
FOND SHOP se zeptal Vladimíra Bez-
děka, předsedy představenstva AVANT 
investiční společnosti nejen na to, jak je 
obecně spokojen s vývojem na trhu 
fondů kvalifikovaných investorů u nás, 
ale třeba i na to, co konkrétně v této 
oblasti společnost AVANT nabízí. 
 
AVANT investiční společnost asi čte-
nářům představovat nemusíme. 
Nicméně mohl byste přeci jen pro 
jistotu krátce zmínit, čím se zabývá-
te, jak dlouho jste na trhu atd.? 
AVANT investiční společnost, a. s. 
(AVANT IS) je česká investiční společ-
nost, která se od svého založení v roce 
2007 specializuje na zakládání, správu 
a administraci fondů kvalifikovaných 
investorů a nabízí investiční příležitosti 
určené výhradně kvalifikovaným inves-
torům.  
 Společnost spravuje 166 investičních 
fondů a podfondů, z nichž je 16 fondů 
kotováno na burze. Celkový objem 
aktiv ve fondech dosahuje 100,6 mili-
ard Kč k 4Q 2022. Aktuálně máme v 
nabídce 26 fondů ve fundraisingu s 35 
typy emitovaných cenných papírů.  
 
V roce 2012 bychom dle dat AKAT 
napočítali v ČR kolem 100 FKI - fon-
dů kvalifikovaných investorů, které 
měly pod správou něco přes 50 mili-
ard CZK dohromady. V současnosti 
překračuje počet FKI dle AKAT čís-
lovku 300 a stejně tak výrazně vzros-
tl i majetek pod správou, který se 
také přehoupl přes číslovku 300. Co 
jsou podle Vás hlavní důvody neutu-
chajícího zájmu investorů o FKI?  
Investoři začali investice do FKI 
„objevovat“ až v posledních několika 
letech. Je třeba poznamenat, že tento 
produkt není zdaleka pro každého – už 

z názvu plyne, že investor musí být 
kvalifikovaný.  
 FKI v dobách prakticky nulových 
úrokových sazeb nabízely zajímavý 
výnosový potenciál a jako takový ná-

stroj určitě mají své místo v investič-
ním portfoliu našich klientů – investo-
rů. S využitím více tříd investičních 
akcií v jednom fondu lze nastavit i zají-
mavý poměr mezi výnosem a rizikem 
pro externí investory – viz náš koncept 
PIA a VIA investičních akcií. 
 
Jedna věc je zájem investorů, druhá 
pak důvody, proč se FKI zakládají z 
pohledu jejich sponzorů, investičních 
společností atd. Ty jsou podle Vás 
jaké? 
V posledních letech výrazně vzrostlo 
povědomí o fondech kvalifikovaných 
investorů a o tom, jak tento nástroj vyu-
žít pro posílení podnikání a nové pro-
jekty. Ať už jde o development, energe-
tické projekty, práci s úvěry a pohle-
dávkami, výrobní závody apod. Stále 
častěji jsou FKI používány jako pro-
středek k dalšímu kapitálu a jeho použi-
tí do podnikatelských projektů, ze kte-
rých má nakonec prospěch celá česká 
ekonomika. 
 
FKI přeci jen nejsou určeny pro běž-
né retailové investory, ale pro inves-
tory kvalifikované. Jak jste spokojen 
s regulací a zákonným rámcem, se 

kterým FKI v ČR pracují? Např. i ve 
srovnání se zahraničím… 
Myslím, že regulatorní rámec v ČR v 
oblasti FKI je nastaven v zásadě dobře 
a nepotřebuje úpravy. Naopak, tím, že 
již řadu let je základní rámec stabilní, 
došlo k vytvoření podmínek pro to, že 
se v ČR díky FKI koncentruje kapitál, 
který by jinak působil spíše v zahraničí.  
 V posledních letech zaznamenáváme 
zvýšený zájem zakladatelů fondů, kteří 
svoje investice vracejí ze zahraničí přes 
FKI zpět do českého prostředí. To je 
pro českou ekonomiku určitě pozitivní 
jev, když kapitál více využíváme v tu-
zemsku, než vyvážíme do zahraničí. 
 
Vraťme se konkrétně k AVANT in-
vestiční společnosti. Pokud si bude 

chtít někdo FKI založit, proč by si měl 
podle Vás vybrat právě AVANT? 
AVANT je investiční společnost, která 
má s FKI v ČR největší zkušenost. 
Dokážeme najít řešení na míru. Fondy 
v AVANTu mohou těžit i ze šíře celého 
ekosystému. Spravujeme a administru-
jeme kolem 166 fondů a podfondů s 
celkem více než 100 mld. Kč aktiv.  
 Je dost dobře možné, že v ekosysté-
mu AVANT může zakladatel fondu 
najít zajímavého partnera pro svůj 
business. Nebo zajímavou příležitost 
pro rozšíření svého podnikání. A umí-
me také pomoci, prostřednictvím sítě 
spolupracujících investičních zprostřed-
kovatelů, i s tzv. fundraisingem – tedy 
vyhledáním nových investorů do fondu 
a posílením kapitálu fondu. 
 
Minimální investice do FKI začíná na 
125 tisíc euro, resp. 1 milionu korun při 
splnění podmínek. To může i pro více 
bonitní klienty znamenat problém při 
diverzifikaci do vícero FKI. Jak v tom-
to může pomoci služba AVANT Flex? 
AVANT Flex je nástroj, který i na 
úrovní minimální investice dané záko-
nem ve výši 1 mil Kč umožní tuto in-
vestici rozdělit až do 10 různých fondů. 
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AVANT IS je přední česká společnost, která se už od roku 2007 
zaměřuje na zakládání, správu a administraci fondů 
kvalifikovaných investorů. 

S FKI máme obrovské 
zkušenosti 
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Ing. Vladimír Bezděk, M.A., předseda představenstva AVANT investiční 
společnosti, a.s., má dlouholetou praxi ve finančních institucích, zejména v pojiš-
ťovnictví, investicích a bankovnictví. Nejdříve působil devět let na různých pozi-
cích v ČNB. Následně přešel do soukromého finančního sektoru a v pozici CEO 
a předsedy představenstva vedl pojišťovnu Aegon, slovenskou Generali pojiš-
ťovnu, Penzijní společnost České pojišťovny a ČSOB Pojišťovnu. Od června 
2020 působí v dozorčí radě AVANTu a od července 2021 z pozice předsedy 

představenstva zodpovídá za řízení a rozvoj společnosti. 
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Tím pádem lépe diverzifikovat. A di-
verzifikace je jedním ze zásadních pra-
videl v oblasti investování. 
 Je to náš produkt, který pomáhá in-
vestorům a investičním poradcům při 
rozložení investic a výběru fondů. 
Umožňuje rozdělit již první investici 
danou zákonem do více fondů a tím si 
vytvořit vlastní diverzifikované portfo-
lio s různou investiční strategií, podkla-
dovými aktivy, výnosností, investičním 
horizontem a rizikovým profilem fon-
dů. A tuto možnost rozdělení klienti 
aplikují i při následných investicích od 
částky 100 tisíc korun, ale většinou se 
zase jedná o vyšší částky kolem 500 
tisíc korun a výše.  
 Pro tyto investice poradci s klienty 
probírají investiční strategii a dosavad-
ní výsledky. Poté většinou klienti smě-
řují své následné investice do dalších 
fondů, aby své portfolio více diverzifi-
kovali a přizpůsobili aktuální situaci s 
využitím AVANT Flexu.  
 
Kdybyste si měl na závěr tipnout, jak 
bude trh FKI v ČR vypadat třeba za 
dalších 5 až 10 let, co byste odhado-
val? 
Jsem přesvědčen o tom, že FKI mají ten 
největší potenciál v české ekonomice 
teprve před sebou. A že budou vnímány 
jako důležitý prvek i z národohospodář-
ského hlediska, neboť koncentrují in-
vestiční kapitál v Česku a tyto zdroje 
jsou následně využívány zejména v 
tuzemských projektech a investicích.  
 A skrze investice může růst potenciál 
české ekonomiky, což je na konci dne 
prospěšné pro všechny: jak zakladatele 
fondů a jejich investory, tak zaměstnan-
ce i stát. Je to win-win pro všechny. 

Neplánujete nějaké změny ve vašem 
distribučním modelu? Co připravu-
jete pro letošní rok? 
Zatím ne. Maximum našich investorů 
přichází přes investiční zprostředkova-
tele, proto naši pozornost věnujeme 
distribuci přes externí partnery a tento 
osvědčený model měnit nechceme.  
 Aktuálně pracujeme více na zautoma-
tizování všech procesů s maximálním 
zjednodušením komunikace klientů z 
řad investorů, investičních zprostředko-
vatelů a poradců, zástupců fondu s in-
vestiční společností. Chceme usnadnit 
práci poradcům a zvyšovat komfort a 
podíl digitalizace pro investory s napo-
jením na jejich interní systémy.   
 Zrychlujeme procesy a zavádíme 
nové nástroje, přehledy s informacemi 
pro investory prostřednictvím AVANT 
Portálu a rozšiřujeme v něm více funk-
cionalit. 
 Chystáme se výrazně pokročit na poli 
digitalizace – například umožnit plně 
„bezpapírovou“ investici do fondů. 
Další oblastí, na kterou se chceme po-
drobněji podívat, je ESG – pro některé 
fondy to může být businessově zajíma-
vé. A v neposlední řadě máme v úmys-
lu rozvíjet – ve spolupráci s AVANT 
Advisory – ekosystém AVANT a našim 
fondům přinášet zajímavé obchodní 
příležitosti k rozvoji jejich podnikání. 
 
Máte na závěr nějaká doporučení, 
strategie nebo novinky pro investory 
a zájemce o investice do FKI? 
Doporučení a strategie pro investory a 
zájemce jsou stále stejná:  
1. Investovat do oblastí a nástrojů, kte-
rým rozumím.  
2. Pokud potřebuji pomoc, vyhledat 

kvalitního finančního poradce, s nímž 
investice proberu.  
3. Dobře nastavit mix „výnos-likvidita-
riziko“ s ohledem na celkové osobní 
investiční portfolio.  
4. Diverzifikovat. 
 Pokud bychom chtěli najít investice, 
které překonají aktuální inflaci na do-
hled 20 %, tak to splní jen velmi riziko-
vé investice a ty bych běžným investo-
rům ve větším objemu nedoporučoval.   
 Proto je potřeba současnou inflaci 
přijmout, nehledat zázračná řešení a 
dívat se do budoucna.  
 Neznamená to ale přestat investovat, 
hlídat si likviditu, nehledat dno, ale 
neinvestovat vše najednou s pocitem, 
že mi jinak něco unikne. Klíčová je 
také široká diverzifikace, zdravý funda-
ment podkladových aktiv a dlouhodobý 
pohled s tím, že inflaci investované 
prostředky nepřekonají vždy a v každé 
časové periodě.  
 Kvůli vyrostlým úrokovým sazbám, 
očekávanému zpomalení ekonomiky a 
zvýšenému tlaku na ziskové marže ně-
kterých oblastí ekonomiky je nezbytné 
si hlídat i méně evidentní rizika. Jsou to 
zejména zkušenost správce investice, 
napákovanost investice zvyšující ko-
lísání nebo rizika spojená s oceněním 
tržně neobchodovaného majetku, kdy 
znalecký posudek neznamená cenu, za 
kterou je aktivum možné kdykoliv pro-
dat. 
 V AVANTu pracujeme při správě 
fondů i s variantami nenadálých situací 
na trzích, abychom minimalizovali rizi-
ka investorů. Volatilitu na trzích pomá-
há u našich fondů eliminovat i garanční 
mechanismus.■ 

Rubriku zpracoval: Jiří Mikeš 
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Graf 1: Investoři FKI; zdroj: AVANT IS Graf 2: Investoři FKI podle věku; zdroj: AVANT IS 

7. BŘEZEN 2023        FONDSHOP.CZ 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Euroscale Coated v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.7
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends false
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage false
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Subsample
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Subsample
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages false
  /MonoImageDownsampleType /Subsample
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /FlateEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck true
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (Euroscale Coated v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (FOGRA1)
  /PDFXOutputCondition (ISO 12647-2)
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CSY ()
    /ENU <FEFF004e006100730074006100760065006e00ed002000670065006e006500720075006a00ed006300ed0020006b006f00720065006b0074006e00ed002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e0074002000700072006f00200070006f007401590065006200790020006b006f0074006f0075010d006f007600e90068006f0020006100200061007200630068006f007600e90068006f0020006f0066007300650074006f007600e90068006f0020007400690073006b007500200070006f007000730061006e00e90020007600200070015900ed00720075010d006b00650020004700720061006600690065002f005300500050003a00200050006f00730074005300630069007000740026005000440046002e0020004a006500200070006f00730074006100760065006e006f0020006e00610020006d006100780069006d00e1006c006e011b002000620065007a00700065010d006e00e9006d002000500044004600200064006f006b00750065006d006e00740075002000610020007600790063006800e1007a00ed0020007a0020006e006f0072006d00790020005000440046002f0058002d00310061002e>
    /CZE <FEFF005000720061007600690064006c00610020005000440046002000760031002e00300020002d0020006e006100730074006100760065006e00ed002000440069007300740069006c006c00650072007500200036002e0030002000730020006f0068006c006500640065006d0020006e00610020006d006100780069006d00e1006c006e00ed0020006b00760061006c0069007400750020006f006200720061007a016f002000610020006e00610020006d006100780069006d00e1006c006e00ed002000620065007a00700065010d006e006f007300740020007600fd006d011b006e00790020006400610074002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [4000 4000]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


