeného Českou národní bankou. Jako svěřenský fond se EuVECA fond 

vytváří na základě smlouvy a vzniká přijetím pověření k jeho správě. Jako obchodní 

korporace se EuVECA fond zakládá společenskou smlouvou, zakladatelskou listinou nebo 

přijetím stanov a vzniká zápisem do veřejného rejstříku. Jako evropská společnost se 

EuVECA fond zakládá fúzí, jako holdingová evropská společnost, jako dceřiná evropská 

společnost nebo přeměnou stávající akciové společnosti a vzniká zápisem do veřejného 

rejstříku.287 

                                                 
283 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Kvalifikovaný fond rizikového kapitálu [online]. [cit. 2015-
04-11]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_07-Informativni-brozura-investicni-
fondy-EuVECA-verze-03.pdf 
284 Podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (či srovnatelného zahraničního). 
285 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Kvalifikovaný fond rizikového kapitálu [online]. [cit. 2015-
04-11]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_07-Informativni-brozura-investicni-
fondy-EuVECA-verze-03.pdf 
286 tzv. „capital calls“ 
287 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Kvalifikovaný fond rizikového kapitálu [online]. [cit. 2015-
04-11]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_07-Informativni-brozura-investicni-
fondy-EuVECA-verze-03.pdf 
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Veřejné nabízení 

Investice do fondu lze veřejně nabízet, pokud je tento fond zapsaný v seznamu České národní 

banky. Investorem se však může stát jen kvalifikovaný investor, na což musí být při nabízení 

výslovně poukázáno.288,289 

Výpočet aktuální hodnoty 

Výpočet aktuální hodnoty kvalifikovaného fondu rizikového kapitálu lze provádět ve lhůtě až 

1 rok290, způsobem určeným ve statutu291 nebo zákonem. 

Oceňování majetku a dluhů fondu 

Pravidla pro oceňování aktiv musí být zahrnuta ve statutu nebo zakládacích dokumentech 

fondu a musí zajišťovat náležitý a transparentní postup oceňování. Pro oceňování dluhů 

fondu platí obecná úprava. Používané postupy pro oceňování musí zajišťovat náležité ocenění 

aktiv a výpočet hodnoty aktiv minimálně na ročním základě.292 

Majetkové hodnoty, do kterých může fond investovat 

Majetkové hodnoty, do kterých může EuVECA fond investovat, jsou kapitálové nebo 

kvazikapitálové nástroje, které jsou emitovány:  

- podnikem kvalifikovaným pro portfolio293 a nabyty přímo fondem od tohoto podniku,  

- podnikem kvalifikovaným pro portfolio výměnou za kapitálový cenný papír vydaný tímto 

podnikem nebo  

- podnikem, jehož je podnik kvalifikovaný pro portfolio většinově vlastněnou dceřinou 

společností, a které jsou nabyty fondem výměnou za kapitálový nástroj vydaný podnikem 

kvalifikovaným pro portfolio  

                                                 
288 § 296, zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 
předpisů 
289 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Kvalifikovaný fond rizikového kapitálu [online]. [cit. 2015-
04-11]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_07-Informativni-brozura-investicni-
fondy-EuVECA-verze-03.pdf 
290 Až 2 roky, investuje-li do nemovitostí a účastí v nemovitostních společnostech. 
291 Nejde-li o podílové listy nebo investiční akcie. 
292 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Kvalifikovaný fond rizikového kapitálu [online]. [cit. 2015-
04-11]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_07-Informativni-brozura-investicni-
fondy-EuVECA-verze-03.pdf 
293 čl. 3 písm. d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového 
kapitálu 
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Dále podílové jednotky nebo akcie jednoho nebo více jiných EuVECA fondů, za 

předpokladu, že tyto fondy samy neinvestovaly více než 10 % z celkových vkladů do svého 

kapitálu a svého nesplaceného upsaného kapitálu do takovýchto fondů, zajištěné nebo 

nezajištěné úvěry, které tento fond poskytl podniku kvalifikovanému pro portfolio, v němž 

tento fond již drží kvalifikované investice, za předpokladu, že se na tyto úvěry nepoužije více 

než 30 % z celkových vkladů do kapitálu a nesplaceného upsaného kapitálu tohoto fondu, 

podíly v podniku kvalifikovaném pro portfolio nabyté od stávajících společníků tohoto 

podniku a jiné majetkové hodnoty uvedené ve statutu.294,295 

Techniky k obhospodařování 

Techniky k obhospodařování jsou repo obchody a deriváty. EuVECA fond, ale nesmí 

zvyšovat expozici, tedy používat pákový efekt, nad rámec upsaného kapitálu. 

Řídící a podřízený fond 

EuVECA fond může být podřízeným i řídícím fondem jiného EuVECA fondu. 

Statut 

EuVECA fond musí mít statut, který obsahuje investiční strategii, popis rizik a další údaje 

nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice. Statut musí být pravidelně 

aktualizován. Statut nepodléhá schválení Českou národní bankou.296,297 

Informace, které musí fond poskytnout před investicí 

Informace, které musí EuVECA fond poskytnout před investicí, jsou údaje o 

obhospodařovateli a o dalších poskytovatelích služeb, výši kapitálu, popis investiční 

strategie, popis rizikového profilu fondu, popis metod oceňování, popis stanovení odměny 

obhospodařovateli, popis nákladů a jejich maximální výše, dosavadní finanční výsledky, 

                                                 
294 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Kvalifikovaný fond rizikového kapitálu [online]. [cit. 2015-
04-11]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_07-Informativni-brozura-investicni-
fondy-EuVECA-verze-03.pdf 
295 čl. 3 písm. e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 345/2013 o evropských fondech rizikového 
kapitálu 
296 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Kvalifikovaný fond rizikového kapitálu [online]. [cit. 2015-
04-11]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_07-Informativni-brozura-investicni-
fondy-EuVECA-verze-03.pdf 
297 § 288 a § 289, zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění 
pozdějších předpisů 



68 

služby poskytované nebo zajišťované podnikům v portfoliu a popis procedur, jakými lze 

změnit investiční strategii.298 

Přeměny 

K přeměně není nutné povolení České národní banky. Je možné uskutečnit změnu investiční 

strategie. Lze přeměnit investiční fond s právní osobností. Převod jmění na společníka fondu 

není povolen.299 Je však možný převod jmění na společníka, jímž je fond. Je možné splynutí 

dvou podílových fondů kvalifikovaných investorů v jeden podílový fond kvalifikovaných 

investorů. Sloučení dvou podílových fondů kvalifikovaných investorů je možné. Dále je 

možná změna fondu, který je akciovou společností, na SICAV, a to změnou stanov. Je možná 

přeměna otevřeného i uzavřeného podílového fondu na SICAV. Je možná přeměna 

uzavřeného podílového fondu na akciovou společnost, která není SICAV. Lze provést i 

přeměnu na zahraniční investiční fond. Pro přeměnu podfondu platí obdobně ustanovení o 

přeměně podílového fondu.300 

Likvidace 

Při zrušení investičního fondu s právní osobností s likvidací platí obdobně ustanovení 

upravující zrušení investiční společnosti s likvidací.301 Likvidátor je jmenován a odvoláván 

Českou národní bankou nebo soudem, jde-li o zrušení soudem. Likvidátor musí být zapsán 

v seznamu, jejž vede Česká národní banka. Při zrušení podílového fondu s likvidací se 

majetek zpeněží a dluhy splní obhospodařovatel. Administrátor vypořádá podíly. Při zrušení 

svěřenského fondu, správce vydá majetek tomu, kdo na něj má právo.302 

 

                                                 
298 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Kvalifikovaný fond rizikového kapitálu [online]. [cit. 2015-
04-11]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_07-Informativni-brozura-investicni-
fondy-EuVECA-verze-03.pdf 
299 § 364 písm. a), zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění 
pozdějších předpisů 
300 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Kvalifikovaný fond rizikového kapitálu [online]. [cit. 2015-
04-11]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_07-Informativni-brozura-investicni-
fondy-EuVECA-verze-03.pdf 
301 § 345 a násled., zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění 
pozdějších předpisů 
302 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Kvalifikovaný fond rizikového kapitálu [online]. [cit. 2015-
04-11]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_07-Informativni-brozura-investicni-
fondy-EuVECA-verze-03.pdf 
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6.5 Kvalifikovaný	fond	sociálního	podnikání	‐	EuSEF	

Investiční fond, který nese označení „EuSEF“ musí investovat alespoň 70 % vkladů nebo 

jiných investic svých společníků (včetně nesplacených) do tzv. kvalifikovaných investic303. Z 

pohledu českého práva je tento fond považován za fond kvalifikovaných investorů. Řídí se 

především nařízením č. 345/2013. V oblastech, které neupravuje nařízení č. 346/2013, se 

užije podpůrně zákon o investičních společnostech a investičních fondech a nařízení vlády o 

investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování.304 

Obhospodařovatel 

Obhospodařovatel tohoto fondu má zakázáno mít oprávnění přesáhnout rozhodný limit, může 

však být oprávněn obhospodařovat standardní fondy. Obhospodařovatel tohoto fondu má 

výhodu tzv. evropského pasu a je oprávněn užívat jinak chráněné označení „EuSEF“.305 

Obhospodařovatelem EuSEF fondu může být pouze samosprávný investiční fond, jenž je 

EuSEF fondem, investiční společnost, jenž není oprávněná přesáhnout rozhodný limit a jenž 

je oprávněná obhospodařovat EuSEF fondy a zahraniční osoba, která není srovnatelná se 

samosprávným investičním fondem, registrovaná v jiném členském státě Evropské unie a 

oprávněná obhospodařovat EuSEF fondy.306,307 

Administrátor 

Administrátorem EuSEF fondu může být jen obhospodařovatel, který je oprávněn provádět 

administraci fondů kvalifikovaných investorů, jiná investiční společnost, která má oprávnění 

provádět administraci fondů kvalifikovaných investorů nebo hlavní administrátor, jenž je 

oprávněný provádět administraci fondů kvalifikovaných investorů.308 

Organizační formy 

                                                 
303 čl. 3 písm. e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního 
podnikání 
304 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Kvalifikovaný fond sociálního podnikání [online]. [cit. 2015-
04-11]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_08-Informativni-brozura-investicni-
fondy-EuSEF-verze-03.pdf 
305 čl. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního podnikání 
306Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Kvalifikovaný fond sociálního podnikání [online]. [cit. 2015-
04-11]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_08-Informativni-brozura-investicni-
fondy-EuSEF-verze-03.pdf 
307 Český překlad Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 používá pojem „Správce“. 
308 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Kvalifikovaný fond sociálního podnikání [online]. [cit. 2015-
04-11]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_08-Informativni-brozura-investicni-
fondy-EuSEF-verze-03.pdf 
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Organizační formy, jež jsou přípustné pro EuSEF fond, jsou komanditní společnost309, včetně 

komanditní společnosti na investiční listy, společnost s ručením omezeným 310 , akciová 

společnost, SICAV, družstvo, evropská družstevní společnosti, evropská společnost, podílový 

fond311 a svěřenský fond.312 

Počáteční kapitál obhospodařovatele 

Výše počátečního kapitálu obhospodařovatele EuSEF fondu činí pro samosprávný investiční 

fond nejméně 50 000 EUR, pro investiční společnost neoprávněnou obhospodařovat 

standardní fondy nejméně 50 000 EUR a pro jinou investiční společnost nejméně 125 000 

EUR.313 

Počáteční kapitál administrátora 

Jde-li o administrátora EuSEF fondu, který je zároveň jeho obhospodařovatelem, platí 

požadavky na výši počátečního kapitálu obhospodařovatele. Je-li administrátorem hlavní 

administrátor, činí výše počátečního kapitálu nejméně 50 000 EUR. Je-li administrátorem 

EuSEF fondu, investiční společnost, jenž nemá oprávnění obhospodařovat fondy 

kolektivního investování, činí výše počátečního kapitálu nejméně 50 000 EUR. Je-li 

administrátorem jiná investiční společnost, činí výše nejméně 125 000 EUR.314 

Depozitář 

Depozitářem může být banka, která má sídlo v tuzemsku, zahraniční banka se sídlem v 

členském státě Evropské unie s pobočkou v tuzemsku, obchodník s cennými papíry nebo 

srovnatelná zahraniční osoba se sídlem v jiném členském státě Evropské unie s pobočkou v 

tuzemsku a která dodržuje nejvyšší kapitálovou přiměřenost, notář při splnění podmínek 

podle § 84 ZISIF a zahraniční banka se sídlem v jiném členském Evropské unie státě bez 

pobočky umístěné v tuzemsku.315 

Hlavní podpůrce 

                                                 
309 včetně komanditní společnosti na investiční listy 
310 včetně společnosti s ručením omezeným vydávající kmenové listy 
311 Podílový fond může být, jak otevřený, tak uzavřený 
312 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Kvalifikovaný fond sociálního podnikání [online]. [cit. 2015-
04-11]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_08-Informativni-brozura-investicni-
fondy-EuSEF-verze-03.pdf 
313 § 29, zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 
předpisů 
314 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Kvalifikovaný fond sociálního podnikání [online]. [cit. 2015-
04-11]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_08-Informativni-brozura-investicni-
fondy-EuSEF-verze-03.pdf 
315  Zahraniční banka se sídlem v jiném členském státě Evropské unie bez pobočky umístěné v tuzemsku však 
nejdéle do dne 22. 7. 2017.  
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Hlavní podpůrce může být banka, která má sídlo v tuzemsku, zahraniční banka se sídlem v 

členském státě Evropské unie, obchodník s cennými papíry nebo srovnatelná zahraniční 

osoba se sídlem v jiném členském státě Evropské unie a která dodržuje nejvyšší kapitálovou 

přiměřenost a zahraniční osoba se sídlem ve státě Evropské unie, který není členským státem 

Evropské unie, a která podléhá dohledu a splňuje obezřetnostní požadavky.316 

Druhy podílů  

Různé druhy podílů lze stanovit. Je to možné pro akcie, investiční listy, podíly ve společnosti 

s ručením omezeným317, družstevní podíly a podílové listy. 

Fondový kapitál 

Výše fondového kapitálu kvalifikovaného fondu sociálního podnikání činí nejméně 1 250 

000 EUR a musí jí být dosaženo do 12 měsíců ode dne vzniku fondu, nebo nejméně 1 000 

000 EUR a musí jí být dosaženo ve lhůtě stanovené ve statutu a ve společenské smlouvě, je-li 

fondem, který podle svého statutu vloží více než 90 % hodnoty svého majetku do cenných 

papírů nebo zaknihovaných cenných papírů reprezentujících podíl na obchodní společnosti 

nebo na jiné právnické osobě, účastí v obchodních korporacích nebo jiných právnických 

osobách nebo práv duševního vlastnictví.318 

Povaha investora 

Investovat do EuSEF fondu může pouze kvalifikovaný investor, tedy profesionální 

zákazník319, včetně osoby, která může být profesionálním zákazníkem na žádost, jiná osoba, 

jejíž investice odpovídá minimálně 100 000 EUR a písemně prohlásí, že si je vědoma rizik 

s investicí spojených a dále vedoucí pracovník, ředitel nebo zaměstnanec zapojený do řízení 

obhospodařovatele.320 

Povaha investic 

                                                 
316 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Kvalifikovaný fond sociálního podnikání [online]. [cit. 2015-
04-11]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_08-Informativni-brozura-investicni-
fondy-EuSEF-verze-03.pdf 
317 včetně podílů představovaných kmenovými listy 
318 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Kvalifikovaný fond sociálního podnikání [online]. [cit. 2015-
04-11]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_08-Informativni-brozura-investicni-
fondy-EuSEF-verze-03.pdf 
319 Podle zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu (či srovnatelného zahraničního) 
320 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Kvalifikovaný fond sociálního podnikání [online]. [cit. 2015-
04-11]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_08-Informativni-brozura-investicni-
fondy-EuSEF-verze-03.pdf 
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Do EuSEF fondu lze vložit peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci. Vkladovou 

povinnost je možné plnit po částech321. 

Emitování dluhopisů 

Emitování dluhopisů není zakázáno. Zadlužit se (například i prostřednictvím dluhopisů) je 

však možno jen do výše nesplacených vkladů. 

Vytvoření a vznik fondu  

EuSEF fond jako podílový fond se vytváří dohodou zakladatele a obhospodařovatele na 

obsahu statutu nebo přijetím statutu obhospodařovatelem. Vzniká zápisem do seznamu 

podílových fondů vedeného Českou národní bankou. Jako svěřenský fond se EuSEF fond 

vytváří na základě smlouvy a vzniká přijetím pověření k jeho správě. Jako obchodní 

korporace se EuSEF fond zakládá společenskou smlouvou, zakladatelskou listinou nebo 

přijetím stanov a vzniká zápisem do veřejného rejstříku. Jako evropská společnost se EuSEF 

fond zakládá fúzí, jako holdingová evropská společnost, jako dceřiná evropská společnost 

nebo přeměnou stávající akciové společnosti a vzniká zápisem do veřejného rejstříku.322 

Veřejné nabízení 

Investice do fondu lze veřejně nabízet, pokud je tento fond zapsaný v seznamu České národní 

banky. Investorem se však může stát jen kvalifikovaný investor, na což musí být při nabízení 

výslovně poukázáno.323,324 

Výpočet aktuální hodnoty 

Výpočet aktuální hodnoty EuSEF fondu lze provádět ve lhůtě až 1 rok325, a to způsobem 

určeným ve statutu326 nebo zákonem. 

Oceňování majetku a dluhů 

                                                 
321 tzv. „capital calls“ 
322 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Kvalifikovaný fond sociálního podnikání [online]. [cit. 2015-
04-11]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_08-Informativni-brozura-investicni-
fondy-EuSEF-verze-03.pdf 
323 § 296, zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 
předpisů 
324 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Kvalifikovaný fond sociálního podnikání [online]. [cit. 2015-
04-11]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_08-Informativni-brozura-investicni-
fondy-EuSEF-verze-03.pdf 
325 Až 2 roky, investuje-li do nemovitostí a účastí v nemovitostních společnostech 
326 Nejde-li o podílové listy nebo investiční akcie 



73 

Pravidla pro oceňování aktiv musí být zahrnuta ve statutu nebo zakládacích dokumentech 

fondu a musí zajišťovat náležitý a transparentní postup oceňování. Pro oceňování dluhů 

fondu platí obecná úprava. Používané metody oceňování musí zajišťovat náležité ocenění 

aktiv a výpočet hodnoty aktiv minimálně na ročním základě.327 

Majetkové hodnoty, do kterých může fond investovat 

Majetkové hodnoty, do kterých může EuSEF fond investovat, jsou kapitálové nebo 

kvazikapitálové nástroje, které jsou emitovány:  

- podnikem kvalifikovaným pro portfolio328 a nabyty přímo fondem od tohoto podniku,  

- podnikem kvalifikovaným pro portfolio výměnou za kapitálový cenný papír vydaný tímto 

podnikem nebo  

- podnikem, jehož je podnik kvalifikovaný pro portfolio většinově vlastněnou dceřinou 

společností, a které jsou nabyty fondem výměnou za kapitálový nástroj vydaný podnikem 

kvalifikovaným pro portfolio 

Dále podílové jednotky nebo akcie jednoho nebo více jiných EuSEF fondů, za předpokladu, 

že tyto fondy samy neinvestovaly více než 10 % z celkových vkladů do svého kapitálu a 

svého nesplaceného upsaného kapitálu do takovýchto fondů, sekuritizované a 

nesekuritizované dluhové nástroje emitované podnikem kvalifikovaným pro portfolio, 

zajištěné nebo nezajištěné úvěry, které tento fond poskytl podniku kvalifikovanému pro 

portfolio, jakýkoli jiný druh účasti v podniku kvalifikovaném pro portfolio a jiné majetkové 

hodnoty uvedené ve statutu.329,330 

Techniky k obhospodařování 

Techniky k obhospodařování jsou repo obchody a deriváty. EuSEF fond ale nesmí zvyšovat 

expozici, tedy používat pákový efekt nad rámec upsaného kapitálu. 

Řídící a podřízený fond 

                                                 
327 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Kvalifikovaný fond sociálního podnikání [online]. [cit. 2015-
04-11]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_08-Informativni-brozura-investicni-
fondy-EuSEF-verze-03.pdf 
328 čl. 3 písm. d) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního 
podnikání 
329 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Kvalifikovaný fond sociálního podnikání [online]. [cit. 2015-
04-11]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_08-Informativni-brozura-investicni-
fondy-EuSEF-verze-03.pdf 
330 čl. 3 písm. e) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 346/2013 o evropských fondech sociálního 
podnikání 
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EuSEF fond může být podřízeným i řídícím fondem jiného EuSEF fondu. 

Statut 

EuSEF fond musí mít statut, který obsahuje investiční strategii, popis rizik a další údaje 

nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice. Statut musí být pravidelně 

aktualizován. Statut nepodléhá schválení Českou národní bankou.331,332 

Informace, které musí fond poskytnout před investicí 

Informace, které musí EuSEF fond poskytnout před investicí, jsou údaje o obhospodařovateli 

a o dalších poskytovatelích služeb, výši kapitálu, popis investiční strategie, popis rizikového 

profilu fondu, popis metod oceňování, popis stanovení odměny obhospodařovateli, popis 

nákladů a jejich maximální výše, dosavadní finanční výsledky, služby poskytované nebo 

zajišťované podnikům v portfoliu a popis procedur, jakými lze změnit investiční strategii.333 

Přeměny 

K přeměně není nutné povolení České národní banky. Je možné uskutečnit změnu investiční 

strategie. Lze přeměnit investiční fond s právní osobností. Převod jmění na společníka fondu 

není povolen.334 Lze však uskutečnit převod jmění na společníka, kterým je fond. Splynutí 

dvou podílových fondů kvalifikovaných investorů v jeden podílový fond kvalifikovaných 

investorů, je možné. Sloučení dvou podílových fondů kvalifikovaných investorů je možné. 

Dále je možná změna fondu, který je akciovou společností, na SICAV, a to změnou stanov. 

Je možná přeměna otevřeného i uzavřeného podílového fondu na SICAV. Je možná i 

přeměna uzavřeného podílového fondu na akciovou společnost, která není SICAV.  Lze 

provést i přeměnu na zahraniční investiční fond. Pro přeměnu podfondu platí obdobně 

ustanovení o přeměně podílového fondu.335 

 

                                                 
331 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Kvalifikovaný fond sociálního podnikání [online]. [cit. 2015-
04-11]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_08-Informativni-brozura-investicni-
fondy-EuSEF-verze-03.pdf 
332 § 288 a § 289, zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění 
pozdějších předpisů 
333 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Kvalifikovaný fond sociálního podnikání [online]. [cit. 2015-
04-11]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_08-Informativni-brozura-investicni-
fondy-EuSEF-verze-03.pdf 
334 § 364 písm. a)., zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění 
pozdějších předpisů 
335 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Kvalifikovaný fond sociálního podnikání [online]. [cit. 2015-
04-11]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_08-Informativni-brozura-investicni-
fondy-EuSEF-verze-03.pdf 
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Likvidace 

Při zrušení investičního fondu s právní osobností s likvidací platí obdobně ustanovení o 

zrušení investiční společnosti s likvidací.336 Likvidátor je jmenován a odvoláván Českou 

národní bankou nebo soudem, jde-li o zrušení soudem. Likvidátor musí být zapsán 

v seznamu, jejž vede Česká národní banka. Při zrušení podílového fondu s likvidací se 

majetek zpeněží a dluhy splní obhospodařovatel. Administrátor vypořádá podíly. Při zrušení 

svěřenského fondu, správce vydá majetek tomu, kdo na něj má právo.337 

  

                                                 
336 § 345 a násled., zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění 
pozdějších předpisů 
337 Ministerstvo financí ČR. Elektronická brožura: Kvalifikovaný fond sociálního podnikání [online]. [cit. 2015-
04-11]. Dostupné z: http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_08-Informativni-brozura-investicni-
fondy-EuSEF-verze-03.pdf 
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Závěr	

Hlavním cílem diplomové práce bylo uceleně představit odlišnosti a možnosti jednotlivých 

typů investičních fondů z hlediska platné právní úpravy, jak české, tak evropské a 

kontrastovat rozdíly v jednotlivých typech investičních fondů vůči ostatním typům 

investičních fondů navzájem. 

Investiční fondy jsou založeny na jednoduchém principu, kdy mnoho investorů vkládá své 

prostředky do jednoho společného balíku – fondu, kde fond je v nejabstraktnější rovině 

souhrn něčeho s čím lze disponovat. Z tohoto základního principu pak vychází samotná 

myšlenka kolektivní investování, která existuje již přibližně 150 let. 

Obecně je kolektivní investování založeno na postupném získávání a shromažďování 

finančních aktiv od investorů a jejich následném investování za účelem zvýšení jejich 

hodnoty. Toto investovaní je spojeno se žádoucí diverzifikací rizika a zároveň se snahou o 

dosažení co možná nejvyššího a přitom relativně bezpečného výnosu, při současném zajištění 

odborné správy, přinášející investorům úspory z rozsahu a likviditu, a umožňující jim 

společně investovat na trzích, na kterých by samostatné investování bylo nad jejich možnosti. 

S těmito pozitivy se však pojí i určitá negativa. Nemožnost investora ingerovat do investic, 

nefixovaná rentabilita a poplatky, patří mezi nejvýznamnější z nich. 

Kolektivní investování, jako institut sui generis, jenž je možno realizovat pouze v 

podmínkách tržní ekonomiky, si od doby transformace z centrálně plánovaného hospodářství 

prošlo dynamickým vývojem. Tento vývoj je reflektován i v regulující právní úpravě 

investičních fondů. Od nedostatečné právní regulace kolektivního investování v 90. letech 20. 

století spojené s kupónovou privatizací a fenoménem tzv. vytunelování fondů, přes vstup 

České republiky do Evropské unie, jsme dospěli až k současnému stavu, který směřuje k 

harmonizaci české právní úpravy s právní úpravou Evropské unie, a který je k datu uzavření 

diplomové práce reprezentován ZISIFem ve znění novely zák. č. 336/2014 Sb. 

Samotný právní pojem investiční fond je v tuzemském právním řádu dlouhodobě etablovaný.  

V rámci ZISIF však získává nový obsah.  Investiční fond je nově definován jako zastřešující 

právní pojem, zahrnující všechny investiční entity regulované ZISIF, v nichž dochází ke 

shromažďování spravovaného majetku, bez ohledu na jejich právní formu a nabývá celé řady 

organizačních forem. Ačkoli některé z organizačních forem jsou vlastní výhradně této 

veřejnoprávní normě, převážná většina odvíjí svůj původ od soukromého práva, konkrétně 

pak především od právní úpravy obchodních korporací v ZOK, v případě svěřenského fondu 

pak od obecné úpravy tohoto institutu v NOZ. Požadavky na tu kterou organizační formu 

působící jako investiční fond jsou v rámci ZISIF konstruovány vymezením odchylek od 
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obecné právní úpravy, čímž vytvářejí určitou typologii, jejímž hlediskem je právě tato 

organizační forma. 

Organizační forma však není hlediskem jediným. Typologie lze vytvářet na základě 

všemožných hledisek a kritérií, jimiž jsou jen namátkově, investiční strategie, samosprávnost 

či nesamosprávnost fondu, otázka, zda fond je fondem řídícím či podřízeným, režim zdanění 

atd. Taktéž je možno převzít explicitní legislativní dělení, jenž používá zákonodárce přímo v 

textu ZIFIS, a z něhož bylo vycházeno v komparativní části této diplomové práce. 

Kapitola Komparace jednotlivých typů investičních fondů, která tvoří jádro diplomové práce 

pojednávající o jednotlivých typech komparovaných investičních fondů a jejíž struktura byla 

koncipována totožně pro každý typ investičního fondu, tak aby umožnila i díky meta 

nadpisům jednotlivých odstavců snadné a přehledné porovnání napříč jednotlivými typy, 

vyústila v přehlednou tabulku, v níž jsou jednotlivé diference kontrastovány, čímž naplnila cíl 

této práce. 

Na úplný závěr, lze tedy konstatovat, že typologií investičních fondů je možno vytvářet 

nepřeberné množství a záleží jen na tom, jakým prizmatem na investiční fondy nahlédneme, 

popřípadě jaký úhel pohledu či klasifikaci zvolíme.  
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Nařízení Komise (EU) č. 584/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o formu a obsah standardního 
oznámení a osvědčení SKIPCP, využívání elektronické komunikace mezi příslušnými orgány 
pro účely oznamování a postupy pro ověřování na místě a šetření a výměnu informací mezi 
příslušnými orgány  

Nařízení Komise (EU) č. 583/2010 ze dne 1. července 2010, kterým se provádí směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o klíčové informace pro investory a 
podmínky, které je třeba splnit při poskytování klíčových informací pro investory nebo 
prospektu na jiném trvalém nosiči, než je papír, nebo prostřednictvím internetových stránek  

Nařízení Komise (ES) č. 1126/2008 ze dne 3. listopadu 2008, kterým se přijímají některé 
mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1606/2002  

Směrnice	Komise		
Směrnice Komise č. 2010/43/EU ze dne 1. července 2010, kterou se provádí směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o organizační požadavky, střety 
zájmů, pravidla jednání, řízení rizik a obsah smlouvy mezi depozitářem a správcovskou 
společností  

Směrnice Komise č. 2010/42/EU ze dne 1. července 2010, kterou se provádí směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES, pokud jde o některá ustanovení týkající se fúze 
fondů, struktur „master-feeder“ a postupu pro oznamování  

Směrnice Komise č. 2007/16/ES ze dne 19. března 2007, kterou se provádí směrnice Rady 
85/611/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního 
investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), pokud jde o vyjasnění některých 
definic  
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Abstrakt	

Typy investičních fondů z hlediska platné právní úpravy 

Smyslem mé diplomové práce je uceleně představit odlišnosti a možnosti jednotlivých typů 

investičních fondů z hlediska platné právní úpravy. Hlavním cílem je pak kontrastovat tyto 

rozdíly a možnosti v jednotlivých typech investičních fondů vůči ostatním typům. 

První kapitola se věnuje základním otázkám investičních fondů. Cílem této kapitoly je 

podívat se na instituci investičního fondu zejména z fundamentálního ekonomického pohledu 

a dostat se k jeho hospodářské podstatě. Kapitola dále popisuje výhody kolektivního 

investování oproti individuálním investicím, upozorňuje na problém spojený se střetem 

zájmů a obsahuje základní klasifikaci investičních fondů. Cílem druhé kapitoly je v 

základních rysech popsat vývoj právní úpravy investičních fondů v České republice ve světle 

zákona o investičních společnostech a investičních fondech od jejích raných začátků do 

současnosti. Vzhledem k rozsahu zákona se práce soustředí zejména na působnost, strukturu, 

právní formy a některé vybrané otázky. Obsahem třetí kapitoly je stručné pojednání o 

právním pojmu investičního fondu. Další kapitoly se zaměřují na organizační formy a další 

dělení investičních fondů, včetně zdanění investičního fondu. Poslední kapitola je jádrem 

diplomové práce a porovnává jednotlivé typy investičních fondů, čímž naplňuje cíl této práce. 

Klíčová	slova:	
Investiční fond, typy investičních fondů, zákon o investičních společnostech a fondech 
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Abstract	

Types of investment funds from the point of view of positive law 

The purpose of my thesis is to present a comprehensive view on differences and possibilities 

of particular types of investment funds from the point of view of positive law. The main aim 

of the thesis is to contrast these differences and possibilities with other types. 

The first chapter deals with basic issues of investment funds. The aim of this chapter is to 

look at investment fund as an institution especially from a fundamental economic perspective 

and come through into its economic nature. Furthermore the chapter contain description of 

main benefits of mutual funds as compared with the individual investment, draws attention to 

the problem of conflicts of interest and contains the basic classification of investment funds. 

The aim of the second chapter is to describe in basic features development of legal 

framework of investment funds in Czech Republic in the light of Act on Investment 

Companies and Investment Funds from early beginnings to current. With regard to the scope 

of respective law, focuses the chapter mainly on applicability, structure, legal forms and on 

some chosen questions. Content of the third chapter is brief treatise about legal term of 

investment fund. Next chapters focus on organizational forms and other division of the types 

of investment funds, including investment fund taxation. The last chapter is the core of the 

thesis and compares particular types of investment funds, thereby fulfil the aim of the thesis. 

Keywords:	
Investment Fund, Types of Investment Funds, Act on Investment Companies and Investment 

Funds 



Příloha:	

Investiční fondy 

  

Česká právní úprava  Evropská právní úprava 

Fondy kolektivního investování 

Fondy kvalifikovaných 
investorů  EuVECA  EuSEF Standardní fondy  Speciální fondy  Investiční fondy, které mohou být standardními i 

speciálními fondy 

Standardní fond  Speciální 
fond 

„Fond 
fondů“ 

Fond 
nemovitostí  Fond peněžního trhu  Krátkodobý fond peněžního trhu 

Obhospodařovatel 
IS, Zahraniční IS z 
EU, Samosprávný 
investiční fond 

IS, Zahraniční IS z EU, Zahraniční IS mimo 
EU, Samosprávný investiční fond 

Viz standardní, resp. speciální fond 
IS, Zahraniční IS z EU, Zahraniční IS mimo EU, Samosprávný 

investiční fond 

Administrátor  Obhospodařovatel 

IS, Zahraniční IS z EU, je‐li 
obhospodařovatelem, Hlavní 

administrátor, Samosprávný investiční 
fond, je‐li jeho statutární orgán oprávněn 

provádět jeho administraci 

Jako standardní, resp. speciální fond 
IS, Zahraniční IS z EU, je‐li obhospodařovatelem, Hlavní 
administrátor, Samosprávný investiční fond, je‐li jeho 
statutární orgán oprávněn provádět jeho administraci 

Právní forma  SICAV, OPF  AS, SICAV, OPF, UPF  SICAV, OPF  SICAV, OPF 
SRO, AS, SICAV, KS, KSIL, družstvo, SE, EDS, OPF, UPF, 

svěřenský fond 

Počáteční kapitál 
obhospodařovatele 

Výše počátečného kapitálu obhospodařovatele musí činit nejméně 300 000 EUR pro samosprávný investiční fond nebo 
zahraniční osobu, jenž je srovnatelná se samosprávným investičním fondem, s povolením České národní banky nebo 

nejméně 125 000 EUR pro investiční společnost nebo zahraniční osobu, která není srovnatelná se samosprávným investičním 
fondem, s povolením České národní banky nebo orgánu dohledu jiného členského státu Evropské unie. 

Nejméně 50 000 EUR pro 
samosprávný investiční 
fond nebo investiční 
společnost jako 

obhospodařovatele, jenž 
není oprávněn přesáhnout 
rozhodný limit, nejméně 
125 000 EUR pro jinou 

investiční společnost nebo 
nejméně 300 000 EUR pro 

jiný samosprávný 
investiční fond 

Výše počátečního kapitálu 
obhospodařovatele činí pro 
samosprávný investiční fond 
nejméně 50 000 EUR, pro 
investiční společnost 

neoprávněnou 
obhospodařovat standardní 
fondy nejméně 50 000 EUR a 
pro jinou investiční společnost 

nejméně 125 000 EUR 
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Počáteční kapitál 
administrátora 

Viz počáteční 
kapitál 

obhospodařovatele 

Výše počátečního kapitálu administrátora činí nejméně 50 000 EUR, je‐li administrátorem hlavní administrátor, nejméně 50 000 EUR, je‐li administrátorem investiční 
společnost, jenž není jeho obhospodařovatelem a jenž není oprávněna obhospodařovat fondy kolektivního investování nebo nejméně 125 000 EUR, je‐li 
administrátorem jiná investiční společnost, jenž není jeho obhospodařovatelem. Je‐li administrátorem jeho obhospodařovatel, pak platí požadavky na výši 

počátečního kapitálu obhospodařovatele. 

Dohled ČNB nad 
obhospodařovatelem 
a administrátorem 

Ano, vždy (§ 534 ZISIF) 

Depozitář 

Do uplynutí 
transpoziční lhůty k 
UCITS V viz § 665 a 
666 ZISIF. Banka se 

sídlem v ČR, 
Zahraniční banka s 
pobočkou v ČR Po 

uplynutí 
transpoziční lhůty k 

UCITS V jako 
speciální fond s 
přechodným 
obdobím 12 

měsíců (viz § 665 
odst. 2 ZISIF). 

Viz § 69 ZISIF: Banka se sídlem v ČR, 
Zahraniční banka s pobočkou v ČR, OCP s 
povolením ke custody, Zahraniční osoba z 

EU s pobočkou v ČR a povolením ke 
custody, Zahraniční banka se sídlem v EU 
bez pobočky v ČR (do 21.7.2017) ‐ viz § 

657 ZISIF 

Viz standardní, resp. speciální, fond 
Jako speciální fond (viz § 69 a 83 ZISIF). Je‐li podlimitní, pak 
může mít více depozitářů. Pro některé fondy může být 

depozitářem i notář (viz § 84 ZISIF). 

Hlavní podpůrce  Banka se sídlem v ČR, Zahraniční banka s pobočkou v ČR, OCP s povolením ke custody, Zahraniční osoba z EU s pobočkou v ČR a povolením ke custody, Osoba mimo EU se srovnatelným
obezřetnostním dohledem (§ 86 ZISIF) 

Různé druhy podílů  Ano, nejde‐li o zakladatelskou akcii (§ 120, § 121, § 159 odst. 1 a 167 odst. 1 věta třetí ZISIF, případně § 276 ZOK) 
Ano, nejde‐li o zakladatelskou akcii a je‐li AS, SICAV, KSIL, 
SRO, SROKL, OPF nebo UPF (§ 120, 121, 167 odst. 1 věta 
třetí a 171 ZISIF, případně § 135, 136, 276 a 277 ZOK) 

Doba založení   Neurčitá či určitá 
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Povaha investora  Není omezena (veřejnost, tj. všichni) 
Kvalifikovaný investor dle 

§ 272  ZISIF 

Kvalifikovaný investor, jiná 
osoba, jejíž investice je 

ekvivalentem minimálně 100 
000 EUR a dále vedoucí 
pracovník, ředitel nebo 

zaměstnanec zapojený do 
řízení obhospodařovatele 

Povaha investic  Pouze peněžité (§ 93 odst. 1 a 2 a § 205 odst. 2 ZISIF) 
Peněžité i nepeněžité (§ 95 odst. 1 ZISIF) KSIL pouze 

peněžité (§ 177 ZISIF) 

Tzv. capital calls  Ne  Ano, bylo‐li to sjednáno ve společenské smlouvě 

Minimální počáteční 
investice  Není stanovena 

Není stanovena s výjimkou 
investorů, kteří nejsou 

profesionálními zákazníky 
podle ZPKT (pak ekvivalent 
125 000 EUR) (§ 272 ZISIF) 

Není stanovena s výjimkou 
osob, které nejsou 

kvalifikovanými investory (pak 
ekvivalent 100 000 EUR)  

Propagace  Dle § 242 až 244 ZISIF  Není regulována  ZISIF  Není regulováno 

Emitování dluhopisů  Ano, ale jen za podmínek, za nichž lze přijmout na účet tohoto fondu úvěr.  Ano 
Není zakázáno. Zadlužit se je 

však možno jen do výše 
nesplacených vkladů. 

Vytvoření a vznik 
fondu 

Jako podílový fond se vytváří dohodou zakladatele a obhospodařovatele na obsahu statutu nebo přijetím statutu 
obhospodařovatelem a vzniká zápisem do seznamu podílových fondů, který vede ČNB. Jako obchodní korporace se zakládá 

společenskou smlouvou nebo zakladatelskou listinou nebo přijetím stanov a vzniká zápisem do veřejného rejstříku. 

Jako svěřenský fond se vytváří na základě smlouvy a vzniká 
přijetím pověření k jeho správě.  Jako SE se zakládá fúzí, jako 
holdingová SE, jako dceřiná SE nebo přeměnou stávající AS a 
vzniká zápisem do veřejného rejstříku. Jako podílový fond a 
obchodní korporace viz. fondy kolektivního investování. 

Veřejné nabízení  Investice do fondu lze veřejně nabízet, je‐li tento fond zapsaný v seznamu, který vede Česká národní banka. 
Viz fondy kolektivního investování. Investorem se však může 
stát jen kvalifikovaný investor, na což musí být výslovně při 

nabízení poukázáno. 

Veřejná 
obchodovatelnost  Ano, je‐li OPF, UPF nebo SICAV, jinak platí pro AS obecná úprava dle ZPKT (§ 188 ZISIF) 

Ano, je‐li UPF, OPF nebo SICAV, jinak platí pro AS obecná 
úprava dle ZPKT (§ 188 ZISIF) Viz též § 173 ZISIF k zákazu u 
investičních listů a § 137 odst. 4 ZOK k zákazu u kmenových 

listů 
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Lhůta pro výpočet 
hodnoty vydávaných 
cenných papírů a 
zaknihovaných 
cenných papírů 

Dle statutu, ne 
delší než 2 týdny (§ 
193 odst. 2 písm. 

a) ZISIF) 

Dle statutu, ne delší 
než 1 měsíc (§ 193 

odst. 2 písm. b) ZISIF) 

Dle statutu, ne 
delší než 2 roky 
(§ 193 odst. 2 
písm. d) ZISIF) 

Každý pracovní den (§ 
193 odst. 3 ZISIF) 

Každý pracovní den (§ 193 odst. 3 
ZISIF) 

Dle statutu, ne delší než 1 
rok, resp. 2 roky, 

investuje‐li do nemovitostí 
(§ 193 odst. 2 písm. c) a d) 

ZISIF) 

Dle statutu, ne delší než 1 rok 

Oceňování majetku a 
dluhů 

Majetek a dluhy fondu oceňuje obhospodařovatel, administrátor, osoba pověřená administrátorem, nebo depozitář. Oceňuje se reálnou hodnotou podle 
mezinárodních účetních standardů. 

Pravidla pro oceňování aktiv 
musí být zahrnuta ve statutu 

nebo zakládacích 
dokumentech fondu a musí 

zajišťovat náležitý a 
transparentní postup 

oceňování a výpočet hodnoty 
aktiv minimálně na ročním 

základě. 

Techniky k 
obhospodařování 

Repo obchody a 
finanční deriváty 

Repo obchody, finanční deriváty a 
komoditní deriváty 

Finanční deriváty dle investiční strategie, měnové deriváty, 
a to jen za účelem zajištění a repo obchody dle typu fondu 

Repo obchody a deriváty, 
které mohou být dle 

statutu sjednány na účet 
fondu 

Repo obchody a deriváty. Fond 
ale nesmí zvyšovat expozici, 

tedy používat pákový efekt nad 
rámec upsaného kapitálu. 

Řídící a podřízený fond  Může být řídícím i podřízeným fondem 
Pouze v případě, že je tak 

určeno ve statutu 

Může být 
podřízeným i 

řídícím 
fondem 
jiného 

EuVECA fondu

Může být 
podřízeným i 

řídícím 
fondem jiného 
EuSEF fondu 

Statut  Podléhá schválení 
ČNB 

Nepodléhá schválení ČNB  Viz standardní, resp. speciální fond  Nepodléhá schválení ČNB 

Likvidace 

Při zrušení investičního fondu s právní osobností s likvidací platí obdobně ustanovení o zrušení investiční společnosti s 
likvidací.  Likvidátor je jmenován a odvoláván Českou národní bankou nebo soudem, jde‐li o zrušení soudem. Likvidátor musí 
být zapsán v seznamu, jejž vede Česká národní banka. Při zrušení podílového fondu s likvidací se majetek zpeněží a dluhy 

splní obhospodařovatel. Administrátor vypořádá podíly.  

Viz fondy kolektivního investování.  Při zrušení svěřenského 
fondu, správce vydá majetek tomu, kdo na něj má právo. 

Minimální výše 
vlastního kapitálu 
(lhůta a výše) 

Do 6 měsíců ode dne vzniku ekvivalent 1 250 000 EUR (§ 208 ZISIF) 
Do 12 měsíců ode dne vzniku ekvivalent 1 250 000 EUR (§ 
280 ZISIF) Ve lhůtě určené ve statutu ekvivalent 1 000 000 

EUR pro fond „private equity“ (§ 281 ZISIF) 

Podfondy  Ano, je‐li SICAV (§ 165 odst. 1 ZISIF) 
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Samosprávnost fondu  Ano, je‐li SICAV 
Ano, je‐li SICAV nebo 

AS 
Ano, je‐li SICAV  Ano, je‐li SICAV  Ano, není‐li OPF, UPF nebo svěřenský fond 

Povolení ke vzniku 
investičního fondu 

Ano, vždy, formou 
zápisu 

standardního 
fondu do seznamu 
(§ 511 a 512 ZISIF) 

Ano, je‐li samosprávný, formou povolení 
podle § 480 ZISIF / Ne, není‐li 

samosprávný 

Ano, je‐li samosprávný nebo standardní podle § 480 nebo § 
511 a 512 ZISIF/ Ne, je‐li speciální a nesamosprávný 

Ano, je‐li samosprávný podle § 480 ZISIF / Ne, je‐li 
nesamosprávný 

Zvláštní úprava 
„promotéra“ 

Ano, je‐li OPF nebo 
SICAV s podfondy 

Ano, je‐li OPF, UPF 
nebo SICAV s podfondy 

Ano, je‐li OPF 
nebo SICAV s 
podfondy 

Ano, je‐li OPF nebo SICAV s podfondy  Ano, je‐li OPF, UPF svěřenský fond nebo SICAV s podfondy 

Tabulka základních regulatorních požadavků; zdroj: MFČR 


