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Abstrakt
Práce hodnotí vývoj regulace subjektů kolektivního investování v České republice od
roku 1990 až do roku 2004, kdy vstoupily v platnost nové zákony regulující kapitálový
trh. Cílem práce je odpovědět na otázku, zde domácí právní úprava a regulace poskytují
dostatečné podmínky pro rozvoj kolektivního investování v České republice. Závěr
práce kladně hodnotí harmonizaci právního řádu s právem Evropské unie, nicméně
shledává nedostatky v úpravě v jiných zemích hojně využívaných produktů. Právní řád
České republiky se příliš neoprostil od nedostatků regulace vzniklé během
transformační éry. Za největší nedostatek současného stavuje je označena nulová
podpora státu při definování budoucí role subjektů kolektivního investování a neúplné
zajištění vhodných podmínek pro fungování subjektů kolektivního investování v ČR.

Abstract
I analyze the development of subjects of collective investment in Czech Republic
during years 1997 – 2004. New regulatory provisions given in the new regulation of
capital markets came into effect in 2004. The objective of this paper is to answer the
following question: Does the new legislation provide sufficient conditions for further
development of collective investment in Czech Republic? The conclusion of the paper
provides us a positive evaluation of harmonization of the Czech laws with the EU
legislation, but criticizes the overall conditions in the economy. The new amendments
don’t implement common products favored in the other European countries and there
still remain imperfections inherited from the early beginning of the transformation into
the market economy.
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Cílem práce je zhodnotit vývoj v oblasti kolektivního investování v České
republice a porovnat domácí subjekty kolektivního investování se subjekty ze zemí
Evropské unie a dalších evropských zemí (Slovensko, Polsko, Maďarsko). Hlavním
cílem práce je posoudit legislativní a regulatorní prostředí kolektivního investování
v České republice, jeho vývoj a změny, které právní úprava kolektivního investování
přinese v dohledné době.
Úvodní část práce bude věnována základním pojmům a definicím subjektů
kolektivního investování a především vývoji kolektivního investování od roku 1992,
kdy vznikly první investiční fondy v důsledku kupónové privatizace, přes období let
1994 – 1998, tedy období krize kolektivního investování v ČR, až po současnost, kdy
dochází k přeměně posledních „kupónových“ fondů na otevřené podílové fondy, a kdy
se investiční společnosti snaží získat ztracenou důvěru investorů.
Druhá část práce bude zaměřena na podrobnou analýzu současné právní úpravy
investičních fondů a investičních společností (zákon č. 248/1992 Sb.), jakož i
regulatorního rámce, do kterého subjekty kolektivního investování spadají (kapitálový
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trh, cenné papíry, regulace a dozor vykonávaný Komisí pro cenné papíry). Součástí
bude rovněž analýza investičních společností a investičních fondů z hlediska účetního
(zobrazení „správné“ hodnoty majetku fondu v účetních výkazech, ocenění portfolia
investičního a podílového fondu, vykazování hodnot majetku fondu, informační
povinnost investičních fondů a investičních společností) a daňového (daňové zatížení
investičních společností a fondů a daňová optimalizace podílníků a akcionářů
podílových a investičních fondů, ať už z hlediska právnických či fyzických osob).
Třetí část bude věnována nové úpravě kolektivního investování v České
republice, jakož i dalším změnám institucionálního uspořádání celého finančního trhu.
Tato část by měla být stěžejní ze dvou důvodů. Měla by jednak posoudit změny, které
přinese nový zákon o kolektivním investování a další předpisy regulující oblast
finančních trhů (zákon o podnikání na kapitálovém trhu, nová ustanovení, která vejdou
v platnost se vstupem České republiky do Evropské unie), jednak by měla posoudit
situaci subjektů kolektivního investování v prostředí jednotného trhu Evropské unie.
Na tuto část bude navazovat oddíl věnovaný analýze a současnému vývoji
kolektivního investování v Evropě. Rozhodující v tomto ohledu je direktiva Evropské
Rady z roku 1985, která do značné míry harmonizovala kolektivní investice v zemích
Evropské unie, mimo jiné přesně definovala dvojí druh subjektů kolektivního
investování, tzv. UCITS a UCI.
Pátá část by měla být více než na kvalitativní stránku zaměřena na stránku
kvantitativní. V tomto oddíle bude prezentován vývoj kolektivního investování
v Evropě, ale především v České republice na statistikách a číslech, které poskytují buď
fondy a jejich správci sami, ať už prostřednictvím povinné nebo dobrovolné informační
povinnosti. Nezbytnou součástí bude představení samoregulačních prvků kolektivního
investování a vzniklých institucí.
Závěr práce bude obsahovat celkové shrnutí kolektivního investování v České
republice ve vazbě na evropské trhy a závěry z analýzy ekonomického a právního
rozboru úpravy kolektivního investování. Vyústěním práce by mělo být konstatování,
zda Česká republika nastoupila vhodnou a efektivní cestu k rozvoji kolektivního
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investování i celého trhu. Úplný závěr bude patřit prognóze dalšího vývoje kolektivního
investování v ČR.
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I. Úvod
Kolektivní investování je jedno z nejdynamičtějších odvětví na finančních
trzích. Výhody kolektivního investování potvrzuje jak rostoucí objem aktiv svěřených
do správy subjektům kolektivního investování, tak zvyšující se počet obyvatel, kteří část
ze svých finančních prostředků jejich prostřednictvím investují. Sektor kolektivního
investování v České republice prošel během své patnáctileté historie bouřlivým
vývojem, z nějž však nevyšel s čistou tváří. Naopak byla velmi oslabena důvěra
investorů v kolektivní investování i vůči celému kapitálovému trhu.
Cílem této práce je na historickém vývoji poukázat na chyby v právní úpravě
subjektů kolektivního investování a zhodnotit současnou úpravu ze tří hledisek.
Zajišťuje nově vytvořená regulace dostatečnou ochranu investorů? Odráží právní úprava
investiční příležitosti vytvářené na současných finančních trzích? Je v České republice
vytvořeno takové prostředí, které by zajišťovalo další rozvoj kolektivního investování?
První část práce bude věnována podrobné analýze historického vývoje
kolektivního investování v České republice. Právě nedokonalá právní úprava vzniklá
v transformační éře je důvodem pro ztrátu důvěry investorů, kteří byli připraveni o svůj
majetek. V této části tak bude zhodnocen vývoj v letech 1990 až 2003.
Čtyři roky trvala příprava nových zákonů regulujících kapitálový trh. Klíčové
zákony, z nichž jedním je zákon o kolektivním investování, vstoupily v platnost dnem
vstupu České republiky do Evropské unie. Zákony mají harmonizovat domácí právní
úpravu s právním řádem Evropské unie a mají odstraňovat nedostatky zákonů, které
nahrazují. Vztahem nových regulačních opatření k regulaci v Evropské unii a analýze
těchto zákonů je věnována druhá část mé práce. Měla by poskytnout odpověď na
otázku, zda je nově přijatá úprava dostatečná pro ochranu investorů a využití všech
investičních příležitostí.
Poslední část práce je rozdělena na dva úseky. První z nich se zabývá
kvantitativním vývojem sektoru kolektivního investování v České republice a srovnání
aktuálního stavu s ostatními evropskými zeměmi. Druhá část se věnuje současným
trendům na kapitálových trzích i v samotném sektoru kolektivního investování.
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S přihlédnutím k výsledkům analýz v předchozích kapitolách by měla dovést
k odpovědi na otázku, zda jsou v České republice zajištěny podmínky pro rozvoj
kolektivního investování.
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II. Základní pojmy a historie kolektivního investování
v České republice
2.1. Základní pojmy a definice subjektů kolektivního investování
Historicky

první

subjekty

kolektivního

investování

vznikly

v průběhu

devatenáctého století nejprve v kontinentální Evropě1, posléze se kolektivní investování
rozšířilo z Belgie, Francie a Velké Británie do USA2. První britský fond Foreign &
Colonial Government Trust3 rovněž poprvé definoval účel kolektivního investování:
subjekty kolektivního investování poskytují investorům s omezenými prostředky
stejnou výhodu jako zámožným kapitalistům - snížení rizika z domácích a zahraničních
akcií rozložením investice mezi množství akcií4. Můžeme však dodat, že již samotný
vznik akciových společností byl vyvolán snahou diverzifikovat podnikatelské a
investorské.
Základním konceptem kolektivního investování je zpřístupnit investiční
příležitosti kapitálových trhů individuálním investorům, kteří nemají dostatečné
zkušenosti s kapitálovým trhem a především finanční prostředky pro individuální
investování. Kolektivní investování představuje způsob investování finančních
prostředků pomocí subjektů sdružujících individuální finanční prostředky investorů do
jednoho profesionálně řízeného portfolia (finančních a/nebo reálných aktiv). Investoři
získávají za své finanční prostředky instrumenty (akcie, podílové listy), jež jim zaručují
jistá práva na proporcionální podíl na majetku subjektu kolektivního investování a
výnosu (či ztrátě) z jeho alokace na trhu. Cílem kolektivního investování je využít
diverzifikace, profesionální správy a dalších aspektů, např. úspory transakčních
nákladů, ochrany investorů či snadné obsluhy investovaných prostředků, k co
nejefektivnějšímu zhodnocení investovaných prostředků.

1

Musílek (2002) uvádí jako první společnost kolektivního investování belgickou společnost Société de
Belqiue založenou v roce 1822, FEFSI datuje vznik prvního investičního fondu do roku 1849, kdy byla ve
Švýcarsku založena společnost s názvem Société civile Genèvoise d’emploi de fonds.
2
První fond The Boston Personal Property Trust byl založen v roce 1894.
3
Založený v roce 1868 v Londýně.
4
Cit. z FEFSI Investment funds Knowledge Centre, dostupné na http://www.fefsi.org.
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Kolektivní investování zažívá především od roku 1980 vysokou dynamiku, roste
jak objem aktiv spravovaných subjekty kolektivního investování a počet těchto
subjektů, tak podíl úspor obyvatelstva spravovaných těmito subjekty5.
Základním hlediskem, podle kterého lze z pohledu regulace členit subjekty
kolektivního investování, je otevřený či uzavřený charakter, který je úzce spjat i s
právním uspořádáním subjektů kolektivního investování v jednotlivých státech.

2.1.1. Uzavřený model kolektivního investování
První subjekty kolektivního investování měly tzv. uzavřenou formu. Tuto formu
charakterizuje především fixní počet investorů, které subjekt kolektivního investování
sdružuje. Uzavřená společnost emituje během krátkého období omezený počet akcií či
podílů, který se již v budoucnu (za standardních podmínek) nemění. Uzavřené subjekty
nemají povinnost odkupovat akcie či podíly zpět od investorů. Zpětný odkup, tedy
výstup z investice, je možný prakticky jen na sekundárním trhu, cenné papíry (akcie či
podíly) uzavřených institucí jsou totiž standardně registrovány a obchodovány na
veřejných trzích. Cena na veřejném trhu nemusí odpovídat hodnotě aktiv ve společnosti.
Akcie či podíly se obchodují s prémií, pokud se obchodují za cenu vyšší, než by
odpovídalo hodnotě aktiv. Naopak pokud je cena nižší, hovoříme o diskontu.

2.1.2. Otevřený model kolektivního investování
Především v USA došlo po propadu na burze v roce 1929, který negativně
dopadl i na subjekty kolektivního investování, k rozšíření otevřené formy kolektivního
investování. Od 50. – 60. let dvacátého století došlo k rozvoji otevřených forem i
v evropských zemích a akcelerace sektoru kolektivního investování v 80. – 90. letech
potvrdila absolutní dominanci otevřeného modelu.
Massachusetts Investment Trust6 založený v roce 1924 v Bostonu je historicky
prvním subjektem kolektivního investování, který zavedl kontinuální nabídku a odkup
akcií za hodnotu aktiv připadající na jednu akcii (net asset value)7. Pro otevřené
subjekty jsou tedy charakteristické následující aspekty:
5

Vývoji subjektů kolektivního investování z kvantitativního hlediska se věnuje kapitola IV.
Současný název zní MFS Massachusetts Investors A fund.
7
Haslem (2003) uvádí i další novinky, se kterými tento nový fond přišel: portfolio fondu tvořily ze 100 %
akcie, bez spekulačních obchodů typických v té době pro uzavřené společnosti, ale především zveřejnil
celkové složení portfolia.
6
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•

neomezené množství emitovaných akcií či podílů v závislosti na poptávce
investorů

•

volný výstup z investice prostřednictvím povinnosti těchto společností odkoupit
od investora akcie či podíly,

•

cena při nákupu i zpětném odprodeji se netvoří podle nabídky a poptávky po
akciích či podílech subjektu kolektivního investování, ale odpovídá hodnotě
aktiv ve fondu připadající na jednu akcii či podíl.

2.1.3. Výhody otevřených subjektů kolektivního investování
Výhody kolektivního investování můžeme shrnout do několika bodů, z nichž
nejdůležitější vyplývají ze samé podstaty kolektivního investování:
•

diverzifikace

•

nízké minimální investice, dostupnost,

•

profesionální správa.

Druhým okruhem výhod kolektivního investování jako poskytovatelů finančního
zprostředkování8 jsou:
•

snížení nákladů,

•

velký výběr investičních stylů a subjektů podle rizika trhu (ať už podle druhu
cenných papírů, regionů či sektorů)

•

jednoduchost,

•

daňové výhody.

Výhodou otevřených forem je poté vysoká likvidita investovaných prostředků ve
smyslu povinnosti otevřených subjektů odkoupit akcie či podíly od investorů za danou
cenu.
Posledním, avšak patrně nejdůležitějším z pohledu investorů, a tedy i klíčovým
faktorem rozvoje kolektivního investování, je systém ochrany investorů, který
představuje právě regulace odvětví kolektivního investování. Z ekonomického hlediska
můžeme definovat tři hlavní účastníky vztahů v kolektivním investování:

8

Subjekty kolektivního investování představují finanční zprostředkovatele, tedy instituce, jež zajišťují
alokaci zdrojů v ekonomice přesouváním zdrojů od přebytkových jednotek k deficitním. V úzkém slova
smyslu jsou subjekty kolektivního investování zprostředkovateli nákupu cenných papírů či jiných aktiv na
trhu.
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•

investory, kteří poskytují subjektům kolektivního investování své volné finanční
prostředky,

•

správce (vede účetnictví fondu, zajišťuje distribuci, soulad s právními předpisy,
atd. a především zajišťuje činnost portfolio managementu, tedy aplikaci
investiční strategie fondu),

•

depozitáře či custodiana, který drží aktiva subjektu kolektivního investování a
vykonává kontrolní funkci.
Na těchto třech úrovních, především ve vztahu investor – správce, se mohou

projevit konflikty zájmů a zmocnění (agency problems). Problém delegace správy je jen
jedním z důvodů pro regulaci odvětví kolektivního investování, která má zaručit, aby
byl majetek v subjektech kolektivního investování spravován v zájmu investorů.
Pod pojem regulace kolektivního investování spadá jak samotný právní rámec
definující subjekty kolektivního investování a jejich podnikání a dozor vykonávaný
státem či regulátorem kapitálového trhu, tak regulace vykonávaná samoregulujícími
institucemi (např. etické kodexy, metodiky oslovování potenciálních klientů a
distribuce), ale do této oblasti patří i celkový regulatorní rámec a prostředí kapitálového
trhu.
Obecně můžeme definovat regulaci na třech odlišných úrovních. Primární
regulací se rozumí samotná právní úprava, sekundární regulací se rozumí podzákonné
normy vydávané specializovanou institucí – v tomto případě se hovoří o „regulátorovi“.
Poslední třetí úrovní regulace je dozor vykonávaný regulátorem či jinými institucemi.
Podrobný popis aspektů či výhod kolektivního investování, tedy zajištění těchto výhod
regulatorním rámcem je popsán v kapitole: III, výhody a nevýhody investování
prostřednictvím fondů pro individuálního investora z České republiky shrnuje příloha
č.1.

2.1.4. Otevřený vs. uzavřený model
Otevřená forma získala mezi subjekty kolektivního investování převahu
především kvůli likviditě investovaných prostředků, kdy investoři mohou svůj
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nesouhlas s investiční politikou fondu, nespokojenost s dosaženou výkonností portfolio
manažerů (či aktuální finanční potřeby) vyjádřit odchodem z fondu formou povinného
odkupu akcií či podílů investiční společností. Existují však i argumenty proti otevřeným
subjektům.
Stein (2004) uvádí možnou neefektivitu otevřených forem kolektivního
investování. Přestože otevřené subjekty nabízejí řešení problému delegace správy,
morálního hazardu ze strany správce a asymetrie informací, hrozba odlivu prostředků
z fondu při krátkodobých propadech hodnoty portfolia (v porovnání se srovnatelnými
fondy) odrazuje správce otevřených fondů od dlouhodobých investic a chybně
oceněných aktiv v dlouhém horizontu (např. internetová bublina na konci devadesátých
let). Podle Steina (2004) je sice absolutní převaha uzavřených forem kolektivního
investování pareto-efektivní s vyššími dosaženými výnosy jak pro investora, tak pro
správce fondu (tyto fondy mohou bez obav z odlivu prostředků podstupovat i
dlouhodobé obchody), nicméně taková situace nepředstavuje stabilní rovnováhu. Jediný
manažer fondu, který by chtěl přilákat více peněz do svého fondu by mohl změnit
uzavřenou formu na otevřenou a demonstrovat tak svou důvěru ve své schopnosti
dosahovat uspokojivých výnosů a vyhnout se odlivu prostředků z fondu. Stejným
mechanismem se dostáváme z jedné rovnováhy do druhé (pouze otevřené fondy), která
však již není pareto-efektivní, ale pouze sociálně efektivní („second-best“) vzhledem
k morálnímu hazardu a informační asymetrii.
Závěry Steina (2004), tedy že otevřené fondy nedostatečně vstupují do
spekulativních obchodů (u aktiv, jejichž ocenění se v značném rozsahu liší od
fundamentálního ocenění, a kde nelze očekávat rychlé a plynulé narovnání ceny9), jsou
však velmi omezené. Předpoklady modelu totiž opomíjejí, že ne všichni investoři se
orientují na krátkodobé výnosy, rovněž není vzata v úvahu historie dosažených
výsledků portfolio manažera. Bere se v úvahu pouze současný výsledek portfolio
manažera, podle kterého je fond zařazen mezi „dobré“ či „špatné“. Rovněž nelze
9

Stein navazuje na studii Shleifer, A. – Vishny, R.W. (1995), kde autoři poukazují na to, že
arbitráž/spekulace nepodstupuje velký počet malých diverzifikujících investorů s omezenými zdroji, ale
naopak pouze několik velkých (institucionálních) investorů s velkým objemem aktiv svěřených do jejich
správy od třetích osob. Takové předpoklady mohou vést k signifikantním odchylkám od fundamentálního
ohodnocení aktiv, a právě tito velcí investoři se mohou vyhýbat vysoce výnosným spekulacím, které však
mají vysokou krátkodobou volatilitu (například fondy musejí držet likvidní prostředky pro případné
odkupy).
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kvantifikovat ztrátu způsobenou nižší spekulační aktivitou a unifikací strategií fondů ve
vztahu k výhodám, které otevřená forma přináší.
Zůstává tak, že uzavřené formy jsou vhodnější při investici do málo likvidních
aktiv, a že mohou úspěšněji využívat technik obchodů na finančních trzích (např.
finanční páky). Diskutovanou otázkou jsou náklady uzavřených a otevřených forem.
Uzavřené subjekty nemusejí vynakládat některé typy nákladů, např. náklady na
propagaci a distribuci spojenou se získáním nových klientů, nicméně prokázat, že
uzavřené subjekty mají nižší nákladovost než otevřené, se nepodařilo.

2.2. Právní formy otevřených subjektů kolektivního investování10
Subjekty kolektivního investování mohou podle právních systémů jednotlivých
států vznikat ve třech odlišných formách: podle smluvního práva, svěřeneckého práva a
práva společností. Právní úprava v některých zemích (např. Česká republika, Belgie,
Francie, Řecko, Itálie, Lucembursko) povoluje vznik subjektů kolektivního investování
jak podle práva společností (corporate form), tak podle smluvního práva (contractual
form). Naproti tomu v některých zemích jsou definovány pouze subjekty kolektivního
investování na bázi smluvního práva (Dánsko, Portugalsko, Švédsko, Švýcarsko).
V zemích s tradicí anglosaského práva převažují subjekty založené podle svěřeneckého
práva (trust form), tzv. trusty (Velká Británie, Irsko), v některých zemích je forma trustů
jedinou povolenou formou (Nový Zéland, Singapur).
Subjekty založené podle práva společností mají na rozdíl od ostatních dvou
forem vlastní právní subjektivitu. Aktiva, do kterých tyto subjekty investují, jsou
vlastněny samotnou společností a investoři jsou jejími akcionáři s akcionářskými
právy11. Tyto „investiční společnosti“ většinou mají pouze správní radu či

10

Z důvodu převahy otevřených subjektů kolektivního investování se v následující kapitole omezíme
pouze na otevřené subjekty: Stejně tak i většina pozornosti institucí majících vztah k subjektům
kolektivního investování či jejich regulaci je věnována právě jen (či v převažujícím rozsahu) otevřeným
formám: např. OECD, IOSCO, EU. Významným důvodem je rovněž i rozsah dostupné literatury a jiných
materiálů, např. statistických, věnovaných otevřeným subjektům, ve srovnání se subjekty uzavřenými.
11
Před kupónovou privatizací v ČR, především při přípravě druhé vlny, (viz kap. 2.3.3.3.) se vedly
diskuze, zda neumožnit vydávání akcií investičních fondů s omezením některých standardních
akcionářských práv, především práva účasti a hlasování na valné hromadě, a to z důvodu
předpokládaného (a ekonomicky zdůvodnitelného vzhledem k rozptýlenosti akcií investičního fondu)
nezájmu akcionářů investičních fondů podílet se na jejich řízení. Koncept tzv. investorských akcií však
nebyl zaveden z toho důvodu, že takový druh akcií nebyl uveden v obchodním zákoníku. Místo toho byla
ve druhé vlně kupónové privatizace povolena účast kromě investičním fondům i fondům podílovým.
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představenstvo, která je sice zodpovědná za řízení společnosti, ale správu portfolia a
další úkony (vedení účetnictví, administrativa, distribuce) deleguje na další subjekty.
Subjekty založené podle smluvního práva nemají vlastní právní subjektivitu.
Investoři vstupují do kontraktu se správcovskou společností, která se zavazuje nakoupit
za prostředky investorů určité portfolio aktiv a spravovat toto portfolio v zájmu (či
jménem) investorů. Investoři vlastní proporcionální podíl na takto vytvořeném portfoliu,
jejich vztah není akcionářský, ale podílnický, což s sebou nese i odlišná práva investorů.
Svěřenecká – trustová – forma subjektů kolektivního investování je typická pro
země s anglosaskou právní tradicí a představuje pouze odlišný druh smluvních subjektů.
U trustové struktury vystupuje správce trustu (trustee) jako majitel aktiv, které byly do
trustu převedeny, a beneficianti, kteří mají právo na užitek plynoucí z majetku trustu,
jenž je spravován podle trustové smlouvy (trust deed) v jejich zájmu (v případě
kolektivního investování trustová smlouva např. udává investiční cíle a limity, použití
derivátů, apod.). U subjektů kolektivního investování, tzv. unit trusts, je na jedné straně
manažer fondu, zodpovědný za uplatňování investiční politiky a řízení portfolia, na
straně druhé zmíněný správce, trustee, u nějž je obvykle požadavek na nezávislost na
manažerovi fondu, a jenž zajišťuje a dohlíží nad dodržováním investiční politiky jak
vzhledem k manažerovi, tak nad dodržením všech opatření ze strany regulace a státního
dohledu nad unit trusts. Funkce trustee se v tomto ohledu více podobá funkci depozitáře
v ostatních dvou systémech12. Rovněž všechna odpovědnost a svěřenecké závazky
(fiduciary duty) jsou uvaleny na správce trustu.

12

Depozitáři, jeho funkcím a požadavkům na jejich výkon je věnována část: 2.3.3.4.
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2.3. Vývoj kolektivního investování v ČR v letech 1990 – 2003
Historie kolektivního investování v České republice je odlišná od vývoje
v jiných zemích. Stejně jako kapitálový trh nevznikal spontánně jako v západní Evropě,
USA a dalších rozvinutých zemích, nevznikl ani sektor kolektivního investování
přirozenou cestou. Rozvoj kolektivního investování (stejně jako institucionalizace
kapitálového trhu) je pevně spjat se způsobem privatizace v transformační éře
devadesátých let. Byla to kupónová privatizace, resp. způsob privatizace státem
vlastněných podniků kromě jiných způsobů i formou kupónové privatizace, co bylo
důvodem vzniku a rozvoje subjektů kolektivního investování u nás, přestože první
subjekty vznikly ještě před kupónovou privatizací. Transformace na tržní ekonomiku,
způsob privatizace a převod vlastnictví ze státu především na domácí subjekty a další
specifika devadesátých let (nedokonalý právní systém, neinternalizované způsoby
jednání především při výkonu správy cizího či svěřeného majetku, apod.) měly dopad
jak na vznik a počáteční rozvoj subjektů kolektivního investování, tak především na
požadavky na funkci těchto subjektů a jejich regulaci.
Ve své krátké historii prošlo odvětví kolektivního investování v České republice
bouřlivým vývojem. „Začarovaný kruh“ nedokonalé legislativy, tržních selhání a
následné snahy o vylepšení regulace subjektů kolektivního investování je pro tento
sektor charakteristický od samého počátku, a jak si ukážeme dále, setrvává do
současnosti. Ani poslední Zákon o kolektivním investování ze dne 1. dubna 200413 není
přes všechny snahy (nutno dodat, že poprvé ne jen proklamované) o harmonizaci
s právem Evropské unie a implementaci posledních trendů v investování a požadavků
na regulaci dokonalý, či lépe řečeno vyhovující. Jak bude podrobně popsáno
v následující kapitole III., i tento nový zákon nese některé nedostatky, v některých
případech dokonce závažné chyby a jak samotní tvůrci zákona (Ministerstvo financí),
tak instituce podílející se na jeho přípravě (Komise pro cenné papíry, samoregulační
instituce např. Unie investičních společností, Asociace pro kapitálový trh) a především
samotní investoři a poskytovatelé investičních služeb si jsou vědomi nutnosti okamžité
přípravy novelizace tohoto zákona. Nové zákony regulující kapitálový trh, tedy
především zákon o podnikání na kapitálovém trhu a zákon o kolektivním investování
(doplněné o zákon o dluhopisech), jsou sice přijímány s kladnou odezvou, ale pouze
13

S účinností ke dni 1. května 2004, tj. ke dni vstupu České republiky do Evropské unie.
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jako prostředek k nutné harmonizaci práva s Evropskou unií a odstranění některých
nedostatků domácího kapitálového trhu (např. neexistence centrálního depozitáře, jenž
je podle účastníků trhu nutnou podmínkou pro další rozvoj kapitálového trhu v ČR14).
Na druhu stranu je třeba podotknout, že počínaje rokem 199815 dochází v České
republice ke značnému rozvoji kolektivního investování, jenž je odrazem především
vzrůstající důvěry investorů, která vyplývá z narůstající stability odvětví a míry ochrany
investovaných prostředků.
Výraznými mezníky, podle kterých lze sledovat vývoj kolektivního investování
v České republice, jsou právě zákony a předpisy (resp. novelizace zákonů) regulující
toto odvětví. V neprospěch důvěry investorů nová úprava vždy více odrážela chyby
minulé úpravy a nedostatky ochrany investic, než aby reagovala na nové trendy
v investování či technologické inovace a rozšiřovala tak investiční příležitosti. Tato
kapitola je více než na kvantitativní stránku věci, na rozbor počtu a samotných subjektů
kolektivního investování zaměřena na kvalitativní, regulatorní vymezení těchto subjektů
a na problémy, které byly spojeny s regulací a fungováním subjektů v jednotlivých
obdobích vývoje kolektivního investování v České republice.

2.3.1. Kolektivní investování před kupónovou privatizací
Historie subjektů kolektivního investování začíná v České republice rokem
1990, kdy byla založena První investiční akciová společnost (PIAS). Vznikla 5. 12.
1990 a její předmět podnikání odpovídá definici kolektivního investování16, resp.
definici investiční společnosti17, která bude vymezena zákonnou normou až v roce
1992. Ještě v roce 1990 vznikla TOP INVEST EMPIRE a.s. Praha, jejíž předmět
14

Viz. např.: KCP (2004b), str. 9: Návrh opatření zlepšujících fungování kapitálového trhu:
„…zjednodušit strukturu vypořádání v ČR vytvořením centrálního depozitáře cenných papírů podle vzoru
obdobných institucí v zemích EU. Pro další rozvoj trhu je nezbytné vytvořit bezpečný a přiměřeně
nákladný vypořádací systém a systém evidence cenných papírů umožňující oddělit vlastní a klientský
majetek a podpořit služby poskytované custodiany.“
15
Novelizace zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech ukládající
povinnou přeměnu uzavřených podílových fondů a investičních fondů.
16
Výkon funkce správce investičních a majetkových sdružených fondů /dále jen "fondů"/; podnikání
jménem fondů s finančními prostředky fyzických a právnických osob sdružených Investiční bankou,
zejména: investice do různých cenných papírů včetně nákupu akcií podniků event. společností v oblasti
výroby, obchodu a služeb a do státních obligací, investice a majetkové účasti v různých soukromých
společnostech, investice do budov, nové výstavby, pozemků, uměleckých děl, resp. do jiných objektů a
předmětů a podnikání s nimi. – viz Obchodní rejstřík k datu zápisu.
17
S některými odlišnostmi, např. to, že podílové fondy nesmějí investovat do nemovitostí či uměleckých
předmětů, movitých věcí, apod.
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podnikání18 se opět shoduje s definicí kolektivního investování (liší se v podstatě pouze
v explicitně vyjádřené možnosti vykonávat asset management pro individuální klienty,
což bude investičním společnostem následně zákonem z roku 1992 zakázáno a opět
povoleno až v roce 2004 s novým harmonizačním zákonem o kolektivním investování).
Dalšími třemi společnostmi, které se spolu s PIAS stanou v dalších letech největšími
společnostmi na trhu, jsou Investiční kapitálová společnost KB, spol. s r.o. (IKS KB),
CF INVEST spol. s r.o., více známá pod přejmenovaným názvem O.B. INVEST,
investiční společnost, spol. s r.o. a Spořitelní investiční společnost, akciová společnost
(SIS)19, jde tedy ve všech čtyřech případech o dceřinné společnosti největších bank
(Investiční banka, resp. Investiční a poštovní banka; Československá obchodní banka;
Komerční banka; Česká spořitelna).
První subjekty kolektivního investování vznikaly na základě § 14 zákona č.
158/1989 Sb., o bankách a spořitelnách, který umožňoval i jiným právnickým osobám
vykonávat činnosti, které mohly vykonávat pouze banky či spořitelny (v tomto případě
přijímání vkladů od obyvatelstva a operace s cennými papíry20). Výkon těchto činností
byl vázán na povolení vydávané Státní bankou československou (po dohodě
s federálním ministerstvem financí). Tímto způsobem vznikly první subjekty
kolektivního investování – obchodní společnosti vytvářely samostatné „fondy“, jež
neměly právní subjektivitu, ale o nichž společnost účtovala odděleně od svého vlastního
majetku21. Prvními „korunovými fondy“ tak byly fondy vytvořené PIAS: Investiční
rozvojový fond, Český majetkový fond a Moravskoslezský majetkový fond.
Termín korunové fondy je všeobecně používán pro fondy, které od svého vzniku
shromažďují korunové investice. Naproti nim jsou definovány kupónové fondy, tedy
takové fondy, které byly založeny pro účely kupónové privatizace. Právě kvůli
18

Investování do investičních projektů jiných iniciátorů, do zakoupení akcií jiných akciových společností
a kapitálových podílů jiných právních subjektů, přičemž nezasahuje do řízení těchto společností vykonává
pouze práva vyplývající z vlastnictví akcií a podílů. Spravuje jí svěřený kapitál jiných investorů, provádí
poradenskou činnost v oblasti průzkumu atraktivních investičních projektů s vodů rozložení rizika.
Zpracovává pro vlastní investiční záměry i pro jiné právní subjekty projektové studie/ekonomické
rozbory/ uvažovaných investic, provádí akviziční činnost a servis. – viz Obchodní rejstřík k datu zápisu.
19
Vznikly 27.3.1991, resp. 26.11.1991, resp. 27.12.1991.
20
Viz § 9 odst. 2 písm. a, f, zákona č. 158/1989 Sb.
21
Viz. např. předmět podnikání IKS KB: vytváření a správa investičních fondů na účtech zvláštního
jmění /dále jen fondů/, odděleně od základního jmění … Podnikání s jměním fondů vlastním jménem
společnosti, a to jejich investováním do cenných papírů, pozemků, nemovitostí, příp. jiných cenností, na
základě principu rozložení rizika a odděleně od vlastního kmenového jmění – viz Obchodní rejstřík k datu
zápisu.
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kupónové privatizaci byly totiž pro účely zákona č. 248/1992 Sb., o investičních
společnostech a investičních fondech za peněžní prostředky považovány i investiční
body22. V průběhu devadesátých let se rozlišovaly fondy na korunové a kupónové, resp.
později byly jako kupónové fondy považovány fondy transformované z fondů vzniklých
pro účely kupónové privatizace. V současnosti, kdy dochází k výrazné konsolidaci trhu,
je rozdělení na korunové a kupónové fondy již nepodstatné a nemožné.

2.3.2. Kolektivní investování v průběhu kupónové privatizace
Úkolem této kapitoly není popsat a hodnotit kupónovou privatizaci, její výhody
a nevýhody či její cíle, ani výsledek a vliv kupónové privatizace na následný rozvoj
ekonomiky jako celku, kapitálového trhu či výkonu správy u privatizovaných
společností. Cílem této kapitoly je popsat vývoj subjektů kolektivního investování a
jejich regulace vzniklých v průběhu kupónové privatizace. Dříve než analyzujeme
samotné subjekty kolektivního investování, lze si položit otázku, jaká role byla těmto
subjektům přisouzena při přípravě kupónové privatizace. Například Špička (1993) uvádí
pouze minoritní význam kolektivního investování, resp. investičních privatizačních
fondů (IPF) vznikajících před a v průběhu první vlny kupónové privatizace,
v představách autorů kupónové privatizace. To potvrzuje i prostor, který investičním
privatizačním fondům věnuje jeden z „duchovních otců“ kupónové privatizace Dušan
Tříska. Tříska (1991, str. 39) skutečně nepřisuzuje investičním privatizačním fondům
nijak významnou roli, když pouze uvádí možnost nerozhodnutých nebo ne dost
odvážných občanů, kteří si pořídí investiční kupóny, předat tyto kupóny IPF, jež jejich
investici provedou za ně. Podíl IPF na alokovaných kupónech (během tzv. nultého kola
první vlny) však dosáhl 72 % - konkrétní číslo uvádí např. Mejstřík (1997, str. 68):
z 8,56 milionů občanů23, kteří si koupili kupónovou knížku, svěřilo 5,8 milionů občanů
všechny své investiční body investičním privatizačním fondům a dalších 420 tisíc část
z celkových 1000 investičních bodů24.
Úspěšnost IPF při získávání zájmu občanů byla jistě všeobecným překvapením,
jež změnilo i váhu, jež jim byla přikládána a s postupem času lze vysledovat i posun ve
22

Viz. § 1 odst. 5 zákona č. č. 248/1992 Sb. (ustanovení bylo vypuštěno novelou z roku 1996, zákon č.
151/1996 Sb.).
23
Souhrnně za celou tehdejší ČSFR.
24
Přesné číslo uvádí např. Tříska (1996, str. 11 pozn. č. 5): 6 310 433 občanů předalo část nebo všechny
své investiční body IPF.
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vnímání přípravy kupónové privatizace s přisuzovaným významem IPF. Svědčí o tom
např. o pět let pozdější analýza Dušana Třísky25, kde jsou shrnuty dva koncepty
privatizace: a) značná část privatizace bude provedena na základě volné distribuce
vlastnictví; b) integrální částí takovéto masové privatizace budou speciálně vytvořené
IPF. Stejně tak za nikoli prvořadé považoval zprvu IPF další z „duchovních otců“
kupónové privatizace, Tomáš Ježek, který jejich zavedení popisuje jako „změnu za
pochodu“ jako „odezvu na oprávněné kritické námitky, že při pouhé účasti jednotlivých
občanů vznikne kolem každé akciové společnosti obrovské množství drobných
rozptýlených akcionářů, kteří nebudou nikdy schopni aktivně vykonávat svá vlastnická
práva.“26
Tím se dostáváme ke klíčovému faktoru ovlivňujícím subjekty kolektivního
investování v ČR – funkci těchto subjektů. Subjekty kolektivního investování v České
republice v průběhu a po kupónové privatizaci neplnily pouze standardní úlohu
portfoliové investice, jak je tomu u fondů v zemích s rozvinutým kapitálovým trhem,
ale požadavkem na jejich funkci byl i aktivní výkon corporate governance.
Role subjektů kolektivního investování (v první vlně kupónové privatizace IPF)
jako zprostředkovatelů portfoliové investice byla klíčová ze dvou důvodů, které jsou
rovněž základními vlastnostmi kolektivního investování: diverzifikace a profesionální
správa prostředků (složení a výběr investičních nástrojů v portfoliu). Relativně nízká
hodnota kupónové knížky (1000 Kč – 1000 bodů) a nízká průměrná nominální hodnota
akcií (33 bodů27) dovolovaly individuálnímu investorovi nakoupit jen omezený počet
akcií (přibližně 30 kusů akcií). Oproti tomu privatizační fondy poskytovaly úroveň
diverzifikace na vyšší úrovni28, i když z dnešního pohledu, či ve srovnání s požadavky
na regulaci v zemích s rozvinutým sektorem kolektivního investování, lze o kvalitní
diverzifikaci mluvit jen stěží (viz dále). Stejně tak i v otázce správy portfolia mají IPF
větší možnosti a příležitosti pro výnosnější investice, což je důsledek především
25

Tříska (1996, str. 4).
Tomáš Ježek citován v Richter (2002, str. 95).
27
Anderson (1994, str. 11).
28
Egerer (1995) uvádí počet akcií ve fondech k 30. 4. 1994: nejvíce akciových titulů mají ve svých
portfoliích fondy založené bankami, méně fondy založené nebankovními subjekty a zahraničními
bankami: (počta akciových titulů v portfoliu fondů jednotlivých zakladatelů; podle bank či institucí)
Česká spořitelna – 476, Investiční banka – 320, Komerční banka – 245, Česká pojišťovna – 241,
Agrobanka – 215, PPF – 186, YSE – 126, Creditanstalt – 72, Živnostenská banka – 50, Harvard Capital
& Consulting (HCC) – 46.
26
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asymetrie informací. Výrok, který uvádí Tříska (1991, str. 79): „silou kupónové metody
je právě to, že tyto nejdůležitější informace nemá v rukou vláda, že skutečnými
„insiders“ jsou v tomto případě především občané sami. Pokud oni nemají uvedené
informace, pak už je nemá nikdo.“, nelze přijmout ani s největší dávkou zjednodušení.
Kupónová privatizace nepřinese a ani nemůže přinést dodatečné informace pro drobné
investory. Během transformačních procesů a privatizace nelze navíc spoléhat na
standardní chování kapitálového trhu. Efektivnost trhu (byť v některé ze slabých
forem), kterou lze pozorovat na rozvinutých trzích, totiž v takovém období neplatí.
Z toho důvodu mají IPF, vzhledem ke své velikosti, koncentraci vlastnických podílů a
dalším vazbám v ekonomice (např. vazby vytvořené zakladateli fondů) výhodnější
postavení při získávání informací o podnicích, resp. správném ocenění akcií29.
V této souvislosti, stejně jako u další části – corporate governance – je zajímavé
rovněž uvést strukturu zakladatelů IPF. Většina největších fondů totiž byla založena
bankami, které ale na druhé straně poskytovaly podnikům provozní úvěry. Banky tak de
facto na jedné straně držely akcie podniků (či měly nezanedbatelný vliv na jejich
kontrolu), na druhé straně jim poskytovaly úvěry. Fitzsimmons (2002) uvádí, že největší
IPF založené bankami získaly 40 % investičních bodů. Jeho práce se snaží odpovědět na
otázku, zda „bankovní“ IPF měly pozitivní vliv na corporate governance a výkonnost
podniků a samotných fondů. Fondy s vazbami na banky měly informační výhodu a jistě
i větší vliv na řízení a výsledky podniků. Naopak jistým rizikem, které se o několik let
ukázalo jako velice reálné, bylo úvěrování „spřízněných“ podniků. Fitzimmons však
nedospívá k žádnému závěru v otázce efektivnosti „bankovních“ IPF, ale spíš pouze
poukazuje na odlišnost teoretických a empirických závěrů. Podle teorie by měla
informační výhoda převážit a měl by se projevit pozitivní efekt provázanosti, avšak
empirické studie tento výsledek nepotvrdily (více následující části věnované corporate
governance). Pro ilustraci chování IPF založených bankami lze uvést srovnání portfolií
IPF založených domácími bankami (Česká spořitelna, Investiční banka, Komerční
banka a (nebankovní) Česká pojišťovna), zahraničními bankami či bankami, kde
majoritu představoval zahraniční vlastník (Creditanstalt, Živnostenská banka) a
„nebankovními“ IPF, jak je uvádí Egerer (1995). Zatímco fondy založené domácími
29

Úspěch investičních privatizačních fondů (viz. např. tabulka 2.1.) byl však více než racionálními
úvahami o předpokládaných výhodách IPF dán propagací jednotlivých IPF, které slibovaly bez
jakýchkoli dalších nároků na aktivitu ze strany investorů návratnost až desetinásobku investice (tedy
10 000 Kč).
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bankami investují do širokého spektra oborů (Potraviny, spotřební zboží; Strojírenství,
Finanční instituce, Stavebnictví, Energie), fondy zahraničních bank investují většinu (60
% portfolia) do sektorů Potraviny, spotřební zboží a Stavebnictví, „nebankovní“ fondy
většinu do Finančních institucí a Energií, viz Egerer (1995, str. 14).
Již několikrát zde byla zmínka o corporate governance a přisouzení role správců
společností subjektům kolektivního investování v České republice. Přestože, jak ukáže
kapitola IV, bude postupem času i ve vyspělých zemích diskutována role subjektů
kolektivního investování (a dalších institucionálních investorů) při corporate
governance a bude postupně docházet k posunu v této otázce směrem k požadavku na
primárně portfoliové investory, aby vykonávali i akcionářská práva a převzali na sebe
větší zodpovědnost za řízení podniků, je požadavek na aktivní výkon corporate
governance v době transformace centrálně plánované ekonomiky na tržní ekonomiku
v přímém rozporu s ostatními funkcemi a požadavky na subjekty kolektivního
investování (diverzifikace, správa portfolia).
Představy autorů kupónové privatizace např. Tříska (1991), že významný vliv na
řízení podniků budou mít signály z posléze rozvinutého akciového trhu, kde budou moci
akcionáři prodat akcie podniků se špatnými výsledky, a že rozvinutý kapitálový trh
jednak zajistí nižší podíl akcií potřebných ke kontrole podniku (vysokou rozptýleností
akcií mezi obyvatelstvo), a že o tyto kontrolní balíky projeví zájem zahraniční
akcionáři, kteří pomohou podnikům jak s řízením, tak s nedostatkem kapitálu, je opět
postaven pouze na utopické představě rychlého zavedení a fungování kapitálového trhu.
Jak již bylo uvedeno výše, ani samotní drobní akcionáři nemají v podmínkách
transformace dostatek informací o subjektech obchodovaných na trhu, jejichž akcie
drží, neexistují či nedodržují se předpisy pro informační povinnost jak vůči regulátorovi
samotného trhu (např. burza cenných papírů), tak vůči státním orgánům a institucím
(výroční zprávy, Obchodní věstník, apod.). Podmínkou pro efektivnost trhu ve vztahu
ke správnému fundamentálnímu ohodnocení akcií je rovněž dostatečná likvidita, která
však byla jedním z hlavních nedostatků domácího kapitálového trhu ihned od jeho
vzniku.
Posuzování role subjektů kolektivního investování při corporate governance je
jedním z často diskutovaných témat, a bohužel jediným výsledkem, které analýzy jejich
27

chování přinesly, je velmi negativní vliv uspořádání vzniklého z kupónové privatizace.
Z právního hlediska a z pohledu na corporate governance jako instituci vymezenou
jednak právními předpisy a vymahatelností práva, kapitálovým trhem i dalšími atributy
např. oceňování řídících pracovníků a v aplikaci na podmínky České republiky
v devadesátých letech se věnuje ve své disertační práci Tomáš Richter30. Jeho
hodnocení subjektů kolektivního investování vzniklých v průběhu kupónové privatizace
je velmi negativní a vyplývá především z nedostatečného legislativního rámce
definujícím jak samotné kolektivní investování (např. zakládání fondů, limity na
diverzifikaci, kontrola), tak celkové ekonomické prostředí (např. korporátní právo).
Jeho tezí tak je, cituji31: „hlavní tržní nástroj, který měl sloužit k řízení problémů
zmocnění na úrovni správy privatizovaných společností – privatizační fond – se sám
stal zdrojem problémů zmocnění nevídaného rozměru a namísto řešením se sám o sobě
stal klíčovým problémem správy českých akciových společností.“
Pokud se nyní již plně zaměříme na samotnou regulaci subjektů kolektivního,
můžeme nejdříve pro ilustraci citovat32 Jiřího Schwarze, prezidenta Liberálního
institutu, který shrnuje problémy a nedostatky legislativní úpravy subjektů a celého
odvětví kolektivního investování: „…problém byl v tzv. kolektivním investování
prostřednictvím investičních fondů, protože tyto investiční fondy a investiční
společnosti nevznikly jako nástroje kolektivního investování. Ony ani nemohly
vzniknout, protože tu nebyla zákonná úprava. Vznikly jako akciové společnosti s cílem
zúčastnit se kupónové privatizace. Ale ne jako nástroje velmi sofistikovaného druhu
podnikání, který by spravoval dlouhodobě majetek třetích osob. To byl základní
problém, protože pozdější snahy změnit legislativu a přeměnit tyto fondy – které byly
pouze nástrojem přeměny státního vlastnictví na soukromé – na nástroje kolektivního
investování, bylo podle mě obrovskou chybou, vynucovalo si změny chování těchto
fondů, samozřejmě manažerů těchto fondů, kteří s touto legislativní akomodací měli
obrovské problémy a způsobovalo to možná některá poškození třetích stran. Určitě to
znehodnotilo ceny na našem trhu s cennými papíry.“

30

Richter (2002).
Richter (2002, str. 75).
32
Hartman (2001); (moderovaný rozhlasový rozhovor s Dušanem Třískou a Jiřím Schwarzem).
31
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Předchozí odstavec přesně shrnuje počáteční vývoj kolektivního investování
v České republice: subjekty kolektivního investování vznikly bez jakékoli regulace a
ochrany investorů, vznikly pro specifické účely spojené s privatizací a byly vstaveny
konfliktu mezi správou portfoliové a manažerské investice33.
První regulace subjektů kolektivního investování, pomineme-li možnost vzniku
subjektů kolektivního investování popsanou v předchozí části 2.3.1., vychází ze dvou
právních předpisů vytvořených v roce 1991 pro účely privatizace, speciálně pro
kupónovou privatizaci. Prvním je zákon č. 92/1991 Sb. ze dne 26. února 1991 o
podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. Ve čtvrté části zákona jsou upraveny
investiční kupóny34 a způsob jejich možného využití (§ 25 odst. 1 písm. b))35: Kupóny
příslušné emise mohou být použity na získání účastí na obchodních společnostech pro
tento účel zvlášť založených, po předchozím souhlasu příslušného orgánu republiky36.
Tento zákon doplňuje zákon č. 383/1991 Sb. Nařízení vlády České a Slovenské
Federativní Republiky o vydávání a použití investičních kupónů ze dne 5. září 1991.
V tomto vládním nařízení je potom ve třetí části podrobnější – ve dvou paragrafech,
celkem šesti odstavcích – úprava investičních privatizačních fondů. Mluví se zde však
pouze o použití investičních kupónů, které mohou jejich majitelé (DIKové) předat
investičním privatizačním fondům, které za ně pro jejich majitele nakoupí akcie, jež
budou posléze použity k navýšení základního kapitálu IPF. Každý DIK má poté nárok
na akcie IPF v nominální hodnotě odpovídající poměru jím předaných bodů IPF
k celkovému počtu bodů předaných IPF37.
Postup při zakládání IPF, jak byl vymezen kritérii udanými povolovacím
orgánem, byl následující: zakladatelem fondu musí být právnická osoba se základním
kapitálem alespoň 1 000 000 Kčs pro každý zakládaný fond, zakladatel je i správcem
fondu a uzavírá s ním smlouvu, jejímž obsahem je výše odměny38, pravidla pro použití
33

Stejně se vyjadřuje i Tříska (1991): „IPF je tedy budován nikoli jako nástroj rozkládání rizika, ale jako
nástroj snadnějšího provedení privatizace.“
34
Investiční kupón je cenný papír na jméno, který opravňuje ke koupi akcií určených k prodeji za kupóny
– viz. § 22; nárok na investiční kupóny má každý občan ČSFR, který k datu jejich vydání dovršil
osmnáctý rok – viz. § 24.
35
Předchozí ustanovení § 25 odst. 1 písm. a) ustanovuje možnost individuálního nákupu akcií společností
privatizovaných kupónovou metodou.
36
Tímto orgánem bylo v České republice ministerstvo pro správu národního majetku a jeho privatizaci.
37
Viz. zákon č. 383/1991 § 16 a § 17.
38
Odměna pro správce nesmí převýšit 2 % z nominální hodnoty akcií získaných za investiční kupóny –
viz. předchozí poznámka, další odměna (pravděpodobně v dalších letech) nesmí překročit 3 % ročně
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výnosů a způsob a obsah zveřejňování zpráv o hospodaření IPF. Kromě toho musí
zakladatel předložit zakladatelský plán pro každý IPF, který hodlá založit.
Zakladatelský plán je obdobou statutu z pozdějšího zákona č. 248/1992 Sb. De facto se
však jedná o zakladatelskou listinu, kterou se zakládá akciová společnost rozšířenou o
další podrobnosti. Z nich je patrně nejdůležitější vymezení investičního cíle IPF a
způsob omezení a rozložení rizika. Na zakladatele nabyly činěny kromě výše uvedené
podmínky základního kapitálu právnické osoby žádné další požadavky.
Samotné IPF jsou vytvářeny jako akciové společnosti podle zákona č. 104/1990
Sb., o akciových společnostech39 se základním kapitálem ve výši 100 000 Kčs40 (nesmí
být vyšší). Základní kapitál se poté zvýší o akcie získané za investiční body. Investiční
privatizační fondy tedy představují uzavřené subjekty kolektivního investování (viz.
kapitola 2.1.2. a 2.1.4.). V žádné úpravě však nebyly zakotveny jakékoli požadavky na
diverzifikaci portfolia a další prvky ochrany investorů.
Limity pro maximální účast v jedné společnosti a na diverzifikaci portfolia se
však dostaly do úpravy IPF se zákonem č. 69/1992 Sb. ze dne 30. ledna 1992, který
novelizoval nařízení vlády 383/1991 Sb., o vydávání a použití investičních kupónů.
Nová ustanovení § 17a omezila podíl na akciích jedné společnosti na 20 % a současně
akcie jedné společnosti nemohly tvořit více jak 10 % akcií získaných fondem v jedné
privatizační vlně. Navíc bylo zavedeno omezení na maximálně 40% podíl akcií jedné
společnosti, které mohly získat IPF jednoho zakladatele41. Ustanovení určující
maximální podíl na jednotlivých privatizovaných společnostech jsou kritizována právě
pro rozpor s tezí o manažerské funkci IPF. Na druhou stranu, několik studií ukázalo, že
k získání kontroly nad podnikem stačilo výrazně méně než 50% podíl. Stejně tak
z majetku fondu. Lze srovnat s odměnou investiční společnosti za obhospodařování podílového fondu
podle zákona č. 248/1992 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech – viz. kapitola 2.3.3.1.
39
V některých parcích např. Tříska (1996) se uvádí zákon č. 104/1990 Sb. o akciových společnostech
jako jediný, který upravoval obchodní společnosti v období před začátkem kupónové privatizace. Toto
tvrzení však není zcela pravdivé, neboť již od 1. května 1990 platila novela hospodářského zákoníku
(zákon č. 109/1964 Sb.) provedená zákonem č. 103/1990 Sb., která upravovala i jiné typy obchodních
společností – společnost s ručením omezeným, komanditní společnost a veřejnou obchodní společnost.
40
Minimální základní kapitál akciových společností v zákoně č. 104/1990 Sb.
41
První dva odstavce § 17a zní: (1) Investiční privatizační fond je povinen objednávat akcie tak, aby
akcie žádné akciové společnosti, které získá po skončení privatizační vlny, netvořily více než 10% akcií
získaných fondem a současně netvořily více než 20% všech akcií, které tato akciová společnost vydala.
(2) Investiční privatizační fondy založené týmž zakladatelem jsou povinny objednávat akcie tak, aby
souhrn akcií žádné akciové společnosti, které získají po ukončení privatizační vlny, netvořil více než 40%
akcií, které tato akciová společnost vydala.
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ustanovení druhého odstavce nemělo v praxi žádné pozitivní uplatnění, spíše naopak.
Protože se zde hovoří pouze o IPF založených jedním zakladatelem, vznikaly tzv.
pyramidové vlastnické struktury, kdy stačilo jedné společnosti vytvořit dceřinnou
společnost a přes takovou strukturu získat vyšší než povolený 40% podíl. Ve svém
důsledku tak kupónová privatizace vedla k tomu, že relativně malá část subjektů získala
kontrolu nad významnou částí privatizovaného majetku.
O tomto výsledku vypovídají i následující data a tabulky popisující kupónovou
privatizaci, která ve dvou vlnách probíhala v letech 1992 až 1994. Podíl subjektů
kolektivního investování na alokovaných bodech v obou kolech kupónové privatizace
shrnuje tabulka 2.1. V první vlně získaly IPF již zmiňovaných 72 % ze všech
alokovaných investičních bodů.
Tabulka 2.1.: Účast subjektů kolektivního investování v kupónové privatizaci
První vlna
Druhá vlna
ČSFR
ČR
ČR
Počet privatizovaných společností
1491
943
867
Počet investičních fondů1
4392
264
353
Podíl investičních bodů alokovaných IPF (%)
71,4
72,5
64
1

v druhé vlně souhrnně i s podílovými fondy
založených pouze 344 zakladateli
Zdroj: Mejstřík et al. (1994): Privatization and opening the capital market in the Czech and Slovak
Republics, Charles University, CERGE, Working paper series, no. 54, Prague. in Egerer (1995)
2

Jak shrnuje tabulka 2.2. a tabulka 2.4., došlo k výrazné koncentraci
privatizovaných podílů jak obecně do sektoru investičních privatizačních fondů či
v jeho rámci mezi jednotlivými zakladateli IPF (viz. např. srovnání třetího a desátého
řádku tabulky 2.2., které porovnávají získané body za všechny IPF s body získanými
pouze největšími pěti fondy). Z tabulky 2.2. je za předpokladu, že ke efektivnímu
převzetí kontroly nad podnikem postačil 20% podíl na akciích42, patrné, že IPF takto
získaly kontrolu nad 83 % (787 podniků z celkových 949 podniků) podniků
privatizovaných kupónovou metodou. Výše popsané pravidlo na diverzifikaci portfolia
IPF omezením maximálně 20% podílu na akciích jednoho emitenta bylo, jak ukazuje

42

Jak uvádí např. Mejstřík et al. (1994).
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tabulka, porušeno u největšího fondu ve 102 případech, u dvou největších fondů u 118
případů43.
Tabulka 2.2.: Podíly získané IPF v první vlně kupónové privatizace
50%
40%
30%
20%
16%
Typ investora1
Individuální investoři
272
411
559
739
821
Investiční fondy
334
498
631
787
831
1. největší fond
0
0
9
102
481
2. největší fond
0
0
0
7
164
3. největší fond
0
0
0
0
31
2 největší fondy
2
25
319
673
775
3 největší fondy
85
279
543
753
809
4 největší fondy
196
408
605
769
822
5 největších fondů
272
470
622
782
823
Celkem
842
897
920
939
943
1

10%
911
876
747
482
217
860
870
873
875
946

0%
949
949
949
946
923
949
949
949
949
949

Počet privatizovaných společností, kde příslušný typ investora získal alespoň uvedený podíl akcií.
Zdroj: Mejstřík, M. ed. (1997)

Ve druhé vlně (resp. v nultém kole druhé vlny) kupónové privatizace získaly
všechny tři typy fondů – regulaci otevřených a uzavřených podílových fondů zavedl
zákon č. 248/1992 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech ze dne 28.
dubna 1992; viz. následující kapitola – celkem 63,5 % ze všech investičních bodů.
Mejstřík (1997, str. 160) vysvětluje nižší podíl na alokovaných bodech zklamáním
občanů z efektivnosti těchto investičních zprostředkovatelů. Z tabulky 2.3. je patrná
převaha uzavřených subjektů kolektivního investování, které by měly mít lepší
předpoklady z hlediska vhodnosti při privatizaci pro následnou správu podniků.
Tabulka 2.3.: Subjekty kolektivního investování v druhé vlně kupónové privatizace
Počet fondů
Podíl získaných investičních bodů1
Investiční fondy
195
40,1 %
Uzavřené podílové fondy
120
37,8 %
Otevřené podílové fondy
39
22,2 %
1

všechny tři druhy fondů získaly celkem 63,5 % investičních bodů
Zdroj: Mejstřík, M. ed. (1997)

Tabulka 2.4. shrnuje pohled na koncentraci podílů získaných subjekty kolektivního
investování v jednotlivých vlnách kupónové privatizace.

43

V této souvislosti je nutné zdůraznit, že porušování pravidla o diverzifikaci se neomezovalo pouze na
velké fondy s největším podílem alokovaných investičních bodů.
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Tabulka 2.4.: Podíly získané IPF v kupónové privatizaci
1 největší fond
5 největších fondů1
První vlna
15 %
52 %
Druhá vlna
8%
33 %
1

10 největších fondů1
67 %
51 %

Fondů či skupin fondů vytvořených jedním zakladatelem
Zdroj: Kotrba, Kočenda and Hanousek (1998): Corporate Governance of Privatization
Funds in Czech Republic, in The World Bank (1999).

2.3.3. Zákon o investičních společnostech a investičních fondech
Ještě před samotným průběhem kupónové privatizace byl schválen zákon č.
248/1992 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech ze dne 28. dubna
1992. Tento zákon nabyl účinnosti 29. května 1992 a doplnil tak sérii nových zákonů
z oblasti korporačního práva (obchodní zákoník; zákon č. 513/1991 Sb.) a regulace
finančního trhu (zákon č. 21/1992 Sb., o bankách; zákon č. 214/1992 Sb., o burze
cenných papírů). Zákon o investičních společnostech a investičních fondech (ZISIF)
poprvé definoval subjekty kolektivního investování, nicméně ještě neobsahoval
explicitní definici samotného kolektivního investování44.
Regulace kolektivního investování zavedená přijetím zákona o investičních
společnostech a investičních fondech integrovala požadavky na ochranu investorů, které
můžeme začlenit do následujících oddílů vymezujících požadavky na subjekty
kolektivního investování:
•

požadavky na právní formu a kapitálovou vybavenost,

•

povolení vzniku a přeměn subjektů regulačním orgánem,

•

omezení podnikatelských činností pouze na kolektivní investování,

•

bezúhonnost a požadavky na profesní znalosti osob v řídících orgánech,

•

požadavek na výkon činností s odbornou péčí a v zájmu investorů,

•

účtování o majetku investorů odděleně od vlastního majetku (u investiční
společnosti),

•

informační povinnosti vůči investorům a regulačním orgánům,

•

propagace a získávání nových klientů,

•

diverzifikace a omezení rizika,

•

dohled regulátora,

44

Za nepřímou definici kolektivního investování lze považovat § 2 odst. 1 ZISIF: „Investiční společnost a
investiční fond jsou právnickými osobami, které shromažďují peněžní prostředky právnických a
fyzických osob za účelem jejich použití na účasti na podnikání podle tohoto zákona (kolektivní
investování)“.
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•

kontrolní funkce depozitáře.
ZISIF definoval dva druhy subjektů kolektivního investování: investiční

společnosti vytvářející podílové fondy a investiční fondy. Jelikož ZISIF vystupuje jako
zákon speciální k obchodnímu zákoníku, vztahují se na investiční společnosti a
investiční fondy ustanovení obchodního zákoníku o obchodních společnostech, které
jsou modifikovány v případech, které uvádí ZISIF. Jako patrně nejvýznamnější
odchylku od obchodního zákoníku lze uvést omezení podnikatelských činností, které
mohou investiční společnosti a investiční fondy vykonávat. ZISIF omezuje45 jejich
možnou podnikatelskou činnost pouze na „kolektivní investování“46 (a na činnosti
bezprostředně s ním související) a v případě investiční společnosti ještě na správu
portfolia investičního fondu. Toto omezení je ospravedlnitelné u čistě výrobních a
obchodních činností, kde by mohlo nejvíce docházet ke konfliktům zájmů, nicméně svůj
smysl postrádá u poskytování finančních služeb. Další vývoj na konci devadesátých let
ukáže, že je toto pravidlo neefektivní z ekonomického hlediska jak pro poskytovatele
finančního zprostředkování, tak pro investory. Především pro velké finanční instituce to
znamená zvýšené náklady z důvodu vytvoření samostatných subjektů jednak pro
kolektivní investování, jednak pro poskytování ostatních finančních (či investičních)
služeb. Pro investory to poté znamená zvýšení transakčních nákladů, neboť musejí své
investiční portfolio rozdělit na část alokovanou do subjektů kolektivního investování a
na část, která je investována do jiných nástrojů finančního trhu, než je kolektivní
investování (např. nákup akcií prostřednictvím obchodníka s cennými papíry). Až
v roce 2004 s uvedením novelizované evropské direktivy o tzv. UCITS subjektech
kolektivního

investování47

bude

umožněna

kromě

samotného

„kolektivního

investování“ i individuální správa klientského majetku, která jednak umožní integraci
investičních společností a oddělení správy aktiv ve finančních institucích, ale především
zkvalitní (zjednoduší a zlevní) investiční proces pro investory.
Kromě výše uvedeného omezení činností jsou i následující ustanovení ZISIF
zavádějící speciální úpravu subjektů kolektivního investování zaměřena na ochranu
45

ZISIF § 3 odst. 2.
Viz. poznámka č. 44.
47
Směrnice Rady z 20. prosince 1985 č. 85/611/EHS novelizovaná směrnicí z 21. ledna 2002 č.
2001/107/ES, kterou musely členské země EU a přistupující země zapracovat do svých právních řádů
s účinností nejpozději 13. února 2004. Více viz následující kapitola III.
46
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investorů. Jedním z nich je výlučnost subjektů kolektivního investování, tj. že jiné
subjekty než ty, které uvádí zákon (investiční společnost a investiční fond), nemohou
vykonávat činnosti uvedené v ZISIF. Dalším a podstatně závažnějším je samotný vznik
investičních společností a investičních fondů. Jejich vznik totiž podléhá povolení
správního orgánu, v tomto případě ministerstva financí. K tomuto tématu se v dalších
letech častokrát přistupovalo jako k jedné ze základních příčin krize kolektivního
investování v České republice. Povolování vzniku (povolení musely investiční
společnosti a investiční fondy získat rovněž při rozdělení, sloučení či splynutí s jinou
investiční společností či investičním fondem48) totiž v podmínkách uplatňovaných v ČR
neodpovídalo ani tak licenčnímu procesu, ale pouze registraci.

2.3.3.1. Investiční společnost
Z hlediska právní formy umožňoval ZISIF založení investiční společnosti pouze
ve formě akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným. Na základní
kapitál však platí omezení správního orgánu, tj. ministerstva financí. Zakladatelem
investiční společnosti mohly být jak právnické, tak fyzické osoby, ke vzniku společnosti
bylo zapotřebí získat, jak bylo uvedeno výše, povolení. Zákon rovněž klade požadavky
na osoby v orgánech (členové statutárních a dozorčích orgánů) investiční společnosti.
Tyto osoby musí mít dostatečnou odbornou způsobilost a v orgánech investiční
společnosti nesmějí figurovat poslanci, členové vlády a další státní zaměstnanci,
zaměstnanci a členové orgánů jiné investiční společnosti nebo investičního fondu a
členové orgánů obchodníků s cennými papíry49. Důležitým z hlediska ochrany investorů
je při udělování povolení především označení banky, která bude pro investiční
společnost vykonávat funkci depozitáře. Funkce depozitáře je klíčová z hlediska
ochrany, neboť depozitář by měl mít a vykonávat kontrolu nad činností investiční
společnosti při správě majetku v podílovém fondu50.

48

Při rozdělení či splynutí dvou investičních společností (resp. investičních fondů) mohou vzniknout
pouze investiční společnosti (resp. investiční fondy).
49
Viz § 29 ZISIF.
50
Pro účely této práce je však na tomto místě důležitější ekonomický význam investiční společnosti, tj.
možnost vytvářet podílové fondy. Konkrétní popis ustanovení ZISIF by byl v tuto chvíli zbytečný, neboť
nová úprava dosti radikálně změnila některé principy (to platí i pro roli depozitáře, která je novou právní
úpravou značně posílena) a pro účely této práce postačí v dalším pouze poukázat na nedostatky, které
úprava přinášela.
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Investiční společnost shromažďuje peněžní prostředky prodejem podílových
listů a vytváří z nich podílové fondy51. Podílové fondy nemají právní subjektivitu,
majetek v podílovém fondu není majetkem investiční společnosti (na rozdíl od
investičního fondu), ale je společným majetkem majitelů podílových listů. Každý
jednotlivý majitel podílového listu může svá práva vůči investiční společnosti
uplatňovat samostatně. Investiční společnost účtuje o majetku v podílovém fondu
odděleně od vlastního majetku. Investiční společnost může vytvářet dva odlišné druhy
podílových fondů, uzavřené podílové fondy a otevřené podílové fondy. U uzavřeného
podílového fondu je omezena doba vydávání podílových listů nebo počet vydávaných
podílových listů a podílník nemá právo na zpětný prodej podílového listu zpět investiční
společnosti. Podílové listy uzavřených podílových fondů jsou obvykle obchodované na
veřejném trhu, který by měl zajišťovat možnost vystoupit z investice.
Otevřený podílový fond se od uzavřeného liší v neomezeném počtu podílových
listů, které může investiční společnost k tomuto fondu vydávat a především právem
podílníka prodat podílové listy zpět investiční společnosti, která je povinna podílové
listy od podílníka odkoupit a to za částku odpovídající podílu na majetku v podílovém
fondu. Zákon stanovuje maximální dobu, do které musí investiční společnost podílové
listy otevřeného podílového listu odkoupit na 1 měsíc od uplatnění práva na zpětný
odkup. V praxi se tato doba pohybuje obvykle od tří dnů do jednoho týdne. Jak je
popsáno v kapitole 2.1.4., je povinnost zpětného odkupu jedním z nejdůležitějších prvků
úspěchu otevřených subjektů kolektivního investování. Likvidita je nicméně teoreticky
ještě ohrožena ustanovením52, které investiční společnosti dovoluje pozastavit
odkupování podílových listů až na tři měsíce, pokud je to v zájmu podílníků.
ZISIF dále v případě investičních společností omezuje vši úplaty za správu
podílových fondů (či investičních fondů). Maximální hranici pro výši úplaty53 určuje
investiční společnost jedním z následujících dvou způsobů jako: maximálně 2 %

51

Viz § 5 odst. 1 ZISIF.
Viz. § 13 odst. 4 ZISIF.
53
Na tomto místě se zatím ZISIF podrobně nezmiňuje, jaké náklady jsou placeny investiční společností a
jaké náklady se platí „z majetku fondu“. Tato ustanovení přidá do ZISIF až novelizace v roce 1996, o
které bude řeč v kapitole 2.3.3.4.
52
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průměrné roční hodnoty objemu majetku v podílovém fondu; nebo 20 % výsledku
hospodaření podílového fondu (resp. investičního fondu)54.

2.3.3.2. Investiční fond
Investiční fond je na rozdíl od fondů podílových samostatným subjektem
s právní subjektivitou. Investice prostřednictvím investičního fondu se z pohledu
investora odlišuje především ve dvou základních bodech. Prvním je to, že investiční
fond může být pouze uzavřený, tj. fond nemá povinnost (v podmínkách domácího
právního řádu ani možnost55) odkupovat v tomto případě akcie fondu od investorů –
akcionářů.
Druhou odlišností je vztah investorů k tomuto subjektu kolektivního investování.
Zatímco u investiční společnosti jsou investoři podílníky s podílnickými právy56, u
investičního fondu jsou investoři akcionáři se všemi standardními akcionářskými právy,
např. právo účasti a hlasování na valné hromadě, čímž mohou ovlivňovat směřování
fondu, zejména jeho investiční strategii.
Pro investiční fond, který nesmí vzniknout jinak než jako akciová společnost,
platí stejná pravidla povolovacího procesu jako pro investiční společnost. Investiční
fond se od podílových fondů liší také v možnostech, které mu zákon umožňuje využít
pro umístnění prostředků získaných vydáváním akcií. Investiční společnost může za
prostředky umístněné investory do podílového fondu nakupovat cenné papíry,
eventuelně je může ukládat na bankovní účet. Investiční fond kromě těchto možností
může investovat i do nemovitostí a movitých věcí nebo může prostředky vkládat podle
smlouvy o tichém společenství. Prostředky investičního fondu může spravovat na
smluvním základě investiční společnost. Investiční fond musí mít stejně jako investiční
společnost pro podílové fondy svého depozitáře.

54

Viz. § 27 ZISIF. Většina investičních společností zvolila první způsob určení úplaty (v současné době
má pouze jeden domácí fond určenu výši úplaty investiční společnosti jako 20 % z výsledku hospodaření
– výše úplaty musí být uvedena ve statutu fondu).
55
Na rozdíl od jiných zemí, kde existují otevřené subjekty s právní subjektivitou, např. tzv. SICAV fondy
(Société d’investissement à capital variable), tedy fondy s variabilním kapitálem (např. Francie,
Lucembursko, Španělsko, Belgie).
56
Viz. § 11 ZISIF, který definuje práva majitele podílového listu jako: Podílový list je cenný papír, se
kterým je spojeno právo podílníka na odpovídající podíl majetku v podílovém fondu a právo podílet se na
výnosu z tohoto majetku podle statutu podílového fondu.
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Základním dokumentem určujícím především investiční politiku investičních i
podílových fondů je statut fondu, který musí mít každý fond. Obsah statutu vymezuje §
16 ZISIF a k jeho nejdůležitějším bodům patří: zaměření a cíle investiční politiky;
zásady hospodaření investičního fondu nebo s majetkem podílového fondu; způsob
použití výnosů57; výši úplaty za správu podílového fondu; výši poplatků (srážek) při
prodeji a odkupu podílových listů.

2.3.3.3. Druhá vlna kupónové privatizace, přechodná období a vývoj do roku
1996
Zákon o investičních společnostech a investičních fondech byl sice schválen již
v květnu 1992, avšak druhá vlna kupónové privatizace byla tímto zákonem ovlivněna
pouze zčásti. Zákon totiž definoval různou délku přizpůsobení – od tří měsíců, až do
konce roku 1993 – stávajících subjektů novým ustanovením.
Hlavní změnou oproti první vlně kupónové privatizace, bylo umožnění
alokování investičních bodů nejen do investičních fondů, ale i do fondů podílových. To
umožnila novelizace zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na
jiné osoby58. Investování do podílových fondů bylo jednak částečným řešením
problému s neochotou (či nemožností vzhledem k roztříštěnosti vlastnických podílů)
investorů vykonávat akcionářská práva59, jednak mělo zatraktivnit nástroje kolektivního
investování. Očekávání, že investoři využijí výhody likvidity v otevřených podílových
fondech, se však nepotvrdilo, neboť tyto fondy získaly (jak je uvedeno v tabulce 2.3.)
pouze 22 % z investičních bodů alokovaných do subjektů kolektivního investování
(pouze 14 % ze všech investičních bodů alokovaných ve druhé vlně). Příčinou mohlo
být omezení likvidity prostředků v otevřených podílových fondech, které rovněž
zavedla novelizace zákona č. 92/1991 Sb. Ta totiž omezila právo na zpětný prodej

57

Fondy mohou výnosy získané ze své činnosti buďto vyplácet v pravidelných či nepravidelných
intervalech podílníkům (ve formě výnosů z podílových listů) či akcionářům (ve formě dividendy) – tyto
fondy se označují jako dividendové či výnosové; nebo mohou fondy výnosy reinvestovat formou nákupu
dalších cenných papírů, apod. Investor realizuje výnos až při prodeji podílového listu zpět investiční
společnosti (jehož cena bude vyšší o podíl na portfoliu navýšeném o nakoupené cenné papíry) – u
otevřených podílových fondů, nebo u uzavřených podílových fondů a investičních fondů při prodeji na
sekundárním trhu, kde by měla cena opět odrážet navýšení majetku ve fondu – tyto fondy se nazývají
růstové, či reinvestiční nebo kapitalizační. Hlavním důvodem pro preferenci růstových fondů v ČR je
odlišný systém zdanění výnosů a příjmů z těchto dvou různých fondů.
58
Viz. zákon č. 92/1991 Sb. § 24 odst. 3 písm. c).
59
Srov. viz. pozn. č. 11.
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podílových listů investiční společnosti až na dobu jednoho roku od předání akcií
nakoupených za investiční body podílovému fondu60.
Důležitá jsou rovněž přechodná ustanovení a z nich patrně nejvíce období pro
přizpůsobení složení portfolia požadavkům na diverzifikaci.61 ZISIF pouze rozšířil a
upřesnil pravidla pro diverzifikaci62, která byla zavedena již pro IPF (viz. kapitola
2.3.2.). Obdobně jako nařízení vlády 383/1991 Sb., o vydávání a použití investičních
kupónů stanovil ZISIF maximální podíl (veřejně obchodovatelných) cenných papírů
jednoho emitenta v majetku podílového fondu a investičním fondu na 10 %63.
Zachováno zůstalo i ustanovení, podle kterého nemůže mít fond v majetku více jak 20
% všech cenných papírů (měřeno jmenovitou hodnotou) vydaných jedním emitentem.
Ze 40 % na 20 % se však snížil podíl na akciích jednoho emitenta, které mohou být
v majetku podílových fondů jedné investiční společnosti nebo v majetku investičních
fondů jednoho zakladatele. A přibylo ustanovení, podle kterého cenné papíry jednoho
emitenta nesmějí tvořit více jak 20 % v majetku všech podílových fondů jedné
investiční společnosti nebo investičních fondů jednoho zakladatele. ZISIF rovněž
omezil u investičních fondů maximální hodnotu jedné nemovitosti, movité věci a
vkladu jednoho tichého společníka na 5 % majetku fondu (vklad tichého společníka
nemůže tvořit více jak 10 % majetku fondu)64.
Dále byl omezen tržní podíl jednotlivých investičních společností a investičních
fondů na maximálně 10 % z celkového majetku spravovaného ve všech podílových
fondech a investičních fondech. Investičním společnostem a investičním fondům bylo
rovněž zakázáno nakupovat podílové listy jiných fondů a akcie investičních fondů a
investičních společností (společně s osobami majícími větší než 25 % účast na těchto
investičních společnostech a investičních fondech). Toto ustanovení mělo opět
regulovat (snížit) tržní podíl investičních společností a investičních fondů, ale jeho
účelem je i ochrana investorů před situacemi známými např. ze třicátých let v USA.
Tamější subjekty kolektivního investování měly z důvodů rychlého rozvoje
60

Viz. zákon č. 92/1991 Sb. § 24 odst. 6.
Obecně ZISIF stanovil šestiměsíční lhůtu pro uvedení právního postavení do souladu se zákonem.
V tomto termínu musely stávající subjekty kolektivního investování uzavřít smlouvu s depozitářem, do tří
měsíců musely předložit ministerstvu financí statut fondu.
62
Viz. ZISIF § 24.
63
Toto ustanovení ne nevztahuje na „státní dluhopisy“.
64
Podílové fondy mohou investovat pouze do cenných papírů – viz. kapitola 2.3.3.2.
61
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kolektivního investování vzájemně propojená portfolia (tzv. fondy fondů), takže
burzovní propad začátku 30. let 20. stol. dopadl na investory mnohonásobně vyšší
silou.65 Formulace zmíněného ustanovení (§ 24 odst. 7 ZISIF) však dávala dvojí možné
vysvětlení. Gramaticky správnější se zdá vysvětlení, kdy pouze samotná investiční
společnost (tedy do majetku společnosti nikoli do majetku podílového fondu) nemůže
nakupovat podílové listy či akcie jiných investičních společní a investičních fondů.
Obsahově správnější se však zdá (a pravděpodobně to bylo i smyslem ustanovení)
výklad, že investiční společnost nesmí nakupovat zmíněné cenné papíry ani do portfolií
podílových fondů (v nichž je jednak majetek mnohonásobně převyšující základní
kapitál investičních společností, jednak bez tohoto omezení se nedají pyramidové
struktury zmíněné v části 2.3.2. odstranit)66. Text zákona do podoby odpovídající
tomuto smyslu upravila až novela ZISIF z roku 1996 (viz. kapitola 2.3.3.4.).
Kromě těchto kvantitativních limitů omezil ZISIF i kvalitativní složení portfolií
investičních a podílových fondů pouze na cenné papíry obchodované na hlavním a
vedlejším trhu burzy cenných papírů, jiném trhu, kde je zveřejňován kurz cenných
papírů (v tomto případě až později vytvořený RM-Systém) a obchodovaných na
zahraniční burze, pokud tuto burzu schválí ministerstvo financí67. Kromě toho mohly
fondy investovat i do cenných papírů neobchodovaných na trzích, pokud u nich byl
předpoklad, že budou na výše zmíněných trzích obchodovány68.
Více než vývoj regulačních opatření je důležitý reálný vývoj sektoru
kolektivního investování. V tomto období (do poloviny roku 1996) můžeme
identifikovat čtyři hlavní směry vývoje:
•

koncentrace vlastnických podílů v privatizovaných společnostech (vlastněných
subjekty kolektivního investování i jinými majiteli),

•

konsolidace v rámci sektoru kolektivního investování – boj o kontrolu nad
investičními fondy, nepřátelská převzetí,

65

Stejný problém se vyskytl i u dalšího případu selhání subjektů a regulace kolektivního investování, u
„skandálu“ společnosti Investors Overseas Services (IOS) na konci 60. a začátku 70. let 20. stol. Viz.
např. článek Trumbmore, B.: The Fund Industry’s Black Eye, dostupný na http://www.buyandhold.com.
Pro tento jev se běžně užívá i termín „kaskádní fenomén“ – viz. direktiva 2001/108/ES, kapitola 3.2.
66
Přestože dikce zákona tak nehovoří, např. Dědič (1992) již interpretuje ustanovení § 24 odst. 7 ZISIF
druhým zmíněným způsobem.
67
Viz. ZISIF § 17 odst. 1.
68
Viz. ZISIF § 17 odst. 6.
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•

zneužívání postavení majoritních akcionářů, „tunelování“ privatizovaných
podniků a především subjektů kolektivního investování,

•

transformace investičních fondů na holdingy.
Přesuny vlastnických práv v letech 1995 až 1996 byly, jak uvádějí Kočenda –

Švejnar (2003), masivní, neregulované a často nekontrolované a nepozorovatelné ze
strany vnějších osob69. Toto období rychlé realokace vlastnických podílů se popisuje
jako tzv. třetí vlna kupónové privatizace. Jedním z nejčastěji testovaným problémem
kupónové privatizace v České republice je otázka, zda společnosti, ve kterých měly
majoritní podíly subjekty kolektivního investování70 vykazovaly horší výsledky než
společnosti vlastněné jinými subjekty (státem, jinými domácími společnostmi,
zahraničním vlastníkem). Právě subjekty kolektivního investování dosahovaly podle
studií při správě společností nejhorších výsledků. Potvrzují to např. Weiss – Nikitin
(1999), jejichž závěrem je, že pouze takové firmy, ve kterých nebyly významnými
akcionáři investiční fondy, dosahovaly při koncentraci vlastnických podílů zvýšení
výkonnosti.
Je snadné odpovědět, zda za tímto neúspěchem subjektů kolektivního
investování a především za příčinou tunelování společností71 (viz dále) stojí způsob
privatizace, nebo nedokonalé legislativní a institucionální prostředí. Privatizace,
zejména kupónová privatizace, byla jen odrazovým můstkem pro další vývoj. Hlavním
nedostatkem začátku devadesátých let byla nepřipravenost právního rámce a institucí.
Lze uvést např. tři studie, z nichž se každá soustředí na jiný aspekt tohoto období.
Richter (2002) vidí právě ve způsobu privatizace – použití akciové formy společností –
příčinu pro vysoké „celospolečenské ztráty“72 a v nedostatečném korporačním právu,
regulaci subjektů kolektivního investování (privatizačních fondů), v nesprávných
69

Příhodnějším termínem by mohl být často používaný výraz „outsiders“, ovšem v tomto případě bychom
pod něj museli zařadit i drobné investory, pro které rovněž nebyly transfery vlastnických podílů
transparentní. Zmínění autoři udávají jako příklad důvodů této neprůhlednosti přímé výměny podílů ve
společnostech či transakce probíhající mimo oficiální trhy. Většina studií, proto začíná analyzovat
vlastnické struktury až počínaje rokem 1996, kdy došlo k větší stabilizaci vlastnických podílů. Studie
Kočenady a Švejnara (2003) je v tomto ohledu výjimečná, neboť se soustředí na roky 1993 až 1996.
70
Např. Kočenda – Švejnar (2003) testují vzorek 755 společností, ve kterých je fond největším
vlastníkem v 362 případech, tj. 48 %. Druhým nejvýznamnějším vlastníkem je stát (resp. Fond národního
majetku), který je největším vlastníkem ve 109 společnostech, tj. 14,5 %.
71
Společností jak privatizovaných, tak samotných subjektů kolektivního investování, především
investičních fondů.
72
Richter (2002), str. 154.
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stimulech pro jejich chování a neadekvátním institucionálním rámci příčinu zpronevěry
privatizovaného majetku. Ve studii Cull – Matesova – Shirley (2001) je porovnáván
přínos z tunelování pro vlastníka podniku s kapitalizovaným budoucím příjmem
získaným při maximalizaci hodnoty firmy. V prostředí České republiky dosahoval
vyšších hodnot první z příjmů, a proto bylo „ekonomické“ přistoupit k tunelování spíše
než k řízení společnosti a dosahování zisků v dlouhodobém horizontu. Konečně již
zmíněná práce Kočenda – Švejnar (2003) věnuje pozornost i zvolené formě subjektů
kolektivního investování, vztahu mezi otevřenými a uzavřenými subjekty (zabývá se
tím i Richter, když hodnotí problémy zmocnění spojené se zvolenou formou
privatizačních fondů). Podle autorů subjekty kolektivního investování opět nepomohly
vlastněným společnostem k dosahování vyšších zisků, převažující uzavřené subjekty
mají malé pobídky pro zlepšování výkonnosti vlastněných firem, neboť u nich
nevystupuje hrozba odlivu prostředků, tak jako při špatné výkonnosti portfolia
otevřeného subjektu kolektivního investování.
Tunelování je výraz, jehož původ je právě v České republice z poprivatizačního
období, kdy byla porušována práva minoritních akcionářů. Johnson – La Porta – Lopezde-Silanes – Shleifer (2000) ve své práci nazvané Tunnelling charakterizují tunelování
jako transfer aktiv a zisků z firmy ve prospěch osob kontrolujících firmu. Tunelování
však, jak poukazuje Richter (2002)73 nebylo vynalezeno v České republice, zde mu byl
pouze přisouzen tento příhodný název. Richter též uvádí příklady využívání tzv.
privátních požitků z kontroly od zpronevěry a krádeže majetku akciové společnosti,
přes transakce uskutečňované za jiných než tržních podmínek až po přebírání
podnikatelských příležitostí, o kterých se významný akcionář dozví z pozice svého
postavení.
O něco méně kritičtí v otázce hodnocení ekonomických subjektů byli Friedman
– Johnson – Mitton (2003), kteří říkají, že nedokonalé institucionální prostředí a nízká
úroveň corporate governance nemusí vést k tunelování firem. Firmy mohou za jistých
okolností získávat i za předpokladu, že i vnější investoři vědí o možném tunelování,
vnější zdroje financování. Nicméně podle jejich závěrů není dodatečný kapitál získáván
na kapitálovém trhu emisí akcií, ale prostřednictvím dluhového financování od bank.

73

Richter (2002), str. 42
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Toto může být i jedním z faktorů, proč u nás nedošlo k rozvoji kapitálového trhu a jeho
použití pro financování firem (IPO). Silným argumentem pro strnulý primární trh je
však i silná překapitalizace společností (jak bylo později patrné z chování nových
zahraničních vlastníků, kteří snižovali kapitál v získaných společnostech). Stejné závěry
popisují i např. Filatotchev – Mickiewicz (2001), kteří navíc dávají držitelům fixních
nároků (tj. poskytovatelům dluhového financování, věřitelům) jistou sílu při
vybalancování oportunistického chování vlastníků s koncentrovaným podílem74. Tyto
dva závěry, málo rozvinutý kapitálový trh a převládající role dluhového financování
však nic nemění na faktu, že tunelování bylo denním úkazem v období po ukončení
kupónové privatizace. Lze dodat, že jak krize bankovního sektoru v pozdějších letech,
tak nedůvěra v kapitálový trh převažující mezi drobnými investory a stojící za nízkou
atraktivitou trhu75, přetrvávají jako následek tehdejšího chování podnikatelských
subjektů.
Analýza kapitálového trhu zpracovaná ministerstvem financí v roce 1997 uvádí
výčet patnácti způsobů „podvodných praktik“, jichž se subjekty kolektivního
investování dopouštěly76:
•

propojení různých firem,

•

velké smluvní pokuty,

•

nakupování bezcenných akcií,

•

uzavírání nevýhodných opčních a termínovaných obchodů,

•

poukazování záloh na nákup cenných papírů,

•

dlouhé lhůty splatnosti za prodané cenné papíry,

•

půjčky cenných papírů,

•

špatně ošetřené smlouvy o převodech cenných papírů,

•

nesmyslné pohyby cenných papírů,

•

obchody s cennými papíry uzavírané za nesmyslné ceny,

•

nevýhodné koupě a prodeje cenných papírů,

74

Filatotchev – Mickiewicz (2001), str. 4
Stejně tak za nízkou likviditou i ochotou nabízet na primárním trhu úpis nových emisí. Viz. neexistence
úspěšného IPO na domácím akciovém trhu od ukončení privatizace, s výjimkou Software 602, kde však
je vzhledem k důvodu a výsledku primární nabídky obtížné hovořit o úspěšné IPO pro rozvoj
kapitálového trhu. Až v květnu 2004 oznámila společnost Zentiva úmysl získat prostřednictvím úpisu
akcií na kapitálovém trhu dodatečný kapitál pro financování.
76
Ministerstvo financí, Analýza českého kapitálového trhu, pracovní, 2. upravená verze, Praha, červenec
1997, in Richter (2002).
75
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•

obchody managementu na vlastní účet,

•

soustřeďování značných hotovostí na účtech,

•

porušování limitů k omezení a rozložení rizika,

•

zneužití oprávnění valné hromady vydávat pokyny představenstvu.
Podle Komise pro cenné papíry77 bylo z investičních fondů a podílových fondů

nelegálně odčerpáno 9,6 mld. Kč78. Nejvíce z investičních fondů AGB, investiční fond
II (1 288 mil. Kč), Trend – výběrový investiční fond (1 250 mil. Kč) a podílových fondů
C.S. (1 230 mil. Kč). Zpráva odhaduje nelegálně odčerpaný majetek z fondů, které se
transformovaly na jiný podnikatelský subjekt (holding; viz dále) až na čtyřnásobek této
částky. Celkem tak bylo ze subjektů kolektivního investování „vytunelováno“ 50 mld.
Kč79.
Výše popsané aspekty vedly k prohloubení nedůvěry v sektor kolektivního
investování, s čímž souvisel i pokles cen cenných papírů uzavřených subjektů –
investičních fondů a uzavřených podílových fondů – na sekundárních trzích. Pokles lze
sledovat i na diskontech80. Jejich výši zvedla na konci roku snaha některých uskupení
(nejznámější je pravděpodobně Motoinvest a Agrobanka) získat kontrolu nad jinými
fondy, což znamenalo, že vlastníci takto „napadených“ fondů (často banky, např.
Komerční banka, Živnostenská banka, fond YSE) museli nakupovat jejich akcie či
podílové listy, čímž rostly jejich ceny a klesaly diskonty. Tento výkyv byl však pouze
dočasný, v průběhu dalšího období docházelo k dalším nárůstům diskontů.

77

Komise pro cenné papíry vznikla až v roce 1998.
Komise pro cenné papíry (2002): Vznik Komise měl pozitivní vliv na zvýšení ochrany investorů v
oblasti kolektivního investování, 21.10.2001, dostupné na http://www.sec.cz
79
Zpráva uvádí, že jen v případě harvardských fondů činí odhadnutá škoda 11 mld. Kč (Celkem šest
harvardských fondů, spadajících do skupiny Harvard Capital & Consulting investiční společnost, a.s.,
transformovaných na holdingy v dubnu roku 1996 a sloučených v červnu 1996 do jedné společnosti
Harvardský průmyslový holding, a.s. Více formací např. tisková zpráva Komise pro cenné papíry:
TSK_HPH-chronologie_pro_tisk, 2002, dostupná na http://www.sec.cz.
80
Definovaných v kapitole 2.1.1.; povinné zveřejňování diskontů v rámci informační povinnosti
investičních společností a investičních fondů se v ZISIF objevilo až s novelou z roku 1998. Diskont je
v zákoně definován jako hodnota rozdílu mezi stem a procentním podílem ceny podílového listu na
veřejných trzích k vlastnímu jmění připadajícímu na jeden podílový list.
78
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2.3.4. Novely klíčových zákonů v roce 1996, transformace na holdingy
Nedokonalá úprava korporačního práva, problémy kapitálového trhu a snaha o
lepší ochranu minoritních akcionářů81 vedly k přípravě novelizací klíčových zákonů –
obchodního zákoníku82 a zákona o investičních společnostech a investičních fondech83.
Obě novelizace však vstoupily v platnost až 1. července 199684. Novela obchodního
zákoníku mimo jiné nově upravila obchodní rejstřík, zveřejňování zpráv o společnosti,
přeměny společnosti, slučování a splynutí, svolávání, účast a hlasování na valné
hromadě, nabývání vlastních akcií, ustanovila kritéria pro ovládané a ovládající osoby,
pro odpovědnost statutárních orgánů, podmínky poskytování půjček a úvěrů a
především zavedla institut povinného odkupu veřejně obchodovatelných akcií při
získání stanoveného podílu na společnosti85.
Pro nás důležitější novela zákona o investičních společnostech a investičních
fondech (ZISIF) především striktně omezila činnost investičních společností (kromě
toho, že již zákon připouštěl pouze právní formu akciové společnosti) a investičních
fondů

pouze

na

kolektivní

obhospodařovatelské smlouvy

86

investování,

stanovila

přesněji

podmínky

(např. umožnila vypovězení obhospodařovatelské

smlouvy, což bylo u některých investičních fondů v minulosti nemožné) a výši úplaty
za obhospodařování, omezila poskytování úvěrů a půjček a poskytování záruk a lépe
vymezila investiční možnosti pro umístnění majetku v podílovém fondu a investičním
fondu. Klíčové pro domácí málo likvidní kapitálový trh je nové ustanovení, které mění
podmínky pro nákup a prodej cenných papírů. Nové změní § 17 odst. 4 totiž zní:
„Investiční společnost a investiční fond jsou povinny cenný papír koupit jen za nejnižší
cenu, za kterou jej bylo možné při vynaložení odborné péče koupit, a prodat jen za
81

Podle článku Vorel, B.: Otazníky nad privatizací státního majetku, Hospodářské noviny, 11.07.1996 šlo
spíše o lepší ochranu „voličů“, kteří v kupónové privatizaci získali roztříštěné podíly ve společnostech,
uvěřili slibům investičních fondů a investičních společností,… Přesto však v Parlamentu zvítězila lobby
majoritních vlastníků – viz popis dalšího vývoje, např. odložená účinnost nových podmínek ZISIF.
82
Novelizace provedená zákonem č. 42/1996 ze dne 25. dubna 1996.
83
Novelizace provedená zákonem č. 151/1996 ze dne 26. dubna 1996.
84
Což poskytlo, jak dále uvidíme, mnoha investičním fondům příležitost transformovat se na jiný
podnikatelský subjekt, změnit předmět podnikání a vyhnout se tak zvýšeným regulatorním nárokům,
informační povinnost, apod.
85
Viz. § 183b obchodního zákoníku.
86
Obhospodařovatelskou smlouvu uzavírá investiční společnost pouze s investičním fondem, případně
s penzijním fondem. Podílové fondy sice obhospodařuje, ovšem zde nemůže být taková smlouva
uzavřena, neboť ani podílové fondy nemají právní subjektivitu (termínem „obhospodařuje“ byl novelou
z roku 1996 nahrazen termín „správa“ majetku v podílovém fondu).
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nejvyšší cenu, za kterou jej bylo možné při vynaložení odborné péče prodat.“
Standardní institut odborné péče měl přispět k zamezení nevýhodných obchodů
s cennými papíry, které patřily k jednomu druhu nekalých praktik.
Novela vypustila ustanovení omezující tržní podíl subjektů kolektivního
investování (původně mohla jedna skupina dosahovat maximálně 10% tržního podílu) a
ustanovení, kterým se zakazovalo získat investičním fondům jednoho zakladatele více
jak 20% podíl na akciích jednoho emitenta, a aby cenné papíry jednoho emitenta činily
maximálně 20 % majetku v těchto investičních fondech. Tím se investičním fondům,
resp. skupinám fondů ovládaných jedním zakladatelem umožnilo získávat větší kontrolu
nad podniky (nicméně již dříve bylo toto ustanovení možné obejít, a také k tomu
docházelo, při vytváření zmíněných pyramidových struktur).
Výrazným způsobem se prohloubila informační povinnost investičních
společností a investičních fondů. Tu můžeme rozdělit na tři základní skupiny: informace
o hospodaření subjektů kolektivního investování (výroční zpráva, účetní závěrka,
apod.); informace o hodnotách podílových listů a o prodejích a odkupech; a konečně
informace o složení portfolia podílových fondů a investičních fondů. Nejvýraznější
zpřísnění bylo zavedeno u zveřejňování hodnoty majetku připadající na jeden podílový
list (i u uzavřených fondů), dosud musely investiční společnosti zveřejňovat pouze
jednou týdně cenu odkoupených podílových listů. Skladbu portfolia musely nově
investiční společnosti zveřejňovat jednou za rok, ale pouze u takových podílů, které
představovaly alespoň 3 % z hodnoty87 podílového fondu.
K posledním nejdůležitějším změnám, které novela přinesla, patří posílení a
specifikace funkcí depozitáře88; státního dozoru, zavedení nucené správy a sankcí
87

Zde pravděpodobně zákonodárcům vypadla slova „majetku v“.
Porušení funkcí depozitáře ilustruje např. situace u fondů společnosti C.S. Fond, a.s., investiční
společnost. C.S. fondy provedly v roce 1997 nelegální transakci (nákup 100% podílu na společnosti,
oproti maximálně povoleným 10%), přičemž depozitář (Plzeňská banka) tuto transakci podle své
povinnosti neohlásil, ani nezabránil jejímu provedení. Obchod byl učiněn ve výši 1,2 mld. Kč. Na C.S.
fondy byla uvalena nucená správa, byly převedeny na investiční společnost AKRO a v roce 1998 se do
nich vrátilo 170 mil. Kč. Společnost AKRO podala žalobu na Plzeňskou banku, u soudu uspěla a ten
vyčíslil pohledávku vůči Plzeňské bance na 2 158 180 185,02 Kč (v březnu roku 2003, tj. po šesti letech).
Plzeňskou banku tato pohledávka přivedla do konkurzu, kde byla posléze správkyní konkurzní podstaty
popřena. Kauza však pro podílníky skončila až v březnu roku 2004 (tj. sedm let od vzniku škody), kdy
investiční společnost AKRO postoupila pohledávku za cenu 650 mil. Kč. Třem současným fondům
AKRO tak vzrostl majetek z původních 92 mil. Kč na 717 mil. Kč. AKRO nicméně podala žalobu i na
88
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(sankce za porušení povinností dozorovaných osob se zvýšila z 1 mil. Kč na 10 mil. Kč,
byly zavedeny pokuty pro fyzické osoby, např. členové představenstva, zaměstnanci,
nebo likvidátoři investiční společnosti a investičního fondu až do výše 100 tis. Kč); a
ustanovení týkající se přeměn (mimo jiné uzavřeného podílového fondu na otevřený či
investičního fondu na jiný podnikatelský subjekt89), slučování, splynutí a zrušení
subjektů kolektivního investování. Právě nově zavedené instituty nucené správy a
prohloubení státního dozoru a informační povinnosti jsou největším přínosem novely
ZISIF, ale rovněž i důvodem pro transformaci investičních fondů na holdingy, která
přispěla k dalšímu nelegálnímu odčerpávání prostředků z fondů (jak bylo uvedeno výše,
odhad odčerpaných prostředků se pohybuje v řádu 50 mld. Kč).
Stejně tak popisuje situaci i Komise pro cenné papíry: „Nedostatečná právní
úprava umožnila transformaci investičních fondů na akciové společnosti, které
nepodléhaly státnímu dozoru. V důsledku docházelo k uskutečňování netransparentních
akvizičních obchodů, omezování informační povinnosti a v mnoha případech i k
protiprávnímu odčerpávání prostředků z mnoha transformovaných fondů.“90 Investiční
fondy využily období od příprav novely do jejího schválení a účinnosti k přeměně na
akciové společnosti, které nepodléhaly dozoru ani nemusely splňovat informační
povinnost a limity pro diverzifikaci. Snaha investičních fondů stihnout přeměnu ještě do
účinnosti novely, tedy schválit přeměnu na valné hromadě a především zapsat změnu do
obchodního rejstříku, pramenila z výše uvedených nových ustanovení a z požadavku
zavedeného novelou, aby přeměnu investičního fondu na jiný podnikatelský subjekt
schválily dvě třetiny hlasů všech akcionářů (do té doby stačila pouze nadpoloviční část
hlasů přítomných na valné hromadě). Novela rovněž zavedla kompenzaci pro ty
Českou republiku z důvodu nezabránění nezákonné transakci, jednání u soudu bylo však naposledy
odročeno na 29. června 2004. U investiční společnosti AKRO se také setkáme v domácí historii s druhým
případem souvisejícím s depozitářem. Depozitářem společnosti po Plzeňské bance byla Union banka,
která však rovněž skončila v konkurzu a došlo tak k zániku depozitářské smlouvy. Novela ZISIF z roku
1996 ustanovila sankci za to, když tímto způsobem zanikne depozitářská smlouva, a to tak, že
ministerstvo financí odejme investiční společnosti (příp. investičnímu fondu) povolení k činnosti, pokud
investiční společnost neuzavře do jednoho měsíce smlouvu novou. Společnost AKRO takto neučinila a
Komise pro cenné papíry (na kterou přešel dohled nad subjekty na kapitálovém trhu z ministerstva financí
v roce 1998) s ní zahájila správní řízení. Přijaté předběžné opatření však bylo zrušeno (1.7.2003), když
AKRO uzavřela novou depozitářskou smlouvu s bankou Commerzbank AG pobočka Praha. Nakonec tak
k prvnímu případu odebrání povolení z důvodu absence depozitářské smlouvy nedošlo, přestože lhůty
dodrženy nebyly – nutno však dodat, že zrušení opatření ze strany Komise pro cenné papíry bylo jistě
v zájmu podílníků. Více informací je dostupných na http://www.akro.cz; Komise pro cenné papíry
(2004): Kauza AKRO (C.S. Fondy), Praha, 1.4.2004, http://www.sec.cz.
89
Přes požadavky některých subjektů (investičních fondů) se nepodařilo prosadit umožnění přeměny
investičních fondů na otevřené podílové fondy.
90
Komise pro cenné papíry (2003a).
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akcionáře investičního fondu, kteří s přeměnou nesouhlasí – fond má povinnost
odkoupit akcie od takového akcionáře za „částku odpovídající výši čistého obchodního
jmění investičního fondu připadající na odkoupené akcie“. Investiční fondy
zdůvodňovaly snahu vymanit se regulaci přílišnými omezeními, které by jim
nedovolovaly zvyšovat podíly ve společnostech, kde by je postavení minoritních
akcionářů přivedlo do situace poškozující jejich vlastní akcionáře (viz konflikt rolí
subjektů kolektivního investování po kupónové privatizaci popsaný v kapitole 2.3.2).
Možnost získávat větší než v ZISIF povolené podíly na jedné společnosti (tedy větší než
20 %) měla přeměněným fondům pomoci k lepšímu „manažerskému“ řízení portfolia (i
k většímu tlaku např. při rozdělování zisků vlastněných společností). Jako další výhody
pak byly často uváděny možnosti vydávat dluhopisy a používat úvěrů jako zdrojů
financování a konečně i možnost přestěhovat své sídlo do jurisdikce s příznivějším
daňovým režimem. Argumenty pro transformaci, hlavně z úst majoritních vlastníků
fondů, však později byly lehce vyvráceny realitou, kdy se prokázaly oportunistické
zájmy těchto majoritních akcionářů. To ilustruje např. i vývoj diskontů, odrážejících
mimo jiné důvěru investorů, u transformovaných fondů, u kterých pokračoval rostoucí
trend, v kontrastu k diskontům u investičních fondů, kde v průběhu času docházelo
k mírnému poklesu (a u speciální skupiny investičních fondů založených bankami
k poklesu velmi výraznému viz. The World Bank (1999), Kočenda et al. (1999)91).
Počet fondů, které se transformovaly, udávají různé zdroje jinak. Světová banka
ve své studii uvádí, že k transformaci došlo od roku 1994 do roku 1996 u 97 fondů,
z toho 88 fondů dokončilo transformaci do účinnosti novely ZISIF, tedy do 30.6.1996
(celkem 77 fondů provedlo transformaci v první polovině roku 1996). Do konce roku
1997 podle této studie změnilo předmět podnikání 126 investičních fondů92. Studie
Kotrba – Kočenda – Hanousek uvádí, že do konce roku 1996 bylo transformováno
celkem 28 % investičních fondů z první vlny kupónové privatizace a 21 % fondů
z druhé vlny93. To by celkem odpovídalo 148 (74+74) fondům. Toto číslo lépe odpovídá
i údajům v tabulce 2.5., které vycházejí z dat z Komise pro cenné papíry. Podle údajů ze
Střediska cenných papírů zpracovaných v článku Babický – Drahotský (1997) došlo
91

Kočenda, E., Hanousek, J., and Kotrba, J. (1999): The Governance of Privatization Funds in the Czech
Republic," in: M. Simoneti, S. Estrin and A. Bohm, (eds.) The Governance of Privatization Funds:
Experiences of the Czech Republic, Poland and Slovenia, Edward Elgar, London, 7-43. citovaný
v Richter (2002) i The World Bank (1999).
92
The World Bank (1999), cit. zdroj Komise pro cenné papíry.
93
Viz. poznámka č. 91.
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k transformaci v roce 1996 (do listopadu 1996) u 113 investičních fondů, z toho 83
z nich stihlo zapsat změny i do obchodního rejstříku do účinnosti novely ZISIF, zbylých
30 až po 1.7.199694.
Není pochyb, že transformace byla výhodnější z hlediska transformované
společnosti a už méně výhodná z hlediska drobných investorů. Paradoxně totiž přispěly
nové zákony, jejichž cílem byla větší ochrana minoritních akcionářů, k dalšímu
prohloubení jejich neadekvátního a zneužívaného postavení. Hlavním důvodem, který
k tomu přispěl, bylo ustanovení novely ZISIF a postup ministerstva financí, kterým byla
transformovaným

fondům

odebrána

veřejná

obchodovatelnost.

Veřejná

obchodovatelnost byla transformovaným fondům odebrána na základě § 7 odst. 4
ZISIF, který doslova říká: „Akcie investičních fondů jsou veřejně obchodovatelné.“
Postup ministerstva financí byl nesprávný z toho důvodu, že investiční fondy, které se
přeměnily do 1.července 1996, nezískaly veřejnou obchodovatelnost na základě tohoto
ustanovení, ale na základě § 72 zákona o cenných papírech95 a nemohla jim být tedy
odebrána po přeměně z investičního fondu na jiný podnikatelský subjekt.
Veřejná obchodovatelnost byla pro drobné investory klíčová ze dvou důvodů.
Prvním z nich je možnost vystoupení z investice formou prodeje na sekundárním trhu.
Ztráta veřejné obchodovatelnosti uvěznila drobné investory v holdinzích bez možnosti
jakékoli kontroly nad činností holdingu a pouze s minimální šancí přesunout své
investice ven z fondu. Druhým z nich je druhotná ztráta informační povinnosti. Nejenže
se transformované holdingy vyhnuly informační povinnosti dané v ZISIF, ale ztrátou
veřejné obchodovatelnosti se vyhnuly informační povinnosti požadované zákonem o
cenných papírech a novým ustanovením obchodního zákoníku (viz např. povinný odkup
podle § 183b a oznamovací povinnost podle § 183d). Až o několik let později, v letech
1998 a 1999, kdy začala působit Komise pro cenné papíry, byla k dispozici stanoviska a
rozhodnutí soudů, které jednak odmítaly odebrání veřejné obchodovatelnosti
transformovaných fondů96, ale rovněž označily za nedovolenou i samotnou transformaci
94

Změnu předmětu podnikání zvolily i některé investiční společnosti (k 29.7.1996 se transformovalo 5
investičních společností – viz. Mladá fronta DNES, Téměř šedesát fondů již dokončilo svoji transformaci,
8.8.1996).
95
Zákon č. 591/1992 Sb.
96
Viz. např. stanovisko Komise pro cenné papíry: Investiční fondy transformované na holdingy před 1.
červencem 1996, a zapsané do obchodního rejstříku po 1. červenci 1996 a veřejná obchodovatelnost
jejich akcií, 11.1.1999, které shrnuje situace u transformovaných fondů (změna předmětu podnikání
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investičních fondů. Samotná zákonnost přeměn byla napadena z toho titulu, že
investiční fondy mají výlučnost činnosti podnikání danou ZISIF97, a že na činnost
investičního fondu (a povinnosti vůči akcionářům) se rovněž vztahují ustanovení statutu
fondu. K těmto dvěma problémům se přidal i třetí, který zpochybňoval odkup akcií od
těch akcionářů investičních fondů, kteří s přeměnou nesouhlasili. V praxi se objevilo
několik postupů: odkupy zavedené až novelizací byly prováděny jen tam, kde
k přeměně (rozhodnutí valné hromady a zápis do obchodního rejstříku) došlo po
1.7.1996, jinde tam, kde došlo pouze k zápisu o přeměně do obchodního rejstříku po
1.7.1996, někde byl odkup prováděn u všech akcionářů, kteří o něj požádali, jinde jen u
těch, kteří byli proti přeměně a hlasovali tak na valné hromadě.
Právní problémy s transformací fondů nebyly nikdy důsledně vyřešeny ani
posuzovány. Ojedinělé rozsudky nijak neovlivnily přeměny a změny u dalších fondů.
Sami majoritní akcionáři transformovaných fondů nikdy např. o navrácení veřejné
obchodovatelnosti neusilovali a minoritní akcionáři většinou nestihli uplatňovat a
domáhat se svých práv v zákonných lhůtách. Samotný vznik Komise pro cenné papíry a
zahájení její činnosti v dubnu 1998 také neměl větší vliv na komplexní řešení
transformací. Komise pro cenné papíry se věnovala přelicencování subjektů na
kapitálovém trhu a případná stanoviska a opatření k transformaci nikdy nepoužila
plošně na všechny relevantní subjekty.

2.3.5. Standardní prostředí pro kolektivní investování, vývoj v letech 1998 –
2003
Období před rokem 1997 či spíše rokem 1998, kdy bylo přistoupeno
k rozsáhlejší rekodifikaci předpisů z kapitálového trhu s cílem posílení důvěry
v kapitálový trh, lze nazvat černým obdobím pro kolektivní investování a hlavně pro
drobné investory. Od druhé poloviny roku 1996 však můžeme nalézt některé pozitivní
prvky, které alespoň částečně přispěly k posílení důvěry v sektor kolektivního
investování a v ochranu vykonávanou státní regulací a dohledem. Příkladem je použití
institutu nucené správy, první nucená správa byla zavedena v listopadu roku 1996

zapsaná do obchodního rejstříku před 1.7.1996 a po tomto datu, veřejná obchodovatelnost získaná podle §
7 odst. 4 ZISIF a podle § 72 obchodního zákoníku, atd.).
97
Viz. ZISIF § 2 (před novelou z roku 1996, resp. § 3 po novele).
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v investičním fondu Trend VIF, následovaly Česká národní investiční společnost a
investiční fondy AGB IF II a Mercia.
Další mezník ve vývoji regulace kolektivního investování představuje rok 1998,
kdy začala působit Komise pro cenné papíry, jako regulační orgán nad subjekty
působící na kapitálovém trhu. Ve stejném roce došlo rovněž k důležité novelizaci
zákona o investičních společnostech a investičních fondech. Jejími základními
inovacemi byly nové limity pro diverzifikaci, ale především povinná přeměna
investičních fondů a uzavřených podílových fondů na otevřené podílové fondy. V roce
1999 přistoupila Komise pro cenné papíry k přelicencování většiny subjektů
z kapitálového trhu, čímž došlo k výraznému snížení počtu subjektů na trhu a snížil se
počet takových společností, které nedokázaly vyhovět zákonným požadavkům a
regulaci98. V roce 2000 došlo k novelizacím klíčových zákonů z finančního trhu např.
zákona o cenných papírech, zákona o bankách apod. Na kapitálovém trhu došlo
především k rozšíření požadavků na informační povinnost emitentů cenných papírů a
k přísnějším požadavkům na obchodování s cennými papíry na sekundárních trzích99.
V důsledku toho došlo k masivnímu vyřazování nelikvidních akcií či akcií s nízkou
rozptýleností mezi drobné investory z Burzy cenných papírů Praha a RM-Systému.
Následkem pro subjekty kolektivního investování bylo prohloubení nelikvidních částí
portfolií.
Do zákonů z finančního trhu byly zaimplementovány instituty tzv. evropských
pasů, které jsou předpokladem pro integraci finančního trhu v Evropské unii, ale
především bylo ve větší míře dovoleno zahraničním subjektům poskytovat své služby
na území České republiky. V roce 1999 bylo liberalizováno nabývání zahraničních
98

V sektoru kolektivního investování bylo přelicencování prováděnou pouze u investičních společností a
podílových fondů. Investiční fondy nebyly z důvodu již probíhajících správních řízení v důsledku otvírání
fondů (viz. kapitola 2.3.5.1).
99
Viz. § 72 zákona o cenných papírech, podle kterého musí např. tržní kapitalizace akcií přijatých
k veřejnému obchodování (tzv. registrovaný cenný papír, dříve veřejně obchodovatelný cenný papír)
dosahovat minimálně 1 mil. EUR a tzv. free float, tedy rozptýlenost mezi veřejnost musí dosáhnout
alespoň 25 % z jmenovité hodnoty všech akcií. Tyto dva požadavky byly nejčastější příčinou vyřazení
akcií z obchodování na BCPP a RM-Systému. Mezi další prvky nové úpravy lze jmenovat např. zavedení
systému odškodnění zákazníků obchodníků s cennými papíry, kteří nejsou schopni plnit své závazky,
z Garančního fondu obchodníků s cennými papíry. (Nefunkčnost a problémy Garančního fondu nejsou
obsahem této práce, nicméně můžeme konstatovat, že nastavení této ochrany investorů u nás nefunguje a
ani stát, který má podle zákona o cenných papírech povinnost poskytnou fondu peníze (půjčku), nechce
peníze pro výplatu klientů obchodníků poskytnout. O Garančním fondu a jeho problémech pojednává
např. Dvořák (2003): Ochrana investorů u nás nefunguje.

51

cenných papírů, v roce 2001 byla zavedena regulace zahraničních subjektů kolektivního
investování nabízejících své služby v ČR. Domácím subjektům kolektivního
investování vyvstala konkurence v podobě zahraničních fondů a investičních
společností.
Významné změny pro sektor kolektivního investování pak přinesly až roky 2003
a 2004. Na konci roku 2003 došlo k některým úpravám u výnosových fondů a
především však zákonodárci počátkem roku 2004 konečně vyřešili novelami ZISIF
nejasnosti při otevírání fondů. Samotný rok 2004 je pak důležitý ze dvou hledisek.
Otevřeným podílovým fondům, které se, jak ukáže kapitola IV., staly standardně
fungujícími a rovněž dominantními v sektoru kolektivního investování, se sníží daň
z příjmů z předchozích 15 % na 5 %, čímž se eliminuje nevýhoda domácích subjektů
kolektivního investování vůči zahraničním subjektům i vůči individuálnímu investování
samotnému. Současně se vstupem do Evropské unie nabude 1. května 2004 účinnost
zákon o kolektivním investování, který po čtyřech letech příprav harmonizuje domácí
právo s právem Evropské unie, ale hlavně odstraní mnohé z chyb a ustanovení
vzniklých v rychlosti při „budování kapitalismu“, které bohužel zůstaly v zákoně až do
tohoto období. Novému zákonu o kolektivním investování, jeho přínosům, ale i
nedostatkům je věnována následující kapitola III.

2.3.5.1. Novela zákona z roku 1998, otevírání fondů
Mezi nejdůležitějšími změnami, které přinesla novela ZISIF z roku 1998100,
můžeme uvést následující ustanovení a požadavky. Stejně jako např. později u
obchodníků s cennými papíry (viz. novela zákona o cenných papírech z roku 2000)
došlo k většímu nároku na kapitálové vybavení investičních společností zvýšením
základního kapitálu investiční společnosti na minimálně 20 mil. Kč. Zamezení
poškozování drobných investorů přílišným a ne vždy výhodným (z hlediska objemu,
času, či ceny) obchodováním s cennými papíry v portfoliu fondů mělo přinést omezení
pro investiční společnost a investiční fondy provádět operace s cennými papíry
v portfoliích fondů prostřednictvím majetkově nebo personálně spřízněných osob
(nevztahuje se na depozitáře). Investiční společnosti musejí nově zveřejňovat složení
portfolií podílových fondů ne až od hranice 3 %, ale už při 0,5% podílu na portfoliu.
100

Provedená zákonem č. 124/1998 ze dne 13. května 1998, s účinností ke dni vyhlášení, tj. 8. června
1998.

52

Informační povinnost se rozšířila u vlastníků investiční společnosti, která musí
zveřejňovat akcionáře s více jak 10 % podílem na společnosti.
Patrně nejdůležitější jsou však nové limity umístnění prostředků z portfolia
fondů a pro diverzifikaci. Novela umožnila vznik tzv. fondů fondů, když dovolila
podílovým fondům a investičním fondům nakupovat do portfolia i podílové listy
otevřených podílových fondů (nákup podílových listů uzavřených podílových fondů
novela výslovně zakázala)101. Nejvýznamnější změnou pro diverzifikaci portfolií je
snížení maximálního podílu na společnostech, jejichž cenné papíry má fond v portfoliu.
Původně 20% podíl se snížil na maximálně „11 % z celkové jmenovité hodnoty
cenných papírů jednoho druhu vydaných stejným emitentem“102. Ke stejné redukci
došlo u maximálního podílu všech podílových fondů obhospodařovaných investiční
společností. Dále se tak snížil vliv subjektů kolektivního investování ve vlastněných
společnostech. Upravit složení portfolií podle nových pravidel měly fondy povinnost do
konce roku 2000103.
Kromě těchto ustanovení novela rovněž umožnila vytvoření nových uzavřených
podílových fondů pouze na dobu určitou nepřesahující 10 let a definovala zrušení
otevřeného podílového fondu při vysokém odlivu prostředků z fondu (pokud u něj dojde
k více než 50% snížení podílových listů oproti tříměsíčnímu průměru).
Novela ZISIF měla klíčový vliv na další vývoj celého sektoru kolektivního
investovaní, jeho kultivaci a zlepšení postavení investorů. Novela totiž nově definovala
přeměny investičních fondů a podílových fondů. Nově bylo upraveno splynutí a
sloučení podílových fondů, avšak důležitější jsou nová ustanovení, která:
•

zakazují přeměnu investiční společnosti a investičního fondu na jiný
podnikatelský subjekt,

•

definují přeměnu investičního fondu na otevřený podílový fond,

101

Od roku 1998 u nás vzniklo jen malé množství fondů fondů (většinou investujících do zahraničních
fondů). Fondy nabízely tyto společnosti: od roku 1999 1.IN (nyní ČSOB IS), od roku 2000 SIS (nyní
ISČS) a IKS KB. V současnosti existují již jen poslední dva zmíněné fondy s názvy ISČS Globaltrend
fond fondů a IKS Fond fondů.
102
Viz. § 24 odst. 4 a 5 ZISIF.
103
V původním vládním návrhu novely byl termín 1.7.1999 (tj. 12 měsíců po účinnosti), původní
představa ministerstva byla 3 roky, poslanecké pozměňovací návrhy požadovaly 18 měsíců, naproti tomu
předseda Komise pro cenné papíry prosazoval pouze 6 měsíců (viz. např. Trchová, Š.: Správci se obávají
krátké lhůty, Hospodářské noviny, 1.4.1998).
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•

ustanovují povinnu přeměnu uzavřených podílových fondů a investičních fondů
na otevřené podílové fondy,

•

definují přeměnu ostatních uzavřených fondů a investičních fondů vzniklých
před 8. červnem 1998 na otevřené podílové fondy.104
Zákaz změny činnosti investičních společností a investičních fondů, který byl

problémem v roce 1996, přispěl především ke stabilizaci sektoru a následné přeměny na
otevřené fondy pomohly k větší transparentnosti a hlavně k likviditě investovaných
prostředků, což vedlo k většímu zájmu o investování prostřednictvím subjektů
kolektivního investování. Proces přeměny uzavřených subjektů na otevřené, tzv.
otevírání fondů, je jednou z hlavních determinant vývoje kolektivního investování
v České republice.
Z dnešního pohledu přinesl tento proces, který probíhá až do současnosti – tedy i
šest let po novele ZISIF, impuls pro rozvoj kolektivního investování, ale ukázal i značné
nedostatky v domácí regulaci subjektů kolektivního investování. Spolu s dalším
snížením maximálního podílu společností v portfoliích, tj. se zvýšením diverzifikace,
došlo k posunu role subjektů kolektivního investování směrem k portfoliovým
investorům. Jejich role při řízení společností po kupónové privatizaci tak byla postupně
eliminována. Na snížení akciových podílů měla vliv i nutnost zlikvidnit část portfolia
pro případné odkupy po otevření105. To rovněž nutilo, spolu se snižováním počtu
veřejně obchodovatelných akcií, k přikládání větší váhy zahraničním trhům. Vstup na
zahraniční trhy byl jednoznačně pozitivní, neboť umožnil zvýšit diverzifikaci portfolií
fondů.
Novela definovala povinné přeměny uzavřených subjektů, pokud bude splněna
jedna ze dvou podmínek týkajících se ceny (diskontu) a likvidity. K povinnému otevření
104

Viz. ZISIF § 35i; § 35j; § 35k; § 35l.
Z toho měli mít největší přínos obchodníci s cennými papíry, kteří by odkupy akciových částí
realizovali. V této souvislosti byly sledovány různé lobbyistické tlaky zástupců těchto firem. Nutnost
udržovat větší likvidní polštář však vyvolávala jiné obavy, a sice, že výrazný nárůst nabídky akcií sníží
cenu těchto akcií a dojde tak k narušení fungování trhu vlivem vnějšího (regulatorního) zásahu. Narušení
fungování kapitálového trhu v ČR na konci devadesátých let však nemohlo být způsobeno touto jedinou
změnou. Problémy kapitálového trhu byly mnohem širší a právě otevření fondů mělo odstranit některé
nedostatky uměle vytvořeného trhu v době kupónové privatizace. V této souvislosti musíme rovněž
konstatovat, že akciové podíly ve fondech byly již nižší, např. článek K obávané destrukci trhu nedošlo,
Hospodářské noviny, 15.12.1999; uvádí, že akciové podíly fondů, u kterých se očekává otevření do šesti
měsíců mají v akciích alokováno 15 % majetku, v průměru pak je v akciích 26 % z portfolií.
105
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má dojít, pokud průměrná hodnota posledních 18 diskontů přesáhne určitou hranici,
zpřísňovanou postupně od platnosti novely. Po prvních 12 měsíců je nařízena přeměna,
pokud průměrný diskont překročí 40 %, dalších 9 měsíců určuje povinnost přeměny
hranice 30 %. Po 21 měsících je přeměna povinná, pokud průměr 12 posledních
diskontů přesáhne 20 %. Podmínka likvidity pro přeměnu fondu je splněna, pokud
nebude s podílovými listy uzavřeného podílového fondu a akciemi investičního fondu
obchodováno na veřejném trhu déle než 20 pracovních dnů.
Novela kromě výše uvedených podmínek otevření fondů stanovila i konečné
datum, do kterého se všechny uzavřené subjekty vzniklé před účinností novely, v praxi
to znamenalo především fondy vzniklé v průběhu kupónové privatizace, musejí otevřít.
Konečným termínem pro fondy, které se neotevřou dobrovolně nebo povinnou
přeměnou do konce roku 2000, bylo stanoveno datum 31. prosince 2002 (jinak bude
fondu odňato povolení k činnosti, resp. investiční společnosti povolení k vytvoření
podílového fondu). Z hlediska ceny, či hodnoty, kterou stávající podílníci a akcionáři
uzavřených subjektů získají, lze kladně hodnotit datum, do kdy budou muset být fondy
přeměněny, a další „pojistku“ sloužící k zabránění odlivu prostředků z fondů – srážky
uplatňované při odkupu. Kvůli obavám z vysokého odlivu prostředků z otevřených
fondů mohly otevírané investiční fondy a uzavřené fondy uplatňovat po dobu dvou let
od otevření zvláštní srážku, která nesměla být v prvním roce vyšší než 20 %, v druhém
než 10 %. Situace při otevírání fondů však většinou ukázala, že obavy o vysoké odlivy
se nepotvrdily106. V zájmu podílníků otevřených fondů bylo prosazeno, aby tato srážka
při

odkupech

připadla

otevřeným podílovým fondům a nikoli investičním

společnostem107 (či jiným subjektům). Významný vliv na přijetí tohoto ustanovení měla
samoregulační instituce Unie investičních společností České republiky.
Největším problémem při přeměně fondů bylo otevírání investičních fondů, kde
jde o změnu právního postavení. Investiční fond má právní subjektivitu a přechází na
subjekt, který ji nemá; u uzavřeného podílového fondu jde jen o změnu statutu. Otázky,
106

Po skončení období po které se uplatňovala srážka se sice vždy zvýšil odliv prostředků z fondů, ovšem
nemělo to zásadní vliv na fondy. V současnosti se většinou uplatňuje období, po které je srážka
uplatňována, v délce 6 měsíců a srážka obvykle dosahuje maximálně 5 – 6 % z hodnoty podílových listů.
(Komise pro cenné papíry, která povolovala přeměnu, doporučovala výši srážky od 2 % do 8 %
v závislosti na likviditě aktiv ve fondu.)
107
V případě „klasické“ srážky při odkupu, definované ve statutu fondu, je tato srážka příjmem investiční
společnosti – viz. § 13 ZISIF.
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které při procesu otevírání vyvstaly, a které byly důvodem pro prodlužování konečné
doby do otevření všech fondů až do současnosti, jsou:
•

dochází ke zrušení investičního fondu s likvidací nebo bez likvidace?

•

na koho přecházejí závazky investičního fondu po přeměně na podílový fond?
Otázka, zda dochází ke zrušení investičního fondu s likvidací či bez likvidace je,

kromě jiných aspektů (např. daňových) okrajového zájmu, rovněž spjata s problémem
přechodu závazků z fondů a jeho akcionářů na jeho právní nástupce, v tomto případě
podílový fond a podílníky. Proces otevírání byl narušen množstvím žalob na rozhodnutí
valné hromady, výmaz investičních fondů z obchodního rejstříku, aj., neboť dikce
ZISIF, resp. § 35j ZISIF zapomíná na vypořádání závazků, resp. říká, že musí dojít ke
splnění všech závazků – hovoří se zde pouze o majetku investičního fondu: „majetek
investičního fondu přechází na podílníky otevřeného podílového fondu a stává se jejich
společným majetkem“. V praxi je však často nemožné, aby byly všechny závazky
investičního fondu splněny do data výmazu z obchodního rejstříku, tím spíše, že ani
nemusí být v tento okamžik známé. Důvodem žalob na přeměnu fondů jsou obavy
minoritních akcionářů108, že případné nevyřešené závazky by mohly být vymáhány na
jednotlivých podílnících otevřených fondů.
Právní rozbor situace uvádí dvě stanoviska Komise pro cenné papíry zveřejněná
v roce 1999109 pro vyjasnění některých sporných ustanovení ZISIF a v roce 2001110 jako
odpověď na přetrvávající žaloby na přeměny fondů a na rozsudek soudu první instance
ve prospěch žalobce na neplatnost rozhodnutí valné hromady111. V obou případech bylo
vyjádřeno takové stanovisko, že v případě přeměny investičních fondů dochází ke
zrušení bez likvidace (obchodní zákoník ustanovuje v § 70, že bude provedena
likvidace, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak, a tím je v tomto případě právě ZISIF §
35j). Shodně také zhodnocují případné řešení vymáhání závazků tak, že případný
závazek bude uhrazen na vrub majetku v podílovém fondu, čímž dojde ke snížení
hodnoty majetku ve fondu a tím i k proporcionálnímu snížení hodnoty připadajícímu na
108

Resp. pana J. Vokrouhleckého, který podal desítky žalob na přeměnu fondů. Podle článku Choděra,
B.: UNIS: Vokrouhleckého žaloby blokují miliardy korun, Právo, 22.03.2001; se žaloby tohoto
minoritního akcionáře týkaly fondů s majetkem ve výši 12 mld. Kč a 328 tis. akcionáři.
109
Komise pro cenné papíry (1999).
110
Komise pro cenné papíry (2001a).
111
Jednalo se o Rentiérský investiční fond. Rozsudek vydal Krajský obchodní soud v Praze v prosinci
2000 (viz. např. Klein, K.: Zpět k dinosaurům, Euro, 11.12.2000). Rozsudek byl po odvolání RIF a
přezkoumání Vrchním soudem a později i Nejvyšším soudem zrušen (o dva roky později – viz. např.
Soud zamítl žalobu proti otevírání fondů, Hospodářské noviny, 30.4.2002).
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podílový list a podíl jednotlivých podílníků. Má tak být dosaženo stejného výsledku,
jako když u obchodní společnosti dojde k likvidaci a na případném akcionáři může být
v budoucnu vymáhán závazek až do výše vyplaceného likvidačního zůstatku.
Velmi paternalistický přístup zaujala Komise pro cenné papíry při řešení veřejné
obchodovatelnosti akcií investičních fondů, kterým je (většinou žalobami a dlouhými
soudními procesy) bráněno v otevření. Komise totiž neumožnila obchodování na trzích,
čímž zmrazila peníze investorům v investičních fondech, z toho důvodu, že by se mohli
akcionáři „stát obětí spekulací, dezinformací, panických nálad či nejrůznějších
manipulací“, což by mohlo způsobit „vážné škody na straně zejména nekvalifikovaných
investorů“112. Lze jistě připustit nutnost pozastavení obchodování ve zvláštních
případech, kdy by mohlo dojít k poškození některých účastníků trhu, např. při výskytu
nových neveřejných informací, apod. Tento přístup, kdy je důvodem pouze možnost, že
se nekvalifikovaní investoři stanou obětí spekulací a dezinformací, je však podle mého
názoru až za hranicí, kdy by měl regulátor přistoupit k omezení obchodovatelnosti,
zvláště, když jedním z úkolů je zvyšovat informovanost a kvalifikaci investorů. Tímto
sice vyřešila důsledek, tj. investoři „neztratí“ při případném nevýhodném prodeji akcií,
ale nikoli příčinu, tj. nízkou kvalifikaci a znalosti investorů z oblasti kapitálového trhu.
Zveřejněná stanoviska Komise pro cenné papíry však v procesu investičním
fondům příliš nepomohla. Sice definovala ideální stav, který však nepomohl při
rozhodování soudů. Došlo k přeměnám většiny investičních fondů, přesto mnoho
akcionářů zůstávalo uvězněno ve fondech, jejichž akcie se obchodovaly s vysokým
diskontem113 či u nichž bylo obchodování pozastaveno. Problémy s přeměnami se táhly
až do roku 2003, kdy se v souvislosti s dalším kontroverzním rozsudkem soudu (viz
následující odstavec) zákonodárci konečně (po pěti letech) rozhoupali k novelizování
ZISIF, jež by vyřešilo procesy přeměn114. Mezitím musel být v roce 2002 při novelizaci

112

Citováno z Komise pro cenné papíry (2001a, str. 5).
Viz. Jakub (2001).
114
Po přelicencování v letech 1999, kdy muselo svoji činnost ukončit množství investičních fondů díle
klesal význam investičních fondů a rostl význam otevřených podílových fondů. O tom svědčí i
následující vybraná čísla: V roce 1999 se na BCPP obchodovaly akcie 30 investičních fondů, v roce 2000
již jen 18 fondů, o rok později 7, v roce 2002 odešel z burzy i poslední investiční fond IF Bohatství. Na
RM-Systému v roce 1998 činil podíl obchodů s akciemi fondů 16 %, v roce 1999, kdy docházelo k
mnoha změnám u fondů z 33 %. V roce 2000 byl již podíl opět pouze 11%. Za rok 2003 poklesla tržní
kapitalizace investičních fondů na RM-Systému z 3,7 mld. Kč na pouhých 123 mil. Kč, tedy o více jak 95
%.
113
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zákona o Komisi pro cenné papíry posunut termín pro konečnou přeměnu fondů
vzniklých před novelou ZISIF z roku 1998. Posunutí bylo důležité proto, aby nemusely
být fondy zrušeny likvidací, která by pro akcionáře, resp. pozdější podílníky, byla méně
výhodná. Nově byl termín posunut až na konec roku 2003. O odložení rozhoduje
Komise na žádost fondu a vyhoví jí, pokud to bude v zájmu podílníků.
Kromě výše zmíněného rozsudku vyvolal velké ohlasy i rozsudek nejvyšší
Vrchního soudu v Praze v říjnu roku 2003, který zrušil výmaz investičního fondu Zlatý
investiční fond Kvanto, ke kterému došlo 8. listopadu 2002. Otevřený podílový fond
ČSOB Kvanto kombinovaný byl tak již více než rok spravován investiční společností,
probíhaly u něj standardní prodeje a odkupy, apod. Po počátečním ukončení
obchodování se rozvinuly veliké obavy z toho, že i jiné případy by mohly být
posuzovány podle tohoto rozsudku, a nikdo stejně jako u Rentiérského IF nevěděl, jak
se bude postupovat. Někteří původní akcionáři z fondů již odešli, u fondů došlo k fúzím,
a dalším změnám, apod. Ani zástupci zúčastněných institucí nevěděli, jak by se mělo
dále postupovat115. Představitelé Unie investičních společností poukazovali na právní
vakuum, které musí vyplnit stát, tj. přijmout taková opatření, konkrétně změnu ZISIF,
která poskytnou řešení nastalé situace116. Zajímavá byla reakce Komise pro cenné
papíry. Její vyjádření neukazovalo žádný náznak regulatorní činnosti. Komise pouze
ujistila, že považuje proces otevírání fondů za klíčový pro fungování kapitálových trhů
v České republice a své konečné stanovisko shrnula do věty: „Pro KCP je přijatelné
takové řešení, které bude v souladu s principy ochrany investorů a rozvojem
kapitálového trhu.“117 Konkrétnější vyjádření Komise neposkytla a podle mého názoru
tím opět nedostála svému účelu.
Reakcí zákonodárců118 byly dvě úpravy ZISIF, které definovaly přechod
závazků z otevíraných investičních fondů. První novela119 přinesla dvě změny: první
115

Z Unie investičních společností se nastalá nejistota o budoucím stavu (reakci na rozsudek) týkala
těchto fondů: Živnobanka - Obligační fond, ISČS Výnosový, ISČS Fond řízených výnosů, ISČS
Sporomix 3, ISČS Sporomix 5, IKS Globální OPF, ČSOB Fond stability, 1.IN - Křišťálový fond, 1.IN Fond bohatství. Zdroj: dotazy autora u investičních společností v týdnu od 8. do 12. 12. 2003.
116
Rozhovor s generálním manažerem Unie investičních společností M. Hanzlíkem, viz. Dvořák. V.:
Kolaps investování do fondů?, http://fincentrum.idnes.cz, 15.12.2003.
117
Viz. Tisková zpráva Komise pro cenné papíry: Vyjádření Komise pro cenné papíry ke zrušení výmazu
Zlatého investičního fondu Kvanto, a.s. z obchodního rejstříku, 11.12.2003.
118
Nutnou dodat, že značně podnícenou snahou zúčastněných stran např. Unie investičních společností a
Komisí pro cenné papíry.
119
Provedená zákonem č. 39/2004 ze dne 17. prosince 2003, s účinností k 5. únoru 2004.
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bylo další prodloužení konečné přeměny všech fondů do konce roku 2004. Druhou a
podstatně významnější z hlediska přeměn investičních fondů byl nový odstavec, který
ustanovil, že podílníci přeměněných fondů neručí za závazky investičního fondu, které
nebyly vypořádány do výmazu investičního fondu z obchodního rejstříku120, přičemž
upravil jejich vypořádání shodně s názorem Komise pro cenné papíry citovaným výše.
Následující novela121 ošetřovala právě ty případy, kdy soud zrušil rozhodnutí o výmazu
investičního fondu z obchodního rejstříku. Podle novely ZISIF již nelze toto rozhodnutí
zpochybnit a tento postup bude uplatňován i u fondů, kde řízení o výmazu z obchodního
rejstříku započala již v minulosti122. Tímto by již měla skončit éra privatizačních fondů
a v následujícím období by mělo mít prostředí pro kolektivní investování již standardní
podobu, bez defektů z dob kupónové privatizace.

2.3.5.2. Regulace zahraničních subjektů kolektivního investování působících
v ČR
Do roku 2001, kdy nabyla účinnost novela zákona o investičních společnostech
a investičních fondech123, nebylo působení zahraničních subjektů kolektivního
investování v České republice nijak regulováno. Novela tedy nově upravila působení
zahraničních subjektů u nás a s odkladem účinnosti ke dni vstupu České republiky do
Evropské unie definovala činnost subjektů kolektivního investování v rámci jednotného
trhu EU. Tuto oblast v sektoru kolektivního investování řeší směrnice Evropské unie č.
85/611/EHS124 a ZISIF nově upravoval uznávání zahraničních osob splňujících
podmínky zmíněné směrnice z jiného členského státu a podnikání domácích
investičních společností splňujících požadavky v jiných členských státech. Tato
ustanovení však nebyla příliš harmonizační, poskytovala jen hrubou kostru toho, co
120

Nový § 35l odst. 3 ZISIF zní: Podílníci otevřeného podílového fondu, který vznikl přeměnou z
investičního fondu podle odstavce 1, neručí za případné závazky investičního fondu, které nebyly
vypořádány do výmazu investičního fondu z obchodního rejstříku nebo za závazky investičního fondu,
které vznikly před touto přeměnou a objeví se v budoucnu. Za tyto závazky ručí investiční společnost,
která přeměněný otevřený podílový fond obhospodařuje, a tyto závazky zahrne do majetku příslušného
podílového fondu.
121
Provedená zákonem č. 102/2004 ze dne 11. února 2004, s účinností k 5. březnu 2004.
122
Nový § 35j odst. 10 ZISIF zní: Pokud rozhodnutí o odnětí povolení k činnosti investičního fondu a
rozhodnutí o udělení povolení k vydávání podílových listů za účelem vytvoření otevřeného podílového
fondu (§ 35j) nabudou právní moci, nastávají účinky přeměny investičního fondu na otevřený podílový
fond dnem, kdy je investičnímu fondu doručeno rozhodnutí soudu, kterým se povoluje výmaz. Z důvodu
ochrany práv podílníků tuto přeměnu nelze zpochybnit. Ustanovení předchozí věty se použije i na řízení
započatá přede dnem účinnosti tohoto zákona.
123
Provedená zákonem č. 362/2000 ze dne 23. října 2000.
124
Směrnice Rady 85/611/EHS ze dne 20. prosince 1985 o koordinaci právních a správních předpisů
týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů.
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směrnice požadovala. Nový zákon o kolektivním investování, který tato ustanovení
nahradil, již harmonizoval domácí právo s právem v EU v dostatečné míře i
s přihlédnutím na novelizace směrnice 85/611/EHS. Proto se touto částí zatím
nebudeme zabývat, je jí věnována následující kapitola III.
Ani v případě ustanovení, která regulovala působení zahraničních subjektů u
nás, nebyl zákon příliš obsáhlý. Nejzávažnějším nedostatkem nové úpravy bylo patrně
omezení některých subjektů, jež sice např. zajišťovaly větší míru diverzifikace či
(kreditní) kvalitu nástrojů v portfoliích, avšak přesto jim nebylo dovoleno na našem
území veřejně nabízet cenné papíry. Zahraniční subjekty mohou u nás podnikat buď
zřízením pobočky, nebo prostřednictvím jiných subjektů, většinou obchodníků
s cennými papíry či bankami – všechny zahraniční osoby musejí mít povolení od
Komise pro cenné papíry125. Jde pouze o otevřené subjekty kolektivního investování,
které musí zajistit možnost zpětného odkupu pro domácí investory. Kromě toho musí
splňovat informační povinnosti (např. zveřejňování statutu v českém jazyce, výročních
zpráv, apod.) a požadavky na odbornou péči a ochranu investorů. Komise pro cenné
papíry může v míře, v jaké zahraniční subjekty působí v ČR, vykonávat dozor podle
ZISIF.
Komise pro cenné papíry tedy začala vydávat povolení (přechodné období činilo
1 rok) k veřejné nabídce cenných papírů. Problémem, o kterém jsem se zmiňoval, bylo
ustanovení, podle kterého muselo být portfolio fondů investováno „převážně do
cenných papírů obchodovaných na veřejných trzích zemí OECD“126. Diskvalifikovány
tak byly některé velmi kvalitně diverzifikované fondy investující např. do trhů z Asie
(Čína, Indie) a fondy, které nakupovaly nástroje od emitentů s vysokými ratingy (leckdy
vyššími než má Česká republika; to platí i v případě jednotlivých nástrojů, tj. ne jen
rating státu či emitenta), které však nebyly cennými papíry. Takto se k nám nedostalo
velké množství fondů peněžního trhu z rozvinutých trhů denominovaných v USD, EUR
či GBP. Přes tyto nedostatky se u nás nabídka investičních příležitostí výrazně
rozšířila.127 Zahraniční subjekty rovněž začaly s rostoucí důvěrou investorů v kolektivní
investování (posílenou hlavně regulatorními změnami a pozitivním vývojem v tomto
125

Všechny subjekty musejí rovněž mít příslušné povolení v domovském státě od domácího regulátora.
Viz. § 35n odst. 5 písm. b.
127
Investoři mohli i tak investovat do fondů, které neměly povolení k veřejné nabídce v ČR. Stačilo
z vlastního podnětu oslovit příslušnou společnost či banku a obchod mohl být zrealizován.
126
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sektoru) masověji nabízet své fondy u nás – i přes časovou a administrativní náročnost.
Začaly rovněž vznikat zahraniční fondy, které byly přímo vytvořené pro distribuci
v České republice. Jejich výhodou bylo především jednodušší povolovací řízení
v jiných státech (většinou to byly Státy s liberálním přístupem např. Lucembursko,
Irsko) a hlavně příznivější daňový režim. Oproti domácím fondům, které platily daň
z příjmu ve výši 15 %128, byly zahraniční subjekty často zatíženy zdaněním blízkým
nule. Na tomto místě můžeme uvést ještě to, že zahraničním subjektům kolektivního
investování bylo sice dovoleno působit na území České republiky i bez založení
organizační složky, ale nebyla již dána domácím subjektům možnost za stejných
podmínek působit v zahraničí. Chybějící reciprocitu odstraňuje až nový zákon o
kolektivním investování. Seznam zahraničních subjektů působících v České republice je
uveden v příloze č. 2.

2.3.5.3. Změny přijaté v roce 2003, restrikce výnosových fondů
Posledními výraznými změnami, které byly přijaty před účinností nového
zákona o kolektivním investování, jsou novely ZISIF a zákona o dani z přidané
hodnoty, které obě měly výrazný vliv na sektor kolektivního investování, především na
aktiva ve fondech. V obou případech jde primárně o výnosové fondy, které využívali
především firemní investoři, neboť do nich mohli umístnit svou přebytečnou likviditu a
dosahovali tak vyšších výnosů než např. v bance. To bylo dáno i tím, že u fondů měly
firmy příznivější daňový režim. Zatímco úroky z bankovních účtů firmy zdaňovaly
příslušnou sazbou daně z příjmů (31 %), na výnosy u fondů byla uplatňována pouze
15% srážková daň. Novela ZISIF129 totiž zavedla velmi sporné ustanovení, které bylo
de facto pro výnosové fondy likvidační. Většina výnosových fondů totiž vyplácela
výnosy s menší periodou než jeden rok130, což podle nových pravidel nejde131.
Zákonodárci tím odebrali fondům jednu z možností, jak vyplácet podílníkům výnosy na
hospodaření. Novela umožňuje výplatu až po schválení účetní závěrky podílového
fondu valnou hromadou investiční společnosti. Schválení valnou hromadou přináší řadu
komplikací. Výnos, který má být vyplacen investorům, lze určit takřka okamžitě po
128

Snížené z původních 25 %, které i tak byly nižší než u jiných právnických osob.
Provedená zákonem č. 438/2003 ze dne 18. prosince 2003, s účinností od 1. ledna 2004.
130
Výjimkou byly fondy určené pro nadace či pro retailové klienty, jako např. ISČS Bondinvest.
131
Nový § 22 odst. 3 ZISIF zní: Investiční společnost může vyplatit podílníkům podíl na zisku z
hospodaření s majetkem v po dílovém fondu až po schválení řádné účetní závěrky podílového fondu
valnou hromadou investiční společnosti. Zálohy na podíly na zisku z hospodaření s majetkem v
podílovém fondu nesmí investiční společnost vyplácet.
129
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sestavení účetní závěrky, naproti tomu čekání na schválení valnou hromadou může trvat
měsíce. Patrně nelze čekat, že akcionáři investiční společnosti budou svolávat
samostatnou valnou hromadu na schválení účetní závěrky fondů pro výplatu výnosů.
Důležitější však je, že valné hromadě investiční společnosti toto ani věcně nepřísluší neboť nejde o majetek akcionářů investiční společnosti, ale o majetek podílníků.
Ztrátu třinácti miliard korun ve fondech, tedy více než desetinu celkového
objemu majetku v domácích podílových fondech, měla na svědomí novela zákon o dani
z přidané hodnoty. Ta zabránila nefinančním institucím (firmám) investovat relativně
vysoké částky do podílových fondů, neboť jinak by musely krátit nárok na odpočet
DPH na vstupu.
Celou rozsáhlou kapitolu o vývoji regulace kolektivního investování můžeme na
tomto místě uzavřít konstatováním o přípravách a dlouho očekávaném schválení nových
zákonů z kapitálového trhu. Pro nás klíčový zákon o kolektivním investování byl
schválen až těsně před vstupem do Evropské unie. Jeho příprava přitom započala již
v roce 2000. Čtyři roky příprav dovedly Českou republiku k harmonizovanému zákonu
regulujícímu oblast kolektivního investování bez zásadních deformací z dob
transformace na tržní ekonomiku a kupónové privatizace.

2.3.5.4. Vývoj počtu subjektů kolektivního investování v letech 1994 – 2003
Následující tabulka shrnuje vývoj počtu subjektů kolektivního investování
V České republice. V tabulce je dobře patrný například proces transformace
investičních fondů z roku 1996. Transformována byla necelá stovka investičních fondů.
Rovněž je patrný proces přelicencování v roce 1999, kdy došlo k výraznému poklesu
subjektů kolektivního investování (především u investičních společností). Přestože
počet otevřených podílových fondů vykazuje klesající tendenci, je i z této tabulky
patrný přesun orientace na otevřené subjekty, tak jak je to vidět i u rozvinutých zemí.
Důležitým faktorem, který je v současnosti velmi aktuální, je proces konsolidace.
Dochází ke snižování počtu subjektů, většinou slučováním a různými přeměnami
v rámci investičních společností. Konečně je z tabulky patrné rozšíření zahraničních
subjektů kolektivního investování v České republice (před rokem 2001 nebyly
zahraniční subjekty nijak regulovány, tedy ani nijak evidovány).
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Ke konci prvního čtvrtletí roku 2004 u nás aktivně působilo pouze 14132
domácích investičních společností, které obhospodařovaly 66 otevřených podílových
fondů, a 4 investiční fondy133. Počet zahraničních osob kolektivního investování dosáhl
50 a tyto osoby u nás nabízejí 766 fondů.134
Tabulka 2.5.: Vývoj počtu subjektů kolektivního investování
1994 1995 1996 1997 19981 19992 20002 20012 20022 20032
Investiční
105
85
74
63
52
280 258 173 117
84
fondy
(55)
(52)
(54)
(55)
(48)
Investiční
79
71
65
60
54
158 159 153 117
99
společnosti
(27)
(35)
(41)
(41)
(39)
Podílové
275 272 296 233
184
124
94
92
92
66
fondy
Uzavřené
n/a
164 174
92
47
19
7
4
0
0
podílové fondy
Otevřené
n/a
108 122 141
139
105
87
88
92
66
podílové fondy
Zahraniční
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
209
651
723
fondy/podfondy
1

Bucalossi – Novotná (: rok 1994-1998) neuvádějí zda se jedná o celkový počet, či zda jde jen o aktivní fondy
v závorkách je uveden počet příslušných subjektů v likvidaci či nucené správě
Zdroj: rok 1994-1998: Bucalossi E. – Novotná P. (2001); rok 1999-2003: KCP:
Činnost Komise v závěru roku 1999 (Praha 10.1.2000),
Roční zpráva o situaci na kapitálovém trhu v roce 2000,
Zpráva o situaci na českém kapitálovém trhu za rok 2001,
Kapitálový trh v České republice (Praha 17.9.2003),
Roční zpráva o situaci na kapitálovém trhu v roce 2003; dostupné na http://www.sec.cz
2

132

Z celkem 53 investičních společností je 38 v likvidaci a 1 v nucené správě.
Z celkem 51 investičních fondů je 47 v likvidaci.
134
Zdroj: Komise pro cenné papíry, Čtvrtletní zpráva o situaci na kapitálovém trhu a přijatých opatřeních
za leden - březen 2004, Praha, 17. 5. 2004, dostupné na http://www.sec.cz
133
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III. Právní úprava kolektivního investování v ČR a Evropě
3.1. Důvody pro novou regulaci kolektivního investování, příprava
zákonů z oblasti kapitálových trhů
Chyby a nedostatky zákona o investičních společnostech (ZISIF) byly již
popsány v předešlé kapitole, nyní můžeme pouze některé z nich zopakovat. Z hlediska
vstupu České republiky do Evropské unie byla nejzávažnějším nedostatkem
nekompatibilita s právem EU. Harmonizace podle evropských směrnic tak tvořila
základní kostru nové regulace kolektivního investování. V Evropské unii právě
probíhající proces integrace finančních trhů má velmi závažné dopady na regulaci
celého kapitálového trhu. Dosavadní právní úpravě se vytýkala na straně jedné přílišná
podrobnost, která nenechávala dostatek prostoru jednotlivým stranám a smluvní volnost
(např. obhospodařovatelská smlouva, úplata investiční společnosti, obsah statutu,
apod.), na straně druhé byly v ZISIF některé aspekty definovány příliš vágně, či zde
úprava chyběla úplně. Jedná se například o definování povinností a odpovědnosti
depozitáře, delegaci některých činností na třetí osoby, či používání derivátů). ZISIF také
neumožňoval některé způsoby investování, a to jak z hlediska regulačního, tak
z hlediska investičního. V zákoně totiž chyběla v západních zemích velmi rozšířená
varianta subjektů kolektivního investování, otevřený subjekt s vlastní právní
subjektivitou (např. již zmiňované SICAV fondy). Kromě toho byl příliš striktně
omezen okruh aktiv a nástrojů, do kterých mohly subjekty kolektivního investování
alokovat svá aktiva, čímž se především omezovaly investiční příležitosti pro retailové i
institucionální investory. Můžeme jmenovat např. ze skupiny, která nebyla dosud vůbec
upravena, a to jsou fondy rizikového kapitálu a nemovitostní fondy. ZISIF rovněž
neodrážel poslední trendy v oblasti poskytování služeb na kapitálovém trhu. Jde
zejména o integraci jednotlivých subjektů (kolektivní investování, asset management,
správa individuálních portfolií) s cílem úspory nákladů jak pro poskytovatele služeb, tak
pro investory a rozšíření nabídky investičních nástrojů. Posledním faktorem, který stál
za přípravami nové úpravy, byla i snaha oprostit se v novém zákoně od regulace
poznamenané transformací a chybami, které vedly ke ztrátě důvěry investorů v průběhu
devadesátých let.

64

Nový zákon o kolektivním investování by tak měl přinést větší ochranu
investorů, vyplývající např. z větší a přístupnější informační povinnosti, nové investiční
příležitosti v podobě rozšíření možností pro domácí subjekty kolektivního investování a
liberalizaci poskytování služeb zahraničními subjekty a efektivnější regulaci danou
mimo jiné i větší flexibilitou regulace prostřednictvím vyhlášek Komise pro cenné
papíry.
Příprava nového zákona regulujícího oblast kolektivního investování, tj. zákona
o kolektivním investování, započala již v roce 2000. Na přípravě zákona o kolektivním
investování se podílelo ministerstvo financí spolu s Komisí pro cenné papíry a Unií
investičních společností. Věcný záměr zákona byl předložen vládě a schválen 27. září
2000. V návrhu byly zapracovány výše zmíněné nedostatky135, byly dále zpřísněny po
vzoru evropské směrnice požadavky na investiční limity subjektů kolektivního
investování a mimo jiné byla navržena i jiná terminologie136. Ta měla odrážet
terminologii používanou v zemích s rozvinutým sektorem kolektivního investování.
Investiční společnosti tak měly být pojmenovány termínem „správcovská společnost“,
zatímco pro „investiční fond“ měl být použit termín „investiční společnost“. Posléze (v
roce 2002) se od této terminologie upustilo, neboť se usoudilo, že by tato byla pro
domácí investory po deseti letech používání stejných termínů pro jiné subjekty velmi
matoucí. Ministerstvo financí mělo do konce roku 2001 předložit návrh samotného
zákona a pro vstup zákona v platnost byl předpokládán termín 1.1.2003.
Tento termín však dodržen nebyl, místo toho byl ZISIF novelizován ve smyslu
zavedení regulace zahraničních subjektů působících na území České republiky.
Paragrafové změní zákona o kolektivním investování bylo předloženo až v listopadu
roku 2002. Teprve o rok později však dále upravený zákon začala projednávat vláda a
na přelomu roku 2003 a 2004 i Poslanecká sněmovna a Senát. Zákon o kolektivním
investování byl projednáván současně s dalšími zákony z oblasti kapitálových trhů,
čímž došlo k velmi výraznému posunu v regulaci poskytování investičních služeb.

135

Kromě některých aspektů, např. možnosti investičních společností vykonávat i individuální správu, jež
byla do evropské směrnice přidána až novelizací v roce 2002.
136
Viz.: Věcný záměr zákona o kolektivním investování, Ministerstvo financí, 2000; Stanovisko
předsedy Legislativní rady vlády k návrhu věcného záměru zákona o kolektivním investování,
Ministerstvo financí, 2001 dostupné na http://www.mfcr.cz.
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Zákon o kolektivním investování (ZKI)137 tak doplnily zákon o podnikání na
kapitálovém trhu (ZPKT)138, zákon o dluhopisech139 a zákon, kterým se mění některé
zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o
kolektivním investování a zákona o dluhopisech140. Přestaly platit starší zákony o burze
cenných papírů, ZISIF, o dluhopisech a výrazné změny doznal zákon o cenných
papírech141. Zákony umožňují, či lépe řečeno přenechávají, ustanovení některých
konkrétních postupů na Komisi pro cenné papíry. Tím se výrazně zjednodušuje
legislativní proces, neboť v budoucnu nebudou muset veškeré byť drobné úpravy
zákonů procházet schvalovacím procesem v Parlamentu. V návaznosti na přijetí ZKI a
ZPKT Komise pro cenné papíry připravila celkem 25 prováděcích vyhlášek, 18 k ZPKT
a 7 k ZKI142.
Hodnocení nových zákonů je smíšené. Jakkoli kladně je hodnocen přínos
harmonizované úpravy, nelze se vyhnout i oprávněné kritice přijaté úpravy. Obecně
nejmenší změny doznal zákon o dluhopisech, naopak největší měrou se změnil zákon o
cenných papírech, nově již ZPKT, který definuje samotné prostředí kapitálového trhu.
Můžeme jmenovat např. nové vymezení investičních služeb a investičních nástrojů143,
vedení evidence cenných papírů (je např. zavedena vícestupňová evidence cenných
papírů – bohužel pouze dvoustupňová), vypořádání cenných papírů a organizování
obchodů s cennými papíry. ZPKT jsou nejvíce vytýkány právě ustanovení ohledně
centrálního depozitáře a vedení evidence cenných papírů, veřejných dražeb, pracuje
s pojmy, které česká právní řád nezná (např. osoba důvěryhodná), aj. Největší kritiku,
sklidil ZPKT právě v oblasti harmonizace. Ta je však oprávněná jen zčásti. Některé
evropské směrnice do ZPKT totiž vůbec zapracovány nebyly (směrnice o finančních
kolaterálech144, směrnice o prospektu145). U jiných je předkladatelům zákona vyčítáno,
137

Zákon č. 189/2004 Sb., ze dne 1. dubna 2004.
Zákon č. 256/2004 Sb., ze dne 14. dubna 2004.
139
Zákon č. 190/2004 Sb., ze dne 1. dubna 2004.
140
Zákon č. 257/2004 Sb., ze dne 14. dubna 2004 – novelizuje 39 platných zákonů.
141
Všechny nové zákony měly účinnost od vstupu ČR do Evropské unie, tj. od 1.května 2004.
142
K 16. červnu 2004 již vyšlo ve Sbírce zákonů 11 vyhlášek k ZPKT a 5 k ZKI.
143
Termín „investiční instrument“ nahradil „investiční nástroj“. Terminologie se změnila i u následujících
pojmů (předchozí termín – nový termín): veřejný trh – regulovaný trh; registrovaný cenný papír –
kótovaný cenný papír; středisko cenných papírů – centrální depozitář cenných papírů; obligace –
dluhopis; majitel cenného papíru – vlastník cenného papíru; aj.
144
Členské státy měly tuto směrnici (č. 2002/47/ES) implementovat do svých právních řádů do 27.
prosince 2003, pro nás platí termín vstupu do EU.
145
Směrnice (č. 2003/71/ES) by měla být implementována nejpozději do 1. července 2005. V době
příprav ZPKT byla již známá.
138
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že nevzali v úvahu další vývoj legislativy EU, především novu směrnici o investičních
službách (nově novelizovaná směrnicí o trzích s finančním nástroji č. 2004/39/ES). Zde
je však nutno podotknout, že do zahájení připomínkového řízení k ZPKT nebylo
konečné znění novelizace direktivy známé a tudíž nelze vyčítat ministerstvu, že
nechtělo předjímat výslednou podobu direktivy.
Patrně nejméně negativních ohlasů se objevilo v souvislosti se ZKI, zde je to
však více důsledek striktního dodržování předlohy v evropské direktivě. Naopak ve
věcech, které si členské státy upravují samostatně, je domácí zákon příliš rigidní a
nepřináší očekávané zlepšení možností pro investory. Mezi odbornou veřejností
panovalo zklamání, že se nevyužila příležitost při přípravě nového zákona zavést i
některé moderní investiční inovace. Například Německo využilo nutnosti novelizace
zákonů z oblasti kolektivního investování k zavedení regulace hedge fondů a fondů
hedge fondů, které mohou být nabízeny i retailovým investorům, navíc upravilo daňový
režim a odstranilo tak další bariéry pro rozvoj sektoru kolektivního investování. Navíc
se pozměňovacím návrhem v Poslanecké sněmovně dostalo do ZKI ustanovení
omezující investování do více rizikových fondů (nemovitostní fondy, derivátové fondy)
jen s velmi vysokými minimálními investicemi, čímž je ovšem popřen jeden ze smyslů
kolektivního investování: participace i drobných investorů na vývoji kapitálových trhů
bez nutnosti vysokých počátečních investic. Zklamání, které však nebylo neočekávané,
vyvolal neúspěch při implementaci výše zmíněných otevřených subjektů s vlastní
právní subjektivitou. Investiční fondy s variabilním kapitálem nebyly u nás zavedeny
z toho důvodu, že takový druh obchodní společnosti nezná obchodní zákoník a muselo
by se tudíž přistoupit k rozsáhlejším změnám v právním systému.
Na tomto místě je nutné ještě připomenout, že vstupem České republiky do
Evropské unie se pro náš stát stalo závazné i komunitární právo. To pro domácí občany
znamená, že se budou moci odvolávat na ustanovení primárního práva ES (Smlouva o
založení ES) a v dalších případech bude muset být na právo nahlíženo i s ohledem na
právo komunitární146. Druhým důsledkem vstupu do EU je možnost využívání pro
zakládání společností i jiných jurisdikcí než České republiky. Společnosti si tak budou
146

Příkladem mohou být nedostatky ochrany investorů, viz. Garanční fond obchodníků s cennými papíry,
který neplní svou funkci v požadovaných termínech. Domácí investoři by se tak mohli u Evropského
soudu domáhat odškodnění od České republiky.
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moci založit firmu i v jiných členských státech Evropské unie, i když budou své služby
nabízet především, či výhradně v České republice. Dojde tak k tzv. soutěži právních
řádů a na úrovni regulace či státního dozoru k tzv. regulatorní soutěži147.

3.2. Regulace subjektů kolektivního investování na evropské úrovni
Vzhledem k tomu, že značná část nového zákona o kolektivním investování
odráží úpravu subjektů kolektivního investování tak, jak ji upravuje evropské
komunitární právo, bude tato kapitola věnována evropským direktivám z oblasti
kolektivního investování s přihlédnutím na obecnou úpravu kapitálových trhů. Až poté
bude následovat analýza ZKI.
Pro sektor kolektivního investování je nejdůležitější evropská Směrnice Rady ze
dne 20. prosince 1985 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů
kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (85/611/EHS), tzv. UCITS
direktiva148. Tato direktiva, přijatá v roce 1985, měla za cíl prohloubit volný pohyb
služeb a kapitálu, tj. rozšířit přeshraniční poskytování služeb a přispět tak k integraci
evropského kapitálového trhu. Směrnice byla přijata proto, že v jednotlivých členských
státech byla úprava subjektů kolektivního investování rozdílná, s rozdílnými stupni
ochrany investorů a státního dozoru. Sjednocená pravidla a jednotný postup při
povolování subjektů kolektivního investování měly pomoci k dosažení cíle integrace
trhu. Direktiva se týká pouze otevřených subjektů kolektivního investování (ať už
vzniklých na základě smluvního práva, svěřeneckého práva nebo práva společností –
viz. kapitola 2.2.), investujících do převoditelných cenných papírů, tj. do cenných
papírů kótovaných na burze či jiném regulovaném trhu (s výjimkami, např. do
dluhových nástrojů, které jsou „zejména převoditelné, likvidní a mají hodnotu, kterou
lze přesně určit kdykoliv…“). Nejzákladnějšími principy, které direktiva zakládá, je
147

Od regulatorní soutěže bychom měli odlišovat tzv. dohledovou arbitráž, která sice zakládá stejný
výsledek – subjekt podléhá regulaci jiného státu – zde je však již překročena hranice mezi efektivností
(např. snižování administrativních nároků) a ochranou investorů. Například direktivy Evropské unie se
snaží tomuto jevu předcházet, když stanovují podmínky, za kterých podléhají jednotlivé subjekty dozoru
v jednotlivých státech. Protože je toto do jisté míry koliduje s principem volného pohybu, jedná se o
problematickou oblast, kterou by měla odstranit právě harmonizace. Je však na místě zdůraznit, že právě
tato regulace musí být „efektivní“ jak pro investory, tak pro poskytovatele investičních služeb.
148
UCITS je zkratka anglického překladu termínu: subjekt kolektivního investování do převoditelných
cenných papírů – undertakings for collective investment in transferable securities. Subjekty kolektivního
investování, které investují i do nástrojů, které nejsou převoditelné, např. nemovitosti, účasti v podnicích
apod. se označují zkratkou UCI (undertakings for collective investment), často se tato zkratka používá pro
všechny subjekty kolektivního investování, které z jakéhokoli důvodu nesplňují požadavky UCITS
direktivy (též non-UCITS).
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postup povolování UCITS v jednotlivých členských státech. UCITS získá povolení ve
svém domovském státě a již nemusí povolovací proceduru podstupovat i v dalším státě,
kde chce nabízet své služby. Dále stanovuje povinnosti depozitáře, informační
povinnosti (statut, výroční zpráva, pololetní zpráva, prodejní a odkupní ceny), UCITS
nesmějí přijímat úvěry, provádět krátké prodeje či využívat finanční páky. Direktiva
rovněž stanovuje limity pro diverzifikaci portfolií UCITS. Pravidla pro diverzifikaci
jsou ještě přísnější, než dosavadní úprava v ZISIF (viz. kapitola 2.3.5.1.). UCITS smějí
do cenných papírů jednoho emitenta investovat nejvýše 5 % aktiv. Členské státy mohou
tuto mez zvýšit až na 10 %, ovšem podíl aktiv z portfolia UCITS v cenných papírech
emitentů, v nichž má UCITS více jak 5 %, nesmí překročit 40% hranici149. Druhý typ
omezení, týkající se podílu na emitentovi, je rovněž přísnější než v ZISIF. UCITS (i
všechny fondy v rámci investiční společnosti) nesmějí nabývat akcie, které by umožnily
uplatňovat významný vliv na řízení emitenta a více jak 10 % dluhových cenných papírů
emitenta.
Protože v některých případech byla ustanovení UCITS direktivy příliš přísná,
začalo se v roce 1991 s přípravou novelizace150. Návrh (tzv. UCITS II) byl hotov v roce
1993, avšak v roce 1995 byl pro přílišnou ambicióznost zavrhnut Radou ministrů.
V roce 1998 Evropská komise předložila nový návrh na novelizaci UCITS direktivy,
tentokrát rozdělený do dvou částí. Dopracované návrhy byly schváleny v říjnu 2001
v Evropském parlamentu a v prosinci 2001 v Radě ministrů. Novelizace UCITS
direktivy (UCITS III) byla v Úředním věstníku ES vyhlášena 13. února 2002.
Modifikaci UCITS direktivy přinesly dvě směrnice: tzv. produktová směrnice č.
2001/108/ES151 a tzv. organizační směrnice č. 2001/107/ES152. Členské státy měly

149

Lze zvýšit až na 35 %, pokud jde o cenné papíry emitovaní nebo zaručené členským státem,
mezinárodními organizacemi, atd.
150
Podle studie FEFSI & PricewaterhouseCoopers (2001): Cross-border marketing of “harmonised”
UCITS in Europe, dostupné na http://www.pwc.com; jsou největší nedostatky bránící rozvoji integrace
trhu (tj. kritika UCITS směrnice, že nezajistila dostatečně jasné a kompletní podmínky) v: přílišných
administrativních nárocích registrace v jiném členském státě, náklady s tím spojené a velké zpoždění, než
může zahraniční subjekt nabízet cenné papíry; nutnost ustanovit zástupce v cílovém státě; rozdíly
v interpretacích směrnice v různých státech, rozdíly v účetnictví a v požadavcích při propagaci; daňové
rozdíly a bariéry. Studie rovněž uvádí, že pouze 43 % všech evropských UCITS je nabízena ve více jak 2
členských státech a pouze 63 % v více jak 3 státech. Urbánek – Bielik (2004) udávají, že pouze 10 %
prodejů UCITS fondů tvoří přeshraniční prodeje.
151
„Product Directive“: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/108/ES ze dne 21. ledna 2002,
kterou se mění směrnice Rady 85/611/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se
subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) s ohledem na investice
SKIPCP.
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povinnost do 18 měsíců implementovat UCITS III do svých právních řádů a uvést je
v platnost do 13. února 2004. Pro členské státy, tedy i pro Českou republiku platil den
vstupu do Evropské unie.
Implementovat novou direktivu nestihla Belgie, Nizozemí a Finsko, k 13. únoru
2004 mohly vznikat subjekty na základě UCITS III pouze v Lucembursku, Irsku,
Rakousku a Velké Británii a Francii153. Více než toto jsou však závažnější dva aspekty.
Prvním je přechodné období, do kdy musejí fondy podle UCITS I splňovat požadavky
UCITS III. Novelizovaná směrnice totiž vyžaduje přísnější požadavky mimo jiné na
risk management a compliance, a proto investiční společnosti nemají příliš zájem na
tom, transformovat své produkty i na UCITS III. Od 13. února 2004 by již neměly
vznikat nové subjekty podle staré směrnice, avšak v Lucembursku, Irsku a Velké
Británii je tzv. střešním fondům154 (tj. subjektům, které vytvářejí tzv. podfondy), které
jsou zřízeny podle UCITS I, povoleno vytvářet podfondy podle staré směrnice.
V mnoha zemích však zatím chybí stanovisko regulátora, jakou směrnici budou muset
splňovat subjekty, které na území jejich státu budou chtít nabízet své služby (všechny
subjekty budou muset splňovat UCITS III do 13. února 2007). Obecný problém je ten,
že evropská úprava na nejvyšší úrovni není jednoznačná a jednotlivé státy ji mohou
interpretovat velmi rozdílným způsobem.
To je také druhým velmi závažným faktorem evropské legislativy. Na příkladu
nové UCITS směrnice můžeme dokumentovat, že problémy s transpozicí jsou značným
problémem. Nové či upravené koncepty používání derivátů, zjednodušeného statutu,
zajištěných a chráněných fondů, pravidel pro diverzifikaci (např. investice do nonUCITS, do indexů u indexových fondů, kde mají některé akcie větší než jinak
povolenou váhu v portfoliu UCITS fondů) a pasportování do jiných členských států155
nejsou ve směrnici uspokojivě popsány a jejich úprava je ponechána na sekundární
152

„Management Directive“: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/107/ES ze dne 21. ledna
2002, kterou se mění směrnice Rady 85/611/EHS o koordinaci právních a správních předpisů týkajících
se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) s ohledem na regulaci
správcovských společností a zjednodušené prospekty. (Oficiální překlady evropských směrnic používají
termín „správcovská společnost“ pro označení investiční společnosti definované v ZKI. Stejně tak
používají termín „zjednodušený prospekt“ pro označení zjednodušeného statutu viz. § 84 ZKI.)
153
PricewaterhouseCoopers: UCITS III News, Pan-European UCITS III Newsletter, Issue 6, March 2004,
dostupné na http://www.pwc.com.
154
Tzv. umbrella funds vytvářející sub-funds; srov. v Německu se výrazem střešní fond (Dachfond)
označují většinou fondy fondů.
155
Viz. FEFSI (2004, str. 11).
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úpravě jednotlivých států. Pro účely, aby byly harmonizovány i tyto aspekty a vyhnulo
se tak pokračující fragmentaci trhu a výskytu dalších překážek pro jednotný evropský
trh, měl by tzv. UCITS Contact Comittee poskytnout návody, jakým způsobem
implementovat postupy, které jsou v kompetenci jednotlivých států. V této souvislosti
sice Evropská komise zveřejnila svá stanoviska ke zjednodušenému statutu a použití
derivátů156, nicméně ta nemají žádný právní účinek a jednotlivé státy se jimi nemusejí
řídit.

3.2.1. Lamfalussyho procedura, Financial Services Action Plan
Pro to, aby se odstranila fragmentace trhu s finančními službami v Evropské
unii, byl vypracován tzv. Financial Services Action Plan (FSAP)157, který byl později
doplněn podle doporučení tzv. Lamfalussyho zprávy z roku 2001158. Závěry zprávy
měly navrhnout opatření, která by zajistila rychlejší plnění FSAP, tedy integraci
evropských finančních trhů. Výbor proto navrhl zefektivnit legislativní proces
zavedením větší dynamiky v procesu regulace. Navržená tzv. Lamfalussyho
procedura159 je založena na vícestupňové implementaci práva ES. Na té se kromě
Evropské komise a Evropského parlamentu podílejí na základě Lamfalussyho zprávy
vytvořené Evropský výbor pro cenné papíry (European Securities Committee - ESC) a
Výbor evropských regulátorů cenných papírů (The Committee of European Securities
Regulators - CESR). Legislativní proces se urychlí tím, že politické vyjednávání a
rozhodování na úrovni Evropské komise, Evropského Parlamentu a Rady ministrů se
vedou jen v rovině základních problémů a definic; a na tomto Level 1 se již neřeší
technické otázky implementace přijatých opatření. Lamfalussyho proceduru shrnují
následující postupné úrovně (Schéma Lamfalussyho procedury, tak jak byla navržena ve
zprávě Výboru ukazuje příloha č. 3.):

156

Doporučení Komise ze dne 27. dubna 2004 k obsahu zjednodušeného statutu (2004/384/EC);
doporučení komise ze dne 27. dubna 2004 k použití finančních derivátů u UCITS (2004/383/EC).
157
Poprvé prezentován v prosinci 1998; změna UCITS direktivy patřila mezi hlavní priority FASP.
158
Viz. Lamfalussy, A. et al (2001), také nazýván zpráva výboru moudrých (Final report of the
Committee of Wise Men).
159
UCITS direktiva a subjekty kolektivního investování byly do Lamfalusyho procedury přidány v říjnu
roku 2002 – viz. FEFSI (2002): Extension of the Lamfalussy Procedure – FEFSI Statement, 15 November
2002, dostupné na http://www.fefsi.org.
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•

Level 1 – rámcová legislativa (směrnice) - o základních principech se rozhoduje
v legislativním procesu na úrovni EU (Evropská komise, Rada ministrů,
Evropský parlament).

•

Level 2 – prováděcí legislativa (vydává Evropská komise) – ESC a CESR
přispívají Evropské komisi při stanovení emailů pro implementaci rámcových
opatření z Level 1.

•

Level 3 – metodické postupy (vydává CESR) – spolupráce CESR s regulátory
z jednotlivých členských států konzistentní a rovnocennou transpozici
legislativy přijaté na Level 1 a Level 2.

•

Level 4 – aplikace, enforcement (koordinace) – pozice Evropské komise při
prosazování komunitárního práva je posílena o spolupráci členských států,
regulátorů a soukromého sektoru.

3.2.2. Novelizace UCITS direktivy – Product Directive
Nejzákladnější prvky novelizace provedené produktovou direktivou můžeme
shrnout do následujících bodů:
•

Rozšířila se definice „převoditelných cenných papírů“ a nástrojů peněžního trhu
– za převoditelné echo papíry se považují: akcie společností a nástroje s nimi
ekvivalentní; dluhopisy a jiné druhy sekuritizovaného dluhu; obchodovatelné
cenné papíry, které spojují právo nabytí převoditelných cenných papírů. Za
nástroje peněžního trhu jsou považovány takové nástroje, se kterými se
obchoduje na peněžním trhu, jsou likvidní a lze u nich kdykoli určit cenu. Tím
se umožní vytvářet UCITS fondy, které byly popisovány v kapitole 2.3.5.2., a
jež u nás nemohly být (non-UCITS) distribuovány.

•

Upraveny limity pro rozložení rizika – v platnosti zůstává základní pravidlo pro
diverzifikaci aktiv při investici fondu do jednoho druhu aktiv jednoho emitenta –
viz. kapitola 3.2. (často se požívá pouze označení „pravidlo 5 – 10 – 40 %“).
Kombinované investice do různých nástrojů jednoho emitenta (vklady,
převoditelné cenné papíry, deriváty) nesmí překročit 20 % portfolia.
Pětiprocentní hranice může být v jednotlivých státech zvýšena na 35 % u
dluhopisů vydaných nebo zaručených státy, municipalitami, či mezinárodními
institucemi a na 25 % u zajištěných dluhopisů vydaných úvěrovými institucemi
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– v obou případech mohou dluhopisy, které překračují 5% hranici představovat
dohromady maximálně 80 % hodnoty portfolia.
•

Umožnilo se více využívat likvidních aktiv (bankovní úvěry) – do vkladu
(vklady na viděnou, se splatností ne delší než 23 měsíců) jednoho subjektu může
fond umístnit maximálně 20 % portfolia.

•

Byla liberalizována možnost investovat do jiných subjektů kolektivního
investování (UCITS i non-UCITS, pokud je u nich požadovaná míra ochrany
investorů – direktiva nehovoří o tom, že tyto non-UCITS subjekty musejí být
otevřeného typu) – oproti původní direktivě se liberalizovalo vytváření fondů
fondů. Maximálně může fond investovat do jiného subjektu kolektivního
investování 10 % (může být jednotlivými státy zvýšeno na 20 %), s tím, že
celkový podíl investovaný do non-UCITS nesmí překročit 30 %160. UCITS
subjekt nesmí získat na cílovém fondu větší než 25% podíl.

•

UCITS fondům bylo umožněno použití derivátů – UICTS mohou investovat do
burzovně obchodovaných derivátů, i do tzv. OTC161 derivátů; obecné pravidlo
pro použití derivátů je, že celkové riziko s nimi spojené nepřekročí celkovou
čistou hodnotu portfolia.

•

Umožněno vytváření indexových fondů – meze pro diverzifikaci mohou členské
státy zvýšit na 20 % (v mimořádných případech lze u jednoho emitenta povolit
35 % podíl162) u indexových fondů, tedy takových fondů, které se snaží
kopírovat akciový nebo dluhopisový index.

•

Požaduje se upřesnění stanovení investiční politiky ve statutu – zejména použití
derivátů (k zajištění vs. spekulace), benchmark u indexových fondů.

160

Častou výhradu proti fondům fondů, a sice netransparentnost nákladů fondu, se snaží direktiva vyřešit
povinným zveřejňováním maximálních poplatků, které platí fond i fondy, do kterých investuje (ve statutu
a výroční zprávě). Mám však obavu, že informační hodnota maximálních poplatků k větší
transparentnosti nepřispěje. V praxi je totiž mnohem důležitější přesná či aktuální hodnota poplatků, které
fond zaplatí. V případě fondů fondů by měly být poplatky nižší z důvodu většího objemu transakcí. Pro
porovnání jednotlivých investičních alternativ je proto důležité znát skutečné náklady a ne jen maximální
výši.
161
Over the counter – přes přepážku, mimoburzovní trh, trh s nekótovanými cennými papíry.
162
Od 1.7.2004 bude pravidlu o maximálně 20% podílu vyhovovat i index pražské burzy PX-50. o
dtohoto data bude index obsahovat 15 emisí, z nichž jedna emise (Erste Bank – redukovaný počet akcií
v emisi započítávaný do indexu) má 20% podíl, další 3 více jak 19% (do 30.6.2004 měl index 16 emisí).
Mezi domácími fondy není žádný indexový fond.
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3.2.3. Novelizace UCITS direktivy – Management Directive
Hlavním přínosem této novelizace je rozšíření možných podnikatelských aktivit
investičních společností, ulehčení pasportování fondů v jiných členských státech a
zavedení zjednodušeného statutu:
•

Rozšíření činností investičních společností – investiční společnost může kromě
správy podílových fondů vykonávat i správu dalších subjektů kolektivního
investování a vykonávat správu individuálních portfolií – retailových i
institucionálních investorů (výslovně se uvádějí penzijní fondy).
Jedním z nedostatků zákona o kolektivním investování je právě tento bod –
správa, resp. obhospodařování portfolia investičního fondu (penzijního fondu).
V ZISIF bylo doslovně řečeno: „Obhospodařovatelskou smlouvou se zavazuje
investiční společnost, že bude obhospodařovat majetek investičního fondu nebo
majetek penzijního fondu, a to i bez jeho pokynu, a investiční fond nebo penzijní
fond se zavazuje zaplatit jí za tuto činnost úplatu.“163 Problémem nového ZKI je,
že z ustanovení vypadlo slovo „i“. Nový paragraf tedy zní: „Smlouvou o
obhospodařování se investiční společnost zavazuje, že bude obhospodařovat
majetek investičního fondu, a to bez jeho pokynu, a investiční fond se zavazuje
zaplatit investiční společnosti za tuto činnost úplatu…“164 Smyslem zákona
určitě nebylo to, aby investiční fond, který svěří správu portfolia investiční
společnosti, nemohl do operací s majetkem v portfoliu fondu vůbec zasahovat.
Toto ustanovení, kde v průběhu příprav došlo k nesmyslnému vynechání slova
(v návrhu z roku 2002 je ustanovení ještě v pořádku, v návrhu předložením
v roce 2003 poslanecké sněmovně je již upraveno), tak bude jedním z těch, které
bude muset být co nejdříve opraveno, aby formální i obsahová stránka zákona
souhlasila.

•

Úpravy jednotné evropské licence – v nové direktivě došlo k dalšímu
prohloubení a zjednodušení pasportování UCITS subjektů v jiných členských
státech. UCITS mohou své služby nabízet buď prostřednictvím pobočky nebo
v rámci volného pohybu služeb. Subjektům UCITS pro poskytování služeb
v jiném členském státě stačí povolení vydané ve státě domácím. Dozorový orgán

163
164

Viz. ZISIF § 5 odst. 1.
VIZ ZKI § 17 odst. 1.
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v hostitelském státě UCITS pouze registruje a v jeho kompetenci jsou tzv.
pravidla jednání, tedy dohled nad jednáním vůči zákazníkům a účastníkům trhu
(poskytováním odborné péče, informování klientů, propagací, atd.).
Problémem, na který poukazovali zástupci zahraničních společností vstupujících
na náš trh s novými fondy, je dvouměsíční lhůta pro zahájení veřejné nabídky.
Po předložení příslušných dokladů domovskému regulátorovi, v našem případě
Komisi pro cenné papíry, musejí s veřejnou nabídkou zahraniční UCITS
subjekty dva měsíce počkat, zda Komise nebude nespokojena se zajištěním
povinností UCITS tj. mít smlouvu s bankou165, která bude zajišťovat vyplácení
výnosů, zveřejňování informací a odkupování a vydávání akcií či podílových
listů). Problém se týkal především zajištěných fondů166, u kterých je důležité
rychle reagovat na podmínky na trhu a ve velmi krátkém čase upsat potřebný
kapitál pro vytvoření fondu. Komise pro cenné papíry však vzápětí zveřejnila
záporné stanovisko. Uznala sice, že nyní je tento proces delší než při
předchozím licencování, nicméně odmítla, že by mohlo dojít ke zkrácení této
lhůty, která je dána evropskou směrnicí167. V této souvislosti musím podotknout,
že by bylo namístě uvažovat o jiném přístupu. Zrychlení povolovací procedury
by zajištěným fondům umožnilo rychleji akumulovat kapitál, pomocí kterého je
zkonstruován zajištěný fond. Investičním společnostem by se tak snížily
náklady, neboť by nemusely konstruovat portfolio fondu (dluhopisy a opční
kontrakty) samy (většinou s pomocí dalších institucí např. bank). V konečném
důsledku by tak mohlo dojít ke snížení nákladů pro investory, resp. fondy by jim
mohl nabízet vyšší výnos (větší participaci na růstu podkladových aktiv).
K požadavkům, které musejí UCITS subjekty splňovat, patří i kapitálová
přiměřenost a nově jsou rovněž upravena pravidla pro delegování určitých
činností na třetí osoby (outsourcing).

165

Viz. ZKI § 44 a § 43 odst. 2.
Zajištěné fondy jsou z hlediska regulace jsou popsány např. v The UCITS Directive and
Guaranteed/Capital Protected Funds, A FEFSI Position Paper, 8. November 2002, dostupné na
http://www.fefsi.org.
167
Viz. Předpokládaný postup Komise v souvislosti s některými novými povinnostmi dle zákona o
kolektivním investování, Komise pro cenné papíry, 16. června 2004, dostupné na http://www.sec.cz.
166
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•

Zvýšené požadavky na kapitálovou vybavenost – investiční společnost musí mít
minimální vlastní kapitál ve výši 125 000 EUR. Pokud investiční společnost
spravuje v portfoliích fondů (podílových fondů a investičních fondů) více jak
250 mil. EUR, musí vlastní kapitál navýšit minimálně o 0,02 % z částky, která
tuto hodnotu převyšuje, a to až do celkové výše vlastního kapitálu 10 mil. EUR
(50 % z výše uvedené částky nemusí investiční společnosti zajistit, pokud ji
nahradí zárukou od banky nebo pojišťovny). Minimální vlastní kapitál
investičního fondu (který není obhospodařován investiční společností) je
stanoven na 300 000 EUR.

•

Delegace činností – při delegování činností musí investiční společnost zajistit
stejnou míru ochrany investorů a předejít možným střetům zájmů. Investiční
společnosti však delegací činností na třetí osoby neodpadá zodpovědnost168.

•

Zjednodušený statut – koncept zjednodušeného statutu je klíčový pro umožnění
správného investičního rozhodování investorů. Jeho přednostmi jsou tři
skutečnosti: je srozumitelný, jednoduchý a obsahuje relevantní informace pro
investiční rozhodnutí; obsahuje aktuální informace; a je harmonizovaný, tj. je
požadováno určité množství a forma informací, které jednotlivé státy nesmějí
rozšiřovat. Zjednodušený statut obsahuje informace o UCITS (investiční
společnost, depozitář, auditor, domácí stát), investiční strategii (investiční cíle a
politiku, rizikový profil, informace o dosažené výkonnosti, profil typického
investora do tohoto fondu), nákupní informace (vstupní a výstupní poplatky,
manažerský poplatek, další poplatky, daňový režim, minimální investice),
komerční informace (jakým způsobem prodat a nakoupit podíly či akcie, jak je
distribuován výnos/reinvestice) a další informace (dohledový orgán, kde lze
získat statut fondu a výroční zprávy)169. Doporučení Evropské komise k obsahu
zjednodušeného statutu170 upravuje (doporučuje) např. povinnost uvádět
celkovou nákladovost pro podílníka tzv. TER (Total Expense Ratio) a turnover
ratio, tedy frekvenci, s jakou je obměňováno portfolio fondu, které rovněž měří
nákladovost na úrovni fondu. Navrhuje uvádět benchmark fondu (i u těch fondů,
které explicitně žádný benchmark nesledují) a při uvádění výkonnosti by měl být

168

V direktivě je rovněž uvedeno, že investiční společnost nesmí delegovat všechny své činnosti na jeden
nebo více subjektů, čímž by vlastně investiční společnost byla pouze „prázdnou schránkou“ („letter box
entity“).
169
Obsah zjednodušeného statutu definuje Dodatek C Přílohy I direktivy 85/611/EHS.
170
Viz. pozn. č. 156 (v Příloze je definován výpočet TER).
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uváděn sloupcový diagram roční výkonnosti pro každý rok za posledních deset
let. A diagram s kumulativní výkonností za 10, 5 a 3 roky.
Hlavními přínosy této direktivy tedy je rychlejší proces schvalování v jiných
členských zemích daný tím, že regulátor hostitelského státu nemůže požadovat žádné
další dokumenty nebo informace a snazší orientace (jak z hlediska investičních přístupů,
tak např. z hlediska nákladovosti) investorů díky zjednodušenému statutu. Výhodou
zjednodušeného statutu je možnost průběžné aktualizace bez nutnosti schvalování
dozorovým orgánem. V našich podmínkách si můžeme např. u fondů všimnout velmi
vágně definované investiční strategie ve statutech fondů171. Tuto skutečnost přiznávají i
samotní představitelé investičních společností, kteří to ospravedlňují právě rigiditou
statutů.

3.2.3. Regulace kapitálových trhů v EU
Regulaci subjektů kolektivního investování nemůžeme posuzovat izolovaně. Na
úrovni komunitárního práva zapadá UCITS direktiva do systému regulace finančních
služeb, který upřednostňuje svobodu volného pohybu služeb, princip evropského pasu a
důraz na ochranu investorů. Základním předpisem, který definuje samotnou strukturu
finančního trhu je direktiva o investičních službách (ISD)172, která byla v letošním roce
nahrazena direktivou o trzích s finančními nástroji173. Novelizace této směrnice opět
rozšířila aplikovatelnost evropského pasu, podle současného trendu se zvýšila role
derivátů, byl umožněn vznik alternativních obchodních systémů, tzv. MTF (Multilateral
Trading Facility), což jsou trhy (dochází ke kontaktu nabídky a poptávky), které
organizují na základě předem daných pravidel investiční firmy nebo organizátoři
regulovaných trhů a byl rozšířen seznam investičních služeb. Mezi investiční služby
přibylo především investiční poradenství, což by např. u nás, až bude nová direktiva
implementována,

mohlo

přinést

značné

zkvalitnění

poskytování

investičního

poradenství. V současnosti totiž může finanční poradenství vykonávat prakticky kdokoli

171

Reprezentativním příkladem může být například otevřený podílový fond Eurotrend Investiční
společnosti České spořitelny. Konkrétní investiční strategii tohoto akciového fondu popisuje statut fondu
pouze dvěmi větami: „cílem investiční politiky…je dlouhodobé zhodnocení především investicemi do
akcií nejvýznamnějších evropských společností“ a „snížení investorského rizika je zajištěno rozložením
investic do akcií z báze indexu Dow Jones STOXX 50“. Pro posouzení skutečné expozice portfolia na
evropských akciových trzích je toto rozhodně nepostačující.
172
Směrnice Rady 93/22/EHS.
173
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES.
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bez prokázání alespoň nějakých předpokladů. Poskytování ekonomického poradenství
je totiž volnou živností, takže stačí splnit obecné podmínky pro získání živnostenského
oprávnění. Kvalita finančního poradenství zvláště v oblasti investic (a pojištění) je u nás
velmi nízká (což je spojeno i s všeobecně nízkou vzdělaností občanů v oblasti
finančních trhů). Nově tedy bude i investiční poradenství investiční služnou, což
znamená, že ji budou moci vykonávat pouze subjekty s povolením příslušných
regulátorů kapitálového trhu a splňující další požadavky především na odborné znalosti
a poskytování odborné péče. (Jinou otázkou jsou tzv. investiční zprostředkovatelé174,
kteří musejí splňovat podmínky dané v ZPKT. Jejich činnost je však velmi omezena
pouze na přijímání a předávání pokynů od zákazníka k jinému subjektu. Investiční
zprostředkovatel sice musí např.

informovat zákazníka o rizicích, ale neměl by

poskytovat službu „finanční poradenství“, za kterou dostane peníze od klienta, protože
„zastupuje“ právě jeden či několik subjektů nabízejících investiční produkty a mohlo by
docházet ke střetu zájmů.175)
Subjektů kolektivního investování se týká celá řada dalších směrnic Evropské
unie od požadavků na kapitálovou přiměřenost, obsah prospektů, finančních
kolaterálech, zneužívání trhu atd. Seznam relevantních právních předpisů Evropské unie
regulujících sektor kolektivního investování lze nalézt na internetových stránkách
Evropské federace investičních společností a fondů FEFSI176:
http://www.fefsi.org/unrestricted_area/EURegulation/NationalSupervisory/lawsreg.htm
Z hlediska daní musíme zmínit ještě direktivu o úrokových příjmech177, která
bude mít nesmírný dopad hlavně na Lucembursko, kde mají domicil mnohé fondy
nabízené prostřednictvím volného pohybu služeb. Dopady této směrnice analyzuje
kapitola IV. Kromě daní, které jinak nejsou na evropské úrovni nijak regulovány,
musíme zmínit ještě účetní metody. Ve finančních institucích se zavádějí mezinárodní
účetní standardy (IAS/IFRS), které by měly být plně zavedeny a používány od roku

174

Viz. ZPKT § 29 - § 32.
Hranici mezi zprostředkováním a poradenstvím analyzuje stanovisko samoregulační instituce
investičních zprostředkovatelů Asociace registrovaných investičních zprostředkovatelů: Stanovisko k
problematice investiční zprostředkování versus investiční poradenství, 3. 11. 2003, dostupné na
http://www.arizcr.cz
176
Představu o direktivách regulujících kapitálový trh si můžeme udělat i z poznámky k § 1 ZPKT.
177
Směrnice Rady č. 2003/48/ES o zdanění příjmů a úspor ve formě úrokového charakteru.
175
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2005178. Problémy se zaváděním IFRS u subjektů kolektivního investování a změny,
které musejí být přijaty pro hladké fungování výkaznictví podle IFRS shrnuje výroční
zpráva FEFSI (2004a)179. Studie Ernst & Young (2004) však konstatuje, že investiční
společnosti a fondy v Evropské unii zatím nejsou dostatečně připraveny na přijetí IFRS,
a že v jejich aplikaci ani nevidí prioritu. Studie rovněž uvádí postup zavedení IFRS
v jednotlivých státech EU.
Kromě evropského práva se subjektů kolektivního investování týkají i další
regulační principy vydávané např. IOSCO a OECD. IOSCO (International Organization
of Securities Commissions – Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry) vydává
především doporučené pro regulátory finančních trhů, ovšem její vliv na konečnou
podobu sektoru kolektivního investování180 je nezanedbatelný. Kromě obecného
dokumentu pro regulaci cenných papírů (Cíle a zásady regulace cenných papírů181)
vydává i doporučení k jednotlivým aspektům kolektivního investování jako např.:
prezentace výkonností fondů, konflikty zájmů mezi investiční společností a investorem,
delegace některých činností na jiné osoby, propagace, oceňování nástrojů v portfoliu,
výkon corporate governance investičních společností, indexové fondy a použití indexů,
nabízení fondů hedge fondů retailovým klientům, apod.
OECD je autorem známých Principů pro správu a řízení společností182, které
pravidelně novelizuje. Kromě toho začala připravovat i dokument o corporate
governance přímo u investičních fondů. FEFSI má k této snaze oprávněnou kritiku, že
dvě instituce nemusejí dělat totéž, a že by mohly na přípravách tohoto dokumentu
vzájemně spolupracovat. Nicméně OECD přípravu tohoto dokumentu dočasně
pozastavilo.

178

Evropská komise nařízením (mají platnost zákona, členské státy je nemusejí implementovat do svých
právních řádů) přijala IFRS 23. 9. 2003 s požadavkem na jejich povinné používání od 1.1.2005.
V přijatých nařízeních však nebyly pro subjekty kolektivního investování důležité standardy IAS 32 a
IAS 39 (účtování a zveřejňování finančních nástrojů), které jsou byly v té době revidovány – viz.: Ernst
& Young: IFRS Newsletter pro středoevropský region, číslo 1, listopad 2003; číslo 2, únor 2004.
179
Implementaci IFRS u subjektů kolektivního investování se rovněž věnuje FEFSI (2003): Conditions
for the application of International Accounting Standards for investment funds in the European Union, A
FEFSI discussion paper, 26 September 2003, dostupné na http://www.fefsi.org.
180
Dokumenty IOSCO se týkají otevřených subjektů kolektivního investování, tedy ne jen UCITS
subjektů.
181
IOSCO (2003): Objectives and Principles of Securities Regulation, May 2003, dostupné na
http://www.iosco.org
182
OECD Principles of Corporate Governance, naposledy aktualizovány v dubnu 2004.
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3.3. Zákon o kolektivním investování
Zákon o kolektivním investování (ZKI), který vešel v platnost v den přistoupení
České republiky k Evropské unii odráží především požadavky UCITS směrnice (i
v případě, kdy se nejedná primárně o UCITS fondy, např. kapitálová vybavenost,
delegace činností, pravidla jednání, apod.). Již jsme uvedli, že v ostatních aspektech
příliš invence nový zákon nepřináší. Přesto se zde pokusím analyzovat tyto novinky pro
sektor kolektivního investování u nás. Ustanovení evropské UCITS směrnice (ZKI je
harmonizovaný s novelizovanou směrnicí, tj. UCITS III) přebral ZKI doslovně, takže
již není nutné popisovat všechny instituty zákona, pouze poukáži na některé významné
aspekty, které jsou důležité z hlediska vývoje kolektivního investování. V následující
části analyzuji postupně tři témata, která jsou spojena s přijetím ZKI. Jedná se o
konkrétní popis evropského pasu, který umožňuje společnostem nabízení služeb i
v jiných členských státech; popis tzv. speciálních fondů, kterým je v souvislosti se
vstupem České republiky do Evropské unie a případném budoucím vstupu do Evropské
měnové unie předpovídána největší šance pro rozvoj kolektivního investování u nás a
příležitost pro domácí investiční společnosti; a přesné vymezení některých podmínek
pro subjekty kolektivního investování vymezených ve vyhláškách Komise pro cenné
papíry.
Zákon o kolektivním investováním183 zavádí novou terminologii pro jednotlivé
typy fondů. Investiční fond a podílový fond se v ZKI souhrnně nazývají „fond
kolektivního investování“, pro fondy, jež splňují požadavky UCITS směrnice, se
používá termín „standardní fond“, ostatní fondy se nazývají „speciální fondy“184.
Investiční fond musí u svého názvu používat označení „uzavřený investiční fond“.
Novinkou u otevřených podílových fondů, resp. podílových listů, je to, že již nemusejí
mít stanovenou jmenovitou hodnotu, která na rozdíl od akcií neplní žádnou úlohu. Pro
otevřené podílové fondy se snížila lhůta, ve které musejí odkoupit podílové listy od
investorů z jednoho měsíce na 15 dnů. V praxi však toto ustanovení nebude mít
výraznější dopad, neboť likvidita prostředků ve fondech je velmi vysoká, odkupy jsou
realizovány většinou do týdne u fondů zahraničních a do tří dnů u fondů domácích
183

Je zde i lépe než dosud definováno samotné kolektivní investování viz. § 2 odst. 1 písm. a), který jej
definuje jako: „podnikání, jehož předmětem je shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti
upisováním akcií investičního fondu nebo podílových listů podílového fondu, investování na principu
rozložení rizika a další obhospodařování tohoto majetku“.
184
V návrzích z roku 2002 se používaly stále anglické zkratky UCITS a UCI.
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investičních společností. Uzavřené fondy mohou být vytvářeny pouze na dobu určitou,
která musí být uvedena ve statutu, již zde nefiguruje pouze desetileté omezení. U
investičních společností je klíčovým faktorem pro rozvoj finančního trhu možnost i
správy klientských portfolií185. Je to jedna z oblastí, kterou chtějí domácí investiční
společnosti realizovat pro úsporu nákladů v rámci finančních skupin. Zlepšením
dosavadního stavu je i stanovení odměny (úplaty) investiční společnosti za
obhospodařování majetku fondu kolektivního investování. Jinak již nejsou stanoveny
výčtem prvků položky, které se započítávají do úplaty investiční společnosti, a které
nikoli, ale hlavně již není striktně omezena výše úplaty. Ke dvěma způsobům stanovení
úplaty (v závislosti na majetku ve správě a dosaženém zisku186) přibyl třetí způsob
v závislosti na dosažené výkonnosti. Nikde v Evropě nebyly uplatňovány v zákoně
stropy na maximální výši úplaty, což se nyní objevilo i v ZKI. Takové ustanovení by
mohlo narušovat tržní prostředí, na druhou stranu je nutno podotknou, že především
konkurence tlačí na snižování, či nivelizaci poplatků. Pro domácí odvětví kolektivního
investování bude mít dopad i požadavek na to, aby vlastní kapitál investičního fondu a
podílového fondu 1 rok od udělení k činnosti fondu dosahoval minimálně 50 mil. Kč,
jinak dojde k odnětí povolení Komisí pro cenné papíry. U podílových fondů je toto
ustanovení podpořeno (vzhledem k otevřené struktuře otevřených podílových fondů) i
další podmínkou, aby průměrná výše vlastního kapitálu fondu neklesla za posledních
šest měsíců pod 50 mil. Kč. Toto pravidlo bylo jedním z důvodů konsolidace sektoru
kolektivního investování u nás. Některé investiční společnosti187 vysvětlovaly slučování
malých podílových fondů právě tímto ustanovením v připravovaném zákonu o
kolektivním investování. V současnosti již pouze jediný podílový fond (ze statistiky
Unie investičních společností) nesplňuje tuto podmínku188.
Přizpůsobení se novým podmínkám a uvedení do souladu se ZKI bylo obecně
stanoveno do 30. června 2005, tj. 14 měsíců. Uvést statut do souladu s novými
požadavky musejí investiční společnosti a investiční fondy do jednoho roku od
185

Viz. ZKI § 15 odst. 3.
Srov. viz. kapitola 2.3.3.1. a pozn. 38.
187
Např. AKRO, J&T Asset Management.
188
Jedná se o fond J&T Opportunity SKK, jehož majetek pod správou byl k 18.6.2004 pouze 0,101 mil.
Kč. Investiční společnost však vysvětluje, že sice vytvořila podílový fond, avšak nepodporuje jeho
prodeje a i aktiva fondu jsou ze 100 % alokována v depozitech, snahou o vytvoření z tohoto fondu
speciální fond rizikového kapitálu (investujícího na Slovensku), který měl být nově zaveden právě ZKI.
Proto společnost čekala na konečnou podobu ZKI a klientům, kteří chtěli do fondu investovat nabízela
jiné varianty.
186
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účinnosti ZKI. Do ZKI byly přeneseny i poslední úpravy ZISIF, které definovaly
přechod závazků transformovaných investičních fondů na podílové fondy, resp.
investiční společnosti a dávaly právní jistotu výmazu investičního fondu z obchodního
rejstříku (viz. kapitola 2.3.5.1.). ZKI ukládá investičním fondům splnění povinností
daných v ZISIF, ale navíc umožňuje investičním fondům, kde nelze splnit termín
přeměny požádat Komisi pro cenné papíry o další prodloužení konečného otevření.

3.3.1. Standardní fondy
Jak již bylo uvedeno, standardním fondem u nás, tedy UCITS fondem, mohou
být pouze otevřené podílové fondy. Subjekty kolektivního investování s vlastní právní
subjektivitu mohou u nás nabývat pouze uzavřené formy, což je v rozporu s evropskou
směrnicí. Možnosti, jak může standardní fond investovat svůj majetek jsme popsali již
v části 3.2., zde můžeme ještě doplnit, že těmto fondům jsou zakázány investice do
drahých kovů a certifikátů, jež je zastupují. Obecně jsou subjektům zapovězeny
investice do reálných aktiv, tedy nemovitostí, cenných kovů a umění. Nemovitosti jsou
v malé míře povoleny u uzavřených subjektů (investičních fondů), ostatní subjekty
mohou do drahých kovů a nemovitostí investovat pouze zprostředkovaně. Přímá
investice do drahých kovů je u standardních fondů zakázána, ovšem fondy mohou
investovat do akcií těžebních a zpracovatelských společností. Stejně tak fondy investují
do developerských společností, realitních kanceláří a společností investujících do
nemovitostí189.
Znovu zde můžeme uvést pravidlo, podle kterého nesmí být ve standardních
fondech jedné investiční společnosti více jak 5% podíl na základním kapitálu nebo
hlasovacích právech jednoho emitenta. Z předchozích 11 % se tak dále snížil maximální
vliv ve společnostech a můžeme tak konstatovat, že se již úplně upustilo od role
subjektů kolektivního investování jako manažerů společností.
Velmi závažný dopad na domácí sektor kolektivního investování má však
ustanovení, podle kterého se stávající investiční fondy a podílové fondy stávají
speciálními fondy (speciální fondy cenných papírů – viz. kapitola 3.3.2.). Stávající
189

U nás je v současnosti nabízen např. fond Capital Invest Gold Stock investující do společností těžících
a zpracovávajících kovy a dva fondy, které zprostředkovaně nabízejí investici do nemovitostí od
společností Credit Suisse a Aviva Funds (všechny tři jmenované fondy jsou zahraniční).
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zavedené fondy tak nemohou využívat výhod evropského pasu. Navíc ZKI nijak
nedefinuje přeměnu speciálního fondu na standardní fond190, což by v tomto případě
jistě bylo prospěšné, např. formou přechodného ustanovení apod.

3.3.2. Speciální fondy
Speciální fondy jsou jedním z nejdůležitějších rozšíření regulace subjektů
kolektivního investování v České republice. Investorům se tak výrazně rozšířily
možnosti investování i do derivátů, nemovitostí a dalších aktiv se zachováním výhod
kolektivního investování. Všechny výhody však nebyly zachovány v plném rozsahu.
V připomínkovém řízení v Poslanecké sněmovně byly nakonec z důvodu ochrany
investorů velmi výrazně zvýšeny limity pro investice do těchto fondů. U subjektů
kolektivního investování a především u investorů vyvolalo toto opatření oprávněný
nesouhlas. Limity pro minimální investice jsou tak dalším z bodů, který by měl být
vbrzku novelizován. ZKI definoval celkem sedm druhů speciálních fondů (speciálním
fondem mohou být jak podílové fondy, tak investiční fondy), které se liší rozsahem
aktiv, do kterých mohou alokovat prostředky od investorů:
•

speciální fond cenných papírů,

•

speciální fond rizikového kapitálu,

•

speciální fond nemovitostí,

•

speciální fond derivátů,

•

speciální fond fondů,

•

speciální fond zvláštního majetku,

•

speciální fond smíšený.
Pro speciální fondy platí větší informační povinnosti vůči investorům, především

co se týče upozornění na rizika spojená s investicí do fondu. V případě otevřených
podílových fondů mohou speciální fondy ve statutu definovat i odlišné podmínky pro
odkupování a vydávání podílových listů (kromě tříměsíčního pozastavení obchodů,
které mohou uplatnit standardní otevřené podílové fondy). Obecná pravidla pro
190

ZKI v § 24 pouze zakazuje přeměnu standardního fondu na speciální fond. Stejně tak v zákoně není
stanoveno, jakým způsobem se přemění investiční fondy, u nichž dosud nebyla dokončena povinná
přeměna na otevřený podílový fond. Otázku, zda otevřený fond bude standardním či speciálním lze pouze
nahlížet z ustanovení §136 odst. 3, který dosud netransformované investiční fondy označuje jako fondy
speciální. Ustanovení ZKI nevylučují přeměnu investičních fondů na standardní fondy, což by takovým
fondům přineslo jistou (i když teoretickou, např. díky větší důvěře, kterou může označení standardní fond
splňující požadavky práva EU,…) výhodu.
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diverzifikaci u speciálních fondů jsou liberálnější než u fondů standardních. Pravidlo
pro diverzifikaci definuje § 49 odst. 8 ZKI: „Součet investic do investičních cenných
papírů nebo nástrojů peněžního trhu vydaných jedním emitentem, vkladu u tohoto
emitenta a rizika spojeného s tímto emitentem jako druhou smluvní stranou při
operacích s finančními deriváty nesmí překročit 35 % hodnoty majetku speciálního
fondu.“

3.3.2.1. Speciální fond cenných papírů
Investiční omezení speciálního fondu cenných papírů se od standardního fondu
liší pouze v méně přísném omezení nástrojů, do kterých může investovat a v limitech
pro diverzifikaci. Tento fond může do svého portfolia nakoupit maximálně 10 %
hodnoty nebo počtu cenných papírů a nebo nástrojů peněžního trhu vydaných jedním
emitentem. Tyto cenné papíry vydané jedním emitentem mohou tvořit maximálně 20 %
hodnoty majetku speciálního fondu. Hranici 20 % může fond zvýšit až na 35 % u
cenných papírů vydaných nebo zajištěných státem, centrální bankou nebo
mezinárodními institucemi (limit může být zvýšen na 100 %, pokud je portfolio
rozděleno na minimálně šest emisí a žádná emise nepřesáhne 30 % hodnoty portfolia).
Jak již bylo řečeno, všechny dosavadní fondy jsou podle nového zákona považovány
právě za speciální fondy cenných papírů. Teze z předchozí podkapitoly o eliminaci
manažerské funkce subjektů kolektivního investování je tím částečně oslabena.
Minimální investice nejsou u tohoto druhu fondů nijak omezeny.

3.3.2.2. Speciální fond rizikového kapitálu
Speciální fond rizikového kapitálu je kromě nemovitostních a derivátových
fondů jednou z nejkladněji hodnocených novinek. Již dnes existují venture kapitálové
společnosti, které umožňují investice do rozvíjejících se mladých firem, riziko ze strany
této společnosti (nehledě na samotné riziko poskytnutí venture kapitálu) je však dosti
značné. Forma takového financování u nás však není příliš rozšířena, přičemž jedním
z důvodů pro tento stav je právě i nerozvinutý kapitálový trh. Firmám, které poskytnou
venture kapitál se tím totiž výrazně snižují možnosti pro realizaci zisku ze své investice.
V zemích s rozvinutým kapitálovým trhem se zisk z úspěšně provedeného vstupu do
společnosti realizuje většinou přes nabídku akcií na kapitálovém trhu (IPO). V našich
podmínkách však primární akciový trh nefunguje. Venture kapitál také není u nás až na
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výjimky (např. tiché společenství) regulován. Speciální fond rizikového kapitálu by tak
mohl přinést potřebnou míru důvěry se smluvní partnery a především možnost, jak
realizovat zisk, a to i přesto, že se nepředpokládá, že fondy rizikového kapitálu budou
vznikat v otevřené formě191.
Speciální fond rizikového kapitálu investuje především do investičních cenných
papírů a nástrojů peněžního trhu, které nebyly přijaty k obchodování na veřejném trhu.
U fondu rizikového kapitálu jsou již zavedena opatření pro ochranu investorů. V tomto
případě jde o ochranu méně zkušených investorů, či investorů, kteří nemají dostatečný
kapitál. Nominální hodnota akcie tohoto fondu nebo hodnota podílového listu v době
vydání musejí být minimálně 1 mil. Kč a investice jednoho investora musí činit
nejméně 2 mil. Kč. Fond musí rozkládat riziko tak, že do nástrojů jednoho emitenta
může investovat maximálně 20 % aktiv v portfoliu. Ve statutu fondu a v propagačních
materiálech musí být uvedeno, že investice do tohoto fondu je nadprůměrně riziková a
předpokládá se její dlouhodobost.
Problémem, na který je v souvislosti s fondy rizikového kapitálu poukazováno,
je povinnost zveřejňovat pravidelně složení portfolia. Ukazovat veřejně složení
portfolia, tedy „sázky“ fondu na růst společností, do kterých investuje, může odrazovat
od vytváření takových fondů. V této oblasti jde o vyhledávání příležitostí, které zatím
nebyly objeveny nikým jiným (nezaplněná místa na trhu, inovace, apod.).

3.3.2.3. Speciální fond nemovitostí
Nemovitostí fondy jsou skupinou fondů, která k sobě přitahovala v průběhu
vytváření nového zákon největší pozornost. To bylo dáno situací na realitním trhu, kde
docházelo ke stabilnímu růstu cen. V nemovitostních fondech byl spatřován nástroj pro
relativně stabilní a výnosnou investici. Z hlediska vstupu do Evropské unie se
v souvislosti s nemovitostním trhem v posledním roce hovoří i o poslední šanci na tzv.
konvergenční hru. Konvergenční hra je spekulace na přizpůsobení cen v přistupujících
zemích a v dosavadních 15 zemích Evropské unie. K cenovému přizpůsobení může
191

Martin Hanzlík (Unie investičních společností České republiky) uvádí, že v této době, po přijeté
nového zákona o kolektivním investování, který rozšiřuje investiční možnosti, by měly vznikat především
uzavřené subjekty, neboť ty lépe odpovídají investicím do zatím nedostupných aktiv. Podle Hanzlíka by
měly vykazovat největší dynamiku v zakládání nových fondů právě fond nemovitostní, rizikového
kapitálu a derivátové. Zdroj: rozhovor s M. Hanzlíkem zveřejněný v článku Dvořák, V. (2004): Kam
směřují kroky domácích investorů?, 27.2.2004, dostupné na http://fincentrum.idnes.cz
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docházet na trhu dluhopisů (srovnání úrokových sazeb se sazbami v EU), na akciovém
trhu (např. vyrovnání poměru ziskovosti společností k ceně akcií na trzích, tj. vyrovnání
ukazatele P/E v jednotlivých sektorech např. telekomunikace, utility) a i na
nemovitostním trhu.
Speciální fond nemovitostí může investovat do koupě pozemků, výstavby budov
za účelem jejich správy, koupě budovy za účelem správy nebo rekonstrukce a nabytí
účasti v developerských společnostech. Diverzifikace u nemovitostních fondů je
omezena maximem 20 % v jedné nemovitosti192 nebo společnosti. ZKI stanovuje
podmínky na ocenění nemovitostí (prováděné odhadcem nejméně jednou ročně), ve
výroční zprávě musí uvádět realitní kanceláře, se kterými spolupracuje a poplatky a
provize, cenu každé nemovitosti v portfoliu. Ve výroční zprávě i ve statutu musí být
stejně jako u fondů rizikového kapitálu uvedeno rizikové upozornění. Stejné jsou i
limity pro investice do nemovitostních fondů – hodnota akcie nebo podílového listu
musí být minimálně 1 mil. Kč a minimální investice jednoho investora alespoň 2 mil.
Kč.

3.3.2.4. Speciální fond derivátů
Derivátové fondy investují převážně do finančních nebo komoditních futures a
opcí a dalších derivátů, a to buď obchodovaných na regulovaných trzích nebo OTC
derivátů. U speciální fondu derivátů jsou komplexněji stanoveny limity pro investování
– fond může nanejvýše investovat: 5 % hodnoty majetku do derivátů stejného druhu na
stejné podkladové aktivum; 20 % do finančních derivátů stejného druhu; 70 % do
derivátů, přičemž minimálně 30 % musí být ponecháno jako likvidní rezerva; 20 % do
futures na jednu komoditu. Upozornění tentokrát musí být ve tvaru, že investice do
takového fondu je „nadprůměrně riziková, neboť trh s deriváty je velmi nestabilní“.
Zůstává zde limit pro minimální hodnotu akcie a podílového listu 1 mil. Kč, avšak
minimální investice u tohoto druhu fondů je stanovena až na 10 mil. Kč.

3.3.2.5. Speciální fond fondů
Speciální fond fondů je klasickým fondem fondů, ovšem s tou výjimkou, že na
rozdíl od standardních fondů může ve větší míře investovat i do non-UCITS fondů. Již
192

Limit nemusejí fondy dodržovat po dobu 2 let od udělení povolení ke vzniku investičního fondu nebo
vytvoření podílového fondu.
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zmiňovanému kaskádnímu jevu193 je předcházeno tím, že fond fondů nesmí investovat
do fondů kolektivního investování, který sám investuje více jak 10 % hodnoty fondu do
jiných fondů kolektivního investování. V majetku speciálního fondu fondů může být
maximálně 25 % jmenovité hodnoty nebo počtu cenných papírů vydaných jiným
fondem. Limity pro diverzifikaci dovolují maximálně 20 % z portfolia fondu na
investici do jednoho fondu kolektivního investování. Tato hranice může být zvýšena na
35 % u jednoho jediného fondu kolektivního investování, ten však musí být
specifikován ve statutu. Aplikace této hranice, tedy 35% podíl jiného fondu v portfoliu
však hovoří proti smyslu kolektivního investování. Tím je diverzifikace a efektivnost.
S tak velkým podílem jednoho fondu v portfoliu se dá jen stěží hovořit o diverzifikaci a
většina více zkušených investorů by takovou investici odmítlo s tím, že s menšími
náklady ji mohou účinněji kopírovat sami.
Výroční zpráva fondu kolektivního investování musí obsahovat údaje o
hospodaření a výsledky fondů, do nichž fond investuje, upozornění na možný konflikt
zájmů a údaje o výsledku obchodování s cennými papíry či podíly fondů kolektivního
investování, které měl fond v portfoliu. Na tomto místě můžeme uvést jeden nedostatek,
který takové informace vykazují. U výše uvedených speciálních fondů nemovitostí a
rizikového kapitálu se dá předpokládat, že jejich portfolio bude víceméně stabilní, tj.
bude vykazovat nízkou hodnotu tzv. turnover ratio. Naproti tomu fondy fondů vystupují
stejně jako jiné fondy, tj. využívají i krátkodobých a střednědobých spekulací na pohyb
kurzů. Jejich turnover ratio je mnohem vyšší, a proto je informace o složení hospodaření
výsledcích fondů, do kterých má fond zainvestováno, irelevantní. Tyto informace jsou
sestaveny pouze k jednomu dni, ke kterému se sestavuje výroční zpráva, což snižuje
jejich informační hodnotu. Jde tak v podstatě o zbytečně vynaložené náklady.
Pochybnosti mám i o efektivitě zveřejňování výsledků všech obchodů s fondy, které
měl fond v portfoliu. Například pro současné fondy fondů bude takové rozšíření
nutných administrativních nároků finančně nákladné.

3.3.2.6. Speciální fond zvláštního majetku
Speciální fond zvláštního majetku investuje „převážně do věcí, majetkových
práv a jiných druhů majetkových hodnot“. Právě tento fond by může investovat i do

193

Viz. poznámka č. 65.
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movitých věcí, kterými jsou i umělecké předměty. Fond musí ve výroční zprávě opět
zveřejňovat výsledky obchodů s majetkem, tentokrát souhrnně za každá druh majetku a
musí upozorňovat na nadprůměrnou rizikovost. Minimální investice jsou u tohoto fondu
opět omezeny jmenovitou nebo aktuální hodnotou akcií nebo podílových listů na
nejméně 1 mil. Kč a minimální investici ve výši alespoň 2 mil. Kč.

3.3.2.7. Speciální fond smíšený
Smíšený fond investuje do všech druhů aktiv, do kterých mohou investovat výše
zmíněné speciální fondy. Ve statutu fondu musí být uvedeny maximální podíly majetku
fondu, které mohou být alokovány do jednotlivých druhů aktiv. Speciální fond musí
splňovat stejné požadavky na minimální investici a diverzifikaci, jaké zákon stanoví pro
speciální typy fondů, tj. nepřísnější limity podle toho, jaké investování speciálních
fondů kombinuje.
Jak již bylo řečeno, výhoda kolektivního investování, tedy zpřístupnění trhů
aktiv, na které by individuální investor nemohl dosáhnout, byla výrazně omezena
stanovením limitů pro minimální investice. V původním návrhu, který schválila vláda,
byly limity stanoveny na 100 tis. Kč u nemovitostního fondu a derivátového fondu
a na 500 tis. Kč u fondu rizikového kapitálu a fondu zvláštního majetku. Limit 10 mil.
Kč u speciálních fondů derivátů prosadila do zákona Komise pro cenné papíry194, která
chtěla zamezit málo zkušeným investorům vstupovat do tohoto vysoce rizikového druhu
fondů. Nicméně během připomínkového řízení bylo do pozměňovacích návrhů zařazeno
zvýšení minimálních investic i u dalších druhů fondů. I Komise pro cenné papíry
připustila, že toto nebylo záměrem, nýbrž nedopatřením, které bude muset být
odstraněno. Především u nemovitostních fondů, kde minimální investice ve výši 2 mil.
Kč znepřístupňuje tyto fondy retailovým klientům, vyvstaly negativní ohlasy jak ze
strany investorů, tak ze strany investičních společností.
Otázkou také je, zda je toto vhodný způsob, jak regulovat investice do fondů.
V podstatě se tak opět odebírá investorům právo na vlastní výběr vhodné investice.
Unie investičních společností navrhuje spíše rozšíření informačních povinností pro tyto

194

Zdroj: Tisková konference ke zveřejnění zprávy „Návrh opatření zlepšujících fungování kapitálového
trhu“, 2.3.2004, viz. poznámka č. 14 na str. 9.
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fondy, tj. vetší a rozsáhlejší informování potenciálních klientů ve statutech a
propagačních materiálech195.

3.3.3. Jednotná evropská licence (evropský pas)
Evropský pas je institut, který zajišťuje efektivnější distribuci produktů
finančních institucí v členských státech Evropské unie. Evropský pas představuje
jednotnou licenci pro nabízení a poskytování služeb po celém území EU. Evropský pas
se v sektoru kolektivního investování týká pouze standardních fondů, tedy subjektů
kolektivního investování splňujících požadavky UCITS směrnice. Subjekty mají pro
vstup na trh (využití jednotné evropské licence) v jiném členském státě dvě možnosti:
•

buďto mohou v hostitelském státě vytvořit pobočku (právo volného pohybu
osob),

•

nebo mohou působit na základě volného pohybu služeb196.
Z pohledu dozoru nad subjekty kolektivního investování uděluje domovská

regulační autorita licenci k podnikání, hostitelská autorita pouze registruje zahraniční
subjekt, který hodlá na území hostitelského státu nabízet své služby a produkty. Stejně
tak jsou rozděleny i regulační pravomoci jednotlivých dozorových autorit:
•

Domovský regulátor sleduje dodržování tzv. obezřetnostních pravidel. Mezi tato
pravidla patří požadavky na kapitálové vybavení, jmenování osob do řídících
orgánů subjektů, zajištění vnitřního provozu, apod., tj. jedná se o právo
domovského státu.

•

Regulátor hostitelského státu sleduje dodržování tzv. pravidel jednání. Jde
především o jednání vzhledem k zákazníkům a k trhu, patří sem i některé další
povinnosti, mezi nimi zejména pravidla propagace a zveřejňování údajů, v tomto
případě se jedná o právo hostitelského státu.
Stejně jako v případě dodržování pravidel se postupuje, pokud naopak dojde

k jejich porušení. Opatření proti společnosti, která neplní své obezřetnostní povinnosti,
195

„Naším zájmem je, aby drobným investorům byly nabízeny takové produkty, které pro ně budou
průhledné, čímž nechci říkat, že nemohou být rizikové. Ani Unie investičních společností ani stát, nikdo
by neměl omezovat klienta v jeho rozhodování, kam bude investovat. Investor by měl sám zvážit míru
rizika, kterou je ochotný podstupovat. Co je ovšem podstatné, je dostatek informací, které budou nabídku
takového produktu doprovázet, včetně jasného upozornění, že se jedná o rizikový produkt vhodný pouze
pro zkušené investory.“ – citováno z Dvořák (2004).
196
Příkladem může být nabízení služeb na internetu.
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z jednoho členského státu může učinit pouze domovská autorita. Hostitelská autorita
může zasáhnout pouze v případě, že by hrozilo nebezpečí z prodlení, nebo při
nečinnosti domovské autority197. Princip jednotné evropské licence je tak založen na
spoluprácí regulačních autorit z jednotlivých členských států a na rychlé a kvalitní
výměně informací. Tento požadavek je také jedním ze základních principů přijatého
Akčního plánu (FSAP)198.
Můžeme tedy definovat několik skupin poskytování služeb v jiném členském
státu Evropské unie:
•

tuzemská investiční společnost zřizující v jiném členském státě pobočku
(organizační složku),

•

tuzemská investiční společnost působící v jiném členském státě na základě
principu volného pohybu služeb,

•

zahraniční investiční společnost zřizující v České republice pobočku,

•

zahraniční investiční společnost působící v České republice na základě principu
volného pohybu služeb,

•

veřejná nabídka cenných papírů tuzemského standardního fondu v jiném
členském státě,

•

veřejná nabídka cenných papírů zahraničního standardního fondu v České
republice.
Kromě těchto možností, kde je využíván princip evropského pasu199, mohou být

v jiných členských státech nabízeny i speciální fondy, tj. fondy nevyhovující UCITS
směrnici. Tady existují dvě možnosti, a sice:
•

veřejná nabídka cenných papírů tuzemského speciálního fondu v jiném
členském státě,

•

veřejná nabídka cenných papírů zahraničního speciálního fondu v České
republice.

Pro veřejné nabízení domácích speciálních fondů v jiných členských státech platí
pravidla příslušného hostitelského státu (v České republice musí pouze informovat
197

Podrobnosti o jednotné evropské licenci viz. Komise pro cenné papíry (2003b) a Komise pro cenné
papíry (2004a).
198
Viz. kapitola 3.2.1.
199
Samozřejmě, že existuje i možnost vytvořit v České republice (či v jiném členském státu) dceřinnou
společnost a pomocí takové struktury vytvářet produkty k nabídce ve vybraných zemích.
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Komisi pro cenné papíry o svém záměru), proto se zde můžeme zaměřit na pravidla
veřejné nabídky zahraničních speciálních fondů v ČR. ZKI umožňuje působení v ČR
pouze otevřeným speciálním fondům. O tom svědčí § 58 odst. 2 písm. c), kde je
stanoveno, že buďto musí fond odkupovat na žádost podílníka cenné papíry, které vydal
za podmínek ne horších než u otevřených podílových fondů, nebo zajišťuje, že se kurz
cenných papírů na regulovaném trhu výrazně neliší od jejich aktuální hodnoty200. Tato
podmínka je oprávněná pouze zčásti. Hovoří pro ni ekonomické důvody, neboť cenné
papíry uzavřených subjektů jsou obvykle obchodovány na nějakém regulovaném trhu, a
není tedy obtížné např. prostřednictvím obchodníka s cennými papíry do těchto subjektů
investovat. To by však nebylo nemělo být důvodem k bránění těmto subjektům
v nabízení a propagaci na území České republiky. Také není zcela jasné, proč se v
tomto ustanovení hovoří pouze o podílnících, či aktuální hodnotě, tj. pouze o
podílových fondech. I srovnatelné ustanovení § 43 ZKI umožňuje veřejnou nabídku
standardních fondů jak podílových, tak investičních201. Je patrné, že s ustanovením, kde
se nebylo možné opřít o evropskou direktivu si zákonodárci nevěděli rady, jak
ustanovení formulovat. Podle tohoto ustanovení by totiž v Evropě rozšířené SICAV
fondy nemohly být u nás vůbec distribuovány202.
V souvislosti se zavedením evropského pasu můžeme ještě zmínit stávající
situaci, kdy doposud byly zahraniční fondy registrovány podle ZISIF (2.3.5.2.). Po
přijetí nového zákona o kolektivním investování existovaly tři cesty, jak přizpůsobit
registraci zahraničních subjektů novým podmínkám. Jedná se o tzv. pasport
automatický, pasport s žádostí a pasport bez žádosti. V našem případě byla zvolena třetí
cesta, tedy pasport bez žádosti, což v praxi znamenalo, že Komise pro cenné papíry
komunikovala s dozorovým orgánem v členském státě, kde má sídlo i subjekt
kolektivního investování, o vydaném povolení. Všechny dosavadní fondy byly podle
ZKI zařazeny jako fondy speciální a až po splnění podmínek § 43 ZKI, v případě
200

Toto odpovídá definici otevřeného subjektu v UCITS směrnici.
Viz. ZKI § 43 odst. 2 písm. d): vyplácení podílů vlastníkům cenných papírů,…
202
Komise pro cenné papíry vyzvala v této souvislosti k veřejné diskusi na téma „veřejné nabízení“
cenných papírů zahraničního speciálního fondu. Veřejnou nabídku (srov.: v ZKI se mluví o veřejném
nabízení, což není explicitně definováno v zákonech) definuje totiž zákon o podnikání na kapitálovém
trhu (§ 34 a § 36) a podle tohoto zákona by mohl fond za splnění podmínek ZPKT nabízet cenné papíry
speciálních fondů i bez povolení Komice pro cenné papíry. Názor Komise je však jiný, domnívá se, že
v tomto případě nelze postupovat podle ZPKT § 36, a tudíž je nutné získat povolení od Komise. Konečné
stanovisko Komise však zatím není k dispozici. Viz. Komise pro cenné papíry: K otázce veřejného
nabízení cenných papírů zahraničního speciálního fondu podle zákona o kolektivním investování, KM
10/2004, dostupné na http://www.sec.cz
201
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přechodu zahraničních fondů mezi standardní se jedná o dodatek ke smlouvě s bankou
podle § 43 odst. 2, budou přeřazeny do fondů speciálních. Fondy, by měly tuto
informaci doplnit do 31.7. 2004.

3.3.4. Vyhlášky k zákonu o kolektivním investování
Přenechání tvorby prováděcích předpisů Komisi pro cenné papíry se považuje za
jeden z největších kladů nové úpravy. Výrazně se tím posílila flexibilita přijímání
regulačních opatření, Komise pro cenné papíry, která má nejblíže k účastníkům trhu, tak
může účinněji reagovat na nastalé problémy a přizpůsobovat požadavky regulace
aktuální situaci. Oblast kolektivního investování bude regulovat celkem sedm
vyhlášek203 o:
•

podrobnostech plnění povinností depozitáře,

•

náležitostech a přílohách žádostí podle zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním
investování,

•

způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazku fondu kolektivního
investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu
fondu kolektivního investování,

•

informační povinnosti fondu kolektivního investování a investiční společnosti,

•

způsobu plnění pravidel obezřetného podnikání a pravidel organizace vnitřního
provozu investiční společnosti a investičního fondu – kromě opatření týkajících
se např. vnitřního provozu či střetů zájmů, definuje i výkon tzv. compliance204.
Výkonem compliance musí být pověřen alespoň jeden ze zaměstnanců205
investiční společnosti nebo investičního fondu a jeho úkolem je především
kontrola dodržování vnitřních předpisů a souladu s právní úpravou. Institut
compliance by měl rozšířit ochranu investorů tím, že posílí zodpovědnost
investiční společnosti při dodržování právních a vnitřních předpisů. O síle
compliance hovoří i to, že zaměstnance pověřené touto činností pověřuje
statutární orgán společnosti a jmenuje je dozorčí rada.

•

minimálních náležitostech statutu a povinných náležitostech zjednodušeného
statutu fondu kolektivního investování – u statutů můžeme vyzdvihnout vyšší
nároky na definování investiční strategie a upozornění na možná rizika

203

Působnost, kde by měla Komise pro cenné papíry stanovit další požadavky, vyjmenovává § 139 ZKI.
I ve vyhláškách se používá tento termín bez překladu, který znamená soulad, či dodržování.
205
Na rozdíl od jiných subjektů zde nelze pověřit výkonem compliance třetí osobu.
204
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vyplývající z operací s aktivy v portfoliu, ale hlavně zveřejnění ukazatelů TER a
turnover ratio (ukazatel obrátkovosti aktiv). Kladně lze také hodnotit požadavky
na uvádění historické výkonnosti, která musí být uváděna standardizovaným
způsobem (sloupcový diagram ročních výkonností po dobu deseti let, pokud má
fond stanovený benchmark, pak i srovnání s vývojem benchmarku, atd.)206.
•

používání technik a nástrojů k efektivnímu obhospodařování majetku
standardního fondu – definuje především použití derivátů a kalkulaci rizik
spojených s operacemi s aktivy v portfoliu.
Ve vyhláškách Komise pro cenné papíry (např. obsah statutu, informační

povinnosti, investiční politika, členění fondů) se již objevují i názory a doporučení
samoregulačních institucí Unie investičních společností České republiky a evropské
FEFSI. Toto je jeden z trendů, který v posledním období značnou měrou utváří regulaci
odvětví kolektivního investování. Přenechání některých regulačních a dozorových
činností je více akceptováno v USA, v Evropě je tento trend zatím v počáteční fázi. To
samé se dá říci o České republice, kde zákon o kolektivním investování nedává
samoregulačním institucím žádnou roli. I v souvislosti s novým zákonem o podnikání
na kapitálovém trhu (obchodníci s cennými papíry, investiční zprostředkovatelé) je toto
považováno za další nedostatek přijaté úpravy. Stejně jako v případě posunu od zákona
k vyhláškám Komise pro cenné papíry by v případě dalšího přenechání některých
činností samoregulačním institucím přispělo k hladšímu fungování kapitálového trhu,
k větší transparentnosti a k posílení důvěry investorů.

206

Pro samotnou prezentaci a propagaci subjektů kolektivního investování existuje rozsáhlý materiál
Komise pro cenné papíry, který definuje požadavky v této oblasti. Jde o značně důležitou oblast, a proto
Komise kontroluje splnění těchto požadavků a již několikrát přistoupila ke správnímu řízení a vydání
opatření, které požadovalo odstranění zavádějící propagačních materiálů. Viz. Komise pro cenné papíry:
Metodika - Propagace některých finančních služeb, dostupné na http://www.sec.cz, nebo Dvořák, V:
Přestanou reklamy slibovat nereálné výnosy?, 10.3.2004, dostupné na http://fincentrum.idnes.cz.
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IV. Vývoj kolektivního investování v ČR a Evropě
4.1. Kvantitativní analýza vývoje kolektivního investování v ČR a
Evropské unii
Kvantitativní analýzu odvětví kolektivního investování můžeme provést
postupně ze tří základních hledisek. Prvním z nich je celkové rozdělení úspor
domácností v jednotlivých zemích. Druhý pohled se zakládá na porovnání aktiv
v subjektech kolektivního investování jak podle prostorového, tak podle časového
hlediska. Třetím způsobem, jak provést kvantitativní analýzu, je porovnat strukturu
aktiv v subjektech kolektivního investování. V této části postupně analyzujeme
kolektivní investování v České republice a v Evropě podle zmíněných tří hledisek.

4.1.1. Struktura úspor domácností
Nejrozvinutější sektor kolektivního investování je v USA. Důvodem pro držení
vysokého relativního i absolutního podílu finančních aktiv domácností v subjektech
kolektivního investování jsou rozvinuté kapitálové trhy, široké investorské povědomí a
penzijní systém. V penzijním systému USA neplní hlavní úlohu při zajištění prostředků
v poproduktivním věku státní systém penzí, tj. první pilíř (pay-as-you-go). Větší váha je
zde kladena na individuální zajištění příjmů. Systém spoření v penzijních plánech a
účtech je rovněž vysoce podporován jak na straně firem (zaměstnavatelů), tak na straně
jednotlivců. V zemích západní Evropy je investování přikládána mnohem menší váha.
Více úspor domácností je zde uloženo v depozitních produktech a v produktech
životních pojišťoven.
Tabulka 4.1.: Rozložení úspor domácností v Evropě a USA (%, ke konci roku 2000)
Evropa1
USA
Hotovost a depozita
10,1
1,1
Termínované vklady
17,3
9,9
Fondy peněžního trhu
0,8
3,1
Cenné papíry mimo akcií
6,8
6,4
Akcie
21,3
33,1
Investiční fondy
9,5
12,9
Životní pojištění
17,2
7,1
Penzijní fondy
10,7
23,8
Jiné
6,2
2,5
Celkem
100,0
100,0
1

data za Francii, Německo, Itálii, Nizozemí, Španělsko a Velkou Británii
Zdroj: Babeau – Sbano (2003) in FEFSI (2003)
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Subjekty kolektivního investování v evropských státech tak stále mají potenciál
k růstu spravovaných aktiv. Růstový potenciál sektoru potvrzuje i následující tabulky,
která udává nárůst aktiv v jednotlivých nástrojích v Evropě za období let 1995 až 2000.
Ve studii Babeau – Sbano (2003) je ukázáno, že během těchto let došlo v Evropě
k výraznému poklesu bankovního zprostředkování a k současnému příklonu k přímo
drženým rizikovějším aktivům. Kapitálový trh a investování tak získaly mnohem vetší
váhu v rozdělení úspor domácností.
Tabulka 4.2.: Vývoj rozložení úspor domácností v Evropě1 (%)
1995
Hotovost a depozita
10,9
Termínované vklady
24,7
Fondy peněžního trhu
1,4
Cenné papíry mimo akcií
10,5
Kotované akcie
5,5
Nekotované akcie
9,0
Investiční fondy
5,2
Životní pojištění
15.5
Penzijní fondy
10.7
Jiné
6.7
Celkem
100,0
1

2000
10,1
17,3
0,8
6,8
7,9
13,4
9,5
17,2
10,7
6,2
100,0

data za Francii, Německo, Itálii, Nizozemí, Španělsko a Velkou Británii
Zdroj: Babeau – Sbano (2003) in FEFSI (2003)

Česká republika, stejně jako ostatní státy kde došlo k transformaci ekonomik na
tržní hospodářství a liberalizaci kapitálových trhů, stále využívá investiční a
sofistikovanější produkty ve velmi nízké míře. Česká republika patří, podobně jako
Rakousko nebo Německo, do regionu, kde vždy mělo větší váhu bankovní
zprostředkování než zprostředkování prostřednictvím kapitálových trhů. Tento faktor
spolu s nestandardně fungujícím kapitálovým trhem od svého vzniku na začátku
devadesátých let stojí za absolutní dominancí depozitních produktů u domácností
v České republice. Vysoký podíl depozit je rovněž dán penzijním systémem, kde je u
nás největší váha na prvním pilíři, ale hlavně konzervatizmus domácích investorů.
Většina finančních aktiv domácností je v minimálně rizikových depozitech a u investic
převládají fondy peněžního trhu, které s sebou nesou rovněž velmi nízké riziko.
Faktorem, který může zkreslovat současnou statistiku pro Českou republiku je bublina
technologických akcií na konci devadesátých let. Ta měla za následek, že obnovující se
důvěra investorů v regulaci kapitálových trhů byla oslabena negativním trendem na
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akciových trzích. Investoři tak mohli z obavy před pokračujícími propady setrvávat
v méně rizikovějších investicích. Následující graf srovnává rozdělení úspor domácností
mezi jednotlivými druhy finančních aktiv. U České republiky je vidět převaha depozit a
pouze malý podíl investic ve fondech. V případě Velké Británie a dalších zemích není
srovnání s Českou republikou zcela vypovídající. V ČR totiž takřka neexistují (ve
srovnání s ostatními rozvinutými zeměmi západní Evropy) segmenty penzijních fondů a
životního pojištění. V západní Evropě jsou tyto segmenty velmi oblíbenými pro
umístnění finančních prostředků, které jsou však dále sekundárně opět investovány do
investičních a podílových fondů. Z tohoto hlediska tak je srovnání vyplývající z grafu
méně názorné, než např. aktiva pod správou subjektů kolektivního investování
v jednotlivých zemích.
Graf 4.1.: Struktura úspor domácností ve vybraných evropských zemí
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Právě nízký poměr investic do subjektů kolektivního investování je hlavním
argumentem předpokládaného vysokého potenciálu kolektivního investování u nás.
Proti optimismu zástupců investičních společností však stojí konzervatizmus domácích
investorů a nízké zkušenosti a vzdělanost v oblasti investic a kapitálových trhů.
Investiční společnosti si uvědomují, že zvyšování úrovně znalostí u investorů se
pozitivně promítne i do úspěšnosti fondů při získávání nových investic. V České
republice však dosud v některých společnostech panuje neochota vynakládat náklady na
zvyšování vzdělanosti (propagace, semináře, apod.), neboť by to sice pomohlo zvýšit
prodeje fondů společnosti, avšak zároveň by tím poskytly externalitu ostatním
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společnostem v té formě, že tyto by nemusely vynakládat prostředky, a přesto by se jim
v důsledku všeobecně vyšší vzdělanosti zvýšil poptávka po jejich produktech. Tento
přístup není ojedinělý207, nicméně musíme připustit, že existují i opačné přístupy
společností, které si uvědomují potenciál trhu a výhody, které vyšší znalosti přinesou.

4.1.2. Aktiva v subjektech kolektivního investování
Zemí s nejrozvinutějším sektorem kolektivního investování jsou, jak již bylo
uvedeno výše, USA. Z celkem 11 051 mld. EUR, které představují celková aktiva ve
fondech ke konci roku 2003208, spravují fondy v USA celkem 5 870 mld. EUR, tedy 53
%209. Aktiva fondů v evropských zemích dosahují pouze 32,9 %. Zobrazení
teritoriálního rozložení aktiv ve fondech uvádí graf 4.2. (Celkovou tabulku aktiv ve
fondech a počet fondů v jednotlivých zemích uvádí příloha č. 4.)
Graf 4.2. Rozdělení celosvětových aktiv ve fondech ke konci roku 2003
USA
53,1%

Kanada
2,4%

Hong Kong
1,8%

ostatní
3,5%

Austrálie
3,7%

Japonsko
2,5%
Evropa
32,9%

Zdroj: FEFSI (2004b)

Devadesátá léta byla pro sektor kolektivního investování velmi příznivá. Až do
roku 2000 docházelo pravidelně k nárůstu majetku ve fondech. Obliba kolektivního
investování však sahá na začátek 70. let dvacátého století, kdy se začaly fondy
masivněji prodávat i retailové klientele. Sedmdesátá léta jsou také obdobím vzniku
důležitých inovací: v roce 1971 byl vytvořen první fond peněžního trhu, který nabídl i
individuálním investorům výnosy peněžního trhu dosahované s minimálním rizikem.
207

Tento výrok je postaven na osobních rozhovorech se zástupci největších investičních společností
působících na našem trh.
208
Zdroj dat pro tuto kapitolu jsou FEFSI (2004b), (2004a) a (2003). Data vycházejí z údajů evropské
federace investičních společností a fondů FEFSI a americké ICI ( The Investment Company Institute).
209
Pokud nebude uvedeno jinak, jsou data v této části pouze za otevřené fondy, tj. za UCITS fondy
v Evropě a „mutual funds“ v USA.
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Fondy peněžního trhu se velmi rychle rozšířily hlavně v USA, kde k nim vytvořili další
důležité inovace. V roce 1974 byly k fondu peněžního trhu (Fidelity Daily Income
Trust) poprvé nabídnuty i šeky, se kterými jejich majitel vybíral peníze na účet fondu.
Tím došlo k výraznému zvýšení likvidity prostředků ve fondu. Podobnou situaci
můžeme dnes vidět

České republice. Obyvatelstvo s malými zkušenostmi

z kapitálových trhů investuje velmi konzervativně, většina peněz ve fondech je
alokována do fondů peněžního trhu. Investiční společnosti (většinou dceřinné
společnosti bank, které přesvědčují klienty, aby část ze svých úspor uložených na
depozitech převedly do fondů peněžního trhu) si od tohoto prvního kroku, kdy
přesvědčí klienty investovat alespoň do fondu peněžního trhu210, slibují větší zájem o
investice v budoucnu, jež budou i z obchodního hlediska pro finanční zprostředkovatele
zajímavější. I v České republice vznikly „nadstavbové“ produkty k fondům peněžního
trhu, ale setkaly se jen s malým zájmem klientů (jde o kreditní karty k fondům
peněžního trhu, které vydává Česká spořitelna (ISČS) a Živnostenská banka (ŽB
Trust)). Konec sedmdesátých a začátek osmdesátých let je obdobím rozvoje tzv.
pasivního investování, tedy namísto snahy o překonání benchmarku vyhledáváním
nesprávně oceněných nástrojů se fondy snaží sledovat co nejpřesněji vývoj
podkladového indexu s cílem dosáhnout co nejtěsnějšího vývoje s indexem. První
indexový fond určený retailovým investorům (First Index Investment Trust, dnes
Vanguard 500 Index Fund) vznikl v USA v roce 1976.
Opravdový boom kolektivního investování však přišel až v osmdesátých a
devadesátých letech. Především v USA, ale i v evropských zemích, měl největší vliv na
růst aktiv ve fondech penzijní systém. Podíl aktiv primárně určených pro penze
v amerických fondech vzrostl z 19 % v roce 1990 na 35 % v roce 2000211. Derivátové
operace umožnily fondům více investovat zahraničí (krytí měnového rizika), a tak došlo
k rozvoji investování do zahraničních trhů. Trend globalizace v devadesátých letech již
plně otevřel hranice investování na světových trzích a umožnil tak nebývalá rozvoj
subjektů kolektivního investování. Konec růstového trendu znamenalo až prasknutí
„internetové bubliny“ na konci devadesátých let. Tabulka 4.3. srovnává nárůst majetku
ve fondech v letech 1999 až 2003 a je z ní patrný pokles hodnoty aktiv na kapitálových
210

Investiční společnosti nerady navenek připouštějí, že jejich cílem není spravovat peníze klientů ve
fondech peněžního trhu. Ty totiž investičním společnostem nevydělávají. Viz. např. Dvořák, V. (2003):
Akcie musí růst - jinak svět zanikne!, 13.6.2003, http://fincentrum.idnes.cz.
211
Zdroj: Haslem (2003).
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trzích a odliv prostředků z fondů, který vrcholil v roce 2002. Majetek ve fondech začal
opět narůstat až ve druhém čtvrtletí roku 2003, kdy došlo k oživení na akciových trzích
a opětovnému obnovení zájmu o kolektivní investování. Hodnoty pro Českou republiku
jsou zkreslené malou základnou pro srovnávání. V letech 1998 – 1999 došlo k otevření
mnoha fondů, což je důvod nárůstu majetku ve fondech pro Českou republiku o 208 %.
Na druhu stranu otevření fondů a následný výběr zpřístupněných prostředků stojí za
odlivem majetku z fondů v roce 2001 a i za nízkým růstem v dalších letech. Rok 2002,
kdy v České republice rostla aktiva ve fondech nejvyšší mírou ze všech evropských
zemí, můžeme považovat za výjimečný. Pravdou však zůstává, že od roku 2001 u nás
dochází k postupnému obnovování investorské důvěry a roste poptávka po produktech
z kapitálového trhu. Důvodem mohou být i historické výnosy, v tomto případě však
pouze krátkodobé, dluhopisových fondů a fondů peněžního trhu (dluhopisové fondy
dosahovaly výkonnosti přibližně 8 – 10 %, fondy peněžního trhu přibližně 4 %). Stejná
orientace na krátkodobé výnosy je důvodem ohromného odlivu prostředků
z dluhopisových fondů v současnosti (roční výkonnosti domácích dluhopisových fondů
se pohybují mezi 0 % a -2 %).
Tabulka 4.3.: Nárůst aktiv ve fondech v letech 1999 – 2003
1999
2000
2001
Svět
42,6 %
11,3 %
3,8 %
USA
44,2 %
8,7 %
5,9 %
Evropa
35,9 %
9,9 %
1,6 %
ČR
208,0 %
44,4 %
-5,6 %

2002
-17,4 %
-22,1 %
-7,1 %
57,7 %

2003
2,3 %
-3,7 %
10,1 %
2,8 %

Zdroj: FEFSI (2004b)

Názorné srovnání majetku ve fondech nabízejí i následující dva grafy (data jsou
v obou případech za celková aktiva ve fondech, tj. UCITS i non-UCITS fondy). Na
prvním je zobrazen majetek ve fondech v jednotlivých zemích přepočtený na jednoho
obyvatele. V grafu nejsou zobrazeny Lucembursko (2 383 255 EUR), Lichtenštejnsko
(237 900 EUR) a Irsko (97 773 EUR), jde totiž majetek ve fondech s domicilem
v příslušné zemi, což hlavně u těchto zemí podává zkreslující výsledek. Lucembursko a
Irsko jsou pro příhodné daňové prostředí vybírány jako země pro založení fondů. Ty
mají často pouze formální domicil v těchto zemích a správa je vykonávána v jiných
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státech212.

Přesto graf názorně vypovídá o rozšíření kolektivního investování

v evropských zemích. Nejvíce aktiv ve fondech je spravováno ve Francii, následují
Lucembursko a Německo. Nejvíce majetku na jednoho obyvatele (kromě výše
zmíněných tří zemí) má Francie (17,2 tis. EUR). V případě České republiky, kde na
jednoho obyvatele připadá 317 EUR, je však srovnání s ostatními rozvinutými zeměmi
nepřesné, neboť v přepočtu na kupní sílu by byl výsledek České republiky příznivější.
Graf 4.2.: Aktiva ve fondech připadající na jednoho obyvatele ve vybraných zemích
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Zdroj: FEFSI (2004b), výpočty autora, data ke konci roku 2003, u Nizozemí je použit údaj za 4.Q/2002

Vypovídací hodnotu předchozího grafu posiluje následující, ve kterém je
zachycen poměr HDP v jednotlivých zemích k aktivům ve fondech. Aktiva ve fondech
v České republice dosahují pouze 4,55 % z výše HDP. Oproti tomu celoevropský
průměr (zemí zobrazených v grafu) dosahuje 22 %. Z této statistiky se opět vyvozuje
vysoký potenciál odvětví kolektivního investování v České republice.

212

Nelze popřít i stejný efekt na majetek fondů v ostatních zemích. Např. v Německu jsou fondy
s lucemburským domicilem velmi rozšířené, což posunuje Německo v grafu až do poslední části, přitom
Německo je zemí s rozsáhlou tradicí kolektivního investování (jsou zde však i jiné izolovanější trendy,
např. v Německu a Rakousku se více než v jiných evropských zemích využívá tzv. strukturovaných
dluhopisů. Jde v podstatě o bankou vytvořený a garantovaný dluhopis, který reprezentuje pasivní investici
do podkladového aktiva. Ve svých charakteristikách je velmi podobný fondům, téměř identické jsou
zajištěné fondy a strukturované dluhopisy zajišťující 100 % návratnost investice.)
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Graf 4.3.: Poměr majetku ve fondech na HDP ve vybraných zemích (%)
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Zdroj: FEFSI (2003), (2004b), OECD Main Economic Indicators, April 2004, dostupné na
http://www.oecd.org, výpočty autora

4.1.3. Rozdělení aktiv podle typů fondů
Z rozdělení aktiv podle jednotlivých typů fondů je nejvíce patrný konzervativní
přístup domácích investorů (viz. následující série grafů 4.4 – 4.9.). Zatímco celosvětová
i evropská statistika udávají jako nejčastější typ fondů akciový fond (43 %, resp. 33 %),
v České republice je do domácích fondů investováno pouze 3 % aktiv ve fondech.
Statistika za celý svět je v tomto případě vychýlena situací v USA, které mají v celkové
statistce významnou váhu, a sice tím, že je zde do akciových fondů investováno 49,7 %
(tj. 26,4 % z celkových aktiv ve fondech na světě)213.
Graf 4.4.: Rozdělení aktiv podle typů fondů: Svět
Smíšené
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Zdroj: FEFSI (2004b), ke konci roku 2003
213

Ve Velké Británii dosahuje podíl akciových fondů 74 %, Švédsko 67 %, Rusko 67 %, Hong Kong 62
%, Begie 60 %.
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Dominantní postavené mají v České republice fondy peněžního trhu, které mají 47%
tržní podíl. Významný trží podíl vzhledem k historickému vývoji stále zujímají fondy
smíšené, které s 25 % překonávají tento typ fondů jak v Evropě (14 %), tak
v celosvětové statistice. (Tržní podíl smíšených fondů se postupně snižuje ze 75,4 % na
konci prvního čtvrtletí 1997.) Vývoj aktiv v evropských fondech podle jednotlivých
typů fondů shrnuje graf 4.6.
Graf 4.5.: Rozdělení aktiv podle typů fondů: Evropa
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Zdroj: FEFSI (2004b), ke konci roku 2003

Graf 4.6. Vývoj aktiv v evropských fondech podle typu fondu (mld. EUR)
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Zdroj: FEFSI (2003)

Zajímavé je rovněž srovnání investic domácích investorů do domácích a zahraničních
fondů. Především u zahraničních fondů dlouho panovala představa (Asociace pro
kapitálový trh České republiky (AKAT) začala zveřejňovat statistiky za investice
domácích investorů do zahraničních fondů až od 2. čtvrtletí roku 2002), že investice do
zahraničních fondů směřují především do akciových fondů. Kvalitní akciové fondy
zaměřené buďto na globální trhy nebo na užší segmenty (regionální nebo sektorové)
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totiž neměly (a dosud nemají) u nás dostatečnou nabídku od domácích investičních
společností.
Graf 4.7.: Rozdělení aktiv podle typů fondů: Česká republika – investice do domácích
fondů
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Zdroj: UNIS (2004): Přehled vývoje vlastního jmění v OPF členů UNIS ČR, 13.4.2004, ke konci roku
2003

Graf 4.8. sice potvrzuje, že investice do zahraničních akciových fondů (17 %) převyšují
investice do fondů domácích (3 %), ovšem není zde propastný rozdíl, který byl
všeobecně očekáván. Naopak se ukazuje, že při investicích do zahraničních fondů
vykazují investoři stejnou, ne-li vyšší konzervativnost. Pokud totiž sečteme 38 % za
fondy peněžního trhu a 11 % za zajištěné fondy214, dostáváme se na hodnotu 49 %, což
je vyšší číslo než 47 % u domácích fondů peněžního trhu.
Graf 4.8.: Rozdělení aktiv podle typů fondů: Česká republika – investice do
zahraničních fondů
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Zdroj: UNIS + AKAT (2004): Kolektivní investování v ČR ke konci r. 2003, Tisková konference,
5.2.2004

214

Které jsou určeny především pro konzervativní investory, jež chtějí s garancí návratnosti investice
participovat na růstu akciových trhů.
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Poslední údaje z AKATu215 boří další mylnou představu o investicích do zahraničních
fondů. Ty byly (kromě výše zmíněné očekávané preference akciových fondů)
považovány za prostředek k investování v cizích měnách. Data z AKATu však ukazují,
že 76,9 % všech investic směřuje do fondů denominovaných v české koruně, 16,3 % do
fondů denominovaných v eurech a 6,2 % do dolarových fondů.
Tabulka 4.4.: Investice do zahraničních fondů podle měn (přepočteno na Kč)
CZK
USD
EUR
Ostatní
Celkem
37 605 220 166 3 037 456 529 7 975 492 058
306 526 458
48 924 695 211
Zdroj: AKAT (2004) viz. pozn. č. 216

Celkové rozložení aktiv ve fondech domácích investorů shrnuje graf 4.9.
Graf 4.9.: Rozdělení aktiv podle typů fondů: Česká republika - celkem
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Zdroj: UNIS (2004): Přehled vývoje vlastního jmění v OPF členů UNIS ČR, 13.4.2004, ke konci roku
2003

4.1.4. Vývoj objemu aktiv v domácích fondech
Vývoj aktiv v domácích fondech je zobrazen v grafu 4.9. Je zde patrný vliv
otevírání fondů po novele ZISIF z roku 1998 – prvotní nárůst aktiv ve smíšených
fondech ze statistiky UNISu (po absolutní dominanci v letech 1997 – 1998) a následné
odčerpání uvolněných prostředků. Mírný nárůst majetku ve smíšených fondech
v posledním roce je dán především trendem konsolidace, kdy se menší fondy často
s odlišným investičním zaměřením slučují do jednoho smíšeného fondu.

215

AKAT (2004): Tisková zpráva, 18. května 2004 – údaje za první čtvrtletí roku 2004: domácí investoři
mají ve fondech (domácích i zahraničních) investováno ke konci 1.Q/2004 celkem 157,389 mld. Kč.
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Graf 4.10.: Vývoj objemu aktiv v domácích fondech v letech 1997 – 1.Q/2004
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Zdroj: UNIS (2004): Přehled vývoje vlastního jmění v OPF členů UNIS ČR, 13.4.2004

Na vývoji v roce 2002 je vidět rekordní nárůst majetku ve fondech popisovaný výše.
Propad ve třetím čtvrtletí roku 2003 je důsledkem popsané úpravy v uplatňování daně
z přidané hodnoty, což mělo za následek odliv prostředků z fondů peněžního trhu (z
původních 57,8 mld. Kč na konečných 48,5 mld. Kč). Konečně v horizontu posledního
roku můžeme vidět nárůst investic do akciových fondů. Meziroční nárůst ke konci
prvního čtvrtletí 2004 činí vysokých 301,72 %. Nárůst je dán třemi faktory: zhodnocení
aktiv na trzích, čisté prodeje a slučování fondů. Akciové fondy prodělaly největší
dynamiku čistých prodejů od roku 1997, což je především důsledek pozitivního vývoje
na akciovém trhu. Graf 4.12. ukazuje čisté prodeje ostatních typů fondů.
Graf 4.11.: Vývoj čistých prodejů akciových fondů
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Graf 4.12.: Vývoj čistých prodejů fondů
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4.2. Trendy v kolektivním investování
V této části bych chtěl stručně charakterizovat trendy ve vývoji kolektivního
investování a v samotném vývoji kapitálových trhů. Tyto trendy pak mají i
bezprostřední vliv na regulaci kolektivního investování. Dnešní podobu kapitálového
trhu výrazně formovala vlna liberalizace a deregulace na konci 80. let dvacátého století.
Obnovování tržního prostředí prohloubilo mezinárodní obchodování a přispělo
k vytvoření globálního trhu. Začínají se masivně prosazovat finanční společnosti, které
nepůsobí pouze v jednom (domácím státě), tzv. multinacionalita vede ke vzniku
společností, které více aktivit vyvíjejí v zahraničí než v domovském státě (např. i u nás
působící společnosti ABN AMRO či ING). K rozvoji globálního trhu, jeho „on-line“
propojení a automatizaci přispěly rozsáhlé technologické změny. Vývoj technologií má
dalekosáhlý vliv na podobu kapitálového trhu i na požadavky na jeho účastníky. Rychlá
výměna informací vyžaduje rychlé jednání investorů, jsou vyžadovány větší znalosti a
zkušenosti u profesionálních investorů. Technologie a rychlost výměny dat
(obchodování) s sebou však přinesla výrazný nárůst krátkodobé volatility, se kterou se
musejí především drobní a málo zkušení investoři vypořádat. Globalizace nejenže
propojila dosavadní centra obchodu na světě, ale rovněž přispěla k objevování trhů
nových (např. Afrika, asijské státy). K obecným trendům, které mají již bezprostřední
vliv na sektor kolektivního investování, patří změny v demografickém složení
obyvatelstva. Stárnutí populace v souvislosti se současnými problémy státních
penzijních systémů vede k nárůstu prostředků alokovaných subjektům kolektivního
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4.2.1. Konsolidace v sektoru kolektivního investování
Sektor kolektivního investování prochází masovou konsolidací, jež má za cíl
především snížení nákladů a efektivnější organizaci distribuce. Tento trend nepřímo
vyvolal pokles výnosů na akciových trzích na konci devadesátých let. Společnosti do té
doby nejvíce vydělávaly na zájmu investorů o kapitálový trh a na růstu cen, který poté
generoval i zisky společností odvíjejících se od dosažených výkonností a provedených
obchodů. S propadem na akciových trzích ochabl i zájem investorů o kapitálový trh a
společnosti musely hledat cestu k udržení předchozí ziskovosti. Nejčastější cestou bylo
rapidní snižování nákladů, tj. redukování počtu analytiků, obchodních míst, ale i
produktů a nabídek. Především evropský sektor kolektivního investování trpí přebujelou
nabídkou produktů. Investiční společnosti by mohly více využívat samotný smysl
kolektivního investování, kterým je spojení finančních prostředků individuálních
investorů a jejich správa prostřednictvím profesionálů. To primárně umožňuje vstup
malých investorů na trhy, což však znamená, že takovýto postup přináší výrazné úspory
z rozsahu (např. snížení transakčních nákladů). Úspor z rozsahu lze u fondů, obdobně
jako v jiných oborech, využívat pouze do určité hranice, od které již větší fond znamená
méně efektivní správu. Do takovýchto problému se však dostávají pouze největší fondy,
např. některé indexové fondy v USA. Pokud se podíváme na počet fondů v Evropě a
v USA, je patrné, že v Evropě jsou fondy mnohem menší. Celkem 8 126 fondů v USA
spravuje aktiva ve výši 5 870 mld. EUR, oproti tomu 27 987 fondů v Evropě spravuje
majetek v hodnotě pouze 3 636 mld. EUR. Evropské fondy tak v průměru dosahují
pouze 18 % velikosti amerických fondů. Výraznou konsolidaci vidíme i v České
republice. Svědčí o tom pokles počtu podílových fondů i investičních společností – viz.
tabulka 2.5.
Druhým směrem konsolidace v sektoru kolektivního investování je integrace
investičních společností a asset managementu v jednotlivých finančních skupinách.
Donedávna však nešlo o integraci formální. Právní úprava nedovolovala investičním
společnostem jiné činnosti než právě kolektivní investování, takže pouze obchodník
s cennými papíry, investiční společnost a privátní asset management sdíleli stejné
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technické zázemí, apod. Nyní, když je v ZKI povolena integrace více činností, bude
možné ještě posílit využívání synergických efektů.
Pouze jinou formou snižování nákladů je outsourcing některých činností
investičních společností. Přesunutí na jiné subjekty by se mohlo týkat např. vypořádání
transakcí, měření výkonnosti, vedení účetnictví, klientská podpora, apod.

4.2.2. Open architecture
Konsolidace v rámci investičních společností i v produktové nabídce je
základem pro vznik tzv. investičních supermarketů a nabízení produktů na bázi tzv.
otevřené architektury. To znamená, že jedna finanční instituce nenabízí pouze „vlastní“
produkty, nýbrž do své nabídky zařazuje i produkty konkurenčních firem. Z této
konstrukce profitují všichni její účastníci. Klient vynakládá na pořízení svého
fondového portfolia menší náklady, rozšiřuje se mu nabídka produktů, zprostředkovatel
získává více na poplatcích a správci fondů takto získávají další distribuční kanál.
Investiční supermarkety začal vznikat v osmdesátých letech, ovšem masivní rozvoj
zažívají až s počátkem jejich rozšíření v USA, kde byl první investiční supermarket
(Charles Schwab & Co.) založen v roce 1992. Investiční supermarket nabízí řádově
stovky fondů od různých investičních společností, přičemž největší výhodou pro
investora je to, že má pouze jeden investiční účet. V našich podmínkách můžeme za
investiční supermarkety považovat velké banky (např. Česká spořitelna, ČSOB), které
nabízejí fondy jak svých dceřinných společností, tak jiných zahraničních správců.

4.2.3. Nové produkty, finanční inovace
Nové technologie a rozvoj finančních metod podporuje vytváření nových
produktů. Patrně nejvýraznějším impulsem pro kapitálové trhy je rozšíření derivátů,
které umožnilo vytvářet např. zajištěné a chráněné fondy či tzv. certifikáty, které by se
mohly do budoucna stát významným konkurentem kolektivnímu investování216.
Konkurentem pasivně řízených fondů jsou tzv. exchange traded funds (ETFs), což jsou
stejně jako certifikáty nástroje vytvořené finančními institucemi a kotované na
regulovaných trzích (u certifikátů probíhá většina obchodů mimo trhy přímo
s emitenty). Rovněž investoři vyžadují nové přístupy při správě svých prostředků. Často
216

O investičních certifikátech viz. např. Svoboda, M. (2001): Indexové investice, Dimension a.s., Brno
2001
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vytýkanou nevýhodou fondů je to, že vydělat investicí do fondu lze pouze v případě,
když příslušný trh (akciový, dluhopisový, atd.) poroste. V klasickém fondu investor
ztrácí při poklesu trhu, tj. při poklesu hodnoty aktiv nástrojů v portfoliu fondu. Investoři
však v návaznosti na nové techniky požadují zisk i při poklesu trhů (nejjednodušším
nástrojem, jak toho dosáhnout je jednoduchý short selling). Investiční společnosti
začaly jako odpověď nabízet fondy založené na tzv. total return strategy. Tyto fondy se
snaží přinést investorům kladný výnos bez ohledu na vývoj na trhu, často nemají určený
benchmark, nebo se od něj mohu velmi výrazně odchylovat. Do stejné skupiny patří i
hedge fondy, které ovšem využívají mnohem spekulativnějších operací a rizikovějších
obchodů (např. využití finanční páky, derivátů apod.). V Evropě jsou nabízeny převážně
hedge fondy vytvořené v off-shore centrech, kde mají výhodné daňové a regulatorní
prostředí, kromě toho hedge fondy vznikají v Irku a Velké Británii a od roku 2004
mohou vznikat i v Německu. Hedge fondy jsou rizikovým nástrojem, ovšem pověst
produktů s maximálním rizikem získaly neprávem. Existuje totiž mnoho strategií, které
hedge fondy využívají a podle toho se také liší v rizikovosti a očekávaných výnosech.
V Německu je povoleno vytváření hedge fondů, ovšem veřejně nabízet se mohou pouze
fondy hedge fondů (jednoduché hedge fondy mohou být určeny pouze pro privátní
nabídku). Retailoví investoři se tak dostávají k dalšímu investičnímu produktu a budou
moci lépe diverzifikovat své portfolio217.

4.2.3. Regulatorní, účetní a daňová integrace
O regulatorní integraci na úrovni Evropské unie bylo již pojednáno v kapitole
III, integrace regulace však musí přijít i ve vztahu Evropy a dalších zemí, především
USA. Tato oblast však zatím není příliš podrobně prozkoumána a ani finanční instituce
zatím nejeví výrazný zájem o takovouto integraci, i když by to opět přineslo další
snížení nákladů. K regulatorní integraci přispívá i větší váha, která se v zahraničí dává
samoregulačním institucím. Především v USA je zavedena regulace prostřednictvím
samoregulačních institucí, tedy „pravidla hry“ určují sami hráči na trhu a regulátor

217

O nové možnosti vytvářet hedge fodny v Německu např. I&PE (2004): What the new laws allow,
Investment & Pensions Europe, March 2004, I&PE (2004): Hedge fund investing, Supplement
Investment & Pensions Europe, May 2004.
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stanovuje pouze mantinely, ve kterých mohou subjekty na trhu provozovat svou
činnost218.
V otázce účetní integrace je situace podobná. Panují zde rozpory mezi
Evropskou unií a USA o účetních standardech, nicméně na úrovni EU by měly být od
roku 2005 používány jednotné postupy IFRS, viz. kapitola III. V oblasti daňové
integrace je situace pravděpodobně nejvíce divergentní. Odstranění daňových bariér se
marně požaduje již desítky let. Evropská unie však žádné obecné daňové předpisy
nevydává, takže ani v oblasti cenných papírů neexistuje jednotná daňová politika.
Výjimkou je nová směrnice Evropské unie219 o zdanění příjmů z úspor ve formě
úrokového charakteru220.

218

K otázce samoregulace viz. např. Prouza, T.: Regulace a samoregulace zkušenosti ze zahraničí; Jakub,
F: Integrace regulace a dozoru finančního trhu; konference 15.dubna 2004, prezentace dostupné na
http://www.sec.cz.
219
Směrnice Rady 2003/48/EHS.
220
Směrnice, která byla přijata v červnu loňského roku, se snaží odstranit dopady odlišného zdanění
(příjmů úrokového charakteru) v různých zemích na volný pohyb kapitálu (zmíněnými dopady můžeme
rozumět např. hromadné investování německých občanů v Lucembursku, kteří si zjednodušeně řečeno
pouze dojedou do Lucemburska, kde jsou minimální daně, pro své výnosy…). Direktiva, která se u nás
odrazila v novém §38fa zákona o daních z příjmů (ZDP), zavádí povinnost toho, kdo vyplácí úrokové
příjmy informovat daňový orgán o osobě příjemce a výši výnosu. Tato informační povinnost se vztahuje
pouze na fyzické osoby, které získávají úrokové příjmy z jiných členských států Unie. V direktivně je
klíčových několik oblastí: vymezení úrokových příjmů, platebních zprostředkovatelů, obsah informační
povinnosti a platnost direktivy.
Začlenit direktivu do právních řádů musejí členské státy do 1. ledna 2004. To platí i pro ČR, kde již by
měli vyplácející úrokových příjmů zjišťovat např. požadované identifikační údaje. Nicméně přijatá
ustanovení o poskytování informací vstoupí v platnost až v roce 2005, ovšem pouze pokud na
poskytování informací přistoupí i země jako Švýcarsko, Andorra či Monako. Platebním
zprostředkovatelem, je taková osoba, která úrokový příjem vyplácí, tedy nikoli např. podnik vyplácející
úroky z dluhopisu, ale banka, která nerezidentovi výnosy připíše na účet.
Důležité je vymezení úrokových příjmů, kam spadají (podle §38fa ZDP) jak úroky z úvěrů a půjček, tak i
„příjmy odvozené od úroků z úvěrů a půjček vyplácené otevřeným podílovým fondem nebo obdobným
fondem kolektivního investování“, tj. dividendy výnosových fondů, ale i příjmy z prodeje podílového
listu či akcie fondu, pokud investuje více jak 40 % do nástrojů vyplácejících úrokové příjmy. To se týká
jak fondů peněžního trhu a dluhopisových fondů, tak i smíšených fondů.
Automatická výměna informací mezi členskými státy by měla zabránit odlišnému zdanění zahraničních
investic. U nás by se např. finanční úřad měl dozvědět o výplatě dividend u dluhopisového fondu a mohl
by zkontrolovat, zda byl tento příjem řádně zdaněn podle našich daňových předpisů a smluv o dvojím
zdanění.
Klíčová je výjimka z poskytování informací, která umožňuje Lucembursku, Belgii a Rakousku místo
poskytování informací zdaňovat úrokové výnosy srážkovou daní ve výši 15 % po první tři roky, 20 % v
dalších třech letech a 35 % v následujícím období – až do doby než všechny země EU, výše zmíněné další
země, ale i např. USA, budou poskytovat požadované údaje.
Dopad srážkové daně nemusí být tak velký, neboť každý členský stát může poplatníkovi daně různými
způsoby vrátit daň zaplacenou nad rámec národního daňového systému (viz §38f odst. 10 ZDP). Rovněž
vybraná daň nezůstává celá v Lucembursku nebo dvou ostatních zemích. Celých 75 % vybrané daně
směřuje do příslušného členského státu, kde je příjemce úrokového výnosu daňovým rezidentem.
Všechny tři země, z nichž nejdůležitější je Lucembursko, přijaly možnost zdaňovat úrokové výnosy. Pro
Lucembursko je jednodušší zdanit tuto jednu část výnosů z investic, než poskytovat informace o klientech
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Daňová problematika je velmi rozsáhlou oblastí, která si zaslouží vlastní
podrobnou analýzu, což již není cílem této práce. Daňové problematice subjektů
kolektivního investování se věnuje studie FEFSI – PricewaterhouseCoopers (2003),
nicméně od jejích zveřejnění již proběhly některé změny např. v Německu, Dánsku,
Itálii a Španělsku221. Významná změna, která dále odstranila znevýhodnění domácích
fondů v české republice, je další snížení daní z příjmů fondů na 5 %. Tato změna, která
platí od počátku roku 2004 vyvolala pozitivní reakce jak u investičních společností, tak
u investorů. Protože fondy započítávají daňové břemeno do aktuální ceny podílových
listů, došlo snížením daně okamžitě k takřka proporcionálnímu zvýšená výkonnosti
fondů. Především oproti lucemburským a irským fondům, kde jsou velmi minimální
daně (obvykle se platí pouze desetiny procenta z aktiv ve fondu podle typu fondu),
získávají domácí fondy zpět konkurenční výhodu. V této souvislosti můžeme uvést již
dříve zmíněný fakt, že většina investic do zahraničních fondů je v české koruně. Je to
způsobeno správným kalkulem zahraničních společností (většinou zahraničních
vlastníků domácích bank, které nabízejí fondy z mateřské skupiny) v tom smyslu, že
fond určený pro Českou republiku a nenominovaný v korunách je výhodnější založit
v daňově příznivé jurisdikci (jde např. o fondy ze skupin KBC, ING, ABN Amro,
Conseq)222.

4.2.4. Corporate governance
Jako jednu z největších výzev pro subjekty kolektivního investování současnosti
vidím otázku corporate governance ve vztahu ke společnostem, jejichž cenné papíry
subjekty kolektivního investování zařazují do svého portfolia.
Avšak předtím, než se zaměřím na tuto oblast, je na místě podívat se na vztah
investor – subjekt kolektivního investování. Základním pravidlem pro správce fondů by
mělo být upřednostňování zájmů investorů před zájmy vlastními. Současná situace však
svědčí o tom, že investiční společnosti se často více ohlížely na vlastní zisk než na
a odhalit tak např. kolik prostředků mají v těchto zemích, což by mohlo vést k odchodu investorů z této
benevolentní země.
221
Viz. např. Shearman & Sterling: New German Investment Modernization Act Passed by the German
Bundestag, November 2003, dostupné na http://www.shearman.com; KPMG: German Investment
Modernisation Act, Luxembourg, 2 December 2003; Financial regulation: 2003 Q4, Banco De
Espana/Economic Bulletin/January 2004; Behrend, E.: IAS Global Watch, 03/08/2004 dostupné na
http://www.pwcservices.com.
222
Zdanění fondů je jednou z výhod investování prostřednictvím subjektů kolektivního investování
popsaných v příloze č. 1.
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prospěch investorů. Mám zde na mysli skandál v odvětví kolektivního investování
v USA, který odstartoval generální prokurátor New Yorku Eliot Spitzer na přelomu
loňského srpna a září. Při tzv. late tradingu a timingu (v podstatě fondy umožňovaly
některým subjektům (většinou hedge fondům) nakupovat akcie fondů po uzavření trhů
nebo za cenu, která neodpovídala její fair value) musely fondy držet větší než za jiných
okolností potřebný likvidní rezervu, čímž výrazně poškodily dlouhodobé investory,
když jim touto likvidní rezervou „rozředily“ zisk223. Fondy tyto praktiky umožňovaly
z jediného důvodu: hedge fondy a další institucionální investoři nakupovaly akcie fondů
ve velkých objemech, což fondům přineslo zisky v podobě poplatků. Skandál se dotýká
mnoha fondů a investičních společností i těch nejzvučnějších jmen (Merrill Lynch,
Citigroup, Bear Stearns). I v Evropě (ve Velké Británii a Německu) se objevila přiznání
některých společností k používání těchto nepovolených praktik. FEFSI, argumentuje
tím, že v Evropě by k late tradingu a market timingu docházet nemělo. Uvádí např. již
široce rozšířené stanovení ceny podílových listů či akcií fondů metodou forward pricing
nebo oceňování aktiv v portfoliích s „fair value“, či sledování odkupů a prodejů akcií či
podílových listů fondů. Toto jsou však pravidla, která v USA rovněž platila a k
nelegálnímu obchodování přesto docházelo. Na vině jsou manažeři fondů a investičních
společností, kteří k tomu svolili. Vyšetřování americké Komise pro cenné papíry (SEC)
odhalilo, že 80 % manažerů dovolilo prostředníkům posílat pokyny na nákup akcií
fondů po uzavření trhů. To sice ještě neznamená nelegální obchodování, nicméně právě
zde se takové obchody provádějí – zatím se za nelegální nepovažuje, když prostředník
obdrží pokyn před uzavřením trhů, ale uplatní ho až po jejich uzavření. SEC vydala své
poslední doporučení červnu 2004224, ve kterých je hlavním tématem posílení
nezávislosti řízení fondů (directors) na společnosti, která spravuje aktiva ve fondu225.
Tento skandál ukázal, že sektor kolektivního investování potřebuje regulaci a dohled
nad dodržováním pravidel jednání vůči zákazníkům.
Pokud se vrátím k první nastolené otázce, a sice výkonu správy společností
vlastněných fondy, musím konstatovat, že v posledních měsících je toto téma velmi
frekventované. Z domácí historie víme (viz. kapitola II), že není lehké skloubit
portfoliové i manažerské role subjektů kolektivního investování. V článku Targett
223

Viz. např.: Dvořák, V.: Skandál u fondů v USA, zisky ve východní Evropě, 5.9. 2003; Dvořák, V.:
Ztráta důvěry potkala fondy i v zahraničí, 5.12. 2003, dostupné na http://fincentrum.idnes.cz.
224
Viz. např.: The Economist: A rush of rules, The Economist, 26. June 2004.
225
Systém řízení fondů v USA je popsán např. v Thompson, J. K. – Sang-Mok Choi (2001).
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(2004) je shrnut výzkum prováděný u evropských investičních společností. Podle tohoto
výzkumu zvýší tento roku uplatnění svého vlivu na valných hromadách společností „o
mnoho“ 9 % dotázaných společností a 52 % „o trochu“. Celkem 61 % dotázaných
společností se tedy domnívá, že by měly fondy hrát větší roli při řízení společností, do
kterých investují. Skupina ING informovala226, že bude uplatňovat hlasovací práva, a to
v zájmu klientů a bez ohledu na vlastní zájem a vztahy skupiny ING s předmětnou
společností. Právě v konfliktu zájmů mezi fondem, resp. investiční společností a
zájmem investorů nalézám největší problém corporate governance. Jakým způsobem se
dá určit kolektivní zájem investorů v tomto případě? Jde pouze o růst hodnoty
investice? Jak se dá kontrolovat možné zneužití postavení ze strany subjektu
kolektivního investování? Na druhou stranu se musíme ptát, zda je současný trend, kdy
stále větší vliv získávají institucionální investoři, v pořádku, a zda vede k žádoucímu
stavu. Toto téma, i vzhledem k zažité zkušenosti z dob kupónové privatizace je tak pro
mne nejdůležitější z hlediska dalšího zkoumání.

226

I&PE: ING adopts „more aktive“ vořiny policy, Investment & Pensions Europe, 22.4.2004, dostupné
na http://www.ipe.com.

113

V. Závěr
Ve své práci jsem se snažil popsat vývoj sektoru kolektivního investování
z pohledu regulace s cílem odpovědět na otázky: Umožňuje současná regulace subjektů
kolektivního investování využití všech dostupných investičních příležitostí? Zajišťuje
regulace dostatečnou ochranu investorů? Je kvalita právního řádu České republiky a
celkového institucionálního prostředí taková, aby byl umožněn další rozvoj
kolektivního investování?
Odpověď na první otázku je negativní. V textu byly ukázány jak nové investiční
produkty a inovace, který domácí právní řád nezná, tak finanční produkty, které jsou
v zahraničí běžně využívané, avšak zde jsou taková restriktivní opatření, že využití
těchto produktů je v praxi velmi silně omezeno. Jak ukázal popis historického vývoje
sektoru kolektivního investování v České republice, domácí právní úprava pouze
napravuje nedostatky úpravy minulé a příliš nevnímá novinky z finančního světa, a to
jak z oblasti nových příležitostí, tak v oblasti regulace. Otázka vývoje kolektivního
investování má v České republice větší důležitost, neboť v průběhu ani ne patnáctileté
historie dokázaly subjekty kolektivního investování nejdříve přilákat obrovskou masu
investorů – DIKů, poté ztratit veškerou důvěru obyvatelstva při transformaci fondů na
holdingy a defraudacích majetku při správě fondů, až nakonec opět získaly alespoň část
důvěry, jakou mají subjekty kolektivního investování v rozvinutých zemích. Nabýt
ztracenou důvěru má kolektivnímu investování pomoci nová právní úprava. Ta sice
nastolila nutnou harmonizaci s právem Evropské unie, ovšem opět do ní nebyly
implementovány všechny poslední trendy, požadavky a doporučení na právní úpravu
subjektů kolektivního investování.
Ochrana investorů by měla být v nové právní úpravě posílena. Byla přijata
ustanovení, která zabraňují transformaci fondů na holdingy, vyjasnil se postup při
otevírání fondů a jsou lépe stanovena pravidla pro činnost zahraničních subjektů na
našem území. Příslušná opatření jsou však jen odpovědí na minulé nedostatky právní
úpravy. Podíváme-li se na opravdové novinky, které posilují ochranu investorů,
můžeme být, alespoň z většinové části s novým zákonem o kolektivním investování
spokojeni. Je lépe stanoveno riziko, které může fond podstupovat, zpřísnily se limity
pro diverzifikaci, investiční společnosti musejí splňovat náročnější požadavky na
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odbornou péči. V této otázce tak může být hodnocení kladné, i když s konečným
verdiktem bude nutné počkat, až jak se nová pravidla osvědčí v praxi.
Ze srovnání kvantitativního vývoje sektoru kolektivního investování v České
republice a v evropských zemích vyplývá vysoký potenciál tohoto odvětví u nás.
Odpověď na otázku, zda opravdu dojde k dalšímu rozvoji kolektivního investování, je
však velmi nejistá. Jakkoli kvalitní z pohledu harmonizace je současná právní úprava,
nemusejí ani investoři, ani investiční společnosti a fondy přispět k dalšímu rozvoji
sektoru. Investory mohou zklamat přílišná omezení u některých investic, na druhou
stranu investiční společnosti nemusejí cítit dostatečnou podporu státu a jím vytvořené
regulace pro zakládání nových fondů a správu stávajících. Situace může dospět tak
daleko, že stávající fondy se přesunou do zahraničních jurisdikcí a nové fondy již
nebudou vytvářeny zde, ale budou zde pouze distribuovány fondy zahraniční. Za tohoto
vývoje bychom tratili všichni. Stát by neměl příjmy ze zisku fondů, ale hlavně ze zisků
společností, které poskytují služby subjektům kolektivního investování. Domácí
kapitálový trh by přišel o jednu část, což by znamenalo odchod kvalifikovaných
odborníků a řetězovou reakci u dalších účastníků kapitálového trhu.
Lze jenom dodat, že do dnešní doby neexistuje koncepce, která by odpověděla
na otázku, kam zapadají subjekty kolektivního investování z hlediska ekonomiky jako
celku a jakou roli hrají ve vývoji hospodářství. Stejně jako stále čekáme na konečnou
koncepci penzijní reformy, nejsou si ani investiční fondy a podílové fondy jisty svou
rolí v budoucím uspořádání kapitálového trhu. Vypadá to, jako by si stát neuvědomoval
hrozbu odchodu subjektů kolektivního investování do zahraničí, která je navíc posílena
i o předpokládaný vstup České republiky do Evropské měnové unie. Po zavedení eura
nebude již nic bránit odchodu investičním společnostem a fondům do zemí
s výhodnějšími podmínkami. Šance, která se státu otevřela při umožnění vzniku
speciálních fondů, jež by právě mohly i po přijetí eura těžit ze znalostí místních poměrů,
byl vzápětí promrhána ustanovením nevysvětlitelných restriktivních opatření. Tyto
speciální fondy tak nadále zůstanou pro drobné investory, kteří jsou jinde ve světě páteří
kapitálového trhu, zemí zapovězenou.
Handicap současných subjektů kolektivního investování, tedy ztráta důvěry
investorů, může být překonán vizí budoucnosti a oprávněnou kritikou pohledů pouze na
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minulé nedostatky a chyby. Budoucnost kolektivního investování však stále drží
v rukou stát, který musí zajistit takové ekonomické podmínky, které budou odpovídat
současným podmínkám na trhu a nebudou diskriminovat domácí odvětví před
zahraničními subjekty.
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Příloha 1. Výhody a nevýhody investování prostřednictvím otevřených subjektů
kolektivního investování pro drobného investora
Výhody podílových fondů
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

diverzifikace,
profesionální správa,
nízké minimální investice, dostupnost, snížení nákladů,
likvidita, zpětný prodej, přestup mezi fondy,
velký výběr fondů,
jednoduchost,
daňové výhody,
ochrana investorů.

A. Diverzifikace
Fond zajišťuje rozložení rizika do několika desítek investičních nástrojů, čímž se
minimalizuje dopad výkyvů cen jednotlivých instrumentů na výkonnost portfolia fondu
a investovaných prostředků. Diverzifikace je základním cílem podílových fondů,
existují proto i zákonné limity pro diverzifikaci (např. maximální podíl instrumentů
jednoho emitenta portfoliu, maximální podíl jednoho instrumentu v portfoliu, apod.).
B. Profesionální správa
Drobní investoři svěřují své peníze investiční společnosti, která spravuje podílové fondy
buď samostatně nebo prostřednictvím specializovaných správcovských společností.
Řízení rizik v portfoliu fondu mají na starosti portfolio manažeři s rozsáhlým
analytickým zázemím. Investor tak nemusí aktivně sledovat vývoj na trzích.
C. Nízké minimální investice
Do podílových fondů lze investovat s minimálními počátečními investicemi v řádu
stovek či tisíců. Pro investora to znamená, že i s malým objemem investovaných
prostředků získává široce diverzifikované portfolio. Do některých investičních
instrumentů s vysokými nominálními hodnotami (státní dluhopisy, pokladniční
poukázky) by drobní investoři bez fondů nemohli investovat vůbec. S velkým objemem
prostředků, které fond investuje jsou spojeny i nižší náklady, které fond platí např.za
zprostředkování obchodů, správu portfolia, atd.
D. Likvidita
Podílový fond má povinnost vykoupit od podílníků jejich podílové listy (za aktuální
kurz), což zaručuje vysokou likviditu investovaných prostředků. Zákonná lhůta je 30
dní, nicméně v praxi se doba mezi příkazem k prodeji a obdržením finančních
prostředků počítá ve dnech. Stejně tak v rámci společností je velmi jednoduchý a
zpravidla i zvýhodněný přestup mezi fondy, což lze využít pro lepší diverzifikaci
investice (např. mezi sektory a regiony, či mezi různé typy fondů např. mezi akciovými
a fondy dluhopisovými).
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E. Výběr fondů
Výběr fondů z hlediska typů fondů (akciové, dluhopisové, …), regionů, měn a dalších
kritérií je velmi rozsáhlý a vstup do Evropské unie přinese další rozšíření investičních
možností v důsledku snadnější a rychlejší registrace fondů v rámci jednotného
evropského trhu. Investoři mohou vybírat fondy podle svého rizikového zaměření,
investičního horizontu,…a lze sestavit komplexní portfolio složené z fondů globálních i
úzce zaměřených. Fondy odpovídají poptávce investorů a jakákoli mezera na trhu je
brzy zaplněna.
F. Jednoduchost
Samotný nákup podílových listů fondu a sledování vývoje je velmi snadný. V našich
podmínkách stačí uzavření rámcové smlouvy (většinou komisionářská smlouva) s
investiční společností a posléze již jen převod finančních prostředků na nákup na
příslušný účet, či příkaz k odprodeji podílových listů. Není třeba mít účet ve středisku
cenných papírů, s investiční společností lze komunikovat korespondenčně, pomocí
internetu apod. Denní hodnoty jsou podle zákona pravidelně zveřejňovány v médiích,
takže je rovněž snadné sledovat vývoj investice.
G. Daňové výhody
Investice do fondů má i daňové výhody jak pro fyzické osoby, tak pro osoby právnické.
Pro fyzické osoby je příjem z prodeje cenných papírů (u cenných papírů nezahrnutých v
obchodním majetku), a tedy i podílových listů, osvobozen od daně z příjmu, pokud
mezi nákupem a prodejem uběhlo alespoň šest měsíců. Pro firmy je poté výhodnější
zdanění dividendového příjmu srážkovou 15% daní než daň ze zisku korporací.
H. Ochrana investorů
Odvětví kolektivního investování je značně regulováno a dozorováno státními
regulačními orgány (Komise pro cenné papíry). Platí zde informační povinnost a
otevřenost (např. pravidelné zveřejňování kurzů, investiční strategie,…), vstup do
odvětví je regulován licenčními požadavky, fond musí splňovat limity pro diverzifikaci,
majetek podílníků je striktně oddělen od majetku investiční společnosti, dozor plní i
depozitáři fondů a auditoři, atd… Státní regulace zajišťuje bezpečnost investování ve
fondech a i historie ukazuje, že ve standardních ekonomikách fungují fondy bez
problémů. Samoregulační instituce (v České republice Unie investičních společností
České republiky, na evropské úrovni FEFSI – Evropská federace investičních fondů a
společností) stanovují další limity a požadavky jdoucí nad rámec zákona. Např.
informační povinnosti, dodržování etických kodexů apod.
Nevýhody podílových fondů
a.
b.
c.
d.
e.

jedná se investici (výnos není garantován)
hodnota investice je volatilní, může být záporná
poplatky
nemožnost podílet se na správě fondu
pozastavení obchodování investiční společností
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A. Investice – nejistý výnos
Na rozdíl od spoření (depozita, termínovaný vklad) není u investování garantovaný
výnos, ten se odvíjí od situace na kapitálovém trhu a kolísání cen investičních
instrumentů v portfoliu fondu. Stejně tak minulá výkonnost fondu nezaručuje dosažení
stejné výkonnosti v budoucnu. Na investice se nevztahuje systém pojištění vkladů jako
např. u bankovních depozit nebo u družstevních záložen, stejně tak majetek v
podílovém fondu není pojištěným majetkem ve smyslu zákona o cenných papírech a
ustanoveních o Garančním fondu obchodníků s cennými papíry.
B. Investice – hodnota může být záporná
Hodnota investice je závislá na kolísání cen investičních instrumentů a může dosahovat
nižší hodnoty než původně investovaná částka. Riziko nepříznivého vývoj hodnoty
investice souvisí s investičním zaměřením fondu roste s mírou rizika u aktiv, do kterých
fond investuje (nejnižší je u fondů peněžního trhu, nejvyšší u akciových fondů).
Vyhnout se realizaci ztráty či nižšího než očekávaného výnosu lze např. dodržením
doporučeného (minimálního) investičního horizontu fondu.
C. Poplatky
Kromě manažerského (správcovského) poplatku jsou u většiny fondů uplatňovány také
vstupní poplatky a v menší míře i poplatky při výstupu z investice. Tyto poplatky na
jednu stranu motivují investory k setrvání ve fondu po delší dobu (odpovídající
minimálnímu doporučenému horizontu), nicméně snižují likviditu a výkonnost
investice.
D. Nelze zasahovat do správy portfolia fondu
Smyslem podílových fondů je nabídnout investorů možnost snadného investování na
trzích, jejich cílem a ani cílem investorů není nabídnout podílníkům účast na
rozhodování o složení portfolia fondu či na správě společností. Svůj nesouhlas s
investiční politikou fondu může investor vyjádřit pouze odchodem z fondu a přestupem
do fondu jiného.
E. Pozastavení obchodování
Ve výjimečných případech může investiční společnost pozastavit odkupování
podílových listů fondu až na tři měsíce. V takovém případě se výrazně zhorší likvidita
prostředků vázaných ve fondu. Toto pozastavení obchodování lze aplikovat pouze
„pokud je to nezbytné z důvodu ochrany práv nebo právem chráněných zájmů
podílníků“ což znamená, že k němu dochází velmi zřídka a v mělo by podílníky
ochraňovat např. před neopodstatněnými výkyvy ceny podílového listu (započtení
pohledávek,…).
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Příloha 2.: Vydaná povolení k nabízení, vydávání, prodávání a zpětnému
odkupování cenných papírů zahraničních osob (ke konci I.Q/2004)
Společnost

Celkový počet
povolených
fondů/podfondů

3 Banken – Generali Investment – Gesellschaft m.b.H.
8
ABN AMRO Funds SICAV
49
Activest Investmentgesellschaft Luxembourg S.A.
13
Activest Investmentgesellschaft mbH
6
Activest Investmentgesellschaft Schweiz AG (dř íve Von Ernst Fund Management Ltd)
1
AMSLICO AIG Funds správ.spol.,a.s.
2
AVIVA FUNDS, SICAV
24
Capital Invest die Kapitalanlagengesellschaft der Bank Austria/Creditanstalt Gruppe GmbH
32
Conseq Invest Public Limited Company
3
Credit Suisse Bond Fund Management Company
22
Credit Suisse Equity Fund Management Company
38
Credit Suisse Portfolio Fund Management Company
14
DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST Gesellschaft für Wertpapieranlagen GmbH
2
Dresdnerbank asset management S.A.
1
ERSTE - SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
36
Franklin Templeton Investment Funds, SICAV
34
FUND PARTNERS
26
Global Fund Selection SICAV
3
HSBC Global Investment Funds SICAV
54
HSBC International Capital Secured Growth Funds Public Limited Company
89
ING (L) INVEST FUND SICAV
12
ING (L) RENTA FUND SICAV
5
ING INDEX LINKED FUND II SICAV
1
ING INDEX LINKED FUND SICAV
3
ING INTERNATIONAL (II) SICAV
3
ING INTERNATIONAL SICAV
2
Janus World Funds Plc
23
JULIUS BAER MULTIBOND SICAV
16
JULIUS BAER MULTICASH SICAV
4
JULIUS BAER MULTICOOPERATION SICAV
6
JULIUS BAER MULTISTOCK SICAV
22
KBC BONDS
11
KBC CLICK N.V.
3
KBC Equity Fund
40
KBC INDEX FUND N.V.
7
KBC Master Fund
4
KBC MULTI CASH N.V.
8
KBC RENTA
19
MFS FUNDS SICAV
14
PARVEST SICAV
71
PHARMA/wHEALTH Management Copany S.A.
1
PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.
40
Pioneer Global Investments Limited
1
Pioneer Global Investments Limited
1
Pioneer Global Investments Limited
1
Pioneer Global Investments Limited
1
PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT S.A.
31
Raiffeisen Kapitalanlage G.m.b.H.
20
UNI-GLOBAL SICAV
8
Volksbank-Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
10
World Investment Opportunities Funds SICAV
8
Zdroj: KCP: Čtvrtletní zpráva o situaci na kapitálovém trhu a přijatých opatřeních za leden - březen 2004,
2004, http://www.sec.cz (celkový počet zahrnuje i fondy/podfondy, kterým KCP odejmula povolení.)
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Příloha č. 3.: Vícestupňová implementace práva navržená v Lamfalussyho zprávě
LEVEL 1
Evropská komise (EK) přijímá formální návrhy směrnic, nařízení

Evropský parlament (EP)

Rada ministrů

Dosažení dohody o rámcových principech a definicích

LEVEL 2
Evropská komise po konzultaci s ESC si vyžádá stanovisko RESC
ohledně technických podmínek implementace

CESR prokonzultuje nové opatření
s účastníky trhu a investory,
výsledky jednání předloží
EK prověří přijaté doporučení a
návrhy postoupí ESC
ESC má 3. měsíční lhůtu na
vyjádření se k novým návrhům
Evropská komise schvaluje definitivní podobu
implementačních pravidel

Evropský
parlament je
průběžně
informován
a pokud by
návrhy nových
opatření
přesahovaly
svěřené
pravomoci
může k tomu
vydat vlastní
usnesení

LEVEL 3
CESR vypracovává jednotnou interpretaci přijatých doporučení,
závazných pokynů a běžných standardů (v oblastech neupravených
evropskou legislativou)

LEVEL 4

Evropská komise prověří soulad s evropskou úpravou

Evropská komise může zasáhnout proti tomu členskému
státu EU u něhož se domnívá, že nedostatečně dodržuje
ustanovení práva ES
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Příloha 4.: Aktiva ve fondech (mil. EUR); počet fondů ke konci roku 2003
1999

2000

2001

2002

2003

Svět

11 314 201

12 596 627

13 073 364

10 798 255

11 051 120

Počet
fondů
54 015

Amerika
Argentina
Brazílie
Kanada
Chile
Kostarika
Mexiko
USA

7 215 406
6 942
116 963
268 002
4 063
19 336
6 800 098

7 877 913
7 879
157 616
296 595
4 878
976
19 618
7 390 351

8 337 796
4 208
166 225
300 464
5 710
1 769
35 584
7 823 837

6 461 611
974
92 237
237 417
6 393
1 658
29 331
6 093 602

6 309 758
1 517
135 864
267 909
6 772
2 180
25 299
5 870 217

13 921
186
2 805
1 887
414
129
374
8 126

3 181 766
55 874
65 019
1 463
27 372
10 248
651 700
235 709
36 151
1 714
94 532
472 448

3 497 470
60 005
74 611
2 112
34 470
13 474
766 100
252 578
30 936
2 072
145 399
449 930

3 553 520
61 930
77 017
1 994
37 948
14 507
800 200
239 666
26 795
2 535
215 188
403 678

656 619
93 900
15 005
757
19 571

851 060
88 800
16 547
3 332
18 640
11
333
179 359
73 514
85 219

3 636 249
69 661
78 166
3 233
39 219
23 727
909 300
218 780
30 399
3 116
285 372
379 045
7 076
874 198

27 987
833
1 224
58
400
329
7 902
1 050
265
96
1 978
1 012
137
6 578

176
206 201
82 687
81 954

792 781
99 300
17 219
1 641
17 602
8
188
182 977
82 857
88 135

372 665

383 073

355 246

3 302 183
63 771
71 501
3 144
38 289
15 749
805 900
199 455
25 385
3 807
238 501
360 693
3 668
766 539
80 300
14 753
5 214
19 042
26
355
170 814
55 298
78 785
5 724
275 471

17 414
6 790
21 366
29
674
202 173
69 474
71 870
11 214
313 953

375
112
160
21
132
2 471
485
441
236
1 692

898 918

1 203 289
362 855
207 899
14 333
458 400
117 373
8 279
114
34 035

1 165 716
374 667
190 771
17 144
385 762
133 976
7 363
236
55 796

1 014 453
339 758
156 691
19 418
289 111
142 600
7 156
452
59 267

1 077 829
410 460
202 543
23 595
276 444
96 190
7 633
627
60 337

11 641

Evropa
Rakousko
Belgie
ČR
Dánsko
Finsko
Francie
Německo
Řecko
Maďarsko
Irsko
Itálie
Liechtenštejnsko
Lucembursko
Nizozemí
Norsko
Polsko
Portugalsko
Rumunsko
Rusko
Španělsko
Švédsko
Svýcarsko
Turecko
Velká Británie
Asie a Pacifik
Austrálie
Hong Kong
Indie
Japonsko
Korea
Nový Zéland
Filipíny
Taiwan

181 034
12 976
499 357
166 048
8 445
116
30 942

Afrika
18 112
17 955
16 333
20 008
27 285
JAR
18 112
17 955
16 333
20 008
27 285
Zdroj: Worldwide Investment Fund Assets and Flows, FEFSI, 4.5.2004, http://www.fefsi.org

963
350
2 617
6 726
563
21
401
466
466
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Příloha 5.: Největší investiční zprostředkovatelé (mld. Kč)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

IS České spořitelny
ČSOB
IKS Komerční banky
ČSOB IS
ING IM
ŽB-Trust
HVB Bank
Česká spořitelna
Pioneer Trust
ČP Invest
Conseq Finance
ABN AMRO AM
Raiffeisenbank
J&T
Pioneer česká finanční spol.

48,25
23,96
23,95
20,93
7,22
6,10
4,08
3,12
2,84
2,45
1,61
1,23
1,09
1,09
1,03

Zdroj: UNIS ČR, AKAT ČR, Tisková konference 5.2.2004
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Příloha č. 5.: Metodika klasifikace fondů závazná pro členy UNIS ČR
Metodika klasifikace fondů závazná pro členy UNIS ČR byla vypracována na základě
rámcové metodologie, kterou vydala Evropská federace investičních společností a
fondů (FEFSI) pro své členy. Standardní klasifikace FEFSI byla zpracována tak, aby
umožňovala v maximální míře zahrnout standardy jednotlivých členských zemí a slouží
jako východisko pro vytvoření národních klasifikačních standardů, která mohou
obsahovat přísnější kriteria.
Uvedené pojmy jsou stanoveny pro účely klasifikace a společné prezentace fondů.
Členové Unie mohou v názvu fondu, v jeho označení anebo v souvislosti s jeho
investičním zaměřením používat i jiné pojmy za předpokladu, že budou náležitě
vystihovat typ fondu a nepovedou k možnosti záměny.
1. Dvě hlavní kritéria pro klasifikaci fondů
Podle rizika trhu (typu rizika příslušných aktiv) dělíme fondy na
akciové
dluhopisové
peněžního trhu
smíšené
fondy fondů
Podle geografického rizika (typu měnového rizika) dělíme aktiva
Česká republika
země zóny Euro
Evropa (včetně zóny Euro)
Severní Amerika
Asie a Pacifik
ostatní regiony
globální (částečně nebo zcela investující mimo uvedené regiony anebo investující do
více regionů)
Klasifikace fondu je vždy vyjádřena dvěma složkami s tím, že jedna složka určuje
riziko trhu a druhá složka riziko geografické, přičemž na pořadí složek nezáleží.
2. Definice kritérií
Fondy se zařazují do jednotlivých kategorií dle statutu fondu.
a. Riziko trhu
Akciové fondy: Fond trvale investuje na akciovém trhu minimálně 66 % aktiv (tj. do
akcií a instrumentů nesoucích riziko akcií). Akciové fondy zahrnují i indexové a
garantované fondy vázané na akciové indexy. Doplňkově se stanovuje, zda fond patří
do kategorie sektorových fondů, která zahrnuje akciové fondy investující výhradně do
určitého ekonomického sektoru.
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Dluhopisové fondy: Fond trvale investuje na trhu dluhopisů. Doplňkové investování do
akcií je možné, ale podíl akcií nesmí překročit 10 % aktiv fondu. Dluhopisové fondy
zahrnují i indexové a garantované fondy vázané na obligační indexy.
Fondy peněžního trhu: Fond trvale investuje na trhu dluhopisů anebo na peněžním
trhu. Celková modifikovaná durace nesmí překročit hodnotu 1. (Při překročení tohoto
limitu je fond klasifikován jako dluhopisový fond.)
Smíšené fondy: Fond investuje do různých aktiv na různých trzích a nejsou stanoveny
limity pro podíl akcií či dluhopisů.
Fondy z fondů: Fond trvale investuje minimálně 66 % aktiv do podílových listů a akcií
fondů. Doplňkově se fondy fondů rozdělují podle toho, do jakých fondů investují, na
převážně akciové, převážně dluhopisové a smíšené.
b. Geografické riziko
Pro akciové fondy: geografická příslušnost je definována podle sídla emitenta akcií.
Investice do akcií mimo danou kategorii nesmí překročit 10 % aktiv fondu.
Pro dluhopisové fondy: geografická příslušnost je definována podle měny aktiv.
Investice do měn zemí mimo danou kategorii nesmí překročit 10 % aktiv fondu. Při
zařazení fondu je zohledněno zajištění proti pohybu kursu jednotlivých měn.
Pro fondy peněžního trhu: geografická příslušnost je definována podle měny aktiv.
Investice do měn zemí mimo danou kategorii jsou vyloučeny Při zařazení fondu je
zohledněno zajištění proti pohybu kursu jednotlivých měn.
Pro smíšené fondy: geografická příslušnost je definována podle sídla emitenta akcií a
vzhledem k celkovému měnovému riziku. Investice do měn a akciových trhů zemí
mimo danou kategorii nesmí překročit 10 % aktiv fondu.
Pro fondy z fondů: geografická příslušnost je definována podle geografického rizika
fondů. Investice do podílových listů a akcií mimo danou kategorii nesmí překročit 10 %
aktiv fondu.
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