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Podle Asociace pro kapitálový trh ČR počet i kapitál investičních 
fondů za r. 2021 opět vzrostl. Z počtu nově založených Fondů 
kvalifikovaných investorů (FKI) vyplývá, že se investiční fondy coby 
zdroje kapitálu pro podnikání těší stále velké oblibě.
Založení FKI se řídí zákonem č. 240/2013, Sb., o inves-
tičních společnostech a investičních fondech. FKI mohou 
kromě peněžních prostředků shromažďovat i penězi oceni-
telné věci. Jejich podílníky či akcionáři mohou být, mimo 
profesionálních zákazníků ve smyslu regulace kapitálo-
vých trhů (banka, spořitelní a úvěrní družstvo, obchod-
ník s cennými papíry, pojišťovna atd.), jen investoři s výší 
splacené investice do fondu či více fondů stejného správce 
v min. částce 1 milionu korun. 

Investice do fondu nebo vlastní FKI?
FKI mají volnější investiční limity než standardní investiční 
fondy s další možností zhodnocení finančních prostředků. 
Umožňují investovat do širšího okruhu investičních nástrojů 
s daným cílem, jsou transparentní i pod několikanásobnou 
kontrolou (obhospodařovatel – administrátor – depozitář 
– regulátor). Nespornou výhodou FKI je široké zaměře-
ní investic od cenných papírů, nemovitostí, obnovitelných 
zdrojů, energetiky, pohledávek, dluhopisů a dalších komo-
dit až po private equity, veterány či vzácné mince. 
 
Stále častěji se na naši investiční společnost AVANT obra-
cí dva druhy klientů s požadavky na založení vlastního 
investičního fondu. První z nich chce přesunout svá aktiva 
z běžné holdingové a.s. do transparentní a lokální inves-
tiční struktury, od níž si slibuje větší důvěryhodnost a tím 
i přísun nové ekvity pro vlastní podnikání. Druhý je zkuše-
ný podnikatel, který už nechce být zapojen do každoden-
ní exekutivy projektů, připravuje předání majetku v rámci 
rodiny nebo plánuje rozšíření businessu a hledá zkuše-
ného partnera, který bude v rámci auditované a regulo-
vané struktury zastupovat jeho zájmy a dohlížet na vývoj 
jednotlivých společností, případně i pomáhat s nečekanými 
problémy, které se čas od času objeví. 

Podpora kolektivního investování  
EU/ČR
Státy EU harmonizovaly oblast kolektivního investování 
prostřednictvím jednotného regulatorního rámce, ale mezi 
členskými státy jsou stále rozdíly v podpoře kolektivního 
investování. ČR investice  do fondů podporuje aktuálně 
sazbou z daně z příjmu 5% na úrovni fondové struktury 
plným osvobozením od zdanění investora, který svůj zisk 
z odkupu účastnického cenného papíru (investiční akcie, 

podílový list) realizuje až po uplynutí časového testu držby 
investice – aktuálně 3 roky. Nastavené prostředí lze s ohle-
dem na potřebu strukturovaných investic v ekonomice vč. 
řízení jejich rizik označit za vyhovující jak pro zakladatele 
fondů, kteří v nich nacházejí kapitál pro své podnikání, tak 
i pro investory, kteří jsou za podstoupení rizika spojené-
ho s investicí do fondu odměněni nulovou sazbou zdanění 
zisku z investice. Pro státní rozpočet je taková konstelace 
rovněž výhodná. Dopady fondových investic představují 
pozitivní stimul ekonomiky, a i zdroj sekundárních příjmů  
ze zdanění dodavatelů či zaměstnanců účastných  
na investici.

Úloha advokátní kanceláře při 
zakládání a fungování fondů
Investiční fondy jsou důvěryhodnými a oblíbenými instituce-
mi investorů nejen proto, že spadají pod dohled ČNB, ale 
i depozitáře (příslušná banka nebo obchodník s cennými 
papíry se zvláštní licencí), který pravidelně kontroluje činnost 
obhospodařovatele i administrátora (licencovaná investiční 
společnost) při nakládání s majetkem fondu (obhospodařo-
vatel), tak i při rozdělování zisku investorům (administrátor) 
a dalších činnostech v rámci každodenní praxe.

Advokátní kanceláře jsou přirozeným partnerem investič-
ních společností jak ve fázi zakládání fondů (revize stanov, 
statutů a jiné iniciační dokumentace), kdy připomínkují 
návrhy v zastoupení zakladatele, tak i při vlastní investič-
ní činnosti, která může zahrnovat např. nákupy, prodeje 
nemovitostí, či majetkových účastí ve společnostech nebo 
poskytování úvěrů. Role advokátní kanceláře, schopné  
pro klienta vyhodnotit přínosy fondové struktury, má tak 
nadále významný potenciál.  PR

KDY DOPORUČIT KLIENTOVI 
ZALOŽENÍ INVESTIČNÍHO FONDU?

16 let zkušeností s FKI
154 investičních fondů a podfondů

79 miliard Kč v aktivech
40% podíl na trhu

www.avantfunds.cz
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