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Jak vlastně probíhá proces vzniku 
takového FKI?
Založení FKI se řídí zákonem č. 240/2013, 

Sb., o investičních společnostech a investičních 
fondech. Proces vzniku fondu začíná u zakla-
datele, který osloví investiční společnost s do-
tazem na podmínky pro založení fondu, nebo si 
sami vytipujeme oblast, která by rozšířila nabíd-
ku našich fondů, a oslovíme potenciální klienty.

Proces začíná před navázáním obchodního 
vztahu s investiční společností tzv. compliance 
pre-checkem zakladatele a jeho stávajícího byz-
nysu přes veřejné zdroje, rejstříky a registry. 
Následuje posouzení budoucí investiční stra-
tegie (záměr a náplň fondu) a její životaschop-
nosti, příprava struktury fondu a definice para-
metrů investičních akcií a majetkových podílů 
majitelů fondu, analýza ekonomické výhodnos-
ti, příprava stanov, statutu fondu a zpracování 
klíčových informací před vlastním založením 
fondu. Vše pokračuje výběrem obhospodařova-
tele, administrátora, depozitáře, auditora fon-
du a následuje zápis do rejstříku fondů u ČNB 
a obchodního registru.

Jak může investiční společnost zájemcům 
o FKI pomoci a co vše pro ně může zajistit?
Naší výhodou je kompletní servis na jednom 
místě. Zájemci poradíme před samotným za-
ložením fondu, vyhodnotíme investiční záměr 
a portfolio, navrhneme strukturu FKI, včetně 
analýzy přínosů a nákladů. Připravíme kom-
pletní podklady pro založení fondu, zpracuje-
me žádost o zápis či povolení ČNB, zajistíme 
nabídku od depozitářů fondů a bank na vedení 
účtu, nabídneme možnosti financování a další-
ho zhodnocování majetku fondu. 

Také doporučíme kvalitního a nezávislého 
auditora, oceňovatele, daňového a právního po-
radce, najdeme řešení na všechny možné pro-
blémové situace s investičním fondem. Poskyt-

neme i poradenství pro restrukturalizaci aktiv 
do FKI a pomůžeme koordinovat komplexnější 
restrukturalizace se zapojením externích part-
nerů a jejich know-how.

Jak se posuzuje, do čeho bude fond 
investovat?
Vychází se z investiční strategie fondu, která 
se určí po dohodě se zakladatelem na začátku 
spolupráce. Každá transakce přitom musí projít 
procesem analýzy ekonomické výhodnosti, kte-
rá posoudí základní parametry možného výno-
su i rizika, která transakce nese.

Podklady k transakci následně s hlasem po-
radním projde investiční výbor fondu, kde 
obvykle zasedají zástupci investorů a finálně 

Pod pokličkou FKI

DO FUNGOVÁNÍ INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI ZAMĚŘENÉ NA FONDY KVALIFIKOVANÝCH 
INVESTORŮ (FKI) NÁS NECHAL NAHLÉDNOUT PETR KRÁTKÝ Z INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI 
AVANT. PROZRADIL TAKÉ, JAK SE FOND ZAKLÁDÁ, KDO JSOU INVESTOŘI A JAK JE SPRÁVA 
FONDŮ NÁROČNÁ. 

Na začátku vzniku FKI je myšlenka, a ta 
rozvíjí příběh. I tak může vzniknout fond

Pozorujeme 
také narůst 
zájmu o FKI 
třeba při 
předávání 
majetku 
v rámci rodiny.

JUDr. Petr Krátký, místopředseda představenstva a investiční ředitel AVANT investiční 
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AVANT jako obhospodařovatel fondu rozhod-
ne o realizaci/nerealizaci transakce a zahájí její 
exekuci.

A co vše je potřeba ošetřit při jeho vzniku, co 
z toho je nejobtížnější?
V úvodu spolu se zakladatelem namodelujeme 
fond, nejvhodnější právní formu pro splnění 
jeho záměrů a dále pak i samotnou atraktivnost 
fondu, aby se trefil do zájmu i poptávky exter-
ních investorů. Nastavujeme tak všechny para-
metry a náležitosti pro založení a správu fondu.

Nejobtížnější je zformování byznysové myš-
lenky zakladatele s regulací sféry investičních 
fondů, založení, vkládání aktiv a shoda na je-
jich ocenění. Strukturování je ve finále nejsloži-
tější částí, protože struktura fondu by měla být 
flexibilní, splňovat regulatorní požadavky a mít 
pro zakladatele i externí investory dlouhodobý 
přínos.

Jakým způsobem se pak FKI obrací na 
investory, jaká cesta je nejúčinnější?
Fond se naším prostřednictvím primárně obrací 
na investiční zprostředkovatele a obchodníky 
s cennými papíry, prezentuje jim cíle i parame-
try fondu. Musí je dostatečně zaujmout, aby ho 
zařadili do své nabídky a doporučili ho svým 
potenciálním investorům.

Dalším způsobem je prezentace fondu ve-
řejnosti – je třeba vysvětlit, jak funguje, jaký je 
jeho byznys, přínos pro investory a historie za-
kladatele, tzv. success story. 

Oba způsoby se musí vhodně doplňovat a cí-
lem by mělo být zvýšení obecného povědomí 
o daném fondu.

A kdo patří k typickým zakladatelům FKI?
U zakladatelů je to obvykle podnikatel, který 
již má funkční business model a pro rozvoj 
podnikání chce získat i externí kapitál. Ten si 
může opatřit bankovním financováním, emisí 
dluhopisů nebo ekvitou od investorů přes zalo-
žení FKI. Do něj vloží podnikání a nechá externí 
investory koupit akcie fondu a tím získá ekvitu 
pro další podnikání. 

Pozorujeme také narůst zájmu o FKI při pře-
dávání majetku v rámci rodiny nebo když se 
vlastník firmy chce stáhnout z každodenní exe-
kutivy a hledá zkušeného partnera, který bude 
zastupovat jeho zájmy, dohlížet na vývoj jeho 
firem. V tuto chvíli začíná naše role.

U nás používáme model nerovnoměrné dis-
tribuce zisku a ztrát na úrovni fondu. Zaklada-
tel vloží do fondu peněžitý či nepeněžitý vklad 
(nemovitost, společnost, pohledávky apod.) 
a fond mu za to emituje investiční účastnické 

cenné papíry – výkonnostní akcie, které mají 
přednostní podíl na ztrátě, ale neomezený vý-
nos. Externím investorům jsou pak obvykle vy-
dávány investiční akcie prioritní s přednostním, 
ale shora omezeným podílem na zisku. Para-
metry minimálního a maximálního zhodnocení 
prioritních investičních akcií pak pro zaklada-
tele fondu představují základní cenu externě 
získané ekvity.

A kdo je typickým externím investorem do 
FKI?
Fondy jsou vhodné pro kvalifikované investo-
ry, kteří mají předchozí zkušenosti s investo-
váním. Vybírat mohou z fondů s ohledem na 
jejich investiční apetit, preferenci aktiv a plánů, 
jak dlouho bude chtít vložené prostředky zhod-
nocovat.

Ze strany externích investorů pak stoupá 
zájem o FKI, protože dnes je složité získat pro 
finanční prostředky zajímavé zhodnocení. FKI 
už dlouhodobě nejsou vnímány jako investice 
pro „bohaté“ lidi, ale investory se stávají „oby-
čejní“ lidé s běžným příjmem a normálním 
životem. Také mladší generace začíná více 
investovat.

Závisí zájem i na tom, do čeho fond investuje?
Vstupenkou do světa FKI je minimálně investi-
ce ve výši jednoho milionu korun. Tuto částku 
má dnes k dispozici s dostatečným finančním 
zázemím více investorů. Lidé si uvědomují nut-
nost změny způsobu investování a udržení hod-
noty financí i majetku pro zajištění studia dětí, 
života ve stáří či pořízení vlastní nemovitosti. 
Movitější klientela hledá alternativy pro efektiv-
ní správu majetku. 

Sledujeme také trend větší diverzifikace in-
vestic do FKI a zájem tvořit si vlastní portfolio 
fondů, třeba prostřednictvím produktu AVANT 
Flex. Investoři se více zajímají o typy aktiv fon-
dů z pohledu výnosů, zaměření, dlouhodobých 
výsledků a kombinují si různé typy fondů podle 
jejich strategií.

Do čeho dnes tyto FKI nejčastěji investují, kde 
je největší potenciál výnosu?
V našem portfoliu převažují nemovitosti, které 
přináší z dlouhodobého hlediska nejstabilněj-
ší výnosy v rozmezí od 5 do 8 % p.a. Jsou to 
developerské projekty, retailové parky, logis-
tické, průmyslové a skladové areály nebo ze-
mědělská půda. 

Potenciál mají i fondy zaměřené na pohle-
dávky s výnosy 6 až 10 % p.a. nebo akciové 
fondy. Ty naše měly loni zhodnocení vyšší než 
20 % p.a. V portfoliu máme i dluhopisové nebo 

Pomáháme 
zakladateli 
s modelací 
fondu.

Každá 
transakce 
musí projít 
procesem 
analýzy 
ekonomické 
výhodnosti.
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private equity fondy s výnosy mezi 8 až 12 % 
p.a., pro konzervativnější investory pak může-
me nabídnout fondy fondů. 

Jaké jsou druhy FKI a jak se liší jejich správa? 
A co třeba poplatky?
Podle právní formy se aktuálně a nejčastěji 
zakládají dva typy FKI – podílový fond nebo 
SICAV, který může být s podfondy či bez. Ka-
ždý podfond je samostatná účetní jednotka 
a umožňuje pod jednou střechou vícero inves-
tičních strategií. 

Ekonomicky výhodnější je založit podílový 
fond, kde majitelem je ze zákona investiční 
společnost, není veden v OR, ale v seznamu 
vedeném pod ČNB. SICAV struktura je vyu-
žívána častěji. Vlastníkem akcií fondu je za-
kladatel a dává mu větší možnosti rozdělit 
aktivity do více oblastí. Příkladem mohou být 
developerské projekty, kde první podfond je 
zaměřen na bytovou výstavbu a druhý napří-
klad na logistické haly.

Dále se FKI dělí na samosprávné a obhospo-
dařované podle toho, kdo rozhoduje o správě 
a řízení rizik. Podle statutu máme FKI uzavře-
né nebo otevřené pro investice od externích 
investorů.

Cena za služby se liší podle typu FKI a rozsa-
hu zajišťovaných služeb. 

Co vše musí obhospodařovatel sledovat a co 
je na správě fondu nejobtížnější?
Obhospodařovatel vydává po dohodě se zakla-
datelem statut fondu, kde popíše investiční stra-
tegii, druhy účastnických cenných papírů (CP), 
způsob rozdělení výnosů, oceňování majetku 
fondu reálnou hodnotou. Musí se držet meto-
diky a nastavených podmínek fungování fondu. 
Za vše pak v průběhu roku odpovídá z pohle-
du obhospodařovatele (správa majetku a řízení 
rizik) i administrátora (účetnictví, compliance, 
vnitřní audit, emise CP a rozdělování výnosů 
investorům atd.). Fungování fondu je pak pod 
pečlivým dohledem depozitáře (banka nebo 
OCP), který se rovněž zodpovídá ČNB. Po konci 
účetního období pak obhospodařovatel s ad-
ministrátorem vypracují výroční zprávu fon-
du, která se po schválení auditorem předkládá 
ČNB, akcionářům či podílníkům.

AVANT je v této roli v komunikaci otevřený 
a transparentní. Na webu jsou průběžně aktuali-
zovány veškeré přehledy o fondech a na AVANT 
Portálu jsou k dispozici poradcům a investorům 
kompletní informace k jejich investici.

Hlídáme vše od dodržování strategie přes 
metodiku správy, až po analýzu ekonomické 
výhodnosti, zda se majetek fondu zhodnotil 

a investice jsou ziskové. Máme připravené i exi-
tové scénáře, když se investice nevyvíjí podle 
očekávání nebo je situace na trhu turbulentní 
(covid, válka na Ukrajině, sankce proti Rusku 
atd.). Nejtěžší je asi rozhodnutí, kdy už je ten 
stav natolik rizikový, že je čas pro exit investice, 
aby se ochránila hodnota majetku fondu.

A jak komunikuje s investory – zakladateli 
fondu?
Pravidelně s nimi konzultujeme měsíčně, čtvrt-
letně nebo ročně podle statutu fondu. Informu-
jeme je o vývoji investice formou reportu tzv. 
factsheetů, zveřejňujeme hodnoty fondu na 
webu, zveme je na valné hromady, ale odpověd-
nost za zveřejňování informací je na nás. Infor-
mace o své investici mají k dispozici přehledně 
i online na AVANT Portálu.

A na co by si investoři měli dávat pozor?
Investory jsou samotní zakladatelé nebo i exter-
ní investoři. Pro zakladatele se jedná o dlouho-
dobou aktivitu se všemi konsekvencemi. Zalo-
žení a nastavení FKI je časově náročnější než 
zřízení akciové společnosti, ale poskytuje řadu 
výhod, např. externí kapitál.

Z pohledu externích investorů to jsou ze-
jména tři věci – investiční horizont, výstupní 
poplatky a lhůta pro vypořádání odkupu. Pod-
mínky se liší u jednotlivých fondů a podle jejich 
investiční strategie a podkladových aktiv. FKI 
mají jiné podmínky než standardní retailové 
fondy. Odkupy nejsou likvidní v řádech dnů 
nebo týdnů, ale od jednoho až po 12 měsíců. 
FKI může během prvních let své existence ap-
likovat výstupní poplatky, obvykle ve výši 5 až 
10 % do tří let |

JUDr. Petr Krátký,
místopředseda 
představenstva a investiční 
ředitel AVANT investiční 
společnosti
Absolvoval právní a ekonomické vzdělání, 
mimo jiné Právnická fakulta UK, Institute 
of Technology Sligo v Irsku a další. Téměř 
25 let působí ve finančních institucích. Od 
roku 2014 vedl právní oddělení a oddělení 
Compliance v AVANT IS, následně sprá-
vu majetku investičních fondů širokého 
zaměření aktiv. V roce 2020 se pak stal 
členem představenstva a investičním 
ředitelem a od roku 2021 působí jako 
místopředseda představenstva.

V našem 
portfoliu 
převažují 
nemovitosti, 
které přináší 
z dlouhodobého 
hlediska 
nejstabilnější 
výnosy.

Vstupenkou 
do světa FKI 
je minimálně 
investice ve 
výši jednoho 
milionu korun. 


