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1 Úvod  
 

Kolektivní investování jako nástroj ke zhodnocení finančních nebo jinak penězi ocenitelných 

věcí se v současné době těší čím dál větší oblibě, a to navzdory trpkým zkušenostem z konce 

minulého tisíciletí. Tato efektivní alternativa k přímému investování otevírá investorům 

nepřeberné množství nových dveří, do kterých by v případě individuálních záměrů zhodnotit 

své prostředky neměli možnost vůbec nahlédnout. Profesionalita, jednoduchost a rozkládání 

rizik souvisejících s investičním záměrem představují pod vedením investiční společnosti, 

v souladu s nejvyšší požadovanou mírou odbornosti a skrze zkušený a důvěryhodný 

personální aparát, neochvějný základ pro správu a zhodnocení prostředků svěřených  

do obhospodařovaných fondů.  

 

Předmětem předkládané diplomové práce je kvalitativní rozbor správy investičních fondů 

s bližším zaměření na fondy kvalifikovaných investorů. V následujících odstavcích budou 

postupně rozebírány, a to v logické návaznosti pro komplexní, systematický a ucelený náhled 

na předmětnou problematiku, témata, od historické geneze úpravy kolektivního investování 

přes legislativní vývoj platného zákona o investičních společnostech a investičních fondech, 

stručný výklad o základních subjektech vystupujících v rámci vztahů kolektivního investování 

až po kvalitativní rozbor mechanismů uvnitř investiční struktury, mající za úkol ve vzájemné 

souvislosti vztahově analyzovat organismus zajišťujících harmonické a efektivní řízení správy 

portfolia ve vlastnictví investičního fondu, a to abstrakcí nejdůležitějších procesů, ke kterým 

při výkonu této činnosti dochází. 

 
Vytyčeným cílem, který je mi zároveň inspirací při úvaze bližšího studia fondovního 

investování, je řádně zmapovat nastavené vztahy uvnitř správcovské společnosti, porozumět 

základním principům a mechanismům, na kterých je obhospodařování majetku založeno,  

a jak by de facto, v rámci velmi komplikované legislativní základny ovlivněné unijní 

normotvorbou, mělo investování svěřených prostředků, správa majetku náležícího do 

vlastnictví fondu a řízení rizik s tímto spojených na úrovni jednotlivých orgánů investičních 

společnosti, řádně fungovat.  

 

V logických návaznostech se od obecného úvodu do předmětné problematiky, stručného 

výkladu klíčových legislativních pojmů, na kterých je současný zákon upravující meritum této 
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diplomové práce vystaven, přes kvalitativní rozbor předpisové základny uvnitř investiční 

společnosti pokusím, i když pouze v hypotetické rovině, uvést tyto vnitřní předpisy v život, 

kdy v samém závěru práce přesunu pozornost k akvizičnímu procesu nemovitostního aktiva, 

v jehož světle rozeberu úlohu jednotlivých organizačních složek uvnitř investiční společnosti. 
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1 Historie kolektivního investování  

1.1 Historický vývoj kolektivního investování ve světě 
 

Historicky první významnější zmínku o předvoji kolektivního investování lze vysledovat  

až do druhé poloviny 18. století, kdy v rámci amsterodamské burzy zakládá tamní makléř 

s cennými papíry,  Abraham van Ketwich, právní subjekt zvaný Eendragt Maakt Magt (čes. 

„v jednotě je síla“ – překl. Jan Šovar) který by z hlediska současné právní úpravy splňoval 

podmínky uzavřeného investičního fondu, tedy fondu limitujícího vydávání cenných papírů, 

které nelze posléze požadovat po svém emitentovi k jeho zpětnému odkoupení.1 Jako první 

podílový fond v historii ho označuje W. H. Berghuis,2 název tohoto útvaru je derivovaný 

z latinské fráze „nam concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur“3  

(čes. překlad – „díky dohodě malé věci rozkvetou, díky neshodě se velké věci zničí.“) Vznik 

tohoto fondu byl reakcí Holanďana Abrahama van Ketwiche na evropskou krizi, která nastala  

po roce 1763, kdy skončila tzv. sedmiletá válka.4 Prostřednictvím tohoto fondu se mohli  

i drobní investoři podílet na investičních příležitostech naskytnutých po celé Evropě, např. 

Rakouska, Dánska, Německa, na Pyrenejském ostrově, ve Švédsku, území dnešního Ruska, 

ale také v rámci koloniích jižní a střední Ameriky. Zanedlouho poté dochází k jejich rozšíření 

především na území Velké Británie a Spojených států amerických.5   

Dalším přelomovým rokem z pohledu kolektivního investování se stává druhá polovina 

devatenáctého století, kdy v roce 1868 ve Velké Británii, Londýně, je zakládána první 

investiční společnost, která si pod názvem Foreign and Colonial Government Trust drží svojí 

dlouhodobou tradici až do současnosti, kdy tomu na budoucí rok bude již 150 let od okamžiku 

jejího založení. Do tohoto fondu mohli přispívat i investoři s nižšími finančními možnostmi.6 

Spolu s tímto investičním ,,boomem“ dochází k zakládání dalších společností,  

které z britských ostrovů kofinancují společnými silami firemní rozvoj na území Spojených 

států amerických. Jeden z dalších, taktéž uzavřených podílových fondů vzniká v roku 1893  

                                                
1 MUSÍLEK, Petr. Finanční trhy a investiční bankovnictví. Praha: ETC Publishing, 1999, s. 852. ISBN: 80-
86006-78-6. 
2 GOETZMANN, William. N., ROUWENHORST, K. Geert. The origins of value: the financial 
innovations that created modern capital markets. Oxford, New York: Oxford University Press, 2005, 
s. 254. ISBN: 9780195175714. 
3 SENECA. Letters to Lucilius (XCIV, 46). ISBN: 25-104-69. 
4 ČERMÁK, Petr. První podílový fond, jehož výnos určovala loterie. Peníze.cz [online]. Partners media, 2008 
[cit. 31.7.2017.] 
5 ŠOVAR, Jan. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 
2015. s. XLIII. ISBN 978-80-7478-783-6. 
6 LIŠKA, Václav a GAZDA Jan. Kapitálové trhy a kolektivní investování. 1. vyd. Praha: Professional Publishing, 
2004, s. 525. ISBN: 80-86419-63-0. 
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i v USA, kde financuje působení profesorů na Harvardově univerzitě, přičemž tak pomáhá 

s rozvojem univerzitního zázemí.7 V roce 1924 začal v Bostonu, Spojených státech 

amerických, operovat první otevřený podílový fond Massachusetts Investors Trust, který lze 

považovat za moderní jak z právního, tak i ekonomického hlediska. Velmi důležitým,  

ba  přímo revolučním u tohoto fondu bylo, že nikterak nebyl omezován počet podílníků. 

Pokud měl potenciální investor zájem, stačilo pouze emitovat nové účastnické cenné papíry 

ve formě akcií a jak je tomu i v současné právní úpravě otevřených podílových fondů, bylo 

s těmito cennými papíry spojeno právo podílníka na jeho odkoupení na účet tohoto fondu. 

,,Otevřené podílové fondy si získávají oblibu u investorů podstatně hůře oproti fondům 

uzavřeným, které jsou přímo v rozmachu na finančním trhu, protože využívají při svém 

obchodování techniky spekulace, pod kterými se nachází například obchody s vypůjčenými 

cennými papíry a obchody s využitím úvěrů.“8  

 

Nešťastným se v souvislosti s uzavřenými podílovými fondy stává rok 1929, který posledním 

čtvrtkem v měsíci říjnu vstupuje nesmazatelně do historie bankéřů newyorského Wallstreet, 

tak i do paměti dějin světové ekonomie pod názvem ,,black thursday“ neboli černý čtvrtek. 

S tímto datem bývá spojován počátek pádu investičních společností a začátek hospodářské 

krize, která se postupně rozšiřuje po celém světě.  Za následek tato situace vyvolala přijetí 

dvou zákonů ovlivňujících finanční trh, a to zákon o cenných papírech (Securities Act of 

1933) a zákon o burze cenných papírů (Securities Stock Exchange Act  

of 1933).9 

 

Na území střední Evropy kolektivní investování proniká zhruba se stoletým zpožděním, 

a to spolu s obdobím rozmachu akciových společností. V českých zemích ovšem ještě  

na počátku 19. století nebylo po investování založeném na kolektivním principu ani zmínky. 

K tomuto přispěly dva důvody – prvním z nich byla nedůvěra české společnosti v papírové 

peníze a po měnové reformě z let 1811 a 1812 v bankovní systém jako takový vůbec.  

Druhým důvodem je opožděný průlom průmyslové revoluce v rámci Habsburské monarchie, 

což zapříčinilo i pozdější nástup akciového práva.10  

                                                
7 MUSÍLEK, Petr. Finanční trhy a investiční bankovnictví. Praha: ETC Publishing, 1999, s. 851-855. ISBN: 80-
86006-78-6. 
8 Historie podílových fondů. Peníze.cz [online]. Partners media, s.r.o., 2. 10. 2010 [cit. 1.8.2017]. 
9 JÍLEK, Josef. Akciové trhy a investování. Praha: Grada, 2009. Finanční trhy a instituce, s. 406. ISBN: 978-80-
247-2963-3. 
10 ŠOVAR, Jan. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 
2015. s. XLIII. ISBN 978-80-7478-783-6. 
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1.2 Historie kolektivního investování v České republice 
 

Kolektivní investování a investiční fondy úzce souvisí s probíhající privatizací na území 

České republiky počátkem 90. let minulého století, kdy během dvou ,,privatizačních 

vln“ mezi lety 1992 až 1994, dochází k přeměně z centrálně plánovaného hospodářství   

na hospodářství tržní, v souvislosti s nímž docházelo k transformaci bezmála dvou tisíc 

státních podniků na akciové společnosti, jejichž cenné papíry byly následně veřejně 

obchodovány. První privatizační vlny, které se ex lege mohly zúčastnit pouze fondy s právní 

subjektivitou, tedy akciové společnosti, se zúčastnilo na více než 400 fondů, kterým bylo 

přiřknuto bezmála 73 % majetku, který byl pro tuto prvotní fázi vyhrazen. Druhá fáze byla 

zpřístupněna i fondům bez tzv. právní subjektivity založeným investičními společnostmi, 

strukturou podílovým fondům v celkovém počtu 353 fondů, jimž náleželo cirka 65 % 

z celkového majetku, který byl k tomuto přechodu vyhrazen11. Trpké zkušenosti z období 

následujícího po přechodu k tržnímu hospodářství trefně shrnují pánové Josef Jílek „První 

lekce kapitalismu byla pro Čechy drsná. Z investičních fondů a společností se v průběhu 90. 

let ztratil majetek zhruba za 50 mld. Kč. K tomuto číslu dospěla Komise pro cenné papíry 

(KCP).“12 a poslední federální předseda vlády Československa Jan Stráský, který v rozhovoru 

pro Hospodářské noviny uvedl „Takže jsme mohli zpomalit a čekat, až nějakým způsobem 

zbohatneme, nebo to nějak urychlit. To byl princip kuponové privatizace. Každý dal tisícovku, 

dohromady jsme dali asi pět miliard a za to jsme privatizovali asi stokrát víc. A pokud jde  

o to kradení, jak říkáte: Ano, jedna cesta, jak nechat lidi zbohatnout, je nechat je krást.  

A cesty, jak lidi nechat zbohatnout, jsme hledali.“ Redaktor HN: „Takže to byl 

záměr?“ „Záměr to jistě nebyl, ale všichni to podvědomě cítili. Už tenkrát se říkalo: nejlepší 

by bylo zhasnout, ať si to šikovnější rozeberou.“13   

 

Po privatizačním období, tedy od konce roku 1996, nastává na finančním trhu tzv. „hluché 

místo“, kdy zájem menších investorů o aktuální dění na kapitálovém trhu je prakticky nulový. 

V této době často dochází k přeměnám fondů na jiné právní subjekty, tzv. holdingy.  

Objevuje se také termín „tunelování“, na řadu fondů je uvalena nucená správa a část z nich se 

                                                
11Historie vzniku fondů [online]. [cit.2017-11-13]. Dostupné z: 
https://www.akatcr.cz/static.do?page=historie.html 
12 JÍLEK, Josef. Akciové trhy a investování. Praha: Grada, 2009. Finanční trhy a instituce, s. 453. ISBN: 978-80-
247-2963-3. 
13 STRÁSKÝ, Jan. Co Klaus sám necítí, nikdy neposlechne. Hospodářské noviny. 8.3.2013. Dostupné z WWW 
http://dialog.ihned.cz/sidlo/c1-59481620-jan-strasky-co-klaus-sam-neciti-nikdy-neposlechne 
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dostává do likvidace.14 Koncem tohoto tisíciletí, jak bude rozebíráno detailněji v následující 

kapitole, dochází k přijímání prvních právních předpisů upravující kolektivní investování  

na území České republiky. Tyto předpisy budou svým přirozeným vývojem, novelizacemi  

a na základě zkušeností z uplynulých let pevným základem pro následné transpozice evropské 

legislativy a stávají se svým neustálým vývojem úrodnou půdou pro investory, kteří navzdory 

historický milníkům spojeným s kolektivním investováním na našem území, neztratili o tuto 

formu alternativního investování doposud svůj zájem. 

  

                                                
14 JÍLEK, Josef, Finanční trhy a investování. Praha: Grada, 2009. Tunelování investičních fondů v České 
republice, kapitola 3.4. ISBN: 978-80-247-1653-4. 
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2 Legislativní vývoj fondovního investování na území České 
republiky 

 

2.1 Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech 
 
V právním řádu České republiky bylo poprvé upraveno fondovní investování zákonem 

č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, který byl účinný od 29. 

května 1992 do 30. dubna 2004. Přijetím tohoto zákona byl nastolen zásadní obrat směřující 

k zavedení fondů jako základních entit pro investování veřejnosti. Zákon byl ve svém 

původním znění několikrát novelizován, přičemž pojítkem těchto novelizací jsou především 

praktiky kolektivního investování v 90. letech, zvláště týkající se hospodaření s majetkovými 

hodnotami v investičních a podílových fondech.15 První zásadní změny do tohoto zákona 

upravující právní poměry fondovního investování nicméně přinesl až rok 1998. Toho roku 

byla zřízena, jako historicky první veřejnoprávní orgán pro oblast kapitálového trhu v ČR, již 

výše zmíněná Komise pro cenné papíry. Téhož roku byla zároveň přijata novelizace zákona  

č. 124/1998 Sb., kterým se doplňuje a mění doposud platná právní úprava, která v sobě 

zakotvovala obligatorní podmínku státního přivolení pro zisk vlivné účasti na investiční 

společnosti a investičním fondu, volitelnost nebo jmenování představenstva či dozorčí rady,  

a také posílení diverzifikaci rizika a rozšířila kontrolní pravomoc depozitáře.16  

2.2 Zákon č. 189/2014 Sb., o kolektivním investování 
 

Důležitým mezníkem pro normativní úpravu investičních společností a investičních fondů se 

stává vstup České republiky do Evropské unie. Výše citovaný zákon o investičních 

společnostech a fondech, ve svém původním znění, byl s účinností k 1. květnu 2004 nahrazen 

předpisem novým – zákonem č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování. Tento zákon 

představuje prostředek pro transpozici směrnice upravující předpisy v oblasti kolektivního 

investování, známé pod označením UCITS17 (z angl. undertaking for collective investment  

in transferable securities). Zmiňovaný zákon během následujících let prošel řadou proměn, 

jednalo se zejména o novelizace harmonizující naši právní úpravu sekundární legislativě 

Evropské unie a jejím standardům.  

 
                                                
15 ŠOVAR, Jan. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 
2015. s. XLIV. ISBN 978-80-7478-783-6. 
16 tamtéž 
17 Směrnice Rady č. 85/611/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního 
investování do převoditelných cenných papírů (,,UCITS“) 
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Stěžejním okamžikem se vzhledem k meritu této diplomové práce stává novela zákona  

o kolektivním investování, která byla ve druhém čtení poslaneckou sněmovnou schválena dne 

25. ledna 2006 a v Poslanecké sněmovně vedena pod sněmovním tiskem č. 1158 - zavádějící 

doposud neznámé rozlišování speciálních fondů18 určených pro veřejnost a fondů určených 

pro kvalifikované investory, které tímto poprvé zároveň uvedla v život do platné právní 

úpravy v České republice. V souvislosti s tímto okamžikem je nutno zmínit také novou 

úpravu, po vzoru lucemburské a německé právní úpravy, speciálního fondu nemovitostí, 

kterým budu v případě kvalifikovaných investorů v rámci této práce věnovat důkladnější 

pozornost.  

 

Posledním a neméně důležitým se stává z hlediska ovlivnění vnitrostátní právní úpravy 

kolektivního investování rok 2011, kdy vstupuje v účinnost zákon č. 188/2011 Sb.,  

o kolektivním investování, který představuje doposud nejrozsáhlejší novelizaci zmiňovaného 

zákona od jeho přijetí v květnu roku 2004. Tato novela implementuje směrnici Evropského 

parlamentu a Rady 2009/65/ES známou pod názvem ,,UCITS IV“, která s úpravami přejímá  

a zrušuje původní ,,UCITS“ směrnici a všechny na ni obsahově navazující. Nová úprava 

tohoto zákona má v návaznosti na evropskou legislativu strukturálně zakotvit tzv. master  

a feeder funds jako vztahově řídících a podřízených fondů. Tato směrnice poznamenává celé 

pasáže novelizovaného zákona upravující přeměny podílových fondů a investování 

standardního fondu.  

2.3 Směrnice 2011/61/EU, Evropského parlamentu a Rady o správcích alternativních 
investičních fondů   

 

Ve stejném roce Evropský parlament a Rada přijímá směrnici 2011/61/EU, o správcích 

alternativních investičních fondů (z angl. alternative investment fund managers directive), 

která svým obsahem upravuje vztahy fondového podnikání v oblastech unijní legislativou  

do tohoto okamžiku neupravené. Působností svého obsahu se dotkla evropským právem 

neharmonizovaných subjektů – fondů shromažďujících peněžní prostředky od více investorů 

za účelem jejich společného investování na základě stanovené investiční strategie, 

která se může lišit z hlediska složení portfolia investovaných fondů – komoditních, 

nemovitostních, akciových etc. Tyto fondy jsou právě ,,alternativními“ proti standardním 

                                                
18 § 94 odst. 2 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech  
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fondům podléhajícím úpravě zmiňované ,,UCITS IV" směrnici. Ideová východiska19 zákona o 

kolektivním investování přestávají vyhovovat novým potřebám. V následujících dvou letech 

dochází k úplné revizi této problematiky, která následně vyústila k přijetí nového, zvláštního 

zákona, kterým se stává zákon č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních 

fondech.20 

 

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

Přijetím tohoto zákona dochází k naplnění jednak požadavkům kladeným ze strany unijního 

práva, ale i snaze přiblížit se předpisům států v tomto odvětví držícím prvenství, které byly 

pro zákonodárce inspirací, zejména pak právu lucemburskému a tamní úpravě investování 

fondů a v případě práva německého úpravě akciových společností s proměnným základním 

kapitálem.21 Za důležité považuji také zmínit období, během kterého dochází k přijetí dalších, 

neméně důležitých předpisů soukromého práva, o kterých bylo vedeno mnoho vášnivých 

debat – občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích, bezesporu mající význam 

pro konečné znění tohoto právního předpisu.  

 

Současný zákon o investičních společnostech a fondech přináší řadu novinek.  

Předně zejména dochází k zaměření regulatorního zájmu na osobu obhospodařovatele,  

event. dalších osob vykonávajících navazující činnosti v oblasti fondovního investování. 

Převratným se rovněž stává rozlišování mezi obhospodařováním (tj. obhospodařování 

majetku investičních fondů a řízení rizik s tímto obhospodařováním souvisejících) a 

administrací investičního fondu. Stává se tak z důvodu, aby za obhospodařování, spočívající  

ve výkonu portfolio managementu a v řízení rizik s tímto souvisejících, nemusela nést 

odpovědnost vždy konkrétní osoba, která provádí zároveň administrativní činnost. V důsledku 

členství České republiky v Evropské unii dochází k zapracování výše 

zmiňované ,,AIFMD“ směrnice, nově dopadající nejen na stávající speciální fondy 

kvalifikovaných investorů, ale i na ty, které do přijetí současného zákona nebyly této regulaci 

podrobeny. Z hlediska systematického členění diskontuitní novinkou je rozdělení investičních 

fondů na fondy kolektivního investování (tj. standardní fondy a speciální fondy22) a fondy 

                                                
19 ŠOVAR, Jan. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 
2015. s. XLV. ISBN 978-80-7478-783-6. 
20 tamtéž. 
21 Tamtéž, s. XLVI.  
22 § 92 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech 
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kvalifikovaných investorů. Poslední, dle mého názoru nejvýznamnější novinkou, kterou 

současná právní úprava přináší, je rozšíření právních forem, které zákon pro vznik fondu 

kvalifikovaných investorů umožňuje. Fondy kvalifikovaných investorů nyní mohou být 

jakoukoliv obchodní korporací, s výjimkou veřejné obchodní společnosti, a to i útvarů bez 

právní subjektivity - podílových nebo svěřenských fondů. 23 

 

2.5 Prováděcí právní předpisy 
 

Dalšími a neméně významnými zdroji právní úpravy jsou prováděcí právní předpisy, 

upravující pravidla a limity pro obhospodařování, rozkládání rizika a skladbu majetku, 

tedy nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách jeho 

obhospodařování, a vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o 

investičních společnostech a investičních fondech, podrobně upravující požadavky na 

kvalitativní kritéria řídícího a kontrolní systému obhospodařovatele a administrátora 

investičního fondu, postupy pro určení reálné hodnoty majetku a dluhů investičního fondu, 

pravidla pro určení výše kapitálu a požadavky k obsahu, poskytování a uveřejňování 

některých dokumentů24.  

 

2.6 Sekundární legislativa EU a fondy kvalifikovaných investorů 
 

Pro úplnost níže uvádím příslušné přímo aplikovatelné předpisy Evropské unie, které zákon o 

investičních společnostech a investičních fondech zapracovává a které upravují podmínky pro 

obhospodařování a administraci fondů kvalifikovaných investorů:  

⇒ Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, 

kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde  

o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, 

transparentnost a dohled, 

⇒ Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 448/2013 ze dne 15. května 2013, kterým se 

stanoví postup pro určení referenčního členského státu mimo-unijního správce 

                                                
23 ŠOVAR, Jan. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 
2015. s. XLVII. ISBN 978-80-7478-783-6. 
24 § 1 vyhlášky č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech a 
investičních fondech 
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alternativních investičních fondů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2011/61/EU, 

⇒ Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 447/2013 ze dne 15. května 2013, 

kterým se stanoví postup pro správce alternativních investičních fondů, kteří se 

rozhodnou, 

 že se na ně bude vztahovat směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU  

⇒ Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 345/2013 ze dne 17. dubna 2013  

o evropských fondech rizikového kapitálu (EuVECA),  

⇒ Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 346/ 2013 ze dne 17. dubna o evropských 

fondech sociálního podnikání (EuSEF)25 

 

Dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských fondech a fondech sociálního 

podnikání mohou tyto fondy nabízet investice pouze dobře informovaným a profesionálním 

investorům, kteří investují částku odpovídající minimální výši 100.000 €. Fondy EuVECA 

musí investovat v rozsahu odpovídajícímu minimálně 70 % objemu svých investic do malých 

a středních podniků. Fondy EuSEF musí stejným rozsahem ukládat své prostředky do investic 

tzv. sociálních podniků, které jsou malými a středními podniky sledujícími obecně prospěšné 

účely.  

  

                                                
25 ŠOVAR, Jan. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 
2015. s. 4. ISBN 978-80-7478-783-6. 
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3 Subjekty kolektivního investování 

3.1 Investiční společnost 
 

Současná právní úprava investičních společností a investičních fondů v duchu materiální 

kontinuity, a to i navzdory tendencím zákonodárce používat místo původního, již zavedeného 

termínu ,,investiční společnost“ (angl. investment company) pojem nový, více vyhovující 

názvosloví zavedenému Evropskou unií ,,správcovská společnost“ (angl. management 

company) používanému ve vztahu k standardním, tzv. ,,UCITS“ fondům s právní osobností, 

zůstává u svého původního znění, kdy systematicky v části druhé ZISIF26 investiční 

společnost definuje jako právnickou osobu se sídlem v České republice, která je oprávněna  

na základě povolení uděleného ze strany regulatorního orgánu obhospodařovat investiční 

fond, popřípadě provádět jeho administraci nebo vykonávat činnosti v souladu s předmětem 

svého podnikatelského oprávnění, která může spočívat v obhospodařování majetku zákazníka, 

provádění úschovy a správy, přijímání a předávání pokynů a poskytování investičního 

poradenství týkající se investičních nástrojů.27 

 

Seznam investičních společností působících na kapitálovém trhu v České republice 
v roce 2017 

AKRO investiční společnost, a.s. 

AMISTA investiční společnost, a.s. 
Art of Finance investiční společnost, a.s. 
AVANT investiční společnost, a.s. 
AXA investiční společnost a.s. 
CARDUUS Asset Management, investiční společnost, a.s. 
Conseq Funds investiční společnost, a.s. 
ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost 
DELTA Investiční společnost, a.s. 
Erste Asset Management GmbH, pobočka Česká republika 

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. 

Investiční kapitálová společnost KB, a.s. 
INVESTIKA, investiční společnost, a.s. 
Jet Investment, a.s. 
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 
Partners investiční společnost, a.s. 
Patria investiční společnost, a.s. 

                                                
26 § 7 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, dále jen jako (,,ZISIF“) 
27 § 11 odst. 1 písm. c) až f) ZISIF, § 3 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, dále jen jako 
(,,ZPKT“) 
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Pioneer investiční společnost, a.s. 
PROSPERITA investiční společnost, a.s. 
QI investiční společnost, a.s. 
Raiffeisen investiční společnost a.s. 
REDSIDE investiční společnost, a.s. 
REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. 
Safety invest funds, investiční společnost, a.s. 
WMS investiční společnost, a.s. 
WOOD & Company investiční společnost, a.s. 
ZFP Investments, investiční společnost, a.s.28 

	
 
3.1.1 Licenční řízení před Českou národní bankou 
 
ZISIF v části třinácté upravuje jednotlivé druhy licenčního řízení29 před Českou národní 

bankou, kdy poskytovat služby a obhospodařovat investiční fondy může výhradě osoba 

s povolením uděleným regulatorním orgánem, a to za současného splnění předpokladů 

stanovených použitelnými evropskými předpisy.30 V případě investiční společnosti jsou  

to zejména podmínky: sídla na území České republiky, její důvěryhodnost (k tomuto pojmu 

také rozsáhlejší výklad ČNB, která ve svém úředním sdělení tento ,,neurčitý právní 

pojem“ vykládá jako ekvivalent ,,dobré pověsti“ – spočívající zejména v bezúhonnosti, 

profesní a podnikatelské integritě31), neexistence důvodné obavy, že společnost nebude mít 

v rozsahu, v jakém žádá o povolení k činnosti ke dni jejího zahájení, personální, věcné 

a organizační předpoklady, musí být zřejmé jakým způsobem bude zajišťováno operativní 

řízení a plněna investiční strategie, vnitřní kontrolní činnost compliance a vnitřní audit, jak 

budou řízena rizika a reagováno na nastalé situace, které by mohly ohrozit investiční 

společnost nebo jí obhospodařovaný investiční fond, strategický plán obchodní činnosti 

podložený reálnými ekonomickými propočty, splacený základní kapitál s průhledným  

a nezávadným původem v požadované výši atd.32 V případě splnění těchto zákonem taxativně 

vypočtených podmínek vzniká společnosti na udělení povolení právní nárok.  

 

 

                                                
28 Investiční společnosti působící na území ČR ke dni 31. 10. 2017 [online]. 2017 [cit. 2017-11-13]. Dostupné z: 
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB15.BASIC_LISTINGS_RESPONSE_3?p_lang=cz&p_DATUM=29.1
0.2017&p_hie=HI&p_rec_per_page=50&p_ses_idx=53 
29 § 479 odst. 1 ZISIF 
30 Čl. 6 a násl. UCITS IV, čl. 6 a násl. AIFMD 
31 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 21. května 2010 k výkladu pojmů důvěryhodnost a 
odborná způsobilost. Věstník ČNB, 2010, 11/2010. Dostupné také z: 
https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/legislativa/vestnik/2010/download/v_2010_11_21210
560.pdf 
32 § 479 odst. 1 ZISIF 
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Ztráta předpokladů pro udělení povolení, nedodržování povinností stanovených zákonem  

o investičních společnostech a investičních fondech nebo podmínek určených v rozhodnutí  

o licenčním řízení mohou mít za následek užití některého z dohledových opatření České 

národní banky, která odpovídajíc závažnosti porušení podmínky nebo povinnosti může od 

mírnějších prostředků dohledu jakými jsou například nařízení změny obhospodařovatele, 

administrátora nebo mimořádného auditu vést až v krajních případech k odejmutí povolení 

nebo souhlasu uděleného investiční společnosti, zavedení nucené správy nebo uveřejnění 

informací o tom, jaká je povaha protiprávního jednání a identifikaci osoby, která takto 

jednala. Vzhledem ke skutečnosti, že tato krajní opatření jsou zcela zásadního charakteru, 

mělo by k nim být přistupováno pouze v závažných případech, zdrženlivě, a to s ohledem na 

ochranu zájmů investorů fondů kolektivního investování a na možná systémová rizika 

řádného fungovaní finančního trhu na území České republiky. 

 

3.2 Investiční fond  
 
Zákon o investičních společnostech a investičních fondech, na rozdíl od předchozí právní 

úpravy obsažené v zákoně o kolektivním investování, definici investičního fondu neobsahuje. 

Investiční fond je právnickou osobou, která v systému právní úpravy kolektivního investování 

tvoří jeho základní funkční a organizační jednotku.33 Tato právnická osoba je tvořena 

souborem jmění získaného na základě soustředění peněžních prostředků z řad investorské 

veřejnosti, které jsou následně v souladu s investiční strategií fondu investovány do 

jednotlivých instrumentů v závislosti na konkrétním zaměření portfolia. 

 

Materiálně se investiční strategii blíže věnuje profesorka J. Benjamin, která dle investování 

svěřených prostředků správcovskou společností rozlišuje tuto strategii na aktivní, spočívající 

v neustálém hodnocení finančního trhu a vyhledávání příležitostí, a na strategii pasivní, stojící 

na principech konzervativního uložení shromážděných prostředků (typicky do nemovitostních 

aktiv, in eventum účasti na nemovitostních společnostech) a jejich postupného zhodnocení, 

kdy tematicky dodává ,,A funds investment strategy defines its strategy for acheving its 

objectives within the terms of its investment powers and policy. The strategy may be active 

or passive. An active manager closely monitors changing economics and market conditions, 

and acts in the light of them on a discretionary basis“ ,,The investment strategy of a passively 

                                                
33 ČERNÁ, Stanislava, ŠTENGLOVÁ, Ivana., PELIKÁNOVÁ, Irena a kol. Právo obchodních korporací. 1. 
Vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015, s. 596. ISBN: 978-80-7478-735-5. 
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managed fund is defined prior to its launch, and implemented throughout its life on a largely 

automatis basis. One example of a pasive strategy is ,,buy and hold“ (i.e. holding assets 

indefinitely or until maturity) This would be suitable for a long – term strategy which is not 

sensitive to short term market movements.34“ Každý z fondů působících na trhu kolektivního 

investování musí mít povinně zveřejněný statut, jako základní dokument obsahující důležité 

informace o tom, jakým způsobem tento investiční fond investuje jemu svěřené prostředky,  

a komplexní informace poskytující stěžejní skutečnosti důležité pro správné a uvážlivé 

rozhodnutí investora, který by měl být konstruován jasně a srozumitelně.  

 

Majetek takto získaný umožňuje většímu množství drobných investorů zprostředkování 

objemnějších investičních příležitostí, ke kterým by v případě individuální investice neměli 

přístup. Investiční fond na základě strategie zvolené ve svém statutu, při profesionální správě 

portfolia diverzifikuje riziko (zpravidla do většího množství na sobě nezávislých 

instrumentů), které je s těmito investicemi spojené. Investiční strategie proto počítá i se 

situacemi, kdy v důsledků nepředvídatelných událostí na trhu může dojít ke ztrátě, popř. 

poklesu hodnoty jednoho z investovaných statků, a právě tato diverzifikace skrze vícero 

uložených investic toto rozložení zmírňuje, event. dorovnává, a to v rámci ostatních položek 

tvořící portfolio investičního fondu.  

 

Mnohost investorů ve svém celkovém objemu snižuje transakční náklady, zjednodušuje 

přístup na trh k jednotlivým instrumentům a profesionální správa svěřeného majetku ze strany 

správců a manažerů fondu zajišťovaná zkušenými odborníky zvyšuje pohodlnost a efektivnost 

těchto investic.  

  

                                                
34 BENJAMIN, Joanna. Financial law. Oxford: Oxford University Press, 2007. s. 195. ISBN: 9780199282937. 
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3.2.1 Samosprávnost a fondy bez právní osobnosti 
 
V rámci současné právní úpravy je nutné předně rozlišovat, zda je investiční fond nadán 

právní osobností či nikoliv. Tato otázka je stěžejní z hlediska určení, zda vůbec může fond být 

subjektem práv a povinnost, zda je způsobilý sám obhospodařovat svůj majetek a být 

odpovědný za své závazky. Z hlediska tohoto rozdělení právní formy investičních fondů 

rozdělujeme na fondy s právní osobností a investiční fondy bez právní osobnosti.  

 

3.2.1.1 Samosprávný investiční fond 
 

ZISIF ,,samosprávný“ investiční fond s právní osobností definuje jako fond, který je  

na základě povolení uděleného ČNB oprávněn se obhospodařovat, popřípadě provádět svou 

vlastní administraci.35 Klíčovým se stává právě ono oprávnění se samostatně obhospodařovat, 

jedná se o tzv. internally managed fund, tedy fond, který nesmí obhospodařovat žádný cizí 

majetek, jak ostatně vyplývá z jeho definičního znaku. 

  

3.2.1.2 Nesamosprávný investiční fond 
 

Druhým fondem s právní osobností je tzv. ,,nesamosprávný“ investiční fond, který jak z výše 

uvedeného napovídá, není oprávněn sám sebe obhospodařovat, popř. provádět svou vlastní 

administraci. Funkci obhospodařovatele v tomto případě plní právnická osoba, která je jeho 

individuálním statutárním orgánem. Zákonodárce v tomto případě využil nové možnosti, 

kterou připouští současná právní úprava občanského zákoníku, a sice jednat jako právnická 

osoba ve statutárním orgánu (v tomto případě investičního fondu) prostřednictvím svého 

zmocněnce.36 Tento právní vztah mezi osobou obhospodařovatele a investičním fondem 

vzniká na základě tzv. smlouvy o obhospodařování, která v praxi bývá nahrazována smluvním 

vztahem o výkonu funkce statutárního ředitele, který v potřebném rozsahu pokrývá rozsah 

činností obhospodařování, které jsou v tomto konsenzu blíže specifikovány.  

V případě, že je tato osoba oprávněna provádět též jeho administraci, je fond oprávněn 

provádět též svou vlastní administraci prostřednictvím této osoby, a to opětovně v rozsahu 

specifikovaném ve smlouvě o výkonu. V praxi častokrát dochází i po uzavření smlouvy o 

obhospodařování, k zachování svého původního statuárního orgánu, který byl oprávněn 

uzavírat jménem investičního fondu smlouvy, což ve svém praktickém důsledku vede 

                                                
35 § 8 ZISIF 
36 § 152 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
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k situacím, kdy je jednáno v rámci výkonných orgánů fondu mnohdy v rozporu se záměry 

investiční společnosti, která tento fond na smluvním základě obhospodařuje, popř. provádí její 

administraci,  a proto se jeví jako minimálně vhodnějším řešením přenést v plném rozsahu 

toto oprávnění na osobu obhospodařovatele.37 

 

3.2.1.3 Investiční fondy bez právní osobnosti 
 

Investiční fondy mohou také existovat jako jakési právní konstrukce tvořené souborem jmění, 

bez právní osobnosti a možnosti vlastnit majetek, popř. ručit za svoje závazky.  

Zákon takovouto konstrukci přímo umožňuje ve dvou případech – svěřenských a podílových 

fondů. 

 

3.2.1.3.1 Podílový fond 
 
Podílový fond je tvořen souborem samostatného a vyčleněného jmění náležícímu společně 

všem podílníkům v rozsahu hodnoty vydaných podílových listů. Jměním náležícím do 

podílového fondu se rozumí nejen souhrn aktiv ale i závazků tohoto fondu. Vlastnická práva 

k majetku v podílovém fondu vykonává jménem a na účet fondu osoba obhospodařovatele.38  

V rámci tohoto právního ,,nesubjektu“ mají podílníci velice omezenou možnost podílet se na 

správě záležitostí týkajících se fondu, dle mého názoru tak jedinou možností jak mohou 

podílníci ovlivnit okruh záležitostí, které se přímo dotýkají jejich práv a povinností,  

je prostřednictvím shromáždění podílníků, a to v případě bylo–li tak umožněno 

v zakladatelském právním jednání a  kdy je jim umožněna vykonávat rozhodovací pravomoc 

ve věcech změny statutu podílového fondu.39 V případě závazků za podílovým fondem  

je možnost věřitelů přímo se obracet na podílníky vyloučena, a proto jediným způsobem 

možného uspokojení je majetek v podílovém fondu.  

  

                                                
37 ŠOVAR, Jan. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 
2015. s. 35. ISBN 978-80-7478-783-6. 
38 § 102 odst. 1 ZISIF 
39 § 113 ZISIF 
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3.2.1.3.1.1  Otevřený podílový fond ,,Open-ended-fund“  
 

Platné právo rozlišuje dvojí možnost právní formy podílových fondů, a to z hlediska možnosti 

následného ,,vykoupení“ podílových listů ze strany tohoto fondu. V prvém případě se jedná  

o tzv. otevřený podílový fond, kterých je v současné době drtivá většina. V případě tohoto 

fondu není předem omezený počet podílových listů, které může administrátor tohoto fondu 

emitovat. Je tedy na uvážení konkrétního vedení, v jakém rozsahu, s ohledem na poptávku  

na trhu a investiční strategii budou vydávány podílové listy. Investoři mohou v případě této 

otevřené formy kdykoliv během jeho existence vystoupit, a to na základě vlastní žádosti,  

a získat tak jako protihodnotou peněžité plnění odpovídající aktuálnímu ocenění podílového 

listu. Těmto materiálním znakům podílovému fondu se věnovala ve své knize i profesorka 

London School of Economics, Joanna Bennjamin ,,The units of an open ended fund are 

redeemable by the fund at net asset value (NAV.) Such NAV redemptions take place regularly 

and with a minimum of formality. Thus A need not to go to the market and find B (pozn. 

řečeno v kontextu zajištění likvidity investovaných prostředků, kdy dochází k transferu 

cenných papírů na trhu na základě nabídky a poptávky) She has the right to require the fund 

to cancel her units (pozn. ekvivalent podílu jako míry účasti na společnosti) and pay her  

a price based on the net value (NAV) of that proportion of the underlying assets of the fund as 

were represented by the cancelled units“40 a která z hlediska otevřenosti této struktury 

nedoporučuje využití těchto entit pro investiční fondy, které investují do nelikvidních aktiv, 

kdy v návaznosti na toto téma dodává ,,It follows that an open ended structure is not suitable 

for funds investing in illiquid assets and/or pursuing long term investment strategies.“ 41 

 

V případě takového rozhodnutí je povinností administrátora zajistit odkoupení tohoto cenného 

papíru, kdy je zákonem zároveň stanovena nejvyšší přípustná doba do kdy musí být ze strany 

emitenta tento cenný papír odkoupen, a to s ohledem na právní formu a investiční strategii 

portfolia.42 V případě fondu kvalifikovaných investorů, kteří jsou stěžejní z hlediska tématu 

této diplomové práce, je to období do jednoho roku u fondu neinvestujícím do nemovitostí 
                                                
40 BENJAMIN, Joanna. Financial law. Oxford: Oxford University Press, 2007. s. 192. ISBN: 9780199282937. 
,,Podíly představující účast na otevřeném podílovém fondu jsou odkupitelné za tzv. ,, NAV“ - čistou hodnotu 
aktiv. Odkupy podílových listů za NAV probíhají v rámci investiční struktury pravidelně, a to s minimálními 
formálními požadavky. V případě tohoto zpětného odkupu tedy podílník nemusí na trhu hledat zájemce o koupi 
jeho podílového listu. Má právo požádat příslušný investiční fond aby od něj jeho podílový list odkoupil za 
ekvivalent odpovídající NAV hodnotě jeho aktiv. Z těchto skutečností vyplývá, že otevřená struktura investičního 
fondu není vhodná pro investory, kteří chtějí svoje prostředky uložit do nelikvidních aktiv a/nebo usilují z 
hlediska časového horizontu o dlouhodobou investici.“ – Přeloženo vlastními slovy autora diplomové práce. 
41 tamtéž 
42 § 132 ZISIF 
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nebo účasti v těchto společnostech, popř. do dvou let, jedná–li se o investiční fond, zabývající 

se výhradně investicemi do takovýchto nemovitostí nebo účasti ve společnostech.43 

 

3.2.1.3.2 Uzavřený podílový fond  ,,Close-ended-fund“ 
 

Uzavřené podílové fondy jsou na druhou stranu takové, které mají povahu uzavřené entity. 

Tyto fondy jsou zřizovány na dobu určitou, přičemž v případě dosažení onoho stanoveného 

časového ohraničení se ex lege přemění na podílový fond otevřený, in eventum vstoupí do 

likvidace. Z povahy tohoto fondu vyplývá nemožnost stát se podílníkem pro každého,  

ale pouze pro administrátorem fondu předem regulovaný počet cenných papírů, které fond 

zamýšlí emitovat, a tudíž pravomoc tento okruh podílníků stanovit dle vlastního uvážení.  

Tyto cenné papíry v sobě oproti tzv. open-ended-fundu nemají vtěleno právo odkupu ze strany 

administrátora. V případě, že se podílník během trvání své účasti v uzavřeném podílovém 

fondu rozhodne vystoupit, nezbývá mu tedy jiná možnost než–li tento cenný papír převést 

na někoho jiného.  

 

V případě podílových fondů je třeba vždy uvádět v rámci svého názvu právní formu, kterou 

tato entita nabyla svém při zakladatelském právním jednání, a to formu tzv. ,,otevřeného 

podílového fondu“ nebo fondu ,,uzavřeného“, posilující právní jistotu a jako vnější projev 

vůči investorské veřejnosti.  

  

Ke 31. 10. 2017 bylo ze strany ČNB evidováno celkem 213 podílových fondů, z čehož celých 

146 z nich bylo fondů otevřených.44  

  

                                                
43 § 132 odst. 1.) písm. d.) a e.) ZISIF 
44 Systém časových řad ARAD [online]. ČNB [cit. 2017-11-14]. Dostupné z: 
https://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.VYSTUP?p_period=3&p_sort=2&p_des=50&p_sestuid=37549&
p_uka=7%2C13%2C22%2C23&p_strid=BFB&p_od=200903&p_do=201706&p_lang=CS&p_format=0&p_dec
sep=%2C 
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3.2.1.3.3 Svěřenský fond 
 
Dalším subjektem, které platné právo výslovně připouští jako vyčleněný majetek bez právní 

osobnosti, je s účinností občanského zákoníku svěřenský fond.45 Toto autonomní a účelově 

vyčleněné jmění slouží ku prospěchu svých beneficientů (tzv. obmyšlených46), kteří bývají 

určeni při zakladatelském právním jednání. Svěřenský fond může být založen pouze  

na základě smluvního ujednání mezi osobou zakladatele a svěřenským správcem, kdy právě 

okamžikem přijetí závazku spravovat tento vyčlenění majetek je finálním krokem který 

konstituuje vznik tohoto tzv. trustu (z angl. přeloženo jako ,,důvěra“, který jako institut 

pochází ze zemí common law, založený na důvěrnosti mezi osobou zakladatele a správce  

ku prospěchu svého beneficienta/osoby obmyšlené) k němuž by nedošlo bez souhlasného 

projevu vůle ze strany smluvní správce.  

 

Při svém vzniku, ke kterému dle platné úpravy zákona o investičních společnostech  

a investičních fondech dochází zakladatelským právním jednání učiněným investiční 

společností, která je ve vztahu k tomuto fondu jejím protectorem (tj. osobou vykonávající 

dohled nad její správou) musí splňovat podmínky stanovené zákonem. Těmito podmínkami 

jsou mnohost kvalifikovaných investorů jako osob obmyšlených, zřízení za účelem 

investování dle předem určené investiční strategie, která je  založena zpravidla na rozložení 

rizika, a svojí podstatou sloužící ku prospěch beneficientů (zakladatelů).47 Domnívám se tedy, 

že na základě zákonných kritérií a přípustnosti právních forem fondů kvalifikovaných 

investorů může být trust založen pouze těmito ,,kvalifikovanými investory.“48 Vzhledem  

ke skutečnosti, že takto vyčleněné jmění přestává být okamžikem souhlasu protectora 

(svěřeneckého správce) se správou tohoto majetku vlastnictvím svých zakladatelů, přechází 

plná správa a investování na účet tohoto fondu právě na osobu obhospodařovatele, kterým je 

investiční společnost.  

 

Zajímavou je komparace ustanovení občanského zákoníku týkající se správy svěřenského 

fondu správcem svěřenským49 a právní úpravy trustu v rámci ZISIFu. Občanskoprávní úprava 

                                                
45 Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
46 § 1457 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 
47 § 95 odst. 1 písm. c) ZISIF. 
48 § 272 ZISIF. 
49 § 1453 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník 
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výslovně stanovuje povinnost, že v případě svěřenského správce, který je zároveň 

zakladatelem musí být zakladatelským právním jednání určen svěřenský správce další,  

který je povinen s tímto zakladatelem v otázkách rozhodování fondu jednat společně.  

Právní úprava ,,investičních“ svěřenských fondů tuto možnost zcela vylučuje, kdy obligatorně 

stanovuje jediného správce takto vyčleněného majetku. V případě svěřenského správce 

investičního fondu tedy není vyloučena možnost, že by tímto správcem mohl být právě onen 

zakladatel. Rozdílem oproti soukromoprávní úpravě je právě účel tohoto vyčlenění,  

kdy v rámci svěřenského fondu ,,investičního“ dochází při obhospodařování  

k jeho následnému investování s diverzifikaci rizika, tedy správě plné, jejímž účelem je 

zhodnocení, rozmnožení takto svěřených prostředků,  jak ostatně plyne z podstaty fondů  

a kolektivního investování vůbec.  

 

3.2.2 Private equity a venture funds 
 

3.2.2.1 Private equity funds 
 

Důležitými pojmy používanými na finančním trhu je i rozdělení investičních fondů na tzv. 

private equity a venture funds. Investovat do tzv. private equity fondů (volně přeloženo 

jako ,,soukromý kapitál“), ve své podstatě znamená spolufinancovat soukromé zájmy ze 

strany investorů protisměnou za získaní účasti (podílu) na základním kapitálu společností, 

jejichž cenné papíry nejsou předmětem obchodování na burze. Investičně zajímavými se pro 

investory tyto fondy stávají z důvodu silného potenciálu na budoucím zhodnocení finančních 

prostředků vložených do rozvoje těchto technologicky nebo produktově progresivně 

rostoucích podniků. Jak předmětně uvádí zahraniční literatura, tyto fondy bývají zpravidla 

zakládány na časově omezenou dobu ,,The duration of most funds is not limited from the 

outset. However, some funds are established with a limited life. These may be funds which 

invest in illiquid assets, such as private equity funds. As a quid pro quo for investors` 

acceptance of their capital being ,,locked in“ ,it is agreed that after a period of perhaps six to 

ten years, the fund will be wound up and its assets returned to investors.“50, kdy po splnění 

                                                
50 BENJAMIN, Joanna. Financial law. Oxford: Oxford University Press,  2007. s. 197. ISBN: 9780199282937. 
,,Většina investičních fondů není od svého počátku zakládána na dobu určitou. Některé fondy však mohou být 
zakládány na konkrétní časové období. Těmito fondy mohou být zejména ty, které se svojí investiční strategií 
zaměřují na ukládání svěřených prostředků do nelikvidních aktiv, jako jsou například investiční fondy typu 
private equity. Jako quid pro quo (,,Něco namísto druhého, event. něco za něco“) je vyžadován investorův 
souhlas s tím, aby jeho prostředky byly v tomto fondu uloženy po určité časové období, které se pohybuje v 
rozmezí šesti až deseti let, kdy následně tento investiční fond bude zrušen (vstoupí do likvidace) a takto svěřené 
prostředky budou navráceny investorům.“ – Přeloženo vlastními slovy autora diplomové práce. 
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jemu stanoveného účelu budou tyto uložené prostředky po určité době zhodnoceny a vráceny 

svým investorům, přičemž tento fond může následně zaniknout.  

 

3.2.2.2 Venture capital funds 
 

V případě tzv. ventures fondů se jedná o investice do začínajících tzv. start - up společností, 

kterým přísun nového kapitálu z vnější zajistí rozšíření jejich všestranného rozvoje (ať již 

technologického - zajišťujícího rozvoj inovativních projektů a nebo personálního zázemí 

podporující know-how a tím hnací motor k rozvoji výzkumu) a z dlouhodobého hlediska 

povede k nárůstu jejich hodnoty. Pozoruhodným se stává i směřování budoucího zázemí pro 

vznik těchto fondů z hlediska státní podpory, kdy investicím do takto začínajících  

a progresivně rostoucích společností dala zelenou v roce 2015 na návrh Ministerstva 

průmyslu a obchodu i Česká republika. Národní inovační fond alokuje do svého majetku  

50 milionů EUR, a to s cílem podpořit start – up projekty a komercializaci výsledků výzkumu  

a vývoje.51 

 

Z hlediska obecného členění fondů kolektivního investování známe celou řadu kritérií  

na jejichž základě dochází k jejich následnému druhovému rozřazení, pro jeho stručné 

zmapování v příloze k této diplomové práci (Příloha č. 1 – č. 4 k této práci) uvádím grafické 

znázornění těch nejdůležitějších z nich. 

 
 
 
 
  

                                                
51 Vláda dnes dala zelenou návrhu MPO na vznik fondu na podporu startupů [online]. Praha: Ministerstvo 
průmyslu a obchodu [cit. 2017-11-06]. Dostupné z: https://www.mpo.cz/dokument165184.html 
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4 Kvalifikovaný investor jako profesionál na kapitálovém trhu 

 

4.1 Fondy kolektivního investování a kvalifikovaní investoři 
 

ZISIF základní členění investičních fondů rozděluje na fondy kolektivního investování  

a fondy kvalifikovaných investorů.52 Nejzásadnějším rozdílem mezi tímto dělením fondů, 

které shromažďují peněžní prostředků od veřejnosti za účelem jejich následného investování 

na základě investiční strategie ve prospěch svých investorů, je právě personální vymezení 

okruhu osob, které jsou oprávněny stát se jejími investory. V případě fondů kolektivního 

investování je tím kdokoliv pociťující přebytek finančních prostředků s úmyslem jejich 

následného zhodnocení.  Jak uvádí ve své knize J. Veselá: ,,Jedná se tedy o činnost, od které 

investor očekává, že mu přinese adekvátní zhodnocení vložených prostředků při 

akceptovatelném diverzifikovaném riziku a zároveň umožní přístup na trh, kde by jako 

individuální, drobný investor investovat nemohl, ať již z důvodu přístupu, odborné náročnosti, 

nebo z důvodu vysokých cen.“53 nebo Joanna Benjamin ,,Investment is a complex matter,  

and successful investment may require both full time attention and specialized skills. Many 

investors do not have sufficient time and/or skills to devote to their portfolios, and therefore 

delagate their management to proffesionals. Moreover, a large investors may enjoy a number 

of advantages over a small investors, including diverzification, superior investment 

opportunities and ecomonies of scale..54“ Znakem, zařazujícím investora pod tuto veřejnost  

je právě jeho neprofesionalita, tedy jakási neznalost finančního trhu, investičních nástrojů  

a mechanismů, na kterých stojí jeho fungování.  

  

                                                
52 § 92 ZISIF 
53 VESELÁ, Jitka. Investování na kapitálových trzích, 2., rozšířené a aktualizované vydání. Praha: Wolters 
Kluwer ČR, 2011. s 708. ISBN 978-80-7357-647-9. 
54 BENJAMIN, Joanna. Financial law. Oxford: Oxford University Press, 2007. s 188. ISBN: 9780199282937.  
,,Investování je složitou záležitostí a úspěšně provedená investice může vyžadovat investorovi plné pozornosti a 
speciálních dovedností. Mnoho investorů tento dostatek volného času a/nebo zvláštní dovednosti nemají, a proto 
tuto činnost svěřují do rukou odborníků. Velkým investorům se oproti investorům drobnějším dostává řady 
výhod, zahrnujících zejména diverzifikaci rizika do širší palety investičních příležitostí a rozsahem úspor z těchto 
uložených investic.“- Přeloženo vlastními slovy autorem diplomové práce.  
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Grafické znázornění vzestupu oblíbenosti kolektivního investování na území  

České republiky od počátku r. 2009 do 31. 10. 2017:55 

 

 
 

4.1.1 Fondy kvalifikovaných investorů  
 

Druhým a pro tuto diplomovou práci klíčovým jsou fondy kvalifikovaných investorů. 

Kvalifikovaným investorem se rozumí zejména zákazník ,,profesionál“ jako osoba se znalostí 

finančního trhu, investičních nástrojů se kterými je na něm obchodováno a zkušenostmi v této 

oblasti ,,They generally exploit their freedom to persue high risk, high return investment 

strategies and are widely known as alternative investment funds.“56 

 

ZISIF uvádí57 výčet těch, kteří mohou smluvně nabýt podíl na fondu kvalifikovaných 

investorů, event. v případě svěřenských fondů i jejich zakladatelů, tichého společníka  

nebo toho kdo smluvně zvyšuje majetek fondu:  

                                                
55 Systém časových řad ARAD [online]. ČNB [cit. 2017-11-14]. Dostupné z: 
https://www.cnb.cz/cnb/STAT.ARADY_PKG.VYSTUP?p_period=3&p_sort=2&p_des=50&p_sestuid=37549&
p_uka=17%2C21&p_strid=BFB&p_od=200903&p_do=201706&p_lang=CS&p_format=0&p_decsep=%2C. 
Vlastní grafické zpracování z dostupných údajů České národní banky. 
56 BENJAMIN, Joanna. Financial law. Oxford: Oxford University Press, 2007. s 215. ISBN: 9780199282937.  
,,Obvykle využívají svojí svobody k prosazování vysoce rizikových a návratových investičních strategií, 
všeobecně známých jako alternativní investiční fondy.“ – Přeloženo vlastními slovy autora diplomové práce.  
57 § 272 a násl. ZISIF 
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(řazeno dle logického uspořádání): 

  

1.) Ti, kteří jsou jako kvalifikovaní investoři prohlašováni ZPKT ex lege jako ,,profesionální 

zákazníci, a nebo zde není vyžadována znalost finančního trhu, popř. účast na správě majetku 

fondu: 

 

⇒ Profesionální zákazník58 

• banka, spořitelní úvěrní družstvo, obchodník s cennými papíry, pojišťovna, zajišťovna, 

• investiční společnost, investiční fond, penzijní fond, penzijní společnost,  

• stát, Česká národní banka 

• Světová banka, Mezinárodní měnový fond, Evropská centrální banka, zahraniční 

centrální banka, Evropská investiční banka nebo jiná mezinárodní finanční instituce 

⇒ Ten, kdo se dále v ZKPT profesionálním zákazníkem rozumí 

• právnická osoba (vč. zahraniční právnické osoby), založená za účelem podnikaní, 

která na základě poslední účetní závěrky splňuje alespoň 2 ze 3 kritérií, kterými jsou: 

- celková výše aktiv odpovídající částce alespoň 20.000.000 €, 

- čistý roční obrat odpovídající částce alespoň 40.000.000 €, 

- vlastní kapitál odpovídající částce alespoň 2.000.000 €.  

⇒ obhospodařovatel nebo srovnatelná zahraniční osoba na účet investičního  

nebo tohoto zahraničního investičního fondu, který obhospodařuje, 

⇒ penzijní společnost na účet účastnického fondu, důchodového fondu  

nebo transformovaného fondu, který obhospodařuje, 

⇒ osoba vykonávající činnost spočívající ve shromažďování peněžních prostředků nebo 

penězi ocenitelných věcí za účelem jejich společného investování a jejich další 

správu, na kterou se působnost ZISIFu nevztahuje, 

⇒ právnická osoba podřízena ústřednímu orgánu státní správy (tj. ministerstvům, 

Českému statistickému úřadu, Úřadu vlády, Energetickému regulačnímu úřadu59..), 

⇒ osoba, která je dle ZPKT nebo práva jiného členského státu považována  

za zákazníka, který je profesionálním zákazníkem, 

 

                                                
58 § 2 odst. 1, odst. 2 ZPKT 
59 Zákon č. 2/1969 o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 
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2.) Zvláštní kategorií ,,neprofesionálních“ kvalifikovaných investorů dle ZISIFu tvoří 

kategorie investorů, kteří se těmito kvalifikovanými investory stávají v důsledku prohlášení o 

vědomosti rizik spojených s těmito investicemi: 

 

⇒ osoba, která je podílníkem, zakladatelem nebo společníkem jiného investičního fondu 

nebo zahraničního investičního fondu, který obhospodařuje tentýž obhospodařovatel 

jako tento fond a jehož administraci provádí tentýž administrátor jako tohoto fondu, 

kdy výše jejíhož splaceného vkladu nebo splacené investice v těchto fondech, 

jakož i majetku obhospodařovaného odpovídá ve svém souhrnu částce alespoň 

125.000 €, a která učinila prohlášení o tom že je si vědoma rizik spojených 

s investováním do tohoto fondu kvalifikovaných investorů, 

 

⇒ osoba (kdokoliv), která učinila prohlášení o tom, že si je vědoma rizik spojených 

s investováním do tohoto fondu kvalifikovaných investorů a jejichž výše splaceného 

vkladu nebo splacené investice odpovídá částce alespoň  

- 125.000 €, nebo  

- částce 1.000.000 Kč, jestliže administrátor tohoto fondu kvalifikovaných investorů, 

nebo jím pověřená osoba písemně potvrdí, že si na základě informací získaných od 

investujících osoby obdobně jako při poskytování hlavní investiční služby důvodně 

domnívá, že tato investice odpovídá finančnímu zázemí, investičním cílům  

a odborným znalostem a zkušenostem v oblasti investic investující osoby 
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4.1.1.1 Prohlášení o vědomosti rizik spojených s investováním 
 

Institut prohlášení investora o vědomosti rizik spojených s takovýmito investicemi pochází  

z Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 345/2013 o evropských fondech rizikového 

kapitálu, kdy v Dodatku č. 2 k Článku 6 Evropská centrální banka stanoví60: ,,Managers of 

qualifying venture capital funds shall market the units and shares of qualifying venture 

capital funds exclusively to investors which are considered to be professional clients in 

accordance with Section I of Annex II to Directive 2004/39/EC or which may, on request, be 

treated as profes- sional clients in accordance with Section II of Annex II to Directive 

2004/39/EC, or to other investors that:(a) commit to investing a minimum of EUR 100 000; 

and (b) state in writing, in a separate document from the contract to be concluded for the 

commitment to invest, that they are aware of the risks associated with the envisaged 

commitment or investment.“ Zákon v tomto případě požaduje, aby prohlášení investora nebylo 

součástí podmínek, jimiž se řídí smlouva mezi stranami. Vyžadují se tedy dva odlišné 

podpisy, kdy vzhledem k rozmanitosti investičních příležitostí, které mohou tyto fondy 

nabízet, a to v případě špatného záměru nebo rizikovosti takové investice mohou být 

důvodem ztráty i celé investované částky. Zákonodárce tímto tedy znovu zdůraznil potřebu 

plné rozhodnosti a jistoty osoby investující takové prostředky a jeho srozumění s možnými 

negativními důsledky finančního trhu.  

 

4.1.1.2 Vkladová povinnost a tzv. ,,capital calls“ 
 

Povinnosti vložit předmět vkladu anebo její minimální výše, která je určována 

v zakladatelském právním jednání fondu kvalifikovaných investorů, nemůže být nikdo 

zproštěn.61 Zákonodárce však, patrně v důsledku snahy odlehčit nákladnost splácení 

takovýchto vkladů a i v praxi častěji využívaného průběžného financování konkrétních 

investic plněných v případě potřebnosti, připouští, aby v případě, určí–li tak společenská 

smlouva, byla tato částka splacena po částech. Tato částka musí být splacena v rozsahu  

a ve lhůtě, které určí výkonný orgán v rámci písemné výzvy (tzv. capital calls).  

                                                
60 OPINION OF THE EUROPEAN CENTRAL BANK of 25 April 2012 on a proposal for a regulation of the 
European Parliament and of the Council on European venture capital funds and on a proposal for a regulation of 
the European Parliament and of the Council on European social entrepreneurship funds (CON/2012/32) [online]. 
Official Journal of the European Union, 2012(C 175/11) [cit. 2017-11-14]. Dostupné z: 
https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/c_17520120619en00110016.pdf 
61 § 274 odst. 1 ZISIF 
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V případě prodlení některého ze společníků se splacením této vkladové povinnosti, nesmí po 

dobu svého prodlení vykonávat hlasovací práva a je mu zároveň ukládána povinnost nahradit 

společnosti veškerá peněžitá plnění, která od ní přijal.62 Toto ustanovení je třeba vykládat 

výhradně na tzv. capital calls, a to včetně důsledků, které s tímto prodlením spojuje obecná 

úprava obchodních korporací v rámci jednotlivých právních forem fondu. Domnívám se, že se 

bude jednat zejména o peněžitá plnění ve formě podílu na zisku a jeho vyplácení.  

 

K uvedenému dodávám, že se plně ztotožňuji s názorem uváděným v rámci komentářové 

literatury k zákonu o investičních společnostech a investičních fondech, kdy autorský kolektiv 

k této problematice uvádí ,,Domníváme se, že jestliže společník povinnost poskytnout části 

vkladu v průběhu trvání investiční společnosti plnil, není důvod jej zpětně sankcionovat za 

prodlení s plněním některé z dalších částí vkladu a požadovat od něj nějaká případná peněžitá 

plnění v vyplacená v minulosti kdy v prodlení nebyl.“63 Je tedy namístě, aby se tento důsledek 

prodlení se splacením dlužné částky týkal výhradně jednotlivé výzvy. Sistace hlasovacího 

práva a další důsledky s prodlením spojené po dodatečném splnění této povinnosti odpadají.  

 

4.1.1.3 Předkupní právo v případě výkonu rozhodnutí a exekuce 
 

Dle mého názoru zajímavým je i řešení situace v případě výkonu rozhodnutí a exekuce,  

kdy na základě nařízení výkonu rozhodnutí prodejem podílového listu, investičního listu  

nebo jiného cenného papíru, který v sobě hmotně vtěluje podíl investora na majetku 

společnosti a práva s tím spojená, mají ostatní podílníci, kteří jsou vlastníky stejného druhu 

cenného papíru, předkupní právo k těmto cenným papírům, které jsou předmětem výkonu 

rozhodnutí nebo exekučního příkazu.64 

 

4.1.1.4 Fondový kapitál fondu kvalifikovaných investorů 
 

V případě výše fondového kapitálu, jak je tomu i u ostatních obchodních korporací, 

zákonodárce obligatorně stanoví podmínku, kdy tento kapitál musí do 12 měsíců ode dne 

vzniku tohoto investičního fondu dosahovat částky, která odpovídá výši alespoň 1.250.000 € 

                                                
62 § 275 odst. 1, odst. 2, odst. 4 ZISIF 
63 ŠOVAR, Jan. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 
2015. s. 642. ISBN 978-80-7478-783-6. 
64 § 283 ZISIF 
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(cirka 32.500.000 Kč65), nejde–li o případ fondů, které na základě stanovené investiční 

strategie ve svém statutu investují částku odpovídající více než 90 % hodnoty majetku tohoto 

fondu do cenných papírů představujícím podíl na obchodních společnostech. V tomto případě 

částka musí dosáhnout v souladu s lhůtou stanovenou ve statutu, v souladu s povahou právní 

formy, částky alespoň 1.000.000 € (cirka 26.000.000 Kč). 

  

                                                
65 Částka odpovídající směnné hodnotě kurzu ČNB ke dni 15. 10. 2017  
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5 Přípustné struktury fondů kvalifikovaných investorů 
 
Velkým pokrokem oproti zrušenému zákonu o kolektivním investování se bezesporu stává 

širší výčet právních forem, které mohou fondy kvalifikovaných investorů nabývat, a to oproti 

dřívějšímu výběru ,,běžné“ akciové společnosti a podílového fondu. Negativně vzato, právní 

formu fondu kvalifikovaných investorů mohou být veškeré obchodní korporace, které platné 

právo připouští s výjimkou veřejné obchodní společnosti.  

 

Při konkrétním výběru právní formy nově vznikajícího investičního fondu je třeba zohlednit 

důležité faktory, kterými jsou zejména rozsah daňové povinnosti dopadající na konkrétní 

investiční strukturu, regulatorní omezení, které zákonodárce stanoví pro určitou strukturu 

obchodní korporace nebo v jakém rozsahu bude umožněno budoucím investorům mít 

pravomoc ovlivňovat případná investiční rozhodnutí.66 

 
Vzhledem k rozmanitému členění obchodních korporací uvádím pro přehlednost přípustné 

formy, které mohou fondy kvalifikovaných investorů v souladu s platnou právní úpravou 

nabývat:  

⇒ Komanditní společnosti, vč. komanditní společnosti na investiční listy 

⇒ Společnosti s ručením omezeným, vč. společnosti s ručením omezeným, kde je podíl 

společníka představován kmenovým listem 

⇒ Akciové společnosti, vč. akciové společnosti s proměnným základním kapitálem (tzv. 

SICAV) 

⇒ Družstva, Evropské družstevní společnosti 

⇒ Evropské společnosti 

⇒ Podílového fondu (open-ended-fund/close-ended fund) 

⇒ Svěřenského fondu 

 

Pro účely bližšího zkoumání se zaměřením na správu fondů kvalifikovaných investorů se 

v této diplomové práci budu věnovat zejména akciové společností s proměnným základním 

kapitálem a komanditní společností na investiční listy.  

                                                
66 BENJAMIN, Joanna. Financial law. Oxford: Oxford University Press, 2007. s. 193. ISBN: 9780199282937. 
,,Important factors in the choice of legal structure include tax transparency, regulatory restrictions (in the case 
of regulated funds, and the invfestment powers of target investors (in the case of private funds)“ – Přeloženo 
vlastními slovy autora diplomové práce. 
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5.1 Akciová společnost s proměnným základním kapitálem   
 
 
Tento zvláštní druh akciové společnosti, tzv. SICAV (z francz. Societe d`Investissement  

A Capital variable), svojí úpravou specifický pro oblast kolektivního investování,  

lze založit pouze ve formě investičního fondu.67 Oproti obecné úpravě akciové společnosti 

v rámci zákona o obchodních korporacích se účelem svého založení i přizpůsobením se 

podmínkám kolektivního investování ve svých podstatných znacích rozcházejí.  

Prvním podstatným rozdílem jsou cenné papíry, které jsou akciovou společností 

s variabilním základním kapitálem emitovány, kdy zákonodárce připouští vydávání tzv. 

zakladatelských a investičních akcií.68  

 
Zakladatelskou akcií je akcie, s níž nemůže být spojeno právo akcionáře na její odkoupení na 

účet společnosti, jak je tomu v případě akcií investičních, ani žádné jiné zvláštní právo. 

SICAV při svém založení zapisuje do obchodního rejstříku, a to na základě součtu předmětů 

vkladů od jednotlivých akcionářů ,,zakladatelů“, výši zapisovaného základního kapitálu, na 

který se vztahuje obecná úprava týkající se změn základního kapitálu akciové společnosti.69 

V případě zvyšování tohoto zapisovaného kapitálu se tedy použijí příslušné procedurální 

postupy vedoucí k takovéto změně stejně tak jako u akciové společnosti ve své klasické 

korporátní formě obsažené v zákoně o obchodních korporacích.  

 
Druhým typem cenného papíru, kterou akciová společnost s proměnným základním kapitálem 

vydává je akcie investiční. Jak již ze svého názvu napovídá, jedná se o akcii,  

která je emitována ze strany společnosti za účelem ,,investice“, zisku majetkové účasti na této 

korporaci, a nebo jejího případného zvýšení. Proměnný základní kapitál (á capital variable) je 

právě druhou, velice podstatnou odchylkou oproti obecné úpravě kapitálových obchodních 

korporací. Variabilita tohoto kapitálu, který se může i v průběhu několika hodin měnit, 

v návaznosti na otevřenost úpisu ze strany společnosti, se už v důsledku svojí nestability  

do obchodního rejstříku nezapisuje. S investiční akcií je spojeno právo akcionáře fondu 

s následným odkoupení ze strany společnosti, a to za jeho aktuální hodnotu. Tyto cenné 

papíry jsou vydávány bez uvedení jmenovité hodnoty, a to v důsledku své proměnlivosti 

                                                
67 § 154 odst. 2 ZISIF 
68 § 159 a 162 ZISIF 
69 § 159 odst. 3 ZISIF 
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v čase, kdy je rozhodující právě hodnota aktuální, která v sobě odráží výši fondového 

kapitálu, tedy jakousi hodnotu majetku investičního fondu sníženou o hodnotu dluhů70, a to ke 

konkrétnímu ,,rozhodnému“ dni.  

 
Vydáváním investičních akcií je zajištěna jakási volnost, otevřenost struktury investorské 

veřejnosti ke vstupu a získání účasti na této obchodní korporaci a tím i flexibilita 

a procedurální zjednodušení oproti klasické struktuře akciové společnosti, která je důvodem 

proč se tato lucemburská koncepce investičního fondu těší ve světě takové oblibě.  

 
Vzhledem k modifikaci klasické korporátní formy akciové společnosti je k založení této 

struktury potřeba přijetí zakladatelského právního jednání, které je oproti klasickým 

obligatorním náležitostem stanov u kapitálové obchodní korporace požadované zákonem o 

obchodních korporacích,71 zohledňující účel a specifika kolektivního investování. Níže se 

pokusím stručně nastínit ty nejdůležitější z nich.  

 
První velice důležitou náležitostí je třeba určení, zda si tato společnost může vytvářet 

podfondy (tzv. umbrella funds) jako účetně a majetkově oddělené části jejího jmění.  

Tuto skutečnost nebude možno vyčíst z obchodního rejstříku, kde je zapsána pouze akciová 

společnost, nikoliv její jednotlivé podfondy, a musí tak být obsaženy v rámci statutu. 

Výhodou těchto podfondů je pro investory atraktivní příležitost dle vnitřního uvážení měnit 

cílovou oblast své investice, kdy je zákonem ukládána povinnost jednotlivých podfondů mít 

vlastní investiční strategii, včetně statutu, a to se sníženými režijními náklady72 (tj. bez 

účtování plné výše vstupních a výstupních poplatků). V případě nároku na uspokojení 

pohledávek věřitelů nebo akcionářů vzniklých za společností v souvislosti s investiční 

činností určitého podfondu, lze pak následně použít výhradně majetek tohoto odděleného 

jmění.  

 
Stanovy musí obsahovat také způsob určení úplaty za její obhospodařování a provádění 

administrace, měly by být určeny druhy nákladů, které by mohly vznikat v souvislosti s touto 

činností, zásady hospodaření s majetkem fondu a pravidla pro výplatu podílu na zisku 

jednotlivých akcionářů. Společnost si musí také určit způsob, jakým bude určována aktuální 

hodnota investičních akcií a v jaké periodicitě bude takto určováno. Vzhledem k povaze 
                                                
70 § 16 odst. 5 ZISIF 
71 § 250 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
72 Revidovaná důvodová zpráva k zákonu č. 240/2013 Sb., o investičních 
společnostech a fondech. Dostupné z WWW: 
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Duvodova-zprava_2013_Duvodovazprava-k-zakonu-240-2013.pdf 
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investičních akcií, se kterými je spojeno právo akcionáře na odkup tohoto cenného papíru 

společností, je zároveň třeba stanovit podmínky za kterých bude tento cenný papír odkupován 

a stejně tak postupu pro případnou emitaci nových investičních akcií investorům, kteří mají 

zájem nabýt účasti na tomto investičním fondu. S poslední novelizací ZISIFu navíc přibývá 

povinnost určení rozpětí dolní a horní hranice základního kapitálu, v rámci  

něhož společnost vydává a odkupuje investiční akcie a v neposlední řadě způsob, jakým by 

mělo být oznamováno ze strany kmenových akcionářů ve vztahu k převoditelnosti 

těchto ,,původních“ zakladatelských akcií. 

  

 

5.2 Komanditní společnost na investiční listy 
 
Komanditní společnost na investiční listy, jako modifikace stávající formy upravené v zákoně 

o obchodních korporacích, a její začlenění mezi přípustné formy fondů kvalifikovaných 

investorů, je snahou nabídnout vhodnou formu pro zakládání investičních fondů typu private 

equity o jejichž podstatě bylo blíže pojednáváno výše. Jedná se v podstatě o českou obdobu 

zahraničních právních forem investičními strukturami nejčastěji využívanými, zejména tedy 

limited liability partnership v právním systému common law a jejích obměn v jiných právních 

řádech.73 Oblíbenosti se tato struktura těší zejména ze dvou hlavních důvodů.  

 

Prvním a pro investory lákavým je daňový režim, kterému tato osobní obchodní korporace 

s kapitálovým prvkem, podléhá. Zákon o daních z příjmů ve svém ustanovení § 37 písm. d) 

stanoví: ,,Ustanovení tohoto zákona vztahující se na komanditní společnost a podíl 

komanditisty se použijí obdobně také pro komanditní společnost na investiční listy a investiční 

list.“ Pro účely danění příjmů obchodní korporace tedy bude zásadně postupováno dle 

ustanovení dopadající na klasickou formu komanditní společnosti, kdy se tak investiční fondy 

stávají zajímavou cestou jak využívat daňových výhod, kterým se jim v rámci platné 

legislativní základy dostává. Tuto skutečnost potvrzuje i zahraniční literatura, která výslovně 

tuto atraktivitu připouští jako jeden z klíčových znaků proč se i ve světě těší fondovní 

struktury takové oblibě, kdy k tématu uvádí ,,As for tax exempt investors, funds may be 

structured to attract such investors, and limit their participants to such investors, in order to 

                                                
73 ŠOVAR, Jan. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 
2015. s. 455. ISBN 978-80-7478-783-6. 
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benefit from such exemptions. In an increasingly cost – conscious industry, the relative 

expense of estamblishing different fund type is also a factor.“74   

 

Druhým důvodem je široká možnost uvážení týkající se autonomní úpravy vztahů uvnitř 

společnosti, kdy je zákonem obsažené množství kogentních ustanovení minimální. 

Zákonodárce tedy vytváří široký prostor pro volnost uvážení vnitřní úpravy ve společenské 

smlouvě, umožňuje efektivně a flexibilně upravovat vztahy a v konečném důsledku 

uspokojivě naplnit představu svých zakladatelů.  

 
Oproti obecné úpravě zákona o obchodních korporacích, obsahuje ZISIF určitá specifika ve 

snaze vyhovět zájmům kolektivního investování a zatraktivnit tuto strukturu investorům. 

Komanditní společnost na investiční listy je společností, ve které pouze jeden společník ručí 

za její dluhy neomezeně a jeden společník za její dluhy neručí vůbec.  

 

Dochází zde tedy k diverzifikaci odpovědnosti za případné závazky společnosti, kdy v případě 

komanditisty, jehož účast na společnosti je projevem čistě kapitálového prvku z hlediska 

odpovědnosti za závazky spolčenosti neručí vůbec, a to bez ohledu na splnění své vkladové 

povinnosti. Podíl komanditisty na této modifikaci komanditní společnosti je představován 

cenným papírem ve formě investičního listu na řad, jehož následná převoditelnost může být 

společenskou smlouvou omezena, nikoliv však ze strany společnosti zcela vyloučena.75  

Jako zajímavou považuji skutečnost týkající se zapisování údajů o komanditistech  

do obchodního rejstříku, do kterého se zásadně údaje o těchto podílnících nezapisují.76  

Soud stejně tak znepřístupní údaje o komanditistech obsažené ve společenské smlouvě,  

které je součástí sbírky listin. Touto relativní anonymitou se tak mohou podobné struktury stát 

atraktivní pro investory, jejichž majetkové pozadí může budit jisté pochybnosti.  

 

Druhou skupinou společníků komanditní společnosti je osoba komplementáře. Rozdílem 

oproti obecné úpravě je přípustnost mnohosti komplementářů, kdy zákon o obchodních 

                                                
74 BENJAMIN, Joanna. Financial law. Oxford: Oxford University Press, 2007. s. 190. ISBN: 9780199282937. 
,,V případě investorů osvobozených od daně, mohou investiční fondy být strukturovány takovým způsobem, aby 
se staly lákavými pro tento omezený okruh investorů, kterým umožnují výhradně vstoupit do své struktury a tím 
získat výjimky vyplývajících z těchto výhod. Ve společnosti stále více kladoucí důraz na nákladnost při 
investování finančních prostředků jsou související vynaložené prostředky při zakládání různých typů investičních 
fondu taktéž určujícím faktorem.“ – Přeloženo vlastními slovy autora diplomové práce.  
75 § 174 ZISIF 
76 § 171 odst. 4 ZISIF 
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korporacích stanoví,77 že ,,alespoň“ jeden společník ručí neomezeně. ZISIF tuto pluralitu 

osoby komplementáře výslovně vylučuje. Osoba komplementáře je projevem čistě osobního 

prvku, mající vkladovou povinnost odpovídající 2 % z celkového objemu vkladů 

zakládajících komanditistů a která musí být splněna před okamžikem zápisu společnosti do 

obchodního rejstříku78. Vzhledem ke skutečnosti, že i tato společnost může být 

nesamosprávným investičním fondem a je tudíž požadováno její odborné vedení a správa 

nahrazující individuální statutární orgán, bude tato činnost, a to včetně jejího obchodního 

vedení, podléhat příslušné investiční společnosti licencované regulatorním orgánem.  

Tato společnost bude tedy v případě naplňování závazků za společností ze strany věřitelů ručit 

celým svým majetkem, a to v rozsahu požadovaném k jejímu uspokojení.  

  

                                                
77 § 118 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech 
78 § 178 ZISIF 
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6 Obhospodařování, administrace a nabízení investic 
 

S ohledem na stručný úvod do problematiky kolektivního investování a nastínění základních 

subjektů vystupujících v rámci vztahů fondovního investování, bych se rád v následujících 

pasážích věnoval detailnějšímu rozboru problematiky správy fondů kvalifikovaných 

investorů, která je těžištěm diplomové práce. Pro účely tohoto kvalitativního rozboru budu 

rozebírat obhospodařování fondů, jejichž investiční strategie se zaměřuje na nemovitostní 

investice, ať již formou nákupu nemovitostí, či nepřímo nabýváním a držením účasti 

v nemovitostních společnostech, které nemovitosti provozují nebo prodávají za účelem 

dosažení zisku.  

 

Úvodem považuji za vhodné blíže od sebe rozlišit a definovat pojmy, které mi v následujících 

odstavcích budou sloužit jako ,,stavební kameny“ při mapování zmiňované problematiky. 

ZISIF v rámci úvodních ustanovení v předmětu své úpravy výslovně stanovuje,  

že tento zákon opravuje podmínky pro obhospodařování, administraci investičních fondů  

a nabízení investic.  

 

6.1 Obhospodařování 
 

Prvním ze tří vůdčích legislativních pojmů se kterými současný zákon o investičních 

společnostech a investičních fondech pracuje je obhospodařování. Zákonodárce v ustanovení 

§ 5 odst. 1.) ZISIFu definuje pojem obhospodařování, který jde ruku v ruce se správou 

portfolia fondu, následovně ,,Obhospodařováním investičního fondu nebo zahraničního 

investičního fondu je správa majetku tohoto fondu, včetně investování na účet tohoto fondu 

a řízení rizik spojených s tímto investováním.“ Obhospodařováním majetku investičního 

fondu se na základě těchto definičních znaků tedy rozumí správa majetku investičních fondů 

(tzv. collective portfolio management), následné investování shromážděných investičních 

prostředků z řad investorů a řízení rizik, která jsou s tímto investováním spojena (tzv. risk 

management). 
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6.1.1 Rozhodný limit 
 

Za důležité považuji rovněž zmínit rozlišení obhospodařovatele (tj. investiční společnosti  

a samosprávného investičního fondu), který je dle zákonodárce v závislosti na hodnotě 

spravovaného majetku oprávněn překročit rozhodný limit a který nikoliv, v této souvislosti 

hovoříme tedy o tzv. nadlimitních obhospodařovatelích v případě překročení této stanovené 

hranice, a o obhospodařovatelích podlimitních, tedy těch, kteří tuto hranici nepřesahují.  

Tito obhospodařovatelé se v důsledku odpovědnosti za správu tak významného obejmu 

prostředků mající významný vliv na trhy a společnost, do kterých investují podrobují 

v souladu s čl. 3 odst. 2 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, o správcích 

alternativních investičních fondů tzv. ,,AIFMD“ režimu. 

 

6.1.1.1 Přesažení rozhodného limitu 
 

Přesažení tohoto rozhodného limitu nastává v případě, jakmile hodnota majetku náležícího  

do všech investičních fondů (tedy vč. podfondů) a majetku, který je spravován srovnatelně 

s obhospodařováním, právně nebo fakticky obhospodařovaných, překročí částky 

odpovídající: 

⇒ 100.000.000 € (odpovídajíc částce cirka 2.560.000.000 Kč), nebo, 

⇒ 500.000.000 € (odpovídajíc částce cirka 12.800.000.000 Kč79)  

                                                
79 Částka vypočtena ke dni 22. 10. 2017 na https://www.exchange.cz/ 

Obhospodařování		

Správa	majetku	ve	vlastnictví	inves:čního	fondu		
(Collec:ve	por?olio	management)		

Investování	svěřených	prostředků	v	souladu	s	
inves:ční	strategií	stanovenou	statutem		

(Collec:ve	investment)		

Řízení	rizik	souvisejících	s	těmito	inves:cemi		
(Risk	management)		
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1. není – li žádná část tohoto majetku nabyta s využitím pákového efektu  

(tj. použití jakýchkoliv postupů vedoucích ke zvýšení expozice investičního fondu 

jako jsou například přijetí úvěru nebo zápůjčky peněžních prostředků) a 

2. k vyplacení nebo rozdělení tohoto majetku osobě, od níž byly shromážděny 

peněžní prostředky nebo penězi ocenitelné věci do tohoto majetku, nemůže dojít 

dříve než po uplynutí 5 let od jejich shromáždění. 80 

Důležité je z hlediska jazykového rozboru tohoto ustanovení spojení – právně nebo fakticky 

obhospodařovaných. Vzhledem k lidové tvořivosti si dovedu představit situaci, kdy by 

záměrně byla tato hranice obcházena, typicky rozdělením celkového objemu 

obhospodařovaného do menších ucelených jednotek, které by byli rozdílně obhospodařovány, 

ale měli v rámci uskupení spojených osob stejnou vedoucí osobu. Na tuto situaci zákonodárce 

v důvodové zprávě reaguje následovně81 ,,Bližší pravidla pro výpočet rozhodného limitu,  

a zejména řešení situace, je–li rozhodný limit překročen pouze dočasně, upravuje nařízení 

k provedení AIFMD (čl. 3 až 7 dle návrhu Evropské komise). Návrh tohoto nařízení  

ale nerespektuje plně pravidla stanovená v AIFMD, například to, že rozhodný limit má být 

počítán v rámci koncernu (,,either directly or indirectly, through a company with which the 

AIFMD is linked by common management or control, or by a substantive direct or indirect 

holding).“  Toto spojení tedy nutno vykládat v duchu celkového obhospodařovaného majetku 

toutéž právnickou osobou.  

 

6.1.1.2 Změna podmínek udělených v licenčním řízení 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že při zhodnocování svěřených prostředků, a tudíž nárůstu 

obhospodařovaného majetku ve vlastnictví všech investičních fondů (včetně jejich podfondů) 

může nastat situace, kdy dojde k překročení tohoto zákonem stanoveného limitu, je tato 

právnická osoba, nemající povolení ze strany regulatorního orgánu, povinna podat žádost o 

rozšíření tohoto oprávnění a vyčkat do rozhodnutí vydaného v rámci licenčního řízení. 

Žadatel o rozšíření tohoto oprávnění je oprávněn přesahovat rozhodný limit až od okamžiku 

pravomocného rozhodnutí České národní banky. V případě negativního rozhodnutí o této 

                                                
80 § 16 ZISIF 
81 Revidovaná důvodová zpráva k zákonu č. 240/2013 Sb., o investičních 
společnostech a fondech (§ 165 až 168). Dostupné z WWW: 
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Duvodova-zprava_2013_Duvodovazprava-k-zakonu-240-2013.pdf 
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žádosti je povinna zajistit, aby nadále již nepřesahovala tento hraniční limit, a to nejpozději do 

30 dní ode dne pravomocného rozhodnutí o této žádosti.82 

 

6.1.1.3 Využití práva  ,,Opt – in“ režimu 
 

V případě obhospodařovatelů, kteří tyto investiční limity nepřesahují, směrnice umožňuje 

využití práva tzv. opt – in režimu (čl. 3 odst. 4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2011/61/EU, o správcích alternativních investičních fondů), kdy se těmto podlimitním 

obhospodařovatelům dostává stejného zacházení jako je tomu v případě správců tohoto limitu 

přesahujících. Umožňuje jim tedy využívat výhody volného pohybu služeb, jako jednoho ze 

základních pilířů evropského vnitřního trhu definovaného Maastrichtskou smlouvou,  

tedy možnost obhospodařovat zahraniční fond v jiném členském státě na území Evropské unie 

a nabízet investice do fondů, které se nachází na území jiných členských států EU.  

 

Nutno v této souvislosti nic než přisvědčit názoru J. Šovara a kolektivu, který k této 

problematice uvádí ,,Písmeno b.) § 16 odst. 1 stanoví výjimku z písmena a.) a umožňuje mít 

rozhodný limit vyšší, a to 500 mil. eur.... Spíše však asi tato výjimka míří na samosprávné 

investiční fondy kvalifikovaných investorů (pro standardní fondy je rozhodný limit irelevantní 

a pro speciální fondy vlastně také, protože samotné jeho přesahování není s ohledem na § 6 

odst. 2 rozhodné83.“ Zákon totiž pro obhospodařovatele speciálních fondů zavádí povinnost 

podrobení se zmiňovanému opt – in režimu. 

  

  

                                                
82 § 17 ZISIF 
83 ŠOVAR, Jan. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 
2015. s. 63. ISBN 978-80-7478-783-6. 
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6.2 Administrace 
 
Jak již bylo výše v rámci legislativního vývoje současné právní úpravy zmíněno,  

stává se revolučním rozlišování mezi obhospodařováním (tj. obhospodařování majetku 

investičních fondů a řízení rizik s tímto obhospodařováním souvisejících) a administrací.  

 

6.2.1 Administrace 
 
Ačkoliv se pojmy administrace a obhospodařování vedle nabízení investic, které zákon ve 

svém úvodním a prvém ustanovení zdůrazňuje jako klíčové pro celý zákon, zdají být na první 

pohled totožnými, je třeba při bližším zkoumaní vysledovat určité, svým obsahem podstatné, 

odlišnosti. Důvodová zpráva k tomuto rozlišení uvádí ,,Ostatní aktivity (myšleno aktivitami 

jinými než vycházejí z definičních znaků obhospodařování – tj. správa, investování a řízení 

rizik) ve vztahu k tomuto fondu jsou součástí administrace investičního fondu.“84 nebo Joanna 

Benjamin, reader in law, z London School of Economics ,,Administration of a fund may 

involve significant responsibilities, particulary in open – ended structures where units are 

iisued and redeemed at net asset value (NAV). In general, administration is the primary 

responsibility of the manager. The outsourcing of administration is an important trend.“85 

Administrace oproti obhospodařování v sobě zahrnuje několik materiálně vzdáleně 

souvisejících činností, kterými mohou být pověřeny i osoby odlišné, než je tomu v případě 

osoby obhospodařovatele (tzv. outsourcing), jak ZISIF v rámci ustanovení o pověření jiného 

výkonem jednotlivé činnosti obhospodařování připouští.86 Této problematice se v rámci 

následujícího rozboru budu detailněji věnovat. Administrátorem investičního fondu může být 

investiční společnost, samosprávný investiční fond nebo tzv. hlavní administrátor jako 

právnická osoba, která je oprávněna na základně povolení ze strany ČNB provádět 

administraci investičního nebo zahraničního investičního fondu, přičemž není oprávněna 

obhospodařovat investiční fondy ani zahraniční investiční fondy. 

  

                                                
84 Revidovaná důvodová zpráva k zákonu č. 240/2013 Sb., o investičních 
společnostech a fondech (§ 5 ). Dostupné z WWW: 
http://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Duvodova-zprava_2013_Duvodovazprava-k-zakonu-240-2013.pdf 
85 BENJAMIN, Joanna. Financial law. Oxford: Oxford University Press, 2007. s 202. ISBN: 9780199282937. 
,,Administrace investičního fondu může zahrnovat významné odpovědnosti, zejména v případě otevřených 
investičních struktur, kde jsou podíly vydávány a vypláceny na základě ,,NAV“ (tj. čisté hodnotě aktiv k určitému 
dni.) Obecně je administrace odpovědností jejího správce. Využití možnosti pověření jiného (tzv. outsourcingu) 
činností materiálně zahrnující administraci je využívaným trendem.“ – Přeloženo vlastními slovy autorem 
diplomové práce.  
86 § 23 a násl. ZISIF 
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Náplní administrace ve vztahu k investičnímu fondu, zahrnující i podfondy nebo srovnatelná 

zařízení, jsou zejména činnosti jako: 

⇒ vedení účetnictví fondu, 

⇒ poskytování právních služeb souvisejících s předmětem podnikání tohoto fondu, 

⇒ compliance a vnitřní audit (musí být smluvně výslovně stanoveno) 

⇒ vyřizování stížností a reklamací ze strany investorů,  

⇒ oceňování majetků a dluhů náležícím k fondu,  

⇒ výpočty aktuální hodnoty cenného papíru vydávaného tímto fondem,  

⇒ plnění povinností vztahujícím se k daňové povinnosti, poplatkům nebo tomu 

obdobným plnění, 

⇒ zajištění vydávání cenných papírů, jejich výměna a odkupování ze strany fondu, 

nabízení investic do tohoto fondu, 

⇒ vyhotovení a aktualizace výroční a pololetní zprávy tohoto fondu, 

⇒ sdělování klíčových informací fondu, 

⇒ oznamování údajů a poskytování dokumentů, zejména ČNB nebo jinému orgánu 

dohledu, 

⇒ výkon činnosti související s hospodařením s hodnotami v majetku fondu, např. 

poradenská činnost týkající se struktury kapitálu, průmyslové strategie a s tím 

souvisejících otázek, poskytování služeb týkajících se přeměn obchodních společností 

nebo převodu závodu, údržba jednotlivé věci v majetku tohoto fondu (musí být 

smluvně výslovně stanoveno), 

⇒ rozdělování a vyplácení peněžitých plnění v souvislosti se zrušením tohoto fondu,87 

 
  

                                                
87 § 38 ZISIF  
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6.3 Správa investičního portfolia  
 
Obhospodařování investičních fondů v sobě, jak již bylo výše zmiňováno, zahrnuje i správu 

majetku patřícímu do tohoto fondu jako jednu ze tří základních větví, která vedle řízení rizik 

a investování na účet fondu se záměrem zhodnocení svěřených prostředků tvoří ve svém 

souhrnu nedílné součásti náplně činnosti investiční společnosti nebo samosprávného fondu. 

Správou majetku se dle úpravy obsažené v rámci občanského zákoníku rozumí úplatná práce 

sui generis, kdy je správci cizího majetku svěřena pravomoc nakládat s tímto majetkem 

v souladu s jeho účelovým určením, a to s péčí řádného hospodáře.  

Tato činnost je vykonávána v zájmu jejího zachování (v případě správy prosté) nebo s cílem 

jeho rozmnožení a uplatnění v zájmu beneficienta (vlastníků cenných papírů).  

Investiční společnost nebo samosprávný fond v takovém případě spravuje majetek ve 

vlastnictví fondu, a to s účelem jejího materiálního zajištění nebo případného zhodnocení.  

 

Zajímavou je otázka srovnání této správy se správou cizího majetku, která je obsažena 

v soukromoprávních předpisech. Investiční společnost, jejichž hlavní náplní je správa  

a následné investování finančních prostředků svěřených ze strany investorů za účelem jejich 

zhodnocení, vydává svým investorům cenný papír (ve formě akcie, podílového nebo 

investičního listu) představující jejich účast na majetku společnosti. V případě, že nastane 

situace, kdy nedochází ze strany společnosti nebo fondu k plnění závazků vůči svým 

věřitelům, umožňuje zákon uspokojení těchto pohledávek z majetku ve vlastnictví těchto 

subjektů, nikoliv však majetku podílníků nebo vlastníků cenných papírů.  

Z uvedeného lze tedy dovozovat, že v případě správy majetku fondu nebo investiční 

společnosti se nejedná ve své podstatě o správu majetku cizího, jak je tomu v případě 

soukromoprávní úpravy obsažené v zákoníku občanském, ale o správu majetku náležícího do 

aktiv těchto právnických osob, tedy majetku vlastního.   
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6.4 Nabízení investic kvalifikované veřejnosti 
 
Posledním vůdčím pojmem, který ZISIF zahrnuje do předmětu úpravy novelizovaného 

zákona je nabízení investic. Zákonodárce tuto činnost, a to společným jmenovatelem pro 

všechny formy investičních struktur, definuje jako nabízení investic do investičního fondu 

nebo zahraničních investičních fondu: 

 

⇒ formou nabídky podílových listů nebo srovnatelných cenných papírů nebo 

zaknihovaných cenných papírů dle práva cizího státu nebo účastnických cenných 

papírů vydávaných investičním fondem nebo,  

⇒ nabízení jiné možnosti stát se podílníkem, obmyšleným, zakladatelem, společníkem 

nebo tichým společníkem investičního fondu (zahraničního investičního fondu)  

a nebo v případě svěřenského fondu nebo srovnatelného zařízení osobou,  

která zvyšuje majetek tohoto fondu.88 

 

Ustanovení týkající se uveřejňování a nabízení investičních příležitostí nabývají na důležitosti 

zejména v případě, kdy je výslovně stanoveno, jaký okruh nebo cílová skupina investorů se 

může na konkrétní příležitosti podílet. Vymezením těchto skupin v případě kvalifikovaných 

investorů, je třeba vycházet zejména ze smyslu a účelu tohoto institutu. 

 

Důležitým a v úvodních pasážích této diplomové práce již rozebraným tématem je zejména 

rozdíl mezi investorskou veřejností a shromažďování peněžních prostředků od užší skupiny 

kvalifikovaných osob. Ačkoliv zákonodárce neupravuje za toto neupozornění v případech 

investičních příležitostí otevřených pouze kvalifikovaným investorům žádnou sankci,  

je potřeba na tuto skutečnost v rámci propagace materiálů a seznamování veřejnosti s těmito 

investičními záměry, vždy upozornit. Vzhledem k rozšíření přípustných právních forem, 

kterých může investiční fond v případě kvalifikovaných investorů nabývat, je třeba s ohledem 

na každou jednotlivou z nich zkoumat v kontextu obecné soukromoprávní úpravy přípustnost 

možnosti stát se podílníkem, obmyšleným, zakladatelem nebo již zmiňovaným tichým 

společníkem.  

 

                                                
88 § 294 ZISIF 
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Dalším rozdílem je potom rozsah zákonné regulace investičních fondů, kdy v případě 

kvalifikovaných investorů stanoví zákonodárce širší prostor pro vlastní uvážení týkající  

se investiční politiky, způsobu, jakým bude ve statutu vymezena diverzifikace rizika (viz. 

výše zmiňované tzv. single – asset funds), a jak bude nastaven systém vnitřních mechanismů 

při správě a nabízení těchto investic. Posunem oproti předchozí právní úpravě obsažené 

v rámci zákona o kolektivním investování je zejména možnost otevřeně nabízet tyto investice 

veřejnosti, kdy oproti původnímu, výlučně skrze propagační materiály odkazující upozornění 

tato regulace usnadňuje přístup k rozšíření možností financování zájmů těchto fondů 

kvalifikovaných investorů.   

 

Vzhledem k obecnosti úpravy nabízení investic do fondů kolektivního investování jsou 

následovně v jednotlivých ustanovení napříč částí devátou ZISIF zohledňována specifika 

jednotlivých nabídek investiční příležitostí, a to jak z hlediska právní formy konkrétního 

fondu, místní působnosti nebo požadavků na konkrétní osobu obhospodařovatele.  

V případě obhospodařovatele, jehož sídlo se nachází na území České republiky a který je 

oprávněn přesáhnout již výše zmiňovaný rozhodný limit, bude tato osoba podléhá plně 

režimu ,,AIFMD“ směrnice,89 a tudíž je žádoucí, aby byly plněny veškeré podmínky 

vyplývající z této transponované úpravy a zároveň splněna informační povinnost ve vztahu 

k zájemcům toužícím zhodnotit své volné finanční prostředky. Následující ustanovení dopadá 

na okruh fondů, které z hlediska souhrnu obhospodařovaného majetku tuto hranici 

nepřesahují, a tudíž nemusí být zatíženi plněním podmínek zmiňované směrnice.  

V obou těchto případech je však vyžadován zápis do seznamu vedeném regulatorním 

orgánem vykonávajícím dohled nad finančním trhem. Nabízet tyto investiční záměry je 

obhospodařovatel oprávněn nejdříve souběžně s okamžikem vydaného rozhodnutí ve 

správním řízení týkající se zápisu do příslušného zápisu vedeného ČNB.  

 
  

                                                
89 § 309 ZISIF 
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7 Investiční společnost při správě fondu kvalifikovaných 
investorů 

 
 
Vzhledem k předmětu této diplomové práce, jejíž jádro spočívá v kvalitativním rozboru 

správy fondu kvalifikovaných investorů, budu v následujících odstavcích popisovat vůdčí 

principy a mechanismy, na kterých by měl každý řádně fungující obhospodařovatel, v duchu 

legislativních požadavků kladených vnitrostátního legislativou a respektující požadavky práva 

Evropské unie, fungovat.  

 

7.1 Investiční společnost jako obhospodařovatel 
 

Jak již bylo výše zmiňováno, fondy kvalifikovaných investorů jako jedna ze dvou větví 

investičních fondů nemohou, až na výjimku v případě samosprávného fondu s právní 

osobností, vykonávat vlastní správu, administraci a ani se nikterak obhospodařovat.  

Tuto důležitou funkci přebírá v případě fondovního investování investiční společnost jako 

právnická osoba, která je na základě rozhodnutí vydaného ve správním řízení vedeném ČNB 

oprávněna obhospodařovat, popř. provádět administraci nebo vykonávat činnosti v souladu se 

svým podnikatelským oprávněním.90 Při obhospodařování majetku, v souladu se statutem 

investičního fondu a zákonnými požadavky stanovené ZISIFem, investiční společnost jedná 

jménem a na účet fondu, disponuje oprávněním podepisovat smlouvy, zastupuje fond ve styku 

s veřejnou správou a osobou depozitáře a je povinna plnit určitou informační povinnost vůči 

svým podílníkům, přijímat jejich podněty, stížnosti a plnit další zákonem stanovené 

požadavky. 

 

Pro účely této diplomové práce jako obhospodařovatel založím fiktivní nesamosprávný, 

z hlediska rozhodného limitu tzv. podlimitní fond kvalifikovaných investorů, který  

je oprávněn provádět svojí vlastní administraci, strukturou akciové společnosti s variabilním 

základním kapitálem (tzv. SICAV), usnadňující vstup dalších potenciálních investorů 

a garantující určitou ,,pružnost“ při reagování na naskytnuté investiční příležitosti.  

Jako obhospodařovatel tak budu zajišťovat investorům, kteří chtějí zhodnotit své volné 

finanční prostředky, plnou a profesionální správu jejich investic, zejména s ohledem na 

náročnost požadavků kladených na jejich osobu, řízení akvizic, hodnocení investičních 

                                                
90 § 7 ZISIF 
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příležitostí a následnou správu portfolia fondu. Z důvodu snazšího rozhodování a čistého 

zájmu investorů na zhodnocení jejich kapitálu, dochází k plnému přenosu rozhodovacích 

pravomocí na investiční společnost, která bude od okamžiku naskytnutí atraktivní investiční 

příležitosti, přes její právní i ekonomické prověrky (v odborné praxi známé také 

jako ,,DD“ tzv. due diligence) až po následně dlouhodobou správu nemovitostí patřících do 

tohoto portfolia, vše v souladu se svým závazkem vyplývajícím ze smlouvy  

o obhospodařování, osobně a řádně provádět. 

 

7.1.1 Předpoklady pro udělení povolení k výkonu činnosti  
 

K tomu, aby investiční společnost byla vůbec oprávněna vykonávat ve stanoveném rozsahu 

pro nesamosprávný fond obhospodařování, je nutné, jak již bylo popisováno v rámci 

licenčního řízení u regulatorního orgánu dohledu, aby měla příslušné povolení. V případě 

investiční společnosti jsou to kromě požadavků výše zmiňovaných v rámci ZISIFu zejména 

důvěryhodnost společnosti, neexistence důvodné obavy, že společnost nebude mít v rozsahu 

v jakém žádá o povolení k činnosti ke dni jejího zahájení personální, věcné a organizační 

předpoklady, z žádosti musí být zřejmé jakým způsobem bude zajišťováno operativní řízení, 

plněna investiční strategie, kým a v jakém rozsahu zajišťována vnitřní kontrola ze strany 

compliance a vnitřního auditora, jak budou řízena rizika a stanoven plán jejich předcházení, 

musí být jasně patrný strategický plán obchodní činnosti a společnost při svém vzniku musí 

mít plně splacený základní kapitál, který je průhledný, je nezávadného původu a další .91  

 

Vzhledem k robustnosti předpisové základny, které každá správně fungující investiční 

společnost musí v rámci úpravy vnitřních vztahů přijmout, pokusím se stručně nastínit 

nejdůležitější z nich, ty, které považuji za pevný základ a které svojí podstatou zajišťují 

harmonický a efektivní systém garantující investiční společnosti funkčnost při poskytování 

svých podnikatelských služeb. 

 

  

                                                
91 § 479 odst. 1 ZISIF 
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7.1.2 Požadavek ,,Odborné péče“ jako pravidlo činnosti a hospodaření 
 

Z důvodu zachování právní jistoty a zajištění řádného a obezřetného výkonu při spravování 

shromážděných peněžních prostředků od investorské veřejnosti stanovuje zákonodárce osobě 

obhospodařovatele přísný požadavek, kdy je mu ukládána povinnost vykonávat činnost 

v souladu s povolením uděleným ze strany ČNB s tzv. ,,Odbornou péčí92“, jehož 

výkladové problematice se věnovala ve své rozhodovací pravomoci i KCP (Komise pro cenné 

papíry), která k tomuto neurčitému právnímu pojmu uváděla ,,Obsahem tohoto pojmu jsou 

konkrétní jednání, která vzhledem k jejich různorodosti nelze výslovně zákonem podchytit 

a taxativně vymezit. Zákonodárce dává správnímu orgánu úmyslně prostor, aby sám posoudil, 

zda konkrétní případ patří do rozsahu tohoto pojmu, a to vždy vzhledem k účelu právní 

úpravy. Důležitým principem při naplňování obsahu neurčitých právních pojmů je rovnost  

a jednotnost jejich posouzení při rovnosti podmínek. Byť má správní orgán při výkladu 

neurčitých právních pojmů určitou volnost úvahy, je vždy omezen rozsahem takového pojmu. 

Rozsah a obsah pojmu „odborná péče“ je dán především relativně ustálenou praxí na 

kapitálovém trhu.“93 A ve své rozhodovací praxi také  Nejvyšší správní soud, který k tomuto 

neurčitému právnímu pojmu uvedl ,, Obchodník s cennými papíry jedná v rozporu s § 15 odst. 

1 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, podle kterého „je 

povinen poskytovat investiční služby s odbornou péčí spočívající zejména v kvalifikovaném, 

čestném a spravedlivém jednání v nejlepším zájmu zákazníků“ 94  

 

7.1.3 Řádný a obezřetný výkon uvnitř investiční struktury 
 

Jak již bylo zmíněno, tento požadavek vztahující se výhradně k osobě obhospodařovatele je 

vyžadován pouze při výkonu spadajícího do předmětu obhospodařování, u činností ostatních,  

a to zejména uvnitř organizační struktury investiční společnosti, tedy na úrovni jednotlivých 

orgánů, je vyžadováno tuto činnost vykonávat řádně (s péčí řádného hospodáře) a obezřetně  

(s náležitou opatrností). K důslednosti rozlišování těchto požadavků se vyjadřoval i Nejvyšší 

                                                
92 § 18 ZISIF 
93 Povinnost investiční společnosti jednat s odbornou péčí: KCP/13/2001 [online]. 2001 [cit. 2017-11-14]. 
Dostupné z: 
https://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/legislativni_zakladna/archiv_KC
P/download/get_dms_file213.pdf 
94 Rozsudek NSS ze dne 24. 4. 2015, č.j. 8 Afs 20/2013 - 101 
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soud, který ve svém rozhodnutí95 ze dne 20. 6. 2012 uvádí ,,Nehospodařil-li investiční fond se 

svým majetkem sám, ale uzavřel-li obhospodařovatelskou smlouvu s investiční společností, 

členové jeho představenstva nebyli povinni jednat s odbornou péčí, ale pouze s náležitou péčí. 

Povinnost odborné péče při obhospodařování majetku investičního fondu měla 

obhospodařovatelská společnost. Členové představenstva investičního fondu nemuseli mít 

potřebné znalosti k obhospodařování jeho majetku – v takovém případě však nesměli 

obhospodařovat majetek fondu sami, ale museli svěřit jeho obhospodařování investiční 

společnosti. Při výběru investiční společnosti, při vytváření předpokladů pro její činnost, při 

(případném) udělování pokynů a při kontrole jejich dodržování pak byli povinni postupovat  

s náležitou péčí.“ 

 

Suma sumárum se osobně domnívám, že požadavek vykonávat tuto činnost s odbornou péčí, 

subsumující do svého souhrnu profesionální lege artis standardy96, je vyšší, než je tomu 

v případě péče běžné nebo péče řádného hospodáře, tak jak ji známe z občanského zákoníku. 

K naplnění požadavku, aby byla činnost vykonávána s odbornou péčí je zapotřebí být určitým 

profesionálem v konkrétní prováděné činnosti, být v neustálém obraze legislativních 

požadavků, plnit povinnosti vyplívající ze zákona, unijní legislativy, být pod stálým správním 

dohledem ze strany ČNB a zároveň důsledně udržovat a rozvíjet efektivně nastavený vnitřní 

řídicí a kontrolní systém.  

 

Vzhledem k progresivnímu rozvoji této oblasti, objemu obhospodařovaných prostředků  

a rizik s kapitálovým trhem spojených je to jistě úkolem nelehkým. Ostatně je tomu tak  

i u fondů kolektivního investování shromažďující peněžní prostředky od široké veřejnosti, 

kdy tyto fondy podléhají daleko restriktivnější zákonné regulaci, než je tomu v případě fondů 

kvalifikovaných investorů. Zákonná regulace upravující fondovní investování má za úkol 

zejména chránit investory, kteří jsou v postavení ,,spotřebitele“ nebo ,,slabší smluvní 

strany“ svěřující své úspory bez jakýchkoliv hlubších znalostí investičním skupinám. Tento 

způsob investování sebou nese určitá rizika, a tak lze považovat za přirozené, že se 

zákonodárce, vědom si trpkých zkušeností spojených s počátkem devadesátých let minulého 

století snaží postupně oblasti kolektivního investování očistit jméno, vnést do něj pocit jistoty 

a bezpečí ze strany státu. Shodného názoru je i Joanna Benjamin, která k podpoře této 
                                                
95 Rozsudek NS ČR ze dne 20. 6. 2012, sp. zn. 29 Cdo 2139/2011 
96 HUSTÁK, Zdeněk, ŠOVAR, Jan, FRANĚK, Michal, SMUTNÝ, Aleš, CETLOVÁ, Klára, DOLEŽALOVÁ, 
Daniela, Zákon o podnikán na kapitálovém trhu. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 156 – 168. 
ISBN 978-80-7478-783-6. 
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argumentace uvádí ,,In order to be commercially attractive to retail investors, funds should 

offer liquidity (whether through open ended structure or listing) and limited risk (through 

diverzification, and a generally conservative investment policy) Only regulated or listed funds 

may be promoted to the general public, but private placements are permitted in some 

circumstances, including to sophisticated investors97.“  

 

V případě fondů kvalifikovaných investorů jako ,,podnikatelů“ profesionálů, je zákonodárce 

liberálnější a stanový značný prostor pro naplnění představy konkrétních investorů,  

volnější pravidla pro úpravu vztahů uvnitř společnosti a novodobě i bezbariérové limity pro 

konkrétní investiční záměry, kdy došlo s účinností od 1. 6. 2017 ke zrušení legislativou 

stanovených investičních limitů novelizací Nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování 

investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, kdy bylo do tohoto okamžiku 

umožněného investovat pouze z celkového objemu fondového kapitálu 35 % hodnoty do 

jednoho nabývaného aktiva a umožnilo to vzniku tzv. single-asset funds, tedy fondů 

kvalifikovaných investorů, které chtějí investovat veškeré jemu svěřené prostředky do 

jednoho aktiva. 

  

                                                
97 BENJAMIN, Joanna. Financial law. Oxford: Oxford University Press, 2007. s. 189. ISBN: 9780199282937. 
,,Aby byly tyto investiční fondy atraktivními pro retailové investory, měly by nabízet likviditu (ať už 
prostřednictvím otevřeného investiční struktury nebo seznamu) a omezení rizik s těmito investicemi spojenými 
(skrze jeho diverzifikaci a konzervativní investiční politiku). Pouze veřejně regulované fondy mohou být nabízeny 
široké investorské veřejnosti, avšak za určitých okolností mohou být ukládány i do investic soukromých, jak je 
tomu v případě kvalifikovaných investorů.“ - Přeloženo vlastními slovy autorem diplomové práce. 
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7.2 Organizační struktura a personální vybavení 
 

7.2.1 Organizační struktura 
 

Základem pro konkrétní dělení oblastí na úseku správy společnosti a stanovení určitých 

hranic, ve kterých se mohou v rámci výkonu svých činností jednotlivé orgány pohybovat,  

je efektivně vymyšlená organizační struktura se zkušeným personálním vybavením.  

Tato struktura obsahuje jmenný seznam osob, které budou na jednotlivých větvích tohoto 

organizačního schématu pověřené plněním konkrétních pravomocí.  

 

7.2.1.1 Organizační struktura orgánů investiční společnosti 
 

Grafické znázornění organizační struktury uvnitř fiktivní investiční společnosti, která je 

obhospodařovatelem fondu kvalifikovaných investorů: 

 

 
 

Jedná se o orgány elementární, které by měli být zřízeny vždy.  V případě dalších, zákonných 

povinností, které bude nutno v souvislosti s výkonem správy fondu provádět bude pro 

společnost vhodnější, a to zejména z hlediska ekonomického, ad hoc pro konkrétní 

Valná	hromada		

Dozorčí	rada	
	Kontrolní	orgán	vůči	představenstvu,	

provádící	kon?nuální	dohled	nad	procesy	
fungování	uvnitř	společnos?	na	které	

navazuje	hodnocení	tohoto	stavu	se	stavem	
žádoucím	

	
Představenstvo	

Výkonný	orgán,	kterému	přísluší	obchodní	vedení	
společnos?		

(minimálně	2	ze	statutárů	musí	mít	odpovídající	
zkušenos?	a	znalos?	v	předmětu	činnos?	IF,	podlehájící	
souhlasu	ze	strany	ČNB	s	výkonem	funkce	dle	§	515	

ZISIF)	
	

	
Výkonný	ředitel		

Vystupuje	jménem	společnos?	navenek,	
disponuje	plným	oprávnění	ke	všem	úkonům	
k	nimž	během	činnos?	společnos?	obvykle	

dochází,	odpovědný	za	hospodaření	
společnos?,	vykonává	usnesení	

představenstva	a	naplňuje	inves?ční	strategii	
fondu	
	

PorBolio	management	
Činnost	zaměřená	na	ak?vní	

správu	svěřeného	porZolia,	vč.	
přípravy	a	realizace	transakcí	a	
obchodů	s	obhospodařovaným	

majetkem	

Administrace		
Zajišťuje	administra?vní	činnos?	
dle	§	38	zák.	o	invest.	spol.	a	

fondech	-	např.	vedení	účetnictví,	
oceňování	majetku/dluhů,	aktuální	

hodnota	cenného	papíru	etc.	

	
Oddělení	vypořádání	

Primárně	vykonává	vypořádávání	
závazků	společnos?	z	obchodů	s	
obhospodařovaným	majetkem,	
zajištění	řádného	a	účinného	

dohledu	depozitáře	

Oddělení	rekonsiliace	stavu	majetku	
Kontrolní	dozor	správnos?	

proběhlých	transakcí	v	souladu	se	
zamýšleným	cílem	

Řízení	rizik		
Analýza,	prevence	a	snižování	

rizik	souvisejících	s	
potenciálními	inves?čními	

záměry	

	
Vnitřní	audit		

Zajišťuje	nezávislé	a	objek?vní	
posouzení	procesů	probíhajících	uvnitř	
společnos?,	v	jejíž	návaznos?	podává	

doporučení	dozorčí	radě	a	
představenstvu	za	účelem	jejich	

zefek?vnění	
	

Compliance		
Systém	vnitřní	kontroly	sloužící	k	
hodnocení	skutečného	stavu	s	

legisla?vními	požadavky	vyplývajícími	z	
vnitrostátní/unijní	legisla?vy,	popř.	

vnitřních	předpisů	obhospodařovatele	
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vyžadovanou povinnost, využije – li možnosti tzv. outsourcingu, tedy pověření jiného dle  

§ 23 a násl. ZISIF, a to vzhledem k požadavku personálního vybavení, které by mělo být 

přiměřeno povaze (obhospodařování v souvislosti s konzervativními investicemi) rozsahu 

(zřízen jediný fond s omezeným počtem investorů) a složitosti (zaměřeno na zhodnocení 

investovaných prostředků v dlouhodobém horizontu) vykonávaných činností.  

Pověřením jiného výkonem vymezeného rozsahu činností může dojít ke zlepšení výkonu 

investiční společnosti nebo samosprávného fondu, tímto zmocněním však nedochází 

k ,,odbřemenění“ povinnosti odborné péče a společnost zůstává tak odpovědna za jejich 

případné porušení a náhradu škody vůči svým společníkům. 

 

Toto organizační uspořádání, tvořící vzájemně oddělný rozsah pravomocí konkrétních orgánů, 

jednotlivě řádně (tj.  péčí řádného hospodáře98) a obezřetně (tj. náležitou opatrností) plnících 

věcný okruh jemu svěřených pravomocí, vyžaduje efektivně nastavené předpisové zázemí, 

aby nejen samostatně ale i ve svém souhrnu s ostatními součástmi firemní struktury 

subsidiárně a koordinačně naplňovaly požadavky odborné péče zákonodárcem kladené na 

osobu obhospodařovatele. 

 

7.2.2 Personální vybavení 
 

Investiční společnost skrze vedoucí osoby na úseku jednotlivých orgánů a své zaměstnance 

vykonává konkrétní činnosti vyplývající z její povahy jako osoby obhospodařovatele.  

Toto personální vybavení musí být přiměřené povaze, rozsahu a složitosti vykonávaných 

činností. Povinností investiční společnosti jako obhospodařovatele je zajištění toho,  

aby tyto osoby, které jsou pověřené výkonem určité oblasti byly důvěryhodné, byly nadány 

dostatečnými znalostmi a zkušenostmi nezbytnými pro řádný výkon svěřené působnosti,  

a to zejména s ohledem na postupy a předpisy související s výkonem jejich činnosti.  

  

                                                
98 Rozsudek NS ČR ze dne 26. 10. 2016, sp. zn. 29 Cdo 5036/2015: ,,Pro splněni požadavku péče řádného 
hospodáře je jednatel při výkonu své funkce povinen jednat s potřebnými znalostmi, tedy informovaně, a při 
konkrétním rozhodování musí využít rozumně dostupné (skutkové i právní) informační zdroje, na jejichž základě 
pečlivě zváží možné výhody i nevýhody existujících variant podnikatelského rozhodnutí. Splnění této povinnosti 
je ovšem nezbytné posuzovat z pohledu skutečností, které jednateli byly či mohly a měly být při vynaložení 
příslušné péče (při využití dostupných informačních zdrojů) známy v okamžiku, kdy dotčená podnikatelská 
rozhodnutí učinil.“ 
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7.2.2.1 Požadavek odbornosti vedoucích osob 
 

V případě fondů zaměřených svojí investiční strategií na nemovitostní investice je 

požadováno, aby zde bylo zastoupení dvou vedoucích osob (tj. členy orgánů výkonných, 

statutárním orgánem, ředitelem nebo osobou skutečně řídící činnost právnické osoby) 

majících dostatečné zkušenosti se správou majetku, spadajícího do okruhu investičního 

zaměření konkrétního fondu.99 Vzhledem k našemu fiktivnímu obhospodařování, které se 

vztahuje k fondu přístupnému pouze pro kvalifikované investory, svojí investiční politikou 

zaměřeným na konzervativnější investice, bude tento požadavek naplněn v případě,  

že členové výkonného orgánu (představenstva společnosti) jako osoby s dostatečnými 

zkušenostmi na nemovitostním trhu (realitní experti, makléři in eventum profesionální znalci 

v oboru oceňování nemovitostí), obdrží příslušné povolení ze strany regulatorního orgánu,  

jak je tomu požadováno v rámci licenčních řízení u ČNB100. V případě, kdybychom  

se rozhodli, že se naše portfolio rozroste o další fond, svojí strategií zaměřený 

na ,,agresivnější“ investice (např. do cenných papírů nebo investičních instrumentů..),  

bude nutno zažádat při ustavovaní orgánů pro příslušné vedoucí osoby o povolení nové, kdy 

záleží na správním uvážení ČNB, zda toto povolení udělí nebo bude mít o chabé kvalitě 

těchto vedoucích osob pochybnosti a povolení uděleno nebude.  

 

7.2.3 Efektivnost organizačního uspořádání 
 

Efektivně nastavené organizační uspořádání uvnitř investiční společnosti by mělo na úrovni 

jednotlivých orgánů zajistit svěření působnosti v takovém rozsahu, aby nebránily řádnému 

výkonu činností v rámci zbytku organizační uspořádání. Jinými slovy, domnívám se, že by 

jednotlivým orgánům mělo být svěřeno pouze toliko věcných okruhů působnosti spadajících 

do jejich profesního zařazení, aby byl tento orgán schopen reálně vykonávat jemu svěřený 

rozsah činností, aniž by to bylo k tíži celku a v rámci firemní kultury nezakládalo překážku při 

plnění dalších, z hlediska fungování nezbytných úkolů.  

  

                                                
99 § 21 ZISIF  
100 § 515 ZISIF 
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7.3 ,,Outsourcing“  
 

7.3.1 Legislativní požadavky  
 

Jak již bylo výše zmiňováno, zákonodárce umožňuje obhospodařovateli za účelem 

zefektivnění a zkvalitnění chodu investiční společnosti, v případě potřeby, pověřit jiného 

dílčím rozsahem činností vyplývajícím z definičních znaků managementu investičních 

fondů.101 Vzhledem k obhospodařování, jako jednu z klíčových činností, kterou zákonodárce 

staví do popředí celého zákona, musí být tyto stanovené podmínky splněny ex ante,  

tedy před tím, než-li toto pověření může být vůbec materiálně naplněno.  

Důležitou podmínkou je zejména nutnost tuto skutečnost zahrnout do statutu nebo tomu 

srovnatelného dokumentu, který dopředu jasně vymezí, jakou činností a v jakém rozsahu  

se dotyčná osoba pověřuje a označí část majetku fondu pro kterou bude tato činnost 

pověřeným vykonávána. Tento dokument materiálně určí osobu pověřeného, tedy identifikuje 

obchodní firmu, název nebo jiné označení a její sídlo, to pro případ, aby nebylo možné, že by 

mohlo dojít k jeho záměně.102  

 

V případě pověření části vykonávané činnosti na subjekt odlišný od správcovské společnosti 

dochází k přenesení důkazního břemene této potřebnosti na osobu dávající k takovémuto 

výkonu souhlas. Musí jít o argumentaci zdůvodnitelnou, opřenou o pečlivý výběr v souladu 

s požadavky kladenými ustanovením § 25 ZISIFu, který umožnuje přenést výkon této činnosti 

pouze na toho, kdo splňuje nezbytné organizačně-personální předpoklady vykonávané 

zkušenými a znalými profesionály, a to osobu s příslušným podnikatelským oprávnění 

k výkonu této činnosti v duchu dodržování pravidel řádného výkonu a obezřetnosti, přičemž 

mezi jejím vykonavatelem a investičním fondem, se kterým je tato smlouva uzavírána nesmí 

dojít ke střetu zájmů. Pověření touto činností nesmí být bráněno výkonu dohledu ze strany 

regulatorního orgánu nad osobou, která k tomuto zmocnění dala pověření. Obhospodařovatel 

musí učinit taková konkrétní opatření, aby byl schopen vykonávanou činnost kontrolovat a 

svými příkazy mohl v případě potřeby do vykonávaného zasahovat, popř. v krajní nutnosti 

tuto spolupráci s okamžitou platností rozvázat.103 

  

                                                
101 § 23 a násl. a § 5 ZISIF 
102 § 6 odst. 1 a.) až c.) vyhlášky č. 246/2013 Sb., o statutu kolektivního investování 
103 § 23 a násl. ZISIF 
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7.3.2 Definiční znaky obhospodařování a hranice ,,Outsourcingu“ 
 

V této souvislosti se přímo nabízí položit si otázku, do jaké míry tedy může být souhrn 

činností materiálně naplňujících obhospodařování přenesen na osobu odlišnou od správce 

investičního fondu. Domnívám se, že mantinely outsoucingu leží postaveny na definičních 

znacích obhospodařování, tak jak jej zákonodárce vymezuje v ustanovení části druhé ZISIFu. 

Obhospodařování, fakticky zahrnující investování svěřených prostředků, řízení rizik s těmito 

investicemi spojenými a správu investičního portfolia, by v případě plného pověření entity 

odlišné od obhospodařovatele materiálním výkonem zmiňovaných součástí došlo k odnětí 

činností tvořící jádro správcovské společnosti a ta by pak sloužila pouze jako jakýmsi 

zprostředkovatelem toho, k čemu je vlastně v souladu se správním rozhodnutím a zákonem 

sama povinnou a stala by se tak v konečném důsledku jakousi prázdnou poštovní schránkou, 

na poli mezinárodního práva známým pod pojmem letter box entity.  

 

Podporu tohoto tvrzení nalezneme v odborné literatuře, kdy autoři komentářové literatury 

k vykládanému zákonu zastávají názor, že ,,Obhospodařovatel se nesmí stát tzv. ,,poštovní 

schránkou“(...) musí si nechat alespoň takovou odbornost, aby byl schopen provádět efektivní 

kontrolu a řízení.“104 nebo autorský kolektiv Oxfordské univerzitní literatury Lodewijk van 

Setten a Danny Busch, kteří v kontextu výkladu AIFMD směrnice pojem ,,prázdné poštovní 

schránky“ blíže rozvádí ,,The AIFM may not delegate its functions to extant that, in essence it 

can no longer be considered to bet he manager of the AIF so that it has bacame a 

,,letter-box entity“ (AIFMD, ART 20(3), second part., UCITS Directive (n 2), Art 13(2) 

second sentence) (…) An AIFM is deemed no longer to be the manager of AIF if at least any  

of the following situations occur: (i) The AIFM no longer retains the necessary expertise  

and resources to supervise the delegated functions effectively and manage the risks associated 

with the delegation; (ii) The AIFM no longer has the power to take decisions in key areas 

which fall under the responsibility of senior management or to perform senior management 

functions; (iii) The AIFM does not have or loses the right to inspect, obtain information from, 

have access or give instructions to its delegates; and (iv) Where the AIFM delegates the 

performance of its investment management functions to an extent that exceeds,  

                                                
104 ŠOVAR, Jan. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 
2015. s. 97. ISBN 978-80-7478-783-6. 
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by a substantial margin, the investment management functions performed by the AIFM 

itself.“ (Implementing Regulation, Art 82 (1) (a) – (d))105 

 

7.4 Řídicí a kontrolní systém obhospodařovatele  
 
Obhospodařovatel za účelem naplnění požadavku odborné péče a k zajištění řádného a 

obezřetného výkonu činnosti při správě investičních fondů zavede, udržuje a uplatňuje účinný 

a ucelený řídicí a kontrolní systém, který bude, jak již výše bylo popisováno přiměřený 

povaze, rozsahu a složitosti jemu vykonávaných činností.106 Toto věcné zázemí je tvořeno 

robustním systémem interních předpisů zajišťujících řádný chod společnosti vydávaných za 

účelem zajištění jednotného, efektivního a harmonického celku. Zavedený systém musí být na 

jednotlivých úrovních vymahatelný, neboť v případě, kdyby chyběla možnost předpisy 

stanovené povinnosti sankcionovat, jednalo by se o pouhý morální apel, což by ve svém 

důsledku znamenalo paralyzování funkčnosti obhospodařovatele a neplnění účelu ke kterému 

byla společnost založena. V krajních případech tak může dojít k selhání celého systému a 

odejmutí licence ze strany regulatorního orgánu, jak se stalo ku příkladu v roce 2016 

v případě ruské ERB Bank107 působící na českém trhu, a nebo krachu jedné 

z nejprestižnějších britských bank Barings banks,108 která byla nucena vyhlásit bankrot, a to 

po více než dvousetleté tradici, kvůli špatně nastaveným vnitřním kontrolním mechanismům, 

kdy tak došlo ke způsobení ztráty ze strany jejich bankéře v řádech stovek milionů liber, 

odpovídající částce převyšující veškeré jmění této banky. 

 

Základní součásti řídicího a kontrolního systému investiční společnost (dále jen ,,ŘKS“), 

kdy bližší pravidla pro jejich obsah stanoví ustanovení vyhlášky č. 244/2013 Sb., o bližší 

úpravě některých pravidel o investičních společnostech a investičních fondech: 

                                                
105 SETTEN Van, Lodejwijk. a BUSCH Danny. Alternative investment funds in Europe: law and practice. 
Oxford, United Kingdom: Oxford University Press, 2014. s 77. ISBN 978-0-19-965772-8. 
106 § 19 odst. 2, § 20 odst. 3, odst. 4 ZISIF 
107 ČNB odnímá licenci ERB Bank [online]. [cit. 2017-11-14]. Dostupné z: 
https://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/tiskove_zpravy_cnb/2016/20161024_erb_bank_licence.html 
108 Zkrachovala jedna z nejstarších a nejprestižnějších britských bank - Barings [online]. [cit. 2017-11-14]. 
Dostupné z: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/archiv/1462191-zkrachovala-jedna-z-nejstarsich-a-
nejprestiznejsich-britskych-bank-barings 
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109 

 

Řídicí a kontrolní systém musí být pravidelně ověřován, hodnocen stav jeho účinnosti, 

ucelenosti a zda průběžně vyhovuje všem požadavkům kladeným vnitrostátní i unijní 

legislativou, a to včetně navazujícího hodnocení, zda je tento systém stále přiměřený povaze, 

rozsahu a složitosti jím vykonávaných činností. V případě změny okolností, které by měli za 

následek nedodržení některého z legislativních požadavků týkajících se vnitřního systému je 

společnost povinna v návaznosti na toto zjištění učinit opatření, která bez zbytečného odkladu 

naplní požadavky nutné k této jeho nápravě.110 

 

                                                
109 § 20 odst. 2 písm.) f.), § 20 odst. 1) písm. c.) a ŠOVAR, Jan. Zákon o investičních společnostech a 
investičních fondech: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 79. – k rozboru Strategického a operativní 
řízení. ISBN 978-80-7478-783-6. Vlastní grafické zpracování orgánů investiční společnosti. 
110 § 20 odst. 4 ZISIF 

Řídicí	a	kontrolní	
systém	invesOční	

společnosO		

Strategické	a	operaKvní	řízení	

	Dlouhodobé	,,	strategické"		řízení	zajišťující	plynulý	výkon	
činnosO	a	udržitelného	fungování	obhospodařovatele	v	

souladu	se	stanoveným	plánem	činnosO	a	invesOční	strategií	
	Odpovědný	přístup	k	rizikům,	kterým	může	být	invesOční	fond	
nebo	společnost	vystavena,	jejich	rozpoznání,	vyhodnocení	a	

předcházení	ve	formě	prevence	

Řízení	navazující	na	strategické	cíle	společnosO,		,,OperaOvně"	
zajišťující	účinný	a	fungující	ŘKS,	tj.	řádný	a	obezřetný	výkon	
jednotlivých	činnos\	v	reakci	na	nastalé	stkutečnosO	během	

jejich	naplňování	Organizační	uspořádání	a	soustava	
prováděcích	vnitřních	předpisů	

(Organizační	schéma	společnos:,	vč.	
seznamu	vedoucích	osob	pověřených	
plněním	konkrétních	úkolů,		vnitřními	
předpisy	vymezený	rozsah	působnos:	

jednotlivých	orgánů)	

Systém	řízení	rizik	

Strategie	přistupování	k	rizikům,	kterým	je	
obhospodařovaný	fond	nebo	invesOční	společnost	

vystavena,	včetně	rizik	vyplývajících	z	vnitřního	nebo	
vnějšího	prostředí	a	nedostatečné	likvidity	

Opatření	k	prevenci,	rozpoznávání,	sledování	a	následného	
vyhodnocení	rizik	spojených	s	invesOčními	záměry,	vč.	

přijímání	opatření	k	zamezení	jejich	výskytu	a	dopadu	na	
majetek	společnosO	nebo	ve	vlastnictví	porBolia	fondu	

Systém	vnitřní	kontroly	

Kontrola	uvnitř	zaměstnanecké	struktury	vůči	služebně	
podřízeným	zaměstnancům	,	vč.	výkonu	kontroly	po	

lineárním	úrovni	mezi	jednotlivými	zaměstnanci	stejného	
organziačního	stupně	

	,,Complience"	spočívající	v	konOnuálním	sledování,	
naplňování	a	přizpůsobení	se	legislaOvním	požadavkům	

kladeným	vnitrostátní/unijní	legislaOvou	a	statutem	fondu	

Vnitřní	audit	zajišťující	nezávislou	a	objekOvní	kontrolu	
činnosO	obhospodařovatele,	předkládání	doporučení	k	

nápravě		zjištěných	nedostkatků	
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7.5 Pravidla jednání  
 

Obhospodařovatel investičního fondu je při výkonu těchto činností povinen dodržovat 

zákonem stanovená pravidla jednání, kterými jsou zejména jednat kvalifikovaně, za účelem 

naplnění požadavku odborné péče a jako profesionál v souladu s lege artis standardy daného 

odvětví, s potřebnou pečlivostí, čestně a v nejlepším zájmu svých podílníků, společníků nebo 

obmyšlených.111 Jednotlivým požadavkům pravidel tohoto jednání se blíže věnoval  

i autorský kolektiv vedený Z. Hustákem, a to v rámci komentářové literatury k zákonu o 

podnikání na kapitálovém trhu, který zastává tematicky následující názor ,,V čestném jednání 

emanuje základní zásada obchodního styku, totiž zásada důvěry a poctivosti. Jsou s ní 

především spojeny povinnosti upozorňovat na důležité informace a právní důsledky spojené s 

poskytovanými službami. Kvalifikované jednání je primárně odrazem odpovědnosti, kterou 

organizátor regulovaného trhu nese za úroveň a kvalitu poskytovaných služeb jakožto 

profesionální, vysoce specializovaný subjekt. Nejlepší zájem účastníků je pak ve své podstatě 

svázán s povinností organizátora regulovaného trhu nakládat s pokyny účastníků způsobem 

dohodnutým s účastníky.“112 

 

K naplnění zákonných pravidel jednání je obhospodařovatel povinen zavést, udržovat  

a uplatňovat (stejně jak tomu zákonodárce akcentuje v rámci ustanovení upravujících řádný  

a obezřetný výkon činnosti obhospodařovatele v ustanovení § 19 ZISIF) různé postupy, 

pravidla a zásady, vztahující se na dílčí oblasti investiční struktury. Tyto interní předpisy, 

hierarchicky navazující na řídící a kontrolní systém v duchu čtyř výše ilustrovaných vůdčích 

mechanismů, blíže rozvádí.  

 

Vzhledem k omezenému prostoru pro vyjádření se ke konkrétním z nich, uvádím alespoň 

jejich zákonný výčet, kdy bližší pravidla pro jejich obsah stanoví ustanovení  

Vyhlášky č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel o investičních společnostech a 

investičních fondech: 

⇒ postupy pro zajištění ochrany vnitřních informací, 

⇒ postupy pro předcházení manipulací s trhem, 

                                                
111 § 22 odst. 1 ZISIF 
112 HUSTÁK, Zdeněk, ŠOVAR, Jan, FRANĚK, Michal, SMUTNÝ, Aleš, CETLOVÁ, Klára, DOLEŽALOVÁ, 
Daniela, Zákon o podnikání na kapitálovém trhu. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, s. 432 – 433. 
ISBN: 978-80-7400-433-9. 
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⇒ postupy pro ekonomickou analýzu výhodnosti obchodů ze spolehlivých  

a aktuálních informací, 

⇒ postupy pro uzavírání obchodů s investičním nástrojem osobou se zvláštním 

vztahem k obhospodařovateli (tj. osobou dle § 22 odst. 4 ZISIF)  

jedná–li tak tato osoba nad rámec svých pracovních povinností nebo  

• na vlastní účet,  

• účet osoby blízké, nebo 

• osoby ke kterou je úzce propojena nebo na účet jiné osoby, která má je 

osobou ve zvláštním vztahu k obhospodařovateli přímí nebo nepřímí 

zájem na hmotném výsledku obchodu, 

⇒ pravidla pro provádění obchodů za nejlepších podmínek, pravidla pro 

zpracování obchodů spravedlivě a bez zbytečných průtahů, pravidla pro 

sdružování obchodů, pravidla pro přijetí, nabídnutí nebo poskytnutí pobídky, 

⇒ zásady pro výkon hlasovacích práv spojených s účastnickými cennými papíry 

v majetku fondu.113 

 
 

7.6 Kontrolní mechanismy hospodaření fondu   
 

7.6.1 Depozitář 
 

Kontrolní funkci vůči investiční společnosti a samosprávnému investičnímu fondu při výkonu 

obhospodařování plní osoba auditora a depozitáře. Depozitářem je osoba (nikoliv pouze 

právnická, viz. výjimka z § 69 ZISIF níže),114 která je na základě depozitářské smlouvy 

oprávněna mít v opatrování majetek investičního fondu, zřizovat a vést peněžní účty, evidovat 

pohyb veškerých finančních prostředků náležících do majetku tohoto fondu a kontrolovat stav 

majetku jiného. Výkonu funkce depozitáře jako kontrolního mechanismu při hospodaření 

s majetkem fondu, se také blíže věnuje Oxfordská univerzitní literatura, která v pasáži 

věnované managementu investičních fondů, dodává ,,For reasons of administrative 

convenience, the fund assets are often held by a bank or other financial institution acting  

as custodian. The custodian holds or operationally controls legal title to the fun assets, either 

directly or through sub-custodians and depositaries operating in the relevatn markets  

                                                
113 § 22 odst. 2 ZISIF 
114 § 60 ZISIF 
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and jurisdictions. It also handles settlement and administrative functions associated with the 

portfolio, such as excercising voting rights, receiving dividend, and tax reclamations“115 

 

Osoby, které mohou funkci depozitáře fondu kolektivního investování vykonávat taxativně 

vymezuje zákon, kdy tak výhradně připouští: 

a.) banku se sídlem na území České republiky, 

b.) zahraniční banku s pobočkou umístěnou v ČR,  

c.) obchodníka s cennými papíry, a  

d.) zahraniční osobu s povolením orgánu dohledu jiného členského státu k poskytování 

investiční služby úschovy a správy investičních nástrojů, včetně služeb souvisejících, 

poskytování investičních služeb v ČR prostřednictvím pobočky svého obchodního závodu. 

 

V případě obchodníka s cennými papíry a zahraniční osoby je nad rámec stanovena zákonná 

povinnost dodržovat kapitálovou přiměřenost dle předpisu upravujícího podnikání na 

kapitálovém trhu. 116 

 

Vzhledem k převážně kontrolní funkci osoby depozitáře vůči obhospodařovateli, nesmí být 

jeho činností zásadně zasahováno do tří základních pilířů na kterých stojí výkon 

obhospodařování (tj. správa portfolia, řízení rizik a investování svěřených prostředků na účet 

fondu) jak bylo vzpomínáno výše. Kontrolní činností depozitáře se pak rozumí kontrola, zda 

v souladu se zákonem, předpisy unijní legislativy a statutem příslušného fondu, eventuálně 

ujednáním mezi stranami uzavřené depozitářské smlouvy, byla vypočítána aktuální hodnota 

cenného papíru představujícího účast na společnosti, byl oceněn majetek a dluhy v rámci 

investičního fondu, zda byly vydávány a odkupovány cenné papíry a další.   

 

Zákonodárce kogentně stanoví neslučitelnost výkonu funkcí depozitáře a obhospodařovatele, 

kdy by tato činnost měla být vykonávána s odbornou péčí, v nejlepším zájmu fondu,  

jeho podílníků, společníků nebo osob obmyšlených a povinnosti plněny odpovídajíc povaze, 

                                                
115 BENJAMIN, Joanna. Financial law. Oxford: Oxford University Press, 2007. s. 201. ISBN: 9780199282937. 
,,Z důvodu výhodnosti a administrativního pohodlí jsou aktiva náležící do portfolia investičního fondu často 
držena bankou nebo tomu srovnatelnou finanční institucí, které plní roli depozitáře. Osoba depozitář drží nebo 
operativně kontroluje aktiva náležící do vlastnictví investičního fondu, a to buď přímo prostřednictvím 
pověřených pod-opatrovatelů a depozitářů působících v rámci příslušného finančního trhu. Osoba depozitáře se 
zároveň zabývá vypořádáním a administrativními úkony souvisejícími s investičním portfoliem, jako je například 
uplatňování hlasovacího práva, výplata dividend a vracení přeplatku daně“.  – Přeloženo vlastními slovy autora 
diplomové práce. 
116 § 8a odst. 1 ZKPT, § 69 ZISIF 
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rozsahu a složitosti vykonávaných činností.117 K této neslučitelnosti se vyjadřuje ve své knize 

Financial Law také emeritní profesorka London School of Economics J. Benjamin, kdy 

k tématu dodává ,,In order to reduce the risk of manager fraud, the custodian is generally 

independent of the manager118.“ V případě, že byl v rámci výkonu kontroly zjištěn nedostatek 

nebo porušena povinnost ukládaná na základě zákona, vyplývající z předpisů Evropské unie, 

depozitářské smlouvy nebo statutu investičního fondu, je depozitář tuto skutečnost povinen 

bez zbytečného odkladu po tomto zjištění s fondem projednat.119 

 

V případě fondu kvalifikovaných investorů nepodléhajícím plné regulaci ,,AIFMD“ 

směrnice, je oproti právní úpravě standardních (tzv. UCITS) fondů, kdy zákonodárce 

připouští pouze jednoho depozitáře, připuštěna jejich mnohost, a to z hlediska rozhodného 

limitu tzv. podlimitních investičních fondů. Úderně to zdůvodňuje J. Šovar a autorský kolektiv 

v rámci komentářové literatury, který se k problematice mnohosti depozitářů vyjadřuje 

následovně ,,Tuzemský zákonodárce, na rozdíl od evropského zákonodárce, se poučil z krize 

Lehman Brothers, kdy se ukázalo jako velmi rizikové mít všechen majetek v opatrování či 

úschově u jedné osoby. Využívat služeb více depozitářů, a tak rozkládat rizika spojená 

s úpadkem či jiným selháním mezi více depozitářů se jeví jako jediný rozumný přístup, který je 

i ve prospěch fondů a jejich investorů.“120 V případě investičních fondů, které jsou oprávněny 

tento rozhodný limit přesáhnout se naopak požaduje využívat výhradně služeb depozitáře 

jediného.  

 

Vzhledem k flexibilnějšímu a méně zákonem regulovaném režimu fondovního investování 

kvalifikovaných investorů je nad rámec uvedeného připuštěno využívat v případě tzv. private 

equity fondů také služeb notáře, a to při kumulativním splnění podmínek, že se jedná 

investiční fondy, které vyplácí jim svěřené prostředky svým investorům až okamžikem 

uplynutí 5 let od jejich vložení a které zároveň v souladu se svým statutem investují pouze 

omezené množství prostředků (tj. 10 % hodnoty majetku do investičních nástrojů, popř. 90 % 

do práv duševního vlastnictví, cenných papírů představujících podíl na obchodních 

                                                
117 § 61 – 63 ZISIF 
118 BENJAMIN, Joanna. Financial law. Oxford: Oxford University Press, 2007. s. 201. ISBN: 9780199282937. 
,,Za účelem snížení rizika spojeného s podvodným jednání manažerů je osoba depozitáře obvykle nezávislá na 
správci investičního fondu“ – Přeloženo vlastními slovy autora diplomové práce. 
119 § 66 ZISIF 
120 ŠOVAR, Jan. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech: komentář. Praha: Wolters Kluwer, 
2015. s. 284. ISBN 978-80-7478-783-6. 
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společnostech), to vše při současném splnění povinností vyplývajících ze zákona a požadavků 

kladených unijní legislativou.121 

 

7.6.2 Auditor 
 
Druhou kontrolní funkci při výkonu obhospodařování vůči fondům kvalifikovaných investorů 

zastává osoba auditora. Požadavky kontrolního vyjádření, včetně jejich materiálních 

náležitostí a hodnocení výročního hospodaření fondu obsahuje právní předpis upravujícího 

výkon auditorské činnosti. Vzhledem ke vztahu lex specialis derogat generali je za tento 

obecný zákon považován zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a změně některých zákonů, který 

v rámci ustanovení § 20 odst. 1.) obsahuje náležitosti, které musí tato zpráva obsahovat, a to 

v případě fondů kvalifikovaných investorů, které jsou oprávněni přesáhnout již zmiňovaný 

rozhodní limit.  Zákonodárce122 administrátorovi fondu kvalifikovaných investorů stanovuje 

povinnost mít tzv. ,,auditovanou“ účetní závěrku, tedy v duchu § 20 odst. 1 písm. e) 

zmiňovaného zákona ,,Vyjádření, ve kterém auditor jasně uvede, zda údaje obsažené ve 

výroční zprávě nebo konsolidované výroční zprávě, které popisují skutečnosti, jež jsou též 

předmětem zobrazení v účetní závěrce nebo konsolidované účetní závěrce, jsou ve všech 

významných ohledech v souladu s příslušnou účetní závěrkou nebo konsolidovanou účetní 

závěrkou.“ 

  

                                                
121 § 84 ZISIF 
122 § 292 ZISIF 
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8 Akviziční proces nabývání nemovitostního aktiva do portfolia 
fondu 

 

V následujících odstavcích se za účelem praktického uvedení řídicího a kontrolního systému 

investiční společnosti v život pokusím ve stručnosti rozebrat akviziční proces nabývání 

nemovitostního aktiva do investičního portfolia fondu, a to včetně kvalitativního rozboru úloh 

vyplývajících z organizačního uspořádání na úsecích jednotlivých orgánů uvnitř investiční 

společnosti, která je statutárním ředitelem nesamosprávného fondu kvalifikovaných investorů.  

 

Prvotně nutno upozornit, že obchody uskutečňované jménem a na účet investičního fondu 

musí být prováděny za těch nejlepších, pro své společníky nejvíce vyhovujících podmínek, 

nikoliv pro investiční společnost. Postupy při nabývaní nového aktiva do investičního 

portfolia musí být nastaveny takovým způsobem, aby bylo samotné provádění obchodů 

efektivní, v zájmu ochrany před znehodnocením již obhospodařovaného majetku, a aby byl 

tento obchod v celkovém souhrnu co nejvíce výhodným. Měřítkem, které určuje 

tuto ,,výhodnost“ je zejména komparace obchodu s tímto aktivem, které by, za předpokladu 

rebus sic stantibus nemohlo být uzavřen s jinou protistranou za podmínek pro nabyvatele 

nemovitosti užitečnějších.  

 

Vnitřním předpisem upravujícím investiční politiku při nabývaní nového majetku musí být 

jasně stanoveno, které faktory budou sloužit jako ukazatel vhodnosti.  Těmito faktory jsou 

zejména: 

⇒ cena nemovitostní investice, vč. sekundárních nákladů které s jejím nabývaní 

půjdou k tíži kupujícího (tj. ekonomické, právní a znalecké posudky, poplatky 

spojené s vyřizováním zápisu nového vlastníka do příslušné evidence katastru 

nemovitostí a další), 

⇒ zda nemovitosti spadá vůbec do deklarované investiční strategie založeného 

fondu (tj. zda se jedná o administrativní budovu, činžovní dům nebo 

polyfunkční areál, stavební parcelu apod.),  

⇒ geografické umístění předmětné nemovitosti, její regionálního význam  

a zohlednění budoucího vývoje relevantní infrastruktury,  

⇒ výhodnost z hlediska časové náročnosti nabývaného aktiva v poměru 

k vynaloženému úsilí a pravděpodobnosti umožnění jejího nabytí do portfolia,  

a mnohé další 
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Výstupem této výhodnosti je zohlednění, resp. celkové vyhodnocení všech uvedených 

faktorů, a to jak v jejich jednotlivých rysech, tak ve vzájemné souvislosti. 

 

Atraktivní investiční příležitosti, které se obhospodařovateli investičního fondu na 

nemovitostním trhu naskytnou,  prochází od  svého počátku, typicky upozorněním realitních 

kanceláří nebo skrze propagačními materiály developerů lákajících ve svém newsletteru na 

výhodnou koupi, analytickým procesem, v rámci kterého bývají na úrovních jednotlivých 

orgánů, a to v rozsahu kompetencí stanovených organizačním uspořádáním společnosti, 

zaujímána určitá stanoviska, která jsou následně v rámci  koordinačně lineární 

spolupráce mezi jednotlivými zaměstnanci diskutována a hodnocena z hlediska jejich 

vhodnosti a výhodnosti pro nabytí do investičního portfolia fondu.123  

 

8.1 Správa investičního portfolia  
 

Důležitým orgánem při realizaci těchto akvizic je správce portfolia investičního fondu, 

tzv. portfolio manager, který se přímo podílí na přípravě a realizaci obchodů skrze vlastním 

jménem vytvořenou obchodní a investiční strategii. Tento správce portfolia, z výkonu své 

funkce přímo podřízen výkonnému řediteli, předkládá investiční záměr  

s detailnějším ,,business modelem“ a vyznačením důležitých skutečností výkonným orgánům 

společnosti (tj. výkonnému řediteli a představenstvu) a orgánu majícím v rozsahu své 

působnosti na starosti řízení rizik, které mohou tuto investici doprovázet. Úkolem výkonného 

ředitele je zejména naplňovat vůli představenstva v otázkách obchodního vedení, kterou sám 

skrze dílčím způsobem vytyčené strategické cíle týkající se rozhodování o obchodní politice 

fondu uskutečňuje. Tento tzv. CEO (z angl.  Chief executive officer) odpovídá za hospodaření 

společnosti, naplňuje investiční politiku fondu a v koordinaci s ostatními pracovníky 

analyzuje, hodnotí a řídí činnost celého aparátu.  

  

                                                
123 Viz. strana 42 této diplomové práce, vč. grafického znázornění následujícího v textu 
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8.2 Řízení rizik  
 
Určujícím se tak vedle stanoviska výkonného ředitele stává zejména rozhodnutí vedoucí 

osoby pověřené řízením rizik, tzv. risk managera, který skrze zavedený systém ucelených 

postupů soustavného řízení dokáže řádně identifikovat očekávaná rizika související 

s proměnlivostí na nemovitostním trhu a která ve vzájemné spojitosti dokáží 

s mírou ,,určité“ pravděpodobnosti odhadovat i na první pohled skryté vady a nebezpečí 

s předmětným záměrem spojená. Těmito riziky v případě objemnějších nemovitostních 

investic mohou být zejména nebezpečí spojená s financováním projektu, kdy častokrát 

dochází využitím pákového efektu ke zvýšení expozice investičního fondu,  hodnotou 

nabývané nemovitosti, která se dle znaleckého ocenění (kterému se níže blíže věnovat) může 

od skutečného stavu lišit, relativní chybností investičního rozhodnutí, která v případě 

unáhleného a neopatrného rozhodnutí může být těžkým břemenem pro ekonomickou bilanci 

obhospodařovaného fondu, event. rizik vyplývajících z nepříznivého vývoje  

na nemovitostním trhu.  

 

8.3 Nezávislé ocenění nemovitostní investice 
 

Nedílnou součástí vyjednávání o předmětu investice se mimo jiné stává nezávislé finanční 

ocenění investičního záměru, kdy je třeba oproti ceně, která je nabízena zprostředkovatelskou 

společností, stanovit v souladu se všemi faktory ovlivňujícími ekonomické ukazatele hodnoty 

nemovitosti, cenu vlastní, a to odborným a nezávislým oceněním. Domnívám se, že 

zákonodárce v případě fondu kvalifikovaných investorů neukládá povinnost nechat si, v rámci 

techniky obhospodařování investičního fondu, vypracovat posudek znalce nebo si obligatorně 

zřídit poradní orgán, který by měl v náplni své činnosti oceňování nemovitostí v rámci 

procesu akvizice. Jsem toho názoru, že je v tomto případě ponechán prostor, aby si investiční 

společnost, ve svém vlastním zájmu v souladu s přísným požadavkem odborné péče zajistila 

řádné, pravdivé a informované ocenění nezávislým profesionálem. Nutno připomenout,  

že by v případě nedodržení požadavku vykonávat činnost statutárního ředitele nemovitostního 

fondu s nejvyšší možnou mírou profesionality zakládalo odpovědnost společnosti nahradit 

vzniklou škodu vůči svým investorům. 
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8.3.1 Znalecký posudek 
 

Tímto odborníkem může být, již výše zmiňovaný nezávislý znalec, který do svého posudku 

materiálně zahrne údaje jasně identifikující oceňovanou nemovitost, závěr o znalcem 

vyslovené ceně, vč. způsobu jakým byla tato cena vyčíslena, popíše komplexní skutečnosti 

ovlivňující její konečnou hodnotu (tj. technický stav, informace o absolutních a relativních 

majetkových právech, popis místních podmínek nemovitostního trhu, jeho předpokládaný 

vývoj atd.) uvede poslední známý, popř. očekávaný zisk a závěrem obsáhne detailní popis 

trvalých nebo udržitelných vlastností předmětné nemovitosti. Posudek, který takto znalec 

v souladu s požadavkem odborné péče vypracovává, nesmí být ke dni nabytí vlastnického 

práva k nemovitosti starší více než ½ roku ode dne jejího ocenění.124 Výhodou, kterou jistě 

každý investor do nemovitostních aktiv ocení, je s účinností od 1. 1. 2015 zrušení doposud 

platných ,,pevných metod oceňování“, kdy byla na základě komparativního ocenění stejné 

nebo věcně podobné nemovitosti a ocenění výnosovým způsobem propočítávána skutečná 

hodnota nemovitostní investice. Od této metody bylo nicméně upuštěno a zákonodárce pouze 

v souladu s ustanovením § 265 ZISIFu stanovuje parametry, které musí být při tomto 

oceňování zohledněny.  

 

8.3.2 Výbor odborníků 
 

Dalším orgánem, který si může investiční společnost v rámci svého organizačního uspořádání 

fakultativně zřídit, je výbor odborníků. Tento minimálně tříčlenný orgán, který je v souladu 

s principem anuity funkčně omezen na tři po sobě jdoucí kalendářní období, musí být tvořen 

nezávislými, důvěryhodnými a profesně způsobilými ,,odborníky“ mající zkušenosti 

s určováním cen nemovitostí.125 Nic však ve svém závěru nebrání společnosti využít služeb 

nezávislé třetí osoby, kdy v souladu s nastavenými mechanismy outsourcingu může tuto 

činnost úplatně vykonávat osoba stojící mimo organizační uspořádání investiční struktury.  

  

                                                
124 § 267 ZISIF 
125 § 268 ZISIF 
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8.3.3 Oceňování nemovitostí 
 

Obecně vzato však nabývaná nemovitost musí být oceněna v souladu s účelem jejího 

provozování. Je třeba důsledně zohlednit její trvalé nebo dlouhodobě udržitelné vlastnosti, 

určit výnosnost, které lze při řádném hospodaření s jejím majetkem dosáhnout, zjistit zda není 

nemovitost zatížena majetkovými právy a také komplexně vyhodnotit její geostrategické 

umístnění v kontextu místních podmínek na trhu, a to s ohledem na jeho očekávaný vývoj.126 

Tato nemovitost musí být oceněna minimálně dvěma osobami z řad výboru odborníků,  

které jsou členy organizační struktury předmětného fondu nebo nezávislým znalcem dle 

zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.   

8.4 Stanovisko krizového řízení 
 

V případě, kdy máme k dispozici nezávislé ocenění investiční nemovitosti, které slouží jako 

podklad pro následné rozhodování v rámci hierarchické struktury společnosti, je zapotřebí,  

jak již bylo výše zmiňováno, vyžádat si stanovisko risk managementu, který v souladu 

s informacemi poskytnutými v rámci znaleckého posudku, resp. ocenění výboru odborníků, 

vyhodnotí související rizika, kterým může být obhospodařovaný fond vystaven. V rámci 

tohoto procesu hodnocení je nutné zohlednit veškerá významná rizika, včetně k tomu 

souvisejících faktorů, která mohou být pro ekonomickou stabilitu i pro případnou budoucí 

investiční strategii fondu zásadními. Stanovisko risk managementu je následně postoupeno 

pracovníkovi, který odpovídá za posouzení jednotlivých investičních záměrů spadajících do 

obhospodařovaného portfolia, již výše vzpomínanému portfolio managerovi a se svým 

závěrečným vyjádření k obchodnímu návrhu také představenstvu společnosti.  

Portfolio manager v souvislosti se znaleckým oceněním, očekávanou rizikovostí a vystavení 

možným negativním vlivům finančního trhu závěrem zpracuje ekonomickou analýzu, kterou 

řádně a obezřetně při znalosti všech okolností vyhodnotí buďto jako pro fond ekonomicky 

výhodnou (popř. výhodnou za předpokladu, že dojde k jim navrhovaným změnám),  

a návrh následně předloží ke schválení představenstvu společnosti (tzv. board of directors), a 

nebo transakci vyhodnotí jako ekonomicky nevýhodnou a od záměru bude upuštěno. 

	 	

                                                
126 § 265 ZISIF 
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8.5 Compliance 
 
Posledním a neméně důležitým orgánem, který do procesu akvizice vstupuje za účelem 

prověření obchodní protistrany je osoba compliance. Tento orgán má v souladu s požadavky 

kladenými zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné 

činnosti a financování terorismu (známého pod zkratkou ,,AML zákon“ – z angl.  

Anti-Money-Laundering) informační povinnost vůči Ministerstvu financí České republiky a 

České národní bance. V případě nedodržení této informační povinnosti může být investiční 

společnosti, která je v souladu s ustanovením § 2 citovaného zákona povinna tato hlášení 

skrze kontaktní osobu (zpravidla osoba rozebíraného compliance) podávat, sankcionována až 

částkou do výše 50.000.000,- Kč nebo odnětím oprávnění k výkonu činnosti udělené na 

základě správního rozhodnutí.  

 

Na investiční společnost se při prováděných obchodů vztahují AML zákonné povinnosti, 

mající za účel předcházet, zamezovat a zabránit zneužívání finančního systému k legalizaci 

výnosů z trestné činnosti, financování terorismu a odhalování takového jednání, těmito 

činnostmi jsou zejména: 

⇒ řádně uskutečněná identifikace klienta, 

⇒ zjišťování a ověřování původ majetku a účelu těchto finančních transakcí,  

⇒ zjišťování skutečného majitele právnické osoby,  

⇒ obezřetné zkoumání zda se obchodní protistrana nenachází v tzv. sankčních 

seznamech127, 

⇒ ověřování zda tento klient není tzv. politicky expanovanou osobou,  

(tj. fyzickou osobou, která je ve významné veřejné funkci s celostátním nebo 

regionálním významem – např. hlava státu, předseda vlády, člen parlamentu, 

soudce nejvyššího soudu etc.)  

⇒ zda nejeví obchodní transakce znaky podezřelého obchodu a v případě, že tyto 

znaky naplňuje má povinnost podat o tomto obchodu oznámení příslušnému 

orgánu.  

 

O všech těchto skutečnostech musí být vyhotoven písemný záznam a být uchováván po 

určitou dobu v zákonem stanoveném rozsahu.128 
                                                
127 Sankční seznam rizikových zemí uvádím v příloze č. 5 k této diplomové práci 
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Úkolem tohoto na představenstvu nezávislého orgánu je vyhodnocovat rizikový profil 

protistrany, identifikovat a kontrolovat původ finančních prostředků, vyhodnocovat 

probíhající a již uzavřené obchody a v neposlední řadě se podílet svými znalostmi  

na pravidelném školení zaměstnanců společnosti s cílem prohloubit jejich znalosti  

a rozpoznávací schopnost podezřelých obchodů. Výsledkem kontrolní činnosti je hodnocení 

obchodní protistrany, které slouží jako nedílný podklad pro úplné a informované rozhodnutí 

představenstva o konečném provedení předkládaného záměru. 

  

                                                                                                                                                   
128 Vaše AML Povinnosti [online]. AML SYSTEMS [cit. 2017-11-07]. Dostupné z: 
http://www.amlsystems.cz/data/upload/vase_aml_povinnosti.pdf 
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8.6 Představenstvo společnosti  
 

Představenstvo společnosti se jako statutární orgán určující obchodní vedení fondu v poslední 

instanci akvizičního procesu usnese ohledně realizace záměru a následného nabytí majetku do 

portfolia obhospodařovaného fondu. Toto rozhodnutí bude uskutečněno na základě 

jednotlivých podkladů vydaných výše uvedenými orgány, které výhodnost a správnost tohoto 

záměru stvrdili souhlasným projevem vůle, který do transakční průvodky, sloužící jako 

závěrečný podklad k hlasování o záměru, stvrdili svými podpisy. Členové tohoto výkonného 

orgánu jsou navenek oprávněni vystupovat jménem společnosti o veškerých záležitostech, 

nejsou–li stanovami nebo zákonem vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí 

rady.129 Vzhledem k našemu nesamosprávnému fondu, který se okamžikem podpisu smlouvy 

o výkonu funkce statutárního ředitele tohoto rozhodování vlastním jménem vzdal, je nyní 

v působnosti obhospodařovatele být oprávněnou smluvní stranou při podpisu příslušené 

dokumentace, vč. dokumentů s převodem tohoto aktiva do portfolia fondu souvisejících.  

	

8.7 Oddělení vypořádání a rekonsiliace  
 
8.7.1 Oddělení vypořádání  
 

Následujícím krokem, v případě souhlasného projevu smluvních stran být závazkem z této 

kupní smlouvy vázán, bude vypořádání povinností tímto konsenzem stanovených.  

Jedná se zejména o převod peněžité částky, na které se obě smluvní strany při obchodním 

vyjednávání, popř. na základě znaleckého ocenění, domluvily. Tuto činnost bude v rámci 

investičního fondu zastávat tzv. oddělení vypořádání, jehož primární náplní je zejména 

zajištění vypořádání závazků společnosti při nabývaní, event. zcizování obhospodařovaného 

majetku a komunikace s osobou depozitáře. Bude tedy jejím úkolem komunikovat s obchodní 

protistranou a dostát smluvním závazkům obhospodařovatele. Toto oddělení,  

hierarchicky spadající pod administraci, provede potřebné změny v katastru nemovitostí, splní 

                                                
129 § 164 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a LAVICKÝ, Petr a kol.: Občanský zákoník I. Obecná 
část (§ 1−654). Komentář. 1. vydání, Praha: C. H. Beck, 2014, s. 840 – 847. ISBN: 978-80-7400-529-9. 
,,Ustanovení § 164 odst. 1 zakládá generální oprávnění členů statutárního orgánu zastupovat právnickou osobu 
ve všech záležitostech.“, Rozsudek NS České republiky ze dne 30. 10. 2012, sp. Zn. 23 Cdo 632/2012 [NS 
5403/2012]: ,,Právnická osoba jedná ve všech věcech svým statutárním orgánem. Právní úkony právnické osoby 
činí statutární orgán, tj. konkrétní fyzické osoby. Statutárním orgánem akciové společnosti je její představenstvo. 
Nevyplývá-li ze stanov akciové společnosti něco jiného, jedná navenek jménem společnosti každý jeho člen. 
Členové představenstva, kteří zavazují společnost, a způsob, kterým tak činí, se zapisují do obchodního rejstříku“ 
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informační povinnost vůči regulatorním orgánům dohledu, závazky vyplývající z depozitářské 

smlouvy a následně informuje investory fondu o změnách složení investičního portfolia.   

 

Oddělení správy administrace má navíc důležitou povinnost každoročně, nejpozději do čtyř 

kalendářních měsíců po skončení účetního období, vyhotovit výroční zprávu.  

Tato zpráva obsahuje účetní informace, povinně ověřovány auditorem, týkající se činnosti 

obhospodařovatele ve vztahu k tomuto nemovitostnímu fondu, údaje o cenných papírech 

vydávávaných emitentem, fondovém kapitálu, změnách skladby majetkových hodnot 

v uplynulém účetním období, údaje o vývoji těchto aktiv a dalších z hlediska činnosti fondu 

relevantních informací, které slouží investorům jako ukazatele ekonomického vývoje 

společnosti za uplynulé účetní období.130 Závěrem ročního hospodaření fondu mají investoři,  

není–li stanovami určeno jinak, právo na výplatu podílu na zisku, který je vyplácen 

administrativním orgánem vypořádání. Investiční společnost také členům statutárního orgánu, 

a to v souladu se společenskou smlouvou stanoveným rozsahem nad rámec náhrady výdajů 

dle zákona upravujícího obchodní společnosti a družstva, vyplácí odměny, které mohou být 

v závislosti na přispění k hospodářskému výsledku přiměřeny zvyšovány nebo naopak 

sníženy.131  

 

8.7.2 Oddělení rekonsiliace 
 

Posledním, administrativním orgánem, který do provedené transakce vstupuje je oddělení 

rekonsiliace majetku. Toto oddělení rozsahem svěřené působnosti provádí ex post kontrolní 

dozor nad správností provedených transakcí. Materiálně tedy vykonává kontrolu, resp. 

ověřování, zda akviziční proces proběhl v souladu se zamýšlenými cíli, a to od okamžiku 

předložení záměru výkonném řediteli ze strany portfolio managementu až po vypořádání 

závazků vůči obchodní protistraně obhospodařovatelem. 

 

  

                                                
130 § 290 a § 234 ZISIF 
131 § 276 odst. 1 ZISIF a zákon č. 90/2012 Sb. o obchodních společnostech a družstvech  
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8.8 Hodnotící zpráva jako ,,novoroční předsevzetí“  
 

Vzhledem k výše uvedenému kvalitativnímu rozboru akvizičního procesu, kterým investiční 

společnost v souladu se zákonem stanovenými požadavky při nabývání nového majetku do 

investičního portfolia musí každoročně procházet, považuji za vhodné zdůraznit důležitost 

následného hodnocení funkčnosti a efektivnosti řídícího a kontrolního systému, který tvoří 

stavební kámen zmiňovaných procesů. Tuto kontrolu z hlediska legislativně stanovených 

požadavků, a to včetně jejího souladu s vnitřními předpisy obhospodařovatele  

(tj. depozitářské smlouvy, smlouvy o pověření jiného dle § 23 an. ZISIFu atd.) provádí osoba 

compliance, která v úzké spolupráci s pracovníkem pověřeným činností vnitřního auditu  

ex post podává každoročně představenstvu informační a hodnotící zprávu.  

Tato hodnotící zpráva zahrnuje informování výkonného orgánu ohledně činnost orgánu 

compliance (tj. dodržování legislativních požadavků, vnitřních předpisů etc.), závěrečné 

hodnocení o funkčnosti, ucelenosti a efektivnosti řídicího a kontrolního systému, informace  

o tom, zda jsou vnitřní předpisy nadále aktuální, přiměřené povaze, rozsahu a složitosti 

fondem vykonávaných činností,132 zahrnuje celoroční zprávu, která hodnotí soulad požadavků 

kladených zákonem na předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti, financování terorismu 

a další, z hlediska vnitřního fungování relevantní informace. Účelově by tato hodnotící 

zpráva, která svojí podstatou slouží jako doporučení pro odstranění, event. zlepšení zjištěných 

nedostatků řádně zjištěných nezávislou a objektivní kontrolou zmiňovanými orgány,  

z hlediska strategického a efektivního rozvoje společnosti měla sloužit jako jakési ,,novoroční 

předsevzetí“, kterým by se společnost měla řídit a důsledně sama sebou zjištěné nedostatky 

v tomto doporučení dodržovat, a to nejen na úrovni spolupráce na určitém stupni řízení,  

ale v rámci celkové koordinace uvnitř struktury investiční společnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
132 § 20 odst. 3 ZISIF 
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9 Závěr 
 
 
Oblast fondovního investování v posledních letech prochází řadou změn, které ve svém 

souhrnu, domnívám se, představují posun k liberálnějšímu postoji zákonodárce k investování 

prostředků shromážděných z řad kvalifikovaných investorů. Od vstupu České republiky  

do Evropské unie a v souvislosti s plněním závazků vyplývajících z tohoto členství, dochází 

k postupnému sbližování vnitrostátní legislativy s právní úpravou států, které v oblasti 

fondovního investování drží pomyslné prvenství a které se pro našeho zákonodárce stávají 

inspirací.  

 

Revolučním se z hlediska merita této diplomové práce se stává okamžik schválení novelizace 

zákona o kolektivním investování, kdy dochází k zavedení nové, doposud neznámé investiční 

entity shromažďující peněžní prostředky z řad sofistikovaných investorů. Tímto příslibem 

zákonodárce umožnil vznik majetkových uskupení podléhajícím nižší míře zákonné regulace 

něž je tomu v případě standardních ,,UCITS“ fondů, čímž si získala náklonosti úzce 

vymezené skupiny investorů, kterým je umožněno v doposud nemyslitelné míře vlastní vůlí 

ovlivňovat nastavení vnitřních mechanismů správy shromážděných prostředků,  

investiční zaměření fondu i diverzifikaci souvisejícího rizika. Počínaje okamžikem přijetí 

novelizace tohoto zákona dochází k postupnému, liberálnějšímu postoji státu k právní úpravě 

poměrů kvalifikovaných investorů, jehož snaha přizpůsobit úpravu kolektivního investování 

vyžadující modernizaci vyústila mezi lety 2011/2012 přijetím současného zákona  

o investičních společnostech a investičních fondech. 

 

Osobně za nejvýraznější pokrokové změny k postupnému uvolnění právní regulace 

kvalifikovaných investorů považuji čtyři skutečnosti. První z nich je otevřenost nabízení 

investic do těchto fondů, kdy oproti dřívější regulaci, kdy byla možnost nabízení investičních 

záměrů limitována poukazem na jejich existenci skrze propagační materiály, je od tohoto 

omezení postupem času zcela upouštěno a kvalifikovaným investorům je plně umožněno své 

investiční záměry nabízet veřejně, a to s pouhým upozorněním na skutečnost, že jsou určeny 

pro úzkou skupinu kvalifikovaných osob. Za druhý výrazný projev vstřícného postoje 

zákonodárce ke svobodně vyjádření vlastních investičních preferencí považuji zrušení 

doposud omezených investičních limitů stanovených nařízením vlády a umožnění vzniku 



82 
 

tzv. single-asset fondů, které sdružují investory preferující uložení svých peněžních 

prostředků do jediného aktiva.  

 

Třetí a pro investory vítanou změnou, ačkoliv se tato oblast kolektivního investování určená 

výhradně pro profesionální nebo movité investory zdála být širší veřejnosti doposud 

nepřístupnou, je zákonodárcovo řešení výše vkladové povinnosti, kdy oproti dříve 

požadované částce odpovídající 125.000 € (cirka 3,25 milionu korun) po vzoru lucemburské 

úpravy investičních fondů tuto vstupní investici snižuje a kvalifikovaným investorem se tak 

může stát i osoba, jejichž minimální investice do fondu odpovídá částce 1.000.000,- Kč.  

Za pozitivní považuji také již výše rozebírané capital calls, kdy je vkladová povinnost plněna 

po částech, a to s ohledem na probíhající akviziční procesy, kdy je tato částka výzvou 

statutárního orgánu postupně dorovnána do požadované výše a investor tak nemusí být 

zatížen břemenem splacení plného rozsahu okamžikem vstupu do investičního fondu. 

 

Čtvrtou a dle mého soudu nejvýraznější změnou je rozšíření právních forem, které mohou 

fondy kvalifikovaných investorů nabývat, kdy v kontextu předcházejícího dualismu 

podílového fondu a akciové společnosti, toto rozšíření představuje veliký posun k naplnění 

představ řady investorů. Je tomu tak zejména v případě akciové společnosti s proměnným 

základním kapitálem (tzv. SICAVu), která po vzoru německé právní úpravy kombinací 

otevřenosti struktury ke vstupu nových investorů a flexibilnímu zvyšování investičního 

kapitálu náležícímu do majetku fondu, umožňuje zřizovat majetkově a účetně oddělení části 

jmění v případě tzv. umbrella funds, čímž zvyšují atraktivitu pro své potenciální investory. 

Zřizováním těchto podfondů je umožněno investovat své prostředky do širšího výběru 

odlišných aktiv v rámci jedné investiční entity, a které v případě pohledávek vzniklých za 

jednotlivými z nich nesou vlastní odpovědnost za splnění tohoto závazku, přičemž zbylé 

fondy v rámci investiční struktury zůstávají z této pohledávky vynechány.   

Domnívám se, že se vzestupu oblíbenosti dočkají také formy investičních svěřenských 

fondů. Ačkoliv toto účelově vyčleněné majetkové jmění nemá vlastní právní subjektivitu, 

zákonnou fikcí na něj stále dopadají daňové výhody právnické osoby, které pro oblast 

fondovního investování dlouhodobě přitahují sympatie investorské veřejnosti.  

Relativní anonymita, poskytovaná doposud neuloženou povinností zapisovat tento druh fondu 

do veřejného rejstříku v kombinaci s daňovými výhodami a těžkou uchopitelností při plnění 

obligačních závazků v případě exekučních příkazů a insolvenčního řízení představuje právní 

struktura trustu prostředek k naplnění specifických zájmů svých zakladatelů.  
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V důsledku přijetí novelizací zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, a při zohlednění 

kritérií stanovených sekundární unijní legislativou v oblasti předcházení využívání finančního 

systému k praní špinavých peněz (již výše zmiňované ,,AML“ povinnosti), se má stát právní 

úprava svěřenských fondů transparentnější a široké veřejnosti přístupnější, kdy tak jistě 

můžeme v případě řady beneficientů těchto fondů do první poloviny roku 2018 očekávat 

zajímavá zjištění. 

 

Jsem přesvědčen, že ačkoliv se oblasti kolektivního investování v našich zeměpisných šířkách 

doposud netěší dlouhodobější tradici, zastávají fondy kvalifikovaných investorů jako 

alternativní způsob zhodnocení finančních prostředků, na současném finančním trhu 

nezastupitelné místo. Atraktivní investiční příležitosti, do kterých mohou fondy ukládat jim 

svěřené prostředky, od červeného francouzského vína, přes sběratelské 

vozy ,,veterány“ nabývající každým rokem na své hodnotě až po nemovitostní investice  

a investování do ventures fondů podporujících mladé a nadějně rostoucí podnikatele, 

představují alternativní cestu ke klasickému zhodnocení prostředků uložených na bankovním 

účtu nebo investicím do cenných papírů, které jsou nabízeny standardními fondy.  

Fondy kvalifikovaných investorů tak představují způsob, jakým lze skloubit investiční 

preference jednotlivců, ale i flexibilitu rozhodování v rámci investiční entity, která je téměř 

šitá na míru svým zakladatelům co do rozsahu projevu vůle a která je ze strany právní úpravy 

kolektivního investování postupně liberalizována. Ruku v ruce s rostoucí ekonomikou státu, 

volným pohybem zboží, služeb a kapitálu napříč evropským jednotným trhem, se tak jistě 

budou tyto fondy nadále těšit rostoucí oblibě, a to zejména v důsledku neustále se zlepšující 

legislativní základny, která investorům vytváří pocit právní jistoty, a to i navzdory 

zkušenostem spojeným s přechodem k tržnímu hospodářství. 
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ABSTRAKT 
 
 
Investiční společnost při správě fondu kvalifikovaných investorů 
 
Účelem předkládané diplomové práce je kvalitativní rozbor vnitřních mechanismů fungování 

investiční společnosti při správě fondu kvalifikovaných investorů. Stanoveným cílem je ve 

vzájemné souvislosti vztahově analyzovat organismus zajišťující řízení správy portfolia ve 

vlastnictví fondu, a to abstrakcí nejdůležitějších procesů ke kterým při výkonu této činnosti 

dochází.  Práce je členěna v logické návaznosti od historické geneze kolektivního investování 

přes stručný rozbor základních subjektů vystupujících v rámci kolektivního investování až po 

kvalitativní rozbor problematiky obhospodařování majetku nesamosprávného fondu 

s ohledem na rozdělení funkcí jednotlivých orgánů uvnitř investiční struktury.  

Závěrem práce se v návaznosti na kvalitativní rozbor činnosti jednotlivých orgánů investiční 

společnosti pokouším na příkladu akvizičního procesu rozebrat úlohy jednotlivých orgánů 

vystupujících v rámci nabývání aktiva do portfolia nesamosprávného investičního fondu. 
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Summary  
 
Investment company in managing funds of the qualified investors 
 
 
The aim of this proposed thesis is a qualitative analysis of the internal mechanisms of 

operations of an investment company in managing a fund of qualified investors. The stated 

goal is to relatively analyse the organism, which is providing the managing portfolio in the 

ownership of the fund by abstracting the most important processes that are taking place in 

such matter. The thesis is divided in a logical order from the historical genesis of collective 

investment through a brief analysis of the basic subjects of collective investment up to a 

qualitative analysis of the issues relating to the management of the assets of an externally 

managed fund with regard to the division of functions of individual bodies inside the 

investment structure. In conclusion, following the qualitative analysis of the activities of the 

individual bodies of the investment company - I then, on an example of the acquisition 

process, attempt to analyse and break down the roles of the individual bodies performing as a 

part of the acquisition of an asset to the portfolio of an externally managed investment fund.  
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