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1 Úvod 

Kolektivní investování je zaloţeno na myšlence shromáţdění peněţních prostředků 

od jednotlivých subjektů a jejich společném umisťování s cílem dosáhnout diverzifikace               

a minimalizace nákladů.  

Kolektivní investování je jedním z nejdynamičtějších odvětví na finančních trzích. 

Oblibu 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. Velkou výhodou kolektivního 

investování je skutečnost, ţe se investor nemusí profesionálně orientovat na kapitálovém 

trhu, neboť portfolia fondů jsou spravována zkušenými manaţery. 

Cílem práce je srovnání kolektivního investování v České republice a ve Slovenské 

republice na základě vybraných ukazatelů včetně stanovení predikce vývoje kolektivního 

investování v těchto zemích.   

Diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol, přičemţ první kapitolu tvoří úvod 

a poslední kapitolou práce je závěr. Teoretická část práce je věnována základním obecným 

charakteristikám kolektivního investování. V této části je definováno kolektivní 

investování, jeho výhody a nevýhody, subjekty, rozdělení fondů kolektivního investování 

podle stanovených kritérií a právní úprava v Evropské unii. 

Třetí kapitola popisuje vývoj kolektivního investování v ČR a ve SR od průběhu 

kupónové privatizace po současnost včetně srovnání aktuálního fungování kolektivního 

investování, postavení státního dozoru a evidence cenných papírů, samoregulujících se 

organizací a výběrů daní z příjmů v těchto zemích.  

Čtvrtá část práce srovnává kolektivní investování v České republice a Slovenské 

republice z pohledu struktury úspor domácností, vývoje majetku ve fondech a jejich 

rozdělení do podílových fondů. Součástí je i srovnání obou zemí s vybranými státy EU 

pomocí stanovených ukazatelů a srovnání se státy Vyšehradské čtyřky. Praktická část 

práce je zakončena predikcí vývoje kolektivního investování v ČR a SR v dalších letech.  
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2 Teoretická východiska kolektivního investování 

Kapitola tvořící teoretické východisko pro diplomovou práci je zaměřena 

na seznámení se s pojmem kolektivní investování, jeho výhodami, nevýhodami a subjekty. 

Je zde popsáno rozdělení kolektivního investování podle určitých kritérií a jeho právní 

úprava v EU.  

 

2.1  Kolektivní investování  

 Za počátek kolektivního investování můţeme povaţovat zaloţení trustu s názvem 

Eendaragt Maakt Magt holandským obchodníkem ve druhé polovině 18. století. V průběhu 

19. století pak vznikaly subjekty kolektivního investování v kontinentální Evropě, které se 

následně rozšířily z Belgie, Švýcarska, Francie a Velké Británie do Spojených států 

amerických. Účelem kolektivního investování bylo rozloţit riziko investičních aktivit mezi 

více investorů a zároveň získat dostatečné mnoţství finančních prostředků, aby bylo moţné 

provést efektivní diverzifikaci kapitálu mezi více investičních aktivit. Různé druhy fondů 

umoţnily drobným investorům investovat do různých druhů instrumentů, na které by za 

normálních podmínek nebyli schopni dosáhnout. V České republice vznikají první fondy 

kolektivního investování na počátku 90. let 20. století. 

 Kolektivní investování, které probíhá na kapitálovém trhu, je zaloţeno na myšlence 

sdruţení finančních prostředků jednotlivých drobných investorů, přičemţ jejich hlavním 

motivem je dosaţení efektivní správy společných prostředků, minimalizace a diverzifikace 

rizik a získání přístupu na trhy, které jsou většinou vyhrazené jiným typům investorů.  

 Podstatou kolektivního investování je tedy shromaţďování peněţních prostředků od 

předem neurčitého a neomezeného okruhu právnických a fyzických osob za účelem jejich 

pouţití k podnikání na základě principu rozptýlení rizika způsoby, které dovoluje zákon. 

Investor svěřuje své finanční prostředky fondu nákupem podílových listů nebo akcií 

investičního fondu. O jejich investování se poté za něj stará správce fondu.  

Kolektivní investování zaţívá především od roku 1980 vysokou dynamiku, roste jak 

objem aktiv spravovaných subjekty kolektivního investování a počet těchto subjektů, 

tak podíl úspor obyvatelstva spravovaných těmito subjekty. 
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 2.2 Výhody a nevýhody kolektivního investování 

Pro investora je velmi důleţité, aby ještě před rozhodnutím, do jakého subjektu 

kolektivního investování bude investovat své peněţní prostředky, zváţil pozitiva 

a negativa spojená s kolektivním investováním. 

 

Výhody kolektivního investování  

Hlavní výhodou kolektivního investování je rozptýlení rizika investovaných 

peněţních prostředků. Portfolio investičního fondu by se mělo skládat z velkého počtu na 

sobě výnosově nezávislých nebo slabě závislých instrumentů. Investiční společnost 

nemůţe přijaté peněţní prostředky investovat rizikově, protoţe pracuje stejně jako 

bankovní sektor se svěřenými finančními prostředky.  

Další výhodou je to, ţe fondy umoţňují investorům jednodušší přístup k trhům 

a jednotlivým instrumentům a poskytují profesionální správu svěřeného majetku. Obchody 

fondů s velkými objemy instrumentů způsobují za určitých podmínek i sníţení 

transakčních nákladů, a tedy i úspor z rozsahu.  

Pozitivem je také vyšší a soustavně zajištěná likvidita, zejména v případě 

otevřených fondů. Likvidita je investorovi ze strany fondu i přes účtovanou odkupní 

přiráţku zabezpečena díky odkupní povinnosti. Daňové výhody můţe být dosaţeno při 

investování do cenných papírů v různých zemích, v nichţ mohou investoři vyuţívat 

absencí sráţkových daní nebo rozdílných sazeb daní.  

 

Nevýhody kolektivního investování  

Nevýhody spočívají v tom, ţe investor musí platit správní poplatky fondů, mezi 

které patří poplatek za správu kapitálu, vstupní a výstupní poplatek z a do fondu. Investor 

rovněţ ztrácí moţnost výrazněji ovlivňovat zaměření investic, nemůţe tedy detailněji 

rozhodovat o jednotlivých titulech, které budou zařazeny do portfolia. Zvolit si můţe 

pouze oblast investic, a to akcie, dluhopisy, nemovitosti, odvětví, region apod.  

Důleţitým negativem je také konflikt zájmů mezi investory a správci portfolia. 

Podílník fondu se nemůţe podílet na jeho řízení a jeho zájmy mohou být poškozeny. Také 

riziko ztráty hodnoty investice v důsledku trţních pohybů nese kaţdý subjekt. Dále                      
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je investor vystaven riziku podvodů a ztráty na základě nelegálních a podvodných 

transakcí. 

 

2.3  Formy kolektivního investování  

Obecně mohou být subjekty kolektivního investování zaloţeny na uzavřeném nebo 

otevřeném principu investování. Tyto dvě základní formy subjektů se liší v tom, jaká práva 

a povinnosti jsou spojena s vlastnictvím podílu v daném subjektu. 

Uzavřená forma kolektivního investování je historicky starší formou investování                       

a na jejím principu byl zaloţen i první subjekt kolektivního investování. Základní kapitál 

subjektu tvoří pevně stanovený počet podílových listů nebo akcií. Tento subjekt nemá 

povinnost odkupovat podíly od investorů zpět. Investoři však mohou prodávat své podíly 

na sekundárních trzích, na kterých bývají uzavřené subjekty registrovány. Cena akcie nebo 

podílového listu nemusí odpovídat hodnotě majetku, který připadá na jeden podíl. 

Otevřená forma kolektivního investování vznikla jako bezpečnější forma investování 

v reakci na hospodářskou krizi na počátku 20. století. Tato forma investování poskytuje 

investorovi právo na zpětný odkup jeho podílu. Investor tedy získává téměř stoprocentní 

jistotu, ţe se mu podaří jeho podíl v případě potřeby prodat, coţ hraje významnou roli 

zejména v těch zemích, jejichţ kapitálové trhy nejsou dostatečně likvidní, a kde by si tedy 

investor vlastnící podíl bez tohoto práva nemohl být jistý tím, ţe v okamţiku, kdy bude 

usilovat o prodej svého podílu, se mu to podaří. Hodnota majetku, který připadá na kaţdý 

podíl, odpovídá ceně, za kterou se tento podíl obchoduje, coţ umoţňuje zpětný odkup 

podílů subjektem kolektivního investování. Pro otevřené subjekty kolektivního investování 

je rovněţ charakteristické, ţe počet podílů není omezen. Není stanoven jejich minimální 

ani maximální počet. 

 

2.4 Subjekty kolektivního investování  

Subjekty kolektivního investování mohou být zaloţeny na odlišných právních 

principech v závislosti na právním systému, kterým se řídí daná země. Odlišnosti se týkají 

zejména otevřených subjektů kolektivního investování, na které se vztahují směrnice EU. 

Subjekty kolektivního investování řídící se právem společností mají vlastní právní 

subjektivitu, tyto subjekty mají ve většině případů formu akciových společností. Investoři 
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fondů jsou tedy akcionáři společnosti se všemi akcionářskými právy, jeţ jsou v souladu 

s platnou právní úpravou dané země. Mezi subjekty kolektivního investování patří:  

 investiční společnost,  

 investiční fond,  

 podílový fond. 

 

Investiční společnost  

Investiční společnost je podnikatelským subjektem, který tvoří investiční manaţeři 

nabízející veřejnosti své sluţby a schopnosti v oblasti zhodnocování úspor. Investiční 

společnost odpovídá za volbu a skladbu investičních instrumentů v portfoliu fondu,                   

které vţdy musejí odpovídat investičním pravidlům a cílům stanoveným v prospektu 

fondu. Zároveň z povahy své činnosti podléhá silné regulaci za strany státních orgánů. 

Regulace upravuje zejména obchodní vztahy mezi investiční společností a fondem,                   

který spravuje, se zřetelem na ochranu podílníků před neodborným, neuváţeným nebo 

zločinným jednáním investiční společnosti.  

Investiční společnost je v podmínkách ČR a SR právnickou osobou, jejímţ 

předmětem podnikání je kolektivní investování, a ke své činnosti získává povolení 

od příslušného regulatorního orgánu pro oblast kapitálového trhu. Pro udělení tohoto 

povolení musí splňovat poţadavky stanovené zákonem, mezi které patří výše základního 

kapitálu, způsobilost osob řídících investiční společnost, propojenost s jinými osobami, 

plán obchodní činnosti a návrh organizační struktury.  

Investiční společnost zakládá a obhospodařuje podílové fondy a jejich majetek, 

majetek investičních fondů a majetek podílových fondů jiné investiční společnosti. Protoţe 

jde o akciové společnosti, není moţné, aby investiční společnost vydávala dluhopisy. 

Na základě povolení ke své činnosti můţe investiční společnost obhospodařovat majetek 

zákazníka, uschovávat a spravovat cenné papíry a poskytovat poradenské sluţby. 

Základním a zároveň nejvýznamnějším nástrojem kolektivního investování jsou 

fondy. Tyto specializované subjekty spravují portfolia aktiv, vystupují a jednají jako 

zprostředkovatelé, dělí své portfolio na akcie nebo podíly, které prodávají investorům, 

a následně je investují do finančních produktů. Portfolia jsou pak rozdílná v závislosti 
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na míře rizika, které jsou na sebe ochotna vzít, a také na cílech managementu organizace. 

Vyjádřením podílu ve fondu je cenný papír, který se nazývá podílový list, s nímţ jsou 

spojena podílnická práva. Fond nemá vlastní právní subjektivitu, tu má společnost, 

jeţ obhospodařuje majetek fondu. Ve vyspělých zemích existují dva modely fondů, 

a to investiční a podílový model.  

 

Investiční fond   

Investiční fond v ČR a ve SR je právnickou osobou, která nesmí vykonávat jinou 

podnikatelskou činnost neţ kolektivní investování. Investiční model fondu je zaloţen 

na stejných principech jako akciová společnost. Tato akciová společnost nesmí být 

zaloţena na základě veřejné nabídky akcií. Fond získává prostředky pomocí emise akcií 

a investoři se stávají akcionáři fondu, přičemţ svá práva uplatňují na valné hromadě. 

Získaný kapitál fond následně investuje na finančním trhu do různých investičních 

instrumentů. Na rozdíl od podílových fondů, které bývají zaloţeny na dobu neurčitou, musí 

být investiční fondy zakládány na dobu určitou. Investiční fond můţe vydávat pouze akcie 

stejné jmenovité hodnoty. Svůj majetek můţe fond svěřit do obhospodařování investiční 

společnosti na základě obhospodařovatelské smlouvy. Investiční fondy nesmějí emitovat 

dluhopisy, prioritní a zaměstnanecké akcie a zatímní listy.  

 

Podílový fond 

Podílový model fondu se od investičního modelu liší tím, ţe nemá právní 

subjektivitu. Podílový fond zakládá investiční společnost, která následně fond spravuje. 

Investor se však při vloţení majetku nestává akcionářem, ale podílníkem na majetku fondu, 

a to z toho důvodu, ţe majetek podílového fondu je oddělen od majetku investiční 

společnosti. Povolení vytvořit podílový fond získává investiční společnost od příslušného 

regulatorního orgánu. Za vloţený kapitál obdrţí investor podílový list, coţ je investiční 

certifikát, který neopravňuje drţitele zasahovat do správy fondu. Podílový list představuje 

podíl na majetku podílového fondu. Poměr mezi počtem podílových listů ve vlastnictví 

podílníka a celkovým počtem podílových listů vyjadřuje výši podílu podílníka na majetku 

fondu. To platí, pokud podílové listy nemají jmenovitou hodnotu. V případě, ţe by 

podílové listy měly jmenovitou hodnotu, se nejdříve sečtou jmenovité hodnoty podílových 
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listů drţených podílníkem a aţ následně se zjišťuje poměr, a tedy podíl na celkovém 

majetku. 

 

Jiné formy kolektivního investování  

Dalšími formami kolektivního investování jsou investiční kluby a venture fondy. 

Tyto subjekty mají s fondy některé shodné charakteristiky.  

Investiční klub je sdruţením skupiny lidí, kteří se navzájem dobře znají a jejichţ 

společným cílem je zhodnocování vlastních úspor prostřednictvím investic na kapitálovém 

trhu. Členové investičního klubu sami rozhodují o tom, kolik a kam budou investovat. 

Kaţdý z členů klubu se věnuje určitému segmentu kapitálového trhu, vlastní nákupy 

a prodeje jsou ale výsledkem kolektivní úvahy členů klubu a hlasování. 

 Venture fondy jsou fondy rizikového a rozvojového kapitálu. Investor rizikového 

kapitálu získává za poskytnutí potřebného kapitálu dohodnutý podíl na základním jmění 

společnosti. Fond bývá pouze účelově zaloţenou společností, která slouţí ke shromáţdění 

finančních prostředků od investorů. Definitivní rozhodování o investicích fondu náleţí 

investorům, kteří do něj vloţili své prostředky. Fond rizikového a rozvojového kapitálu 

je z důvodu vyšší hladiny rizika vybaven investičním výborem. 

 

2.5 Statut fondu kolektivního investování 

Podílový fond stejně jako investiční fond musí při povolovacím řízení předloţit 

statut. Tento dokument obsahuje základní informace o fondu a zároveň poskytuje 

informace o investiční politice fondu. Informace obsaţené ve statutu jsou pro fond 

závazné, to znamená, ţe musí fond investovat tak, jak je uvedeno v tomto dokumentu. 

Jakékoliv změny ve statutu vyţadují souhlas regulatorního orgánu, a pokud je tento orgán 

neschválí, jsou neplatné. 

Statut se vypracovává ve dvou formách, v plném znění a také ve zjednodušené formě. 

Zjednodušený statut je psán srozumitelněji a jednodušeji neţ statut v plném znění. 

Nepostradatelnou součástí statutu jsou i smluvní podmínky pro koupi a odkup podílových 

listů a také stanovy v případě investičního fondu. Kaţdý statut by měl obsahovat zejména 
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informace o fondu, zásady a cíle investiční strategie, ekonomické informace a informace 

o moţných rizicích.  

 

2.6  Rozdělení fondů kolektivního investování  

Na základě odborné literatury existuje několik hledisek rozdělení fondů 

kolektivního investování. Kritérii, podle kterých fondy rozdělujeme, mohou být: otevřenost 

fondů, stupeň vázanosti, investiční politika, investiční strategie, riziko na trhu nebo 

geografické riziko. 

 

2.6.1 Dělení podle otevřenosti fondů 

Fondy kolektivního investování mohou být zakládány ve formě otevřené, nebo 

uzavřené. Z tohoto rozdělení vyplývají rozdílné moţnosti, ale i povinnosti fondů týkající 

se emise a likvidity instrumentů.  

Otevřený fond (open-end-fund) nemá omezen počet emitovaných akcií, popřípadě 

podílových listů, coţ znamená, ţe ani počet podílníků není omezen. Nové akcie jsou 

emitovány na základě poptávky investorů a investiční strategie fondů. Fondy mají 

povinnost zpětného odkupu akcií (podílových listů) na poţádání podílníka do stanoveného 

termínu. Kurs akcií otevřených fondů není stanoven na základě nabídky a poptávky, 

ale vyplývá z vypočtené hodnoty denních kursů obsaţených v portfoliu fondu. Při odkupu 

podílových listů můţe být fondem účtována sráţka, při emisi podílových listů pak přiráţka 

k ceně. Prodej akcií se neuskutečňuje za inventární hodnotu, ale za emisní cenu. Zpětný 

odkup se uskutečňuje za odkupní cenu, která se většinou shoduje s inventární hodnotou. 

Investiční společnost je oprávněna pozastavit vydávání a odkupování podílových 

listů otevřeného podílového fondu nejdéle na 3 měsíce, pouze je-li to nezbytně nutné 

z důvodu ochrany práv nebo zájmů podílníků. Toto rozhodnutí je oprávněn zrušit 

regulatorní orgán, pokud by pozastavení ohroţovalo zájmy podílníků.  

V případě uzavřeného fondu (closed-end-fund) je s jeho vznikem přesně definován 

počet akcií (podílových listů). Fond tedy emituje omezený počet instrumentů, které jsou 

drţeny omezeným počtem investorů, tedy podílníků, kteří nemají právo ţádat od fondu 

zpětný odkup. Obchody s těmito instrumenty jsou uskutečňovány na sekundárních trzích.  



14 

 

Investiční společnost vydává podílové listy uzavřeného podílového fondu za částku, 

která odpovídá aktuální hodnotě vyhlášené k rozhodnému dni uvedenému ve statutu fondu. 

Uzavřený fond je vytvářen na dobu určitou, po jejím uplynutí vstoupí do likvidace, nebo se 

přemění na otevřený podílový fond. Tato doba je pevně stanovena ve statutu fondu. 

 

2.6.2 Dělení podle stupně vázanosti  

Investiční a podílové fondy spravují své portfolio, které obsahuje cenné papíry 

z celého světa. Se změnou trţních podmínek se mění původní investiční strategie a aktiva. 

Tato změna je závislá na stupni vázanosti. Podle stupně závislosti tedy rozdělujeme 

(Musílek, 1999):  

 fondy s pevnou strukturou investičních instrumentů, 

 fondy s flexibilní strukturou investičních instrumentů, 

 fondy s částečnou flexibilní strukturou.  

 

U fondů s pevnou strukturou investičních instrumentů (fixed funds) je portfolio 

investičních instrumentů neměnné. Jednotlivé tituly jsou uvedeny v zakladatelské listině 

fondu.  

Fondy s flexibilní strukturou investičních instrumentů (flexible funds) volně 

transformují zásobu investičních instrumentů na základě trţní situace a rozhodnutí fondu.  

Fondy s částečnou flexibilní strukturou (semi flexible funds) představují smíšenou 

formu flexibilních a fixních fondů. U struktury investičních instrumentů uvedené 

v zakladatelské listině můţe později docházet k určitým procentním změnám.  

 

2.6.3 Dělení podle investiční politiky  

Investiční politika fondů je ovlivňována mnoha faktory. Zákonem jsou stanoveny 

konkrétní limity investiční politiky fondů podle toho, o jaký typ fondu se jedná. Dvěma 

základními skupinami, které se zásadně odlišují ve formě, ve které mohou vznikat, 

ve vymezení předmětu investování a v pravidlech pro rozloţení a omezení rizika, jsou 

standardní a speciální fondy kolektivního investování. 
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Standardní fondy jsou fondy kolektivního investování, které splňují poţadavky 

práva Evropských společenství. Jedinou formou standardního fondu můţe být otevřený 

podílový fond. Tento fond nelze přeměnit na speciální fond. Standardní fond shromaţďuje 

peněţní prostředky od veřejnosti a investuje je do přesně vymezeného majetku, přitom je 

nutné, aby dodrţoval zásady rozloţení rizika spojeného s investováním. Investovat můţe 

pouze do přesně vymezených investičních cenných papírů, nástrojů peněţního trhu, 

určitých cenných papírů vydaných standardním fondem, určitých cenných papírů vydaných 

speciálním fondem, vkladů a přesně specifikovaných finančních derivátů, naopak nesmí 

investovat do drahých kovů. Na ţádost podílníka je povinen odkoupit své podílové listy 

s pouţitím svého majetku. 

Pro kaţdou skupinu investičních instrumentů jsou stanoveny souhrnné limity 

investování, tedy maximální výše investice do dané skupiny. Dále jsou stanoveny 

investiční limity pro investice do cenných papírů nebo nástrojů peněţního trhu vydaných 

jednou osobou. Stejně tak je stanoveno, jaká je maximální výše vkladu u jedné banky, 

a rovněţ nároky kladené na investice do finančních derivátů jsou relativně přísné. 

Speciální fondy jsou fondy kolektivního investování, které nesplňují poţadavky 

práva Evropských společenství. Speciální fond můţe vznikat v podobě investičního fondu, 

otevřeného podílového fondu nebo uzavřeného podílového fondu. Kaţdý speciální fond 

si musí při zaloţení stanovit, do jakého majetku bude převáţně investovat, a následně 

se musí řídit limity, které jsou stanoveny pro daný typ speciálního fondu. Zároveň mohou 

tyto fondy investovat i do jiného typu majetku neţ jen do toho, který by měl převaţovat 

v jejich portfoliu. Tímto majetkem mohou být pouze běţné vklady u bank nebo 

termínované vklady s výpovědní lhůtou, jeţ nepřesahuje jeden měsíc. Fond shromaţďuje 

prostředky od veřejnosti nebo od kvalifikovaných investorů. 

V oblasti investování do finančních derivátů, stejně jako u standardních fondů, mají 

speciální fondy omezené moţnosti přijímání úvěrů, poskytování půjček, úvěrů a darů 

a nemohou pouţít svůj majetek k zajištění nebo úhradě závazku, který nesouvisí 

s obhospodařováním jejich majetku. 
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2.6.4 Dělení podle investiční strategie 

Kaţdý investiční manaţer se musí rozhodnout pro vhodnou investiční strategii 

fondu. Podle Musílka jsou těmito strategiemi: 

 důchodová politika, 

 růstová politika, 

 smíšená politika. 

Při uplatnění důchodové politiky je hlavním cílem dosaţení co nejvyšších výplat  

při stejně vysoké inventární hodnotě akcií, popřípadě podílových listů. Vypláceny jsou jak 

zisky z nákupu nebo prodeje cenných papírů, tak získané úroky a dividendy. Fondy 

uplatňující tuto politiku se nazývají důchodovými fondy.  

Růstová politika klade menší důraz na běţné výplaty, naopak velký důraz je kladen 

na růst inventární hodnoty akcií nebo podílových listů. Fondy, které vyuţívají tuto politiku, 

jsou nazývány růstovými fondy.  

Smíšená politika je kombinací důchodové a růstové politiky. Podle trţní situace 

a charakteru fondu je cílem manaţera dosáhnout přiměřeně velkých výplat současně 

s přiměřeným růstem hodnoty akcie či podílového listu.  

 

2.6.5 Dělení podle rizika trhu  

Fondy rozdělujeme na základě typu rizika příslušných aktiv. Tyto fondy se zařazují 

do jednotlivých kategorií podle statutu fondu a dělíme je na fondy (Liška, Gazda, 2004; 

Veselá, 2007): 

 peněţního trhu, 

 akciové, 

 dluhopisové, 

 smíšené, 

 fondy fondů, 

 fondy nemovitostí. 
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Fondy peněžního trhu je třeba chápat jako krátkodobou investici dočasně volných 

peněţních prostředků. Nejčastěji se jedná o termínované vklady, pokladniční poukázky, 

krátkodobé obligace a depozitní certifikáty, které jsou splatné do jednoho roku. Tyto fondy 

se vyznačují vysokou mírou stability a jistoty, ale zároveň nízkým zhodnocením investice. 

Nízkou výši výnosů však vynahrazují téměř zanedbatelné riziko propadu cen podílových 

listů fondu a vysoká likvidita spolu s nízkými poplatky. Vstupní a výstupní poplatek 

by vzhledem k charakteru fondu neměly být vybírány vůbec. Vhodným investičním 

horizontem je šest měsíců.  

U akciových fondů jde z dlouhodobého hlediska o nejvýnosnější, ale zároveň 

nejrizikovější zhodnocování peněţních prostředků. Akciové fondy investují zejména 

do akcií nebo do instrumentů vázaných na akciový index. Portfolio manaţer akciového 

fondu nakupuje akcie firem za peníze vybrané od investorů, o kterých si myslí, ţe se jim 

v budoucnu bude dařit, a tak vytváří portfolio z domácích, ale i zahraničních titulů. 

Obranou proti riziku špatného výběru je vhodné rozloţení portfolia, tedy diverzifikace. 

Doplňkově se stanovuje, zda fond patří do kategorie sektorových fondů, která zahrnuje 

akciové fondy investující výhradně do určitého ekonomického sektoru. Doporučeným 

časovým horizontem pro investování do těchto fondů je pět let.  

Dluhopisové fondy jsou vhodnou kombinací pro investory, kteří chtějí dosáhnout 

vyšších výnosů neţ u bank či fondů peněţního trhu. Zároveň zde není velké riziko ztrát 

jako u akciových fondů, ale podstupované riziko je vyšší neţ u fondů peněţních. 

Dluhopisové fondy trvale investují do vládních nebo podnikových dluhopisů s různou 

dobou splatnosti a zároveň je moţné doplňkově investovat do akcií, přičemţ podíl akcií 

nesmí překročit 10 % aktiv fondu. Z pohledu investičního zaměření mohou být 

dluhopisové fondy zaměřeny na jednu měnu, nebo jsou denominovány v několika různých 

měnách. Doporučený investiční horizont je tři a více let.  

Smíšené fondy kombinují investice do všech jiţ zmíněných aktiv. Hlavní 

myšlenkou smíšených fondů je diverzifikace, která má pomoci sníţit investiční riziko. 

Rozloţení portfolia záleţí na investiční strategii jednotlivých fondů. Jsou tedy vhodné i pro 

investory, kteří raději přenechají své finanční prostředky, včetně volby jejich rozloţení,              

na investiční společnosti. Výnosnost i rizikovost smíšeného fondu je niţší neţ u akciových 

a vyšší neţ u dluhopisových fondů. Vhodným investičním horizontem je tři aţ pět let. 
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Fondy fondů investují většinu svých investičních prostředků do podílových listů, 

popřípadě akcií jiných fondů a vytvářejí široce diverzifikovaná portfolia. Nevýhodou je 

dvakrát účtovaná cena za správu fondů. Minimální investiční horizont u této formy fondů 

závisí na jejich strategii. U nejčastější akciové strategie se doporučují nejméně čtyři roky, 

u převáţně dluhopisově zaměřených fondů stačí dva roky. 

Fondy nemovitostí mohou mít formu pouze otevřeného podílového fondu. Tyto 

fondy investují především do nemovitostí včetně jejich příslušenství a do účastí 

v nemovitostních fondech. Fond nemovitostí nesmí pořídit do svého majetku nemovitost 

z majetku investiční společnosti, která fond obhospodařuje.  

 

2.6.6 Dělení podle geografického rizika 

Na základě typu měnového rizika dělíme aktiva z pohledu geografického rizika 

na (Veselá, 2007): 

 Česká republika, 

 země Eurozóny, 

 Evropa, 

 Severní Amerika, 

 Asie a Pacifik, 

 ostatní regiony, 

 globální. 

 

Pro fondy peněţního trhu je geografická příslušnost definována podle měny aktiv 

a investice do měn zemí mimo danou kategorii je vyloučena. 

Pro akciové fondy je příslušnost k určitému regionu definována podle sídla 

emitenta akcií. Investice do akcií mimo danou geografickou kategorii nesmí překročit 

10 % aktiv fondu. 

U dluhopisových fondů je geografická příslušnost definována podle měny aktiv 

a investice do zemí mimo danou kategorii nesmí taktéţ překročit 10 % aktiv fondu. 
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Pro smíšené fondy jsou sloučeny poţadavky pro akciové a dluhopisové fondy, 

kterými jsou sídlo emitenta a měnové riziko. 

Geografická příslušnost pro fondy fondů je definována podle geografického rizika 

fondů a investice do instrumentů fondů mimo danou kategorii nesmí překročit 10 % aktiv 

fondu. 

 

2.6.7 Dělení podle práva Evropské unie 

Evropské právo rozděluje fondy na UCITS a non-UCITS fondy. UCITS fondy 

(Undertakings for collective investments in transferable securities) splňující podmínky 

směrnice Evropské rady 85/611/EHS z 20. prosince 1985 mohou vyuţívat výhody jednotné 

evropské licence.  

Non-UCITS fondy naopak nesplňují podmínky uvedené směrnice a tudíţ nemohou 

výhody jednotné evropské licence vyuţívat.   

 

2.7 Depozitář  

Depozitář fondu kolektivního investování eviduje majetek fondu kolektivního 

investování a kontroluje, zda fond kolektivního investování nakládá s majetkem v souladu 

se zákonem. Instituce depozitáře se vyvinula v anglosaském právním systému. Důvodem 

jeho vzniku bylo ztíţení jednání, které by mohlo poškodit investora.  

K výkonu činnosti depozitáře konkrétního investičního fondu nebo investiční 

společnosti je nutné, aby byla uzavřena depozitářská smlouva mezi těmito subjekty 

a bankou. Tato smlouva obsahuje podmínky výkonu činnosti depozitáře a uzavírá 

se na dobu neurčitou.  

Depozitář odpovídá investorům za škodu způsobenou porušením činnosti 

depozitáře, ale také odpovídá investiční společnosti za škodu, kterou jí způsobí.                          

To ale nezbavuje investiční společnost odpovědnosti vůči investorům. Pokud depozitář 

zjistí, ţe některá transakce není v souladu se zákonem nebo statutem, nesmí ji provést                    

a je povinen pozastavit takovou transakci a projednat ji s investiční společností                               

nebo investičním fondem. 



20 

 

2.8 Samoregulující se organizace 

Legislativa Evropské unie umoţňuje kaţdé zemi vytvořit vlastní strukturu rozdělení 

kompetencí mezi jednotlivými subjekty kapitálového trhu. Výkon regulace a dozoru                     

nad trhem s cennými papíry je ve většině zemí EU svěřen do funkce jediného orgánu, 

kterým můţe být například Komise pro kapitálový trh, Komise pro cenné papíry nebo 

centrální banka. Komise v sobě spojují prvek státního dozoru a prvek samoregulace, 

jelikoţ jejich členy jsou zástupci národních bank, ministerstev financí, investičních 

společností atd. Na komise pro cenné papíry se nejčastěji převádějí kompetence v oblasti 

dozoru nad trhem a kompetence při udělování, pozastavování a rušení licencí                            

pro podnikání na kapitálovém trhu.  

 

2.9 Právní úprava kolektivního investování v Evropské unii 

Jednotná licence neboli jednotný pas je institutem, který zajišťuje efektivnější 

distribuci produktů finančních institucí v členských státech Evropské unie. Evropský pas 

představuje jednotnou licenci pro nabízení a poskytování sluţeb po celém území EU. 

Subjekt kolektivního investování tedy můţe poskytovat své sluţby na území kteréhokoliv 

jiného členského státu EU, aniţ by musel ţádat příslušné orgány tohoto jiného státu 

o povolení. Evropský pas se v sektoru kolektivního investování týká pouze standardních 

fondů, tedy subjektů kolektivního investování splňujících poţadavky směrnice UCITS  

Evropská unie reguluje subjekty kolektivního investování pomocí základní 

směrnice UCITS 85/611/EHS, o koordinaci právních a správních předpisů týkajících 

se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů. Fondy splňující 

podmínky směrnice mohou vyuţít výhody jiţ zmíněné jednotné licence při prodeji svých 

podílových listů v ostatních členských zemích EU.  

Fondy, které nesplňují podmínky této směrnice, jsou tzv. non-UCITS fondy. 

V důsledku evropské legislativy existují proto dva druhy fondů. První skupina je tvořena 

fondy, které splňují poţadavky práva EU, UCITS fondy, a druhá skupina obsahuje fondy, 

jejichţ právní úprava je v kompetenci členských států, tedy non-UCITS. Do této skupiny 

patří všechny uzavřené fondy, speciální, realitní fondy a další. Počátkem devadesátých let 

minulého století byla navrţena směrnice UCITS II, ale k jejímu schválení nedošlo.  
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V prosinci 2001 byly přijaty dvě nové směrnice UCITS III 2001/107/ES                             

a 2001/108/EC upravující původní směrnici z roku 1985. První novela, manaţerská, 

rozšířila činnosti, které mohou fondy vykonávat a druhá novela, produktová, rozšířila 

spektrum finančních nástrojů, do kterých mohou investovat. Směrnice UCITS III 

nenaplnily mnohé očekávání a proto jsou vnímány negativně.  

Evropská rada i parlament proto schválili směrnici UCITS IV 2009/65/ES,                   

která završuje implementaci evropského pasu moţností získat povolení na vytvoření fondu 

investiční společnosti z jednoho členského státu v jiném členském státu. Směrnice zároveň 

upřesňuje definici fondů peněţního trhu, vymezuje nové druhy podílových listů,                       

které můţe podílový fond vydávat, a upravuje distribuci podílových listů, kde dochází 

k náhradě zjednodušeného prospektu dokumentem klíčových informací pro investora KID 

(Key Information Documet). KID má předepsanou strukturu stejnou pro všechny UCITS 

fondy v Evropské unii, coţ má investorům ulehčit a zjednodušit výběr.  
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3 Vývoj kolektivního investování v ČR a ve SR 

V této kapitole je popsán vývoj kolektivního investování v podobě jednotlivých vln 

kupónové privatizace, v rámci vývoje KI jsou zde dále popsány instituce státního dozoru, 

evidence cenných papírů a samoregulující se organizace jak z pohledu České republiky, 

tak z pohledu Slovenské republiky.  

 

3.1 Historický vývoj kolektivního investování v ČR 

Kolektivní investování začalo v České republice vznikat v 90. letech 20. století. 

Jeho vývoj byl v posledních desetiletích ovlivněn třemi zásadními faktory. U zrodu 

prvních fondů stála kupónová privatizace, která byla prvním impulsem pro vznik a rozvoj 

kolektivního investování. Privatizační fondy shromaţďovaly investiční body drţitelů 

investičních kupónů, které investovaly v 1. a 2. vlně kupónové privatizace do nabízených 

akciových společností. Dalšími faktory, které výrazně ovlivnily vývoj kolektivního 

investování, byly nedostatky v legislativě a jejím vymáhání a nedostatečný výkon státního 

dozoru.  

S plánováním kupónové privatizace se začalo jiţ v roce 1990. Jejím cílem byl 

rychlý převod státního majetku do vlastnictví jiných osob a vytvoření silného kapitálového 

trhu. Kapitálový trh měl být co nejvíce likvidní, mělo na něm obchodovat co nejvíce 

společností a participovat co nejvíce osob. Kupónová privatizace proběhla ve dvou věcně 

i časově odlišných částech (vlnách). První vlna proběhla za existence Československé 

federativní republiky, na které se podílely pouze investiční privatizační fondy 

se speciálním povolením. Druhá vlna proběhla po vzniku samostatné České republiky 

za účasti otevřených a uzavřených podílových fondů.  

 Obě vlny kupónové privatizace byly rozděleny do nabídkové a poptávkové části. 

Cílem nabídkové části bylo určení akciových společností a zároveň počtu jejich akcií,                     

které budou prodány. Výběrem těchto společností bylo v první vlně pověřeno Ministerstvo 

pro správu národního majetku a jeho privatizaci a Fond národního majetku, ve druhé vlně 

i Pozemkový fond. Poptávková část byla zajišťována Ministerstvem financí a jím 

zaloţenými organizacemi, Centrem pro kupónovou privatizaci a Komisí pro stanovení 

kurzů v jednotlivých kolech.  
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3.1.1 První vlna kupónové privatizace  

V rámci hospodářské reformy byla pro transformaci vlastnických vztahů vedle 

tradičních metod privatizace zvolena i netradiční metoda kupónové privatizace. Jejím 

výsledkem byla nejen existence velkého počtu emisí akcií, ale i vznik investičního fondu, 

tedy klasického institucionálního investora. V únoru roku 1991 byl vytvořen právní rámec 

pro uskutečnění ve světě dosud neznámé transformace ekonomiky. Tímto rámcem byl 

zákon č. 92/1991 Sb., o převodu majetku státu na jiné osoby, známější jako zákon o velké 

privatizaci. 

První vlna kupónové privatizace začala 1. listopadu 1991 registrací prvních 

zájemců. Pro první vlnu kupónové privatizace byla celkově vyčleněna část majetku 

z 1491 akciových společností v hodnotě 299,4 mld. Kčs, z toho 998 akciových společností 

v hodnotě 212,5 mld. Kčs v České republice. Celkem se jí zúčastnilo 8,5 milionů občanů, 

v ČR 5,9 milionů. Občanům bylo před zahájením prvního kola umoţněno, aby se rozhodli, 

jestli budou své investiční body investovat přímo do vybrané akciové společnosti, nebo zda 

své body svěří některému z investičních privatizačních fondů, které byly pro tento účel 

zaloţeny. Těchto investičních fondů vzniklo 429 a investovalo do nich téměř 72 % občanů 

a před zahájením prvního kola disponovaly 6,1 mld. investičních bodů. 

Zakladateli investičních privatizačních fondů byly jak právnické osoby s různou 

podnikatelskou činností, tak fyzické osoby. V průběhu první vlny byla přijata zákonná 

úprava investičních společností a investičních fondů. Na základě úpravy se investiční 

privatizační fondy byly nuceny ve stanovených lhůtách přizpůsobit.  

Téměř všechny investiční body byly investičními fondy uplatněny, neuplatněných 

zůstalo pouze 0,3 % bodů. Za investiční body získaly investiční fondy majetek v celkové 

hodnotě 176 mld. Kčs, z toho v ČR 117,9 mld. Kčs. První vlna kupónové privatizace byla 

ukončena 31. ledna 1993. Události, které následovaly, poprvé otřásly důvěrou investorů 

v privatizační proces i v privatizační fondy. Někteří správci fondů totiţ přestali plnit 

některé poţadavky na ně kladené a začali se obohacovat na úkor drobných investorů.  

 

3.1.2 Druhá vlna kupónové privatizace  

V druhé privatizační vlně byl majetek státu ve formě akcií prodáván občanům nebo 

investičním a podílovým fondům za investiční body jedné emise investičních kupónů. 
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Jmenovitá hodnota akcie byla stanovena na 1000 Kč. Druhá vlna se skládala z předem 

neurčeného počtu privatizačních kol, které po sobě následovaly, v konečné fázi proběhlo 

šest kol. V jednotlivých kolech docházelo k postupnému prodeji akcií za kurzy stanovené 

na počátku kaţdého kola. Předkolo druhé vlny kupónové privatizace bylo zahájeno                  

15. prosince 1993. 

Parlament ČR schválil 8. července 1993 zásadní novelu zákona č. 92/1991 Sb., 

která se stala právním podkladem pro druhou vlnu kupónové privatizace. Novela 

upravovala podmínky převodu majetku státu, ke kterému mají právo hospodaření státní 

podniky a jiné státní organizace, včetně jejich majetkových účastí na hospodaření jiných 

právnických osob. 14. července pak vláda ČR upravila způsob vyjádření rozsahu nároku   

na akcie ve druhé vlně vládním nařízením č. 222/1993 Sb. 

Ministerstvo financí ČR bylo zřízeno jako výkonný orgán, který byl pověřen 

technickým a organizačním zabezpečením rozprodeje státních podniků nebo jejich částí               

za investiční kupóny soukromým osobám.  

Ve druhé vlně kupónové privatizace se mohli majitelé investičních kupónů 

rozhodnout, zda budou své investiční body vkládat do investičního fondu, podílového 

fondu, nebo se rozhodnou pro oba druhy fondů současně. První kolo druhé vlny bylo 

oficiálně zahájeno 11. dubna 1994 a oprávněné osoby zde mohly nakoupit 155 mil. akcií. 

Celkem se zúčastnilo 6,16 milionů obyvatel ČR a neuplatněno zůstalo 0,61 % všech 

investičních bodů, které byly k dispozici.  

Po ukončení druhé vlny privatizace docházelo k transformaci některých fondů 

v holdingové společnosti. Snahou bylo vyhnout se plnění poţadavků právních norem,     

které se vztahovaly na subjekty kolektivního investování. Následkem této přeměny byla 

nedostatečná kontrola investorů nad svými investicemi.  

 

3.1.3 Období po kupónové privatizaci  

Kolektivní investování v ČR se po kupónové privatizaci neslo ve znamení výrazné 

ztráty důvěry ze strany investiční veřejnosti. Ceny akcií a podílových listů se na trhu 

obchodovaly s velkými diskonty, které dosahovaly 50 aţ 60 %. V roce 1998 zavedla 

novela zákona o investičních společnostech a fondech povinnou změnu stávajících 

investičních fondů a uzavřených fondů na otevřené podílové fondy, která se měla 



25 

 

uskutečnit do roku 2002. V roce 1999 proběhlo přelicencování subjektů kolektivního 

investování pod dohledem regulatorního orgánu. Tyto dva kroky významně napomohly 

k vyčištění českého investičního trhu od neţádoucích subjektů. 

Se vstupem ČR do EU vstoupil v roce 2004 v platnost nový zákon č. 189/2004 Sb., 

o kolektivním investování. Tento zákon přinesl harmonizaci české právní úpravy 

s legislativou EU v oblasti kolektivního investování. Kromě standardních otevřených 

podílových fondů byl umoţněn vznik speciálních fondů, kterými mohly být fondy 

nemovitostí, derivátů, rizikového kapitálu, zvláštního majetku, cenných papírů, fondy 

fondů a smíšené fondy.  

V roce 2006 byl zákon o kolektivním investování z roku 2004 novelizován. 

Novelizace se týkala novějšího a přesnějšího vymezení druhů speciálních fondů 

kolektivního investování a jejich předmětu investování. Kromě změn v druzích speciálních 

fondů novela přesněji vymezila zejména informační povinnosti fondu kolektivního 

investování, činnost depozitáře, povinnosti fondu kolektivního investování k depozitáři 

a poţadavky k udělení povolení k činnosti investičního fondu. 

 

3.1.4 Státní dozor  

Státní dozor v oblasti kolektivního investování vykonává v ČR od roku 2006 Česká 

národní banka. Do roku 1998 vykonávalo státní dozor Ministerstvo financí ČR. Od dubna 

1998 do března roku 2006 spadal státní dozor nad kapitálovým trhem pod Komisi 

pro cenné papíry. 

Dozoru ČNB podléhá investiční společnost, investiční fond, zakladatel investiční 

společnosti a investičního fondu, depozitář, likvidátor a nucený správce investiční 

společnosti nebo investičního fondu, zahraniční osoby, které podnikají v oblasti 

kolektivního investování. Dále jejímu dohledu podléhají také osoby, které vykonávají 

činnosti, ke kterým by měly mít povolení nebo souhlas podle zákona o kolektivním 

investování, ale nemají jej. 

ČNB je oprávněna vyţadovat od osob, jeţ podléhají jejímu dozoru, dokumentaci, 

která je potřebná k výkonu dozoru. Pokud se osoby, jeţ podléhají dozoru ČNB v oblasti 

kolektivního investování, dopustí jednání, které je v rozporu se zákonem o kolektivním 

investování, pak jim ČNB můţe uloţit opatření k nápravě, kterým můţe být například 
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mimořádné provedení auditu fondu kolektivního investování na náklady investiční 

společnosti nebo investičního fondu, nařízení změny auditora, zavedení nucené správy 

nebo nařízení změny depozitáře. 

 

3.1.5 Evidence cenných papírů  

V roce 1993 byla Ministerstvem financí zřízena příspěvková organizace na podporu 

kapitálového trhu s názvem Středisko cenných papírů (SCP). Jeho hlavním úkolem bylo 

vedení evidence zaknihovaných cenných papírů a jejich emitentů. SCP zveřejňovalo jak 

základní informace z vlastní evidence, tak informace získané od ČNB, emitentů a majitelů 

cenných papírů. V oblasti státní správy a státních institucí spolupracovalo zejména 

s Ministerstvem financí, ČNB, Burzou cenných papírů Praha, RM-Systémem, 

ale i se soudy, obchodníky s CP, investičními společnostmi a fondy.  

V červenci 2010 Středisko cenných papírů dokončilo proces převodu evidencí SCP 

a informačního systému do Centrálního depozitáře cenných papírů, a. s. (CDCP), který je 

regulován ČNB. K základním činnostem CDCP kromě vedení centrální evidence 

zaknihovaných CP vydaných v ČR dále patří provozování vypořádacího systému                        

pro vypořádání burzovních i mimoburzovních obchodů s investičními nástroji, půjčování 

cenných papírů, administrace a správa garančních prostředků, úschova a správa 

investičních nástrojů vedených v samostatné evidenci, přidělování identifikačního 

označení (ISIN) investičním nástrojům a od roku 2007 téţ vypořádání obchodů 

s elektrickou energií uzavřených na Power Exchange Central Europe, a. s.  

 

3.1.6 Samoregulující se organizace  

Na počátku 90. let vznikla potřeba profesní asociace sdruţující investiční fondy.    

Na území ČR byly v té době zaloţeny tři asociace: 

 AISF (Asociace investičních společností a fondů),  

 SDIS (Sdruţení investičních společností),  

 SISMFS (Sdruţení investičních společností a fondů z Moravy a Slezska). 
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AISF byla zaloţena z iniciativy malých nebankovních fondů v roce 1991 za účelem 

pomáhat manaţerům investičních fondů při zvyšování kvalifikace a chránit investory.                   

Její náplní byla spolupráce s Ministerstvem financí v oblasti legislativy a daní, spolupráce                 

se zahraničím a organizace seminářů a konzultací pro členy.  

SDIS bylo zaloţeno taktéţ v roce 1991. Členy bylo 26 společností, jeţ vlastnily 

67 % majetku, který byl privatizovaný v první vlně kupónové privatizace. Sdruţení se stalo 

aktivní a reprezentativní organizací, která spolupracovala s centrálními orgány. 

SISMFS bylo zaloţeno v Brně v roce 1992 a její zaměření bylo podobné jako 

u předchozích dvou asociací. Členy bylo 22 fondů a společností, které působily v oblasti 

Moravy a Slezska. Všechny tři uvedené asociace vzájemně spolupracovaly.  

Další významnou asociací, která vznikla v červnu 1996, byla UNIS ČR (Unie 

investičních společností České republiky). Asociace UNIS ČR vznikla sloučením 

předchozích tří asociací a stala se tak jedinou profesní organizací subjektů kolektivního 

investování v ČR. V době svého vzniku sdruţovala nejvýznamnější investiční společnosti            

a samosprávné investiční fondy obhospodařující přes 80 % majetku z kupónové privatizace 

a nově vzniklé korunové fondy.  

V souvislosti s vývojem na evropské úrovni došlo na začátku roku 2006 k rozšíření 

UNIS ČR na oblast asset managementu, coţ vedlo i ke změně názvu na AFAM ČR 

(Asociace fondů a asset managementu České republiky). AFAM ČR je profesní sdruţení 

institucí kolektivního investování a jako samoregulující instituce usiluje o rozvoj 

kolektivního investování v ČR a o jeho harmonizaci s podmínkami EU.  

V lednu 2008 došlo na zasedání valné hromady ke sloučení dvou asociací, 

a to Asociace pro kapitálový trh a Asociace fondů a asset managementu ČR. Sloučená 

asociace nese název AKAT (Asociace pro kapitálový trh). 

V Tabulce 3.1 jsou seřazeni členové Asociace pro kapitálový trh podle objemu 

investovaného majetku k 31. 12. 2010 v mil. Kč i mil. EUR. 
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Tab. 3.1 Objem investovaného majetku v mil. Kč a mil. EUR 

Finanční skupina mil. Kč mil. EUR 

Generali PPF AM/ČP Invest 202 897 8 022,815 

Česká spořitelna, a. s.  151 645 5 996,244 

ČSOB 146 818 5 805,378 

ING 99 571 3 937,169 

Komerční banka 82 412 3 258,679 

AXA investiční společnost a. s. 49 050 1 939,502 

UniCredit Bank Czech Rebublic, a. s. + Pioneer investiční společnost, a. s. 17 288 683,590 

Conseq Investment Management, a. s. 13 600 537,762 

Raiffeisenbank a. s. 9 875 390,471 

AMISTA investiční společnost, a. s. 8 181 323,488 

WOOD & Company investiční společnost, a. s. 7 783 307,750 

Atlantik Asset Management investiční společnost, a. s. 2 065 81,653 

J&T Asset Management, investiční společnost, a. s. 1 968 77,817 

PROSPERITA investiční společnost, a. s. 1 061 41,953 

ostatní  2 220 87,782 

Zdroj: www.akatcr.cz 

 

3.1.7 Daň z příjmů při prodeji podílových listů v ČR 

V současné době je běţné investovat volné finanční prostředky do nákupu 

podílových listů různých otevřených podílových fondů. Existují dva typy podílových 

fondů, a to růstové a výnosové.  

Fondy výnosové vyplácejí výnos pravidelně ve formě dividendy jako podílu 

na zisku. Dividenda podléhá zdanění patnáctiprocentní sráţkovou daní, kterou srazí 

a odvede přímo investiční společnost, která spravuje podílový fond. Princip investování 

do růstových podílových fondů vychází z předpokladu, ţe jsou nakoupeny podílové listy 

a po určité době jsou prodány za vyšší cenu. Investiční společnost je povinna prakticky 

kdykoliv odkoupit podílové listy.  

U fyzické osoby, která není podnikatelem a jejím jediným příjmem je příjem 

ze zaměstnání, nepodléhá zisk z prodeje podílových listů zdanění v případě prodeje 

podílových listů při době vlastnictví delší neţ 6 měsíců. Zisk z prodeje a rovněţ případná 

ztráta z prodeje se neuvádí do daňového přiznání. Poplatníci jsou povinni prokázat 

pořizovací cenu, datum nabytí a datum prodeje PL.  

Pokud fyzická osoba prodá PL před uplynutím lhůty 6 měsíců, je nutné určit, 

zda zisk z prodeje PL zahrne, nebo nezahrne do daňového přiznání. Daňové přiznání není 
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povinna podat, pokud má příjmy pouze ze závislé činnosti, nemá jiné příjmy ze zaměstnání 

a zisk z prodeje PL nepřesáhne částku 6 000 Kč za rok. V ostatních případech je nutné 

zahrnout případný zisk z prodeje PL do daňového přiznání. Ze zisku z prodeje PL 

se neplatí sociální a zdravotní pojištění. Zisky a ztráty z prodeje PL před uplynutím lhůty 

6 měsíců lze navzájem započíst a výsledný zisk z těchto prodejů je nutno 

zdanit. Výslednou ztrátu nelze uplatnit pro sníţení ostatních příjmů. Jestliţe výnos                        

při jednom odkupu nepřesáhne částku 3 000 Kč, pak je tento výnos osvobozen od daně. 

 

3.2 Historický vývoj kolektivního investování ve SR 

Investiční fondy a investiční společnosti byly v Československé republice zaloţené 

s cílem shromaţďovat prostředky drobných investorů. V době vzniku kapitálového trhu 

a kolektivního investování platila federální legislativa a proto byly shodné podmínky 

vzniku investičních společností, investičních a podílových fondů, jejich struktura 

i pravomoci jejich orgánů. 

 

3.2.1 První vlna kupónové privatizace 

Pro první vlnu kupónové privatizace byly vytvořeny první investiční fondy v roce 

1992. Na Slovensku vzniklo celkově 169 investičních privatizačních fondů. Zároveň 

začalo v roce 1992 odevzdávání vlastnických práv z Fondu národního majetku 

do investičních privatizačních fondů. Mezi nejsilnější fondy patřily investiční fondy 

zaloţené velkými slovenskými peněţními ústavy a průmyslovými podniky. 

Investiční privatizační fondy se ucházely o akcie víc neţ 1000 českých 

a slovenských akciových společností. Na konci první vlny se téměř všechny investiční 

fondy ocitly ve stejné situaci, kdy se v jejich portfoliu nacházelo 57,6 mil. akcií, ale jejich 

podíly se pohybovaly v rozmezí 3–5 %. 

Investičním fondům se v první vlně podařilo získat majetek v hodnotě 176 mld. 

Kčs. Z toho připadlo 58,8 % majetku slovenským investičním fondům, jehoţ hodnota byla 

58,1 mld. Kčs. Přímými investicemi byl získán majetek v celkové hodnotě 101,8 mld. Kčs, 

z toho ve SR 37,9 mld. Kčs. Neprodaný majetek zůstal v účetní hodnotě 21,6 mld. Kčs, 

z toho na Slovensku činila hodnota neprodaného majetku 7,1 mld. Kčs, coţ představovalo 

7,2 % původní nabídky. 



30 

 

V 1. vlně kupónové privatizace získaly investiční privatizační fondy na Slovensku 

celkově akcie v hodnotě téměř 55 mld. Sk, tedy 70 % privatizovaného majetku, coţ 

představovalo vzhledem k rozloţení vlastnických práv mezi mnoţství drobných akcionářů 

významnou ekonomickou moc.  

V roce 1993 byla přijata zákonná úprava investičních společností a investičních 

fondů a investiční privatizační fondy se jí byly nuceny přizpůsobit. Tyto privatizační fondy 

se transformovaly na investiční fondy a emitovaly své akcie.  

 

3.2.2 Druhá vlna kupónové privatizace  

V roce 1994 se investiční společnosti a fondy začaly rozdělovat na portfoliové 

a strategické. Postupně se 80 % veškerého majetku, který byl spravován fondy, 

zkoncentrovalo do deseti největších fondů na Slovensku. Taktéţ v roce 1994 začala 

aktivizace podílových fondů, které spravovaly investiční společnosti, jeţ se orientovaly 

převáţně na uzavřené podílové fondy. 

V září roku 1994 byla zahájena registrace do druhé vlny kupónové privatizace 

v rámci samostatné Slovenské republiky. Na základě předpisů pro druhou vlnu privatizace 

vzniklo 148 investičních fondů, na které bylo vynaloţeno 9,82 mld. Sk. Finančně 

i majetkově nejsilnější skupiny poskytovaly půjčky na registraci kupónových kníţek, 

ale i zálohy na budoucí odkoupení akcií nebo na výnosy. V rámci počtu investičních bodů 

byly nejúspěšnějšími dceřiné společnosti velkých bank a podniků. 

Do druhé vlny kupónové privatizace se zaregistrovalo o půl milionu více občanů 

neţ do první vlny kupónové privatizace. V prosinci 1994 byla druhá vlna privatizace 

pozastavena a na návrh vlády Slovenské republiky v roce 1995 definitivně zrušena 

a nahrazena dluhopisovou metodou. Dluhopisová metoda kupónové privatizace byla 

zaloţena na emisi dluhopisů, kdy na 1 kupónovou kníţku byl emitován 1 dluhopis 

s výnosem na úrovni diskontní sazby Národní banky Slovenska a se splatností 5 let. 

Dluhopisy byly následně kryty výnosy z privatizace, která byla realizována přímými 

prodeji předem určenému zájemci, o němţ rozhodovala úzká skupina osob bez pevných 

a jednoznačných kritérií. 

V roce 1994 dosáhly investiční fondy více neţ desetinásobně vyšších výnosů pro 

akcionáře na rozdíl od individuálně investujících účastníků kupónové privatizace. Taktéţ 



31 

 

majetek získaný investičním fondem byl v průměru o 20 % vyšší neţ majetek 

individuálních investorů.  

Činnost investičních společností a fondů výrazně ovlivnily zákonné normy přijaté 

v roce 1995. Jednalo se o novelu zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku 

státu na jiné osoby, která zrušila kupónovou privatizaci a nahradila ji dluhopisovou, 

a novelu zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Tato 

novela omezila vlastnické podíly z 20 na 10 % v jedné společnosti a stanovila minimální 

výši základního kapitálu investiční společnosti na 20 mil. Sk. 

Kromě likvidačních zásahů státní moci vůči subjektům kolektivního investování 

se na stavu kolektivního investování negativně podepsal i netransparentní způsob 

privatizace a nízká úroveň ochrany minoritních akcionářů. Tyto faktory se staly mimo jiné 

příčinou transformace investičních fondů na akciové společnosti. V letech 1996–1999 se  

56 investičních fondů transformovalo a dalších přibliţně 80 fondů zaniklo jiným 

způsobem. 

 

3.2.3 Období po kupónové privatizaci  

V roce 1999 byla v rámci rozvoje kolektivního investování vytvořena nová 

legislativa, díky níţ se kolektivní investování přiblíţilo standardům Evropské unie. Touto 

novelizací zákona se zpřísnily podmínky a upřesnily poţadavky na podnikání v oblasti 

správy fondů, dále byl umoţněn vstup zahraničních subjektů kolektivního investování 

na slovenský trh, ale především byla umoţněna transformace a vznik nových společností. 

Úplná harmonizace slovenské legislativy s legislativou EU proběhla na počátku roku 2004. 

Po privatizaci velkých slovenských bank došlo v průběhu roku 1999 k oţivení 

v oblasti kolektivního investování. Po rozsáhlé restrukturalizaci vybraných státem 

vlastněných bank proběhla jejich následná privatizace, čímţ byla zabezpečena finanční 

stabilita bankovního sektoru do budoucna. Z původních 1,9 mld. Sk v roce 1998 

se hodnota majetku v podílových fondech zvýšila na 3,5 mld. Sk na konci roku 1999 

a do roku 2004 narostly aktiva podílových fondů na 40 mld. Sk. 

Důvodem nárůstu majetku fondů byla nejen nová legislativa, ale i růst povědomí 

veřejnosti v oblasti investičních fondů a zpřehlednění struktury subjektů působících 

na trhu. Významným krokem bylo také vytvoření Úřadu pro finanční trh,                                  



32 

 

který zabezpečoval dohled jak nad subjekty kolektivního investování, tak nad dalšími 

subjekty finančního trhu. 

 Taktéţ na Slovensku došlo se vstupem SR do EU v roce 2004 k přijetí nového 

zákona o kolektivním investování č. 594/2003.  

 

Obr. 3.1 Významná data v oblasti KI na Slovensku  

 

Zdroj: www.ass.sk 

 

3.2.4 Státní dozor  

Kolektivní investování je propojeno s operacemi na finančním trhu, které jsou 

kontrolovány Národní bankou Slovenska (NBS). Národní banka působí jako instituce 

integrovaného dohledu nad finančním trhem od roku 2006, tuto funkci převzala od Úřadu 

pro veřejný trh, který vykonával funkci státního dozoru od listopadu roku 2000. Do té doby 

spadal dohled nad finančním trhem pod Ministerstvo financí SR. 

Cílem národní banky je vytvářet prostor pro bezpečné a zdravé fungování 

finančního trhu. V rámci dohledu se centrální banka zabývá oblastí bankovnictví, obchody 

s CP, oblastí pojišťovnictví, důchodového pojištění a kapitálového trhu, pod který spadá 

dohled nad kolektivním investováním. NBS tedy dohlíţí na dodrţování zákona ze strany 

subjektů kolektivního investování, uděluje mimo jiné povolení, licence, sankce, vydává 

rozhodnutí a stanoviska. Při tvorbě zákonů v oblasti finančního trhu úzce spolupracuje 

s Ministerstvem financí a Ministerstvem práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské 

republiky.  
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3.2.5 Evidence cenných papírů 

Středisko cenných papírů SR zaloţilo Ministerstvo financí SR 22. prosince 1992. 

Jeho hlavní činností byla stejně jako v ČR evidence zaknihovaných a imobilizovaných 

cenných papírů, změny jejich majitelů a registrace emitentů a emisí zaknihovaných CP. 

Své sluţby poskytovalo SCP nejen majitelům CP, ale i emitentům, obchodníkům s CP, 

veřejným trhům a orgánům státní správy. 

19. března 2004 navázal na činnost Střediska cenných papírů SR Centrální 

depozitář cenných papírů SR. Předmětem činnosti CDCP je evidence zaknihovaných 

a imobilizovaných CP, evidence majitelů CP, změn na účtech majitelů, přidělování ISIN, 

poskytování sluţeb členům centrálního depozitáře, emitentům CP a burze CP, 

zabezpečování a organizace systému pro technické zpracování údajů a vedení evidence. 

 

3.2.6 Samoregulující se organizace 

Na ustanovujícím shromáţdění 23. února 1998 byla zaloţena Slovenská asociace 

investičních společností (SASS), jejíţ vznik byl motivovaný snahou společností působících 

v oblasti kolektivního investování o společné řešení početných problémů spadajících                   

do oblasti legislativy, účtování, daní, ale i informování veřejnosti o sektoru kolektivního 

investování. Hlavním záměrem byla příprava a implementace pravidel transparentního 

podnikání, která měla přispět k vybudování důvěry v kolektivní investování na Slovensku. 

Jednou z hlavních priorit SASS je spolupráce s legislativními orgány státu 

při tvorbě zákonných norem upravujících oblast finančního trhu. Trvalou snahou je, 

aby zákonné předpisy byly zdokonalované a harmonizované s předpisy platnými 

v členských zemích EU. Kromě poskytování širokého spektra informací se SASS dále 

snaţí upozorňovat i na negativní jevy vyskytující se v souvislosti s kolektivním 

investováním. 

Představitelům asociace se podařilo navázat kontakty s nejvýznamnějšími 

institucemi slovenského finančního trhu, jimiţ jsou centrální banka, Ministerstvo financí, 

asociace obchodníků s CP, asociace bank, pojišťoven a dalšími významnými subjekty                    

na trhu. 

Majetek členů Asociace investičních společností v roce 2010 v mil. EUR 

je zobrazen v Tabulce 3.2 
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Tab. 3.2 Objem investovaného majetku v mil. EUR 

Společnost mil. EUR 

Tatra Asset Management, s. r. o. 1 454,204 

VÚB Asset Management, správ. spol., a. s. 897,341 

Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s 884,284 

KBC+FP+GP 316,910 

Prvá Penzijná 148,530 

ČSOB AM 127,167 

Pioneer 110,218 

AXA 91,430 

ESPA 63,194 

Alico 61,832 

ostatní 300,153 
Zdroj: www.ass.sk 

 

3.2.7 Daň z příjmů při prodeji podílových listů  

Rozlišujeme dva druhy výnosů z investicí v podílových fondech, a to výnos                      

ze zpětného prodeje podílového listu a výnos z podílového listu (dividendy). 

Pro zdanění výnosů ze zpětného prodeje podílových listů zakoupených do 31. 12. 

2003 platí jiné podmínky neţ pro podílové listy zakoupené po tomto datu. V případě 

vrácení PL v období od 1. 1. 2004 do 31. 3. 2007 byla fyzická osoba povinna zahrnout 

výnos ze zpětného prodeje podílového listu do svého daňového základu v plné výši 

a zdanit jej 19% sazbou v daňovém přiznání. U fyzických osob mohly být do 1. 1. 2007                

od daně z příjmů osvobozené příjmy z prodeje PL, jestliţe nepřesahovaly pětinásobek 

sumy ţivotního minima platného k 1. lednu příslušného zdaňovacího období a zároveň 

byly splněny podmínky zákona o dani z příjmů. Od 1. 4. 2007 jsou investiční společnosti 

povinny odvádět za podílníka daň z čistého výnosu. Podílníkovi je tedy vyplacen PL jiţ 

očištěný od daně z výnosu a odpovědnost za odvod daně přebírá investiční společnost. 

Právnická osoba zahrnuje zisk ze zpětného prodeje PL do svého daňového základu 

v plné výšce a zdaňuje ho 19% sazbou daně. Od 1. 4. 2007 jsou investiční společnosti 

povinny odvádět daň z čistého výnosu i za právnické osoby. Výjimkou, kdy investiční 

společnost nevykoná sráţku daně, jsou případy, kdy je příjemcem výnosu ze zpětného 

prodeje PL podílový fond, obchodník s cennými papíry nebo zahraniční obchodník 

s cennými papíry, který drţí podílové listy svým jménem pro své klienty v rámci 

poskytování investiční sluţby na území SR. 
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Dosáhnutý výnos z podílových listů zakoupených před 31. 12. 2003 je trvale 

osvobozený od daně. Investiční společnost je od 1. 4. 2007 povinna v případě zpětného 

odkupu PL a dosaţení výnosu odvést daň, ale daňový úřad vrací na základě daňového 

přiznání odvedenou daň zpět. Daňové přiznání můţe podílník podat po uzavření 

kalendářního roku.  

 

3.3 Shrnutí vývoje KI v obou zemích  

 Vzhledem k společné historii obou zemí lze konstatovat, ţe obě země prodělaly 

téměř shodný vývoj v oblasti kolektivního investování. V roce 2004 vstoupily obě země        

do Evropské unie, coţ si vyţádalo nový zákon o kolektivním investování v obou zemích.                               

V Grafu 3.1 je zobrazen průběh kupónové privatizace z pohledu první a druhé vlny. 

 

Graf 3.1 První a druhá vlna kupónové privatizace  

 
Zdroj: www.wikipedia.org 

 

 Státní dozor vykonává od roku 2006 v kaţdé zemi národní banka, tedy ČNB                        

a NBS. Do roku 1998 vykonávalo v ČR státní dozor Ministerstvo financí ČR,                              

na Slovensku spadala tato činnost pod Ministerstvo financí SR do roku 2000. Komise                      

pro cenné papíry vykonávala dozor nad kapitálovým trhem v České republice v období                         

1998 – 2006, na Slovensku byl pro tuto funkci vytvořen Úřad pro veřejný trh,                                

jehoţ činnost probíhala v letech 2000 – 2006.  
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 Evidenci cenných papírů v obou zemích vykonávalo nejprve Středisko cenných 

papírů, v ČR od roku 1993 a ve SR od roku 1992, následně přešla evidence CP                            

na Centrální depozitář cenných papírů v roce 2004 na Slovensku a v roce 2010 i v ČR.  

 Na Slovensku funguje jako samoregulující organizace Slovenská asociace 

investičních společností od roku 1998. V ČR tuto funkci zastávaly od 90. let nejprve                      

3 asociace, jejichţ sloučením vznikl v roce 1996 UNIS ČR. V roce 2006 došlo k rozšíření 

organizace na AFAM ČR. A následně v roce 2008 sloučením Asociace pro kapitálový trh       

a Asociace fondů a asset managementu ČR vznikla nová asociace AKAT, která plní funkci 

samoregulující organizace dosud.  

Z hlediska zdanění zisku z prodeje podílových listů je v ČR pro fyzické osoby 

směrodatná doba vlastnictví PL, pokud je doba vlastnictví delší neţ 6 měsíců, zisk 

z prodeje PL nepodléhá zdanění. Pokud tato doba není delší neţ 6 měsíců, je třeba určit, 

jestli zisk z prodeje zahrne do daňového přiznání nebo jej nezahrne. Jestliţe výnos při 

jednom odkupu nepřesáhne částku 3 000 Kč, pak je tento výnos osvobozen od daně.                         

Na Slovensku je výnos z podílových listů zakoupených před 31. 12. 2003 je trvale 

osvobozený od daně. V období od 1. 1. 2004 do 31. 3. 2007 byla fyzická osoba povinna 

zahrnout výnos ze zpětného prodeje podílového listu do svého daňového základu a zdanit 

jej 19% sazbou v daňovém přiznání. Od 1. 4. 2007 jsou investiční společnosti povinny 

odvádět jak za FO, tak ze PO daň z čistého výnosu. 
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4 Vzájemné srovnání 

Tato část práce je věnována srovnání České a Slovenské republiky z hlediska 

struktury úspor domácností, vývoje majetku ve fondech a rozdělení podílových fondů 

v těchto zemích. Dále jsou zde obě země srovnávány v rámci EU a je vytvořena predikce 

kolektivního investování do dalších let. Pro srovnatelnost údajů byly hodnoty v CZK 

přepočteny do EUR. 

 

4.1 Struktura úspor domácností v ČR a SR 

Tabulky 4.1 a 4.2 zobrazují rozloţení úspor českých a slovenských domácností podle 

jednotlivých finančních sektorů. Jak Češi, tak Slováci patří stále ke konzervativním 

investorům, jelikoţ největší podíl jejich úspor proudí do bankovních vkladů. Obě země                 

se vzpamatovávají z finanční krize z roku 2008, a tudíţ se většina finančních prostředků 

domácností nachází právě v bankovním sektoru.  

 

Tab. 4.1 Struktura úspor domácností v ČR   Tab. 4.2 Struktura úspor domácností v SR 

Typy úspor  v mld. Kč v %  Typy úspor  v % 

Netermínované účty 680 29  Vklady v bankách  65 

Termínované vklady 360 16  Podílové fondy  11 

Stavební spoření  400 18  Penzijní fondy  10 

Podílové fondy 240 11  Doplňkové penzijní fondy 3 

Penzijní fondy 210 9  Ţivotní pojištění  11 

Rezervy v pojištění  170 8  Zdroj: www.ass.sk  

Úspory domácností  200 9    

Celkem  2260 100    
Zdroj: www.akatcr.cz 

 

 Strukturu úspor domácností v procentním vyjádření v České a Slovenské republice 

za rok 2010 můţeme pozorovat v Grafech 4.1 a 4.2. Domácnosti v ČR uloţily za poslední 

rok v bankách téměř 1 500 mld. Kč, tedy 63 % svých úspor. Zatímco na Slovensku činily 

vklady v bankách o dvě procenta úspor více, tedy 65 %. Zcela shodně investují domácnosti 

v obou zemích 11 % svých úspor. 
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Graf 4.1 Struktura úspor domácností v ČR 
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Zdroj: vlastní zpracování  

 

Graf 4.2 Struktura úspor domácností v SR 
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Zdroj: vlastní zpracování  

 

Pro srovnání je v Grafu 4.3 zobrazena struktura úspor domácností v EU. Vyplývá 

z něj, ţe domácnosti EU, i přes rozdílné penzijní systémy, postavení bank a rozdílnou 

důleţitost pojistných produktů v jednotlivých zemích, v průměru nejvíce investují                       

do pojistných produktů a to 44 % svých úspor
1
. Do poloţky ostatní, která tvoří 27 % úspor 

domácností EU, spadají podílové fondy. Ve srovnání s ČR a SR je v rámci celé EU velmi 

málo vyuţívaný bankovní sektor, tvoří pouze 4 % z úspor domácností, přičemţ v ČR a SR 

je tento sektor majoritní.  

 

                                                 
1
 Týká se i spořících programů v rámci ţivotního pojištění  
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Graf 4.3 Struktura úspor domácností v EU 
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Zdroj: www.efama.org  

 

4.2 Vývoj majetku v podílových fondech v ČR a SR 

V Grafu 4.4 lze pozorovat vývoj majetku ve fondech v ČR a SR v mil. EUR                      

za období od vstupu obou zemí do EU po loňský rok, tedy 2004 – 2010. Z grafu 

jednoznačně vyplývá, ţe v ČR je objem majetku investovaný do podílových fondů zhruba 

dvakrát větší neţ na Slovensku. Dále můţeme pozorovat, ţe aţ do roku 2007 měl majetek 

investovaný do fondů v obou zemích růstový vývoj, ovšem v roce 2008 poklesl objem 

majetku ve fondech v ČR i SR zhruba o 2 mil. EUR. Tento pokles měla na svědomí 

světová finanční krize, z jejíţ následků se kapitálový trh vzpamatovává teprve nyní. V roce 

2009 se tedy v ČR objem majetku ještě mírně sníţil, ale od roku 2010 opět pozvolně 

narůstá, zatímco ve SR můţeme nárůst majetku ve fondech pozorovat jiţ od roku 2009.  

 

Graf 4.4 Vývoj majetku v podílových fondech v ČR a SR v mil. EUR 
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Zdroj: www.akatcr.cz; www.ass.sk 
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 Následující Graf 4.5 zobrazuje vývoj majetku v podílových fondech v přepočtu              

na jednoho obyvatele kaţdé země od roku 2004 – 2010. Po celé sledované období lze 

pozorovat, ţe v ČR investuje průměrný obyvatel ročně několikanásobně více peněţních 

prostředků neţ obyvatel na Slovensku.  

 

Graf 4.5 Vývoj majetku v podílových fondech na 1 obyvatele v ČR a SR v EUR 
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Zdroj: www.akatcr.cz; www.ass.sk 

 

V následující Tabulce 4.3 jsou otevřené podílové fondy v ČR a SR rozděleny 

z hlediska investic do domácích a zahraničních fondů. Tabulka poskytuje údaje v letech 

2007 – 2010 pro obě země v mil. EUR.  

 

Tab. 4.3 Vývoj investic v domácích a zahraničních fondech v ČR a SR (mil. EUR) 

 ČR 2007 2008 2009 2010 

domácí fondy 6840,65 4784,49 4626,33 4824,04 

zahraniční fondy 5614,87 4863,58 4626,33 4942,67 

     

 SR 2007 2008 2009 2010 

domácí OPF 4396,73 3249,65 3417,87 3668,94 

zahraniční OPF 895,04 517,29 710,84 786,32 
Zdroj: www.ass.sk; www.akatcr.cz 
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Informace z předchozí tabulky dokresluje Graf 4.6, kde lze jasně pozorovat,                      

ţe podíl investic do zahraničních fondů v SR dosahuje velmi nízkého podílu na celkových 

investicích. I přesto lze pozorovat mírný nárůst těchto investic v posledních dvou letech. 

Tento nízký podíl zahraničních investic je způsoben vysokou důvěrou Slováků v bankovní 

sektor, který především distribuují podílové listy domácích společností. Graf ukazuje,                  

ţe situace v ČR je mnohem vyrovnanější, investice do zahraničních fondů zde tvoří více 

neţ polovinu celkových investic. Důvodem, proč investuje do zahraničních fondů stále 

více českých investorů, jsou výhodnější daňová prostředí, niţší náklady na správu, lepší 

informační zázemí a především zajímavější nabídka různých typů fondů.  

 

Graf 4.6 Vývoj investic v domácích a zahraničních fondech v ČR a SR (mil. EUR) 

 

Zdroj: www.akatcr.cz; www.ass.sk 

 

4.3 Rozdělení podílových fondů podle typu fondu v ČR a SR 

Následující Tabulka 4.4 zobrazuje údaje o rozdělení trhu podílových fondů v České 

republice v roce 2010. V tomto roce proběhlo nejvíce investic do fondů peněţního trhu,                 

do nichţ byly investovány téměř 3 miliardy EUR. Velká část investic taktéţ putovala                    

do zajištěných fondů, coţ naznačuje, ţe investoři volili i v roce 2010 bezpečnější formu 

investic. Nejniţší poloţku tabulky tvoří nemovitostí fondy, které mají v ČR nejkratší 

historii. V roce 2010 bylo do podílových fondů celkem investováno téměř 10 mld. EUR.  
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Tab. 4.4 Rozdělení trhu podílových fondů v roce 2010 v ČR 

 mil. EUR 

fondy peněžního trhu 2 710,4 

zajištěné fondy 2 179,7 

akciové fondy 1 637,9 

dluhopisové fondy 1 291,6 

fondy smíšené  1 267,4 

fondy fondů 618,3 

fondy nemovitostní  79,8 

CELKEM 9 785,2 

Zdroj: www.akatcr.cz 

 

Graf 4.7 zobrazuje údaje z předchozí tabulky, v grafu je provedeno rozdělení trhu 

podílových fondů v celkové výši, tedy jsou zde zahrnuty jak investice do domácích,                       

tak do zahraničních fondů v ČR v roce 2010. 

 

Graf 4.7 Rozdělení trhu podílových fondů v roce 2010 v ČR 
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Zdroj: www.akatcr.cz 

 

Taktéţ na Slovensku převládaly v roce 2010 investice do fondů peněţního trhu, jak 

zobrazuje Tabulka 4.5. Ovšem investice do tohoto druhu fondů byly třikrát větší neţ                      

do fondů dluhopisových, které byly druhým nejčastějším způsobem umístění investic.               

Do podílových fondů bylo na Slovensku v roce 2010 investováno skoro 4,5 mld. EUR. 
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Tab. 4.5 Rozdělení trhu podílových fondů v roce 2010 v SR 

 mil. EUR 

fondy peněžního trhu 1 928,4 

dluhopisové fondy 602,8 

smíšené fondy 487,4 

jiné fondy 455,3 

akciové fondy 437,6 

fondy fondů 358,7 

fondy nemovitostní 160,7 

CELKEM 4 431,0 

Zdroj: www.ass.sk 

 

Graf 4.8 vypovídá o dominantním postavení fondů peněţního trhu a ve srovnání 

s tím téměř zanedbatelné postavení fondů nemovitostních. Smíšené, jiné (zajištěné), 

akciové fondy a fondy fondů dosáhly v roce 2010 srovnatelných hodnot. Taktéţ tento graf 

obsahuje údaje o rozdělení trhu podílových fondů v SR celkem, tedy jak domácí,                        

tak zahraniční investice. 

 

Graf 4.8 Rozdělení trhu podílových fondů v roce 2010 v SR 
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4.3.1 Vývoj podílových fondů v ČR a SR 

V následujících Grafech 4.9 a 4.10 je zachycen vývoj podílových fondů, které jsou 

rozděleny podle druhů fondů v letech 2007 – 2010 v ČR a na Slovensku
2
. V grafech lze 

pozorovat vývoj v průběhu finanční krize.  

V České republice jsou mezi investory nejpopulárnější fondy peněţního trhu, 

v Grafu 4.9 je jejich podíl zřetelně výraznější neţ u ostatních fondů po celé sledované 

období. V roce 2008 klesl celkový objem aktiv investovaných do podílových fondů,                     

avšak struktura fondů se příliš nezměnila, pouze klesl podíl rizikových akciových fondů. 

V roce 2009 se trh ještě vzpamatovával z krize, ale jiţ v roce 2010 lze vidět nárůst                      

jak celkového investovaného majetku do podílových fondů, tak nárůst podílu smíšených, 

dluhopisových i akciových fondů.  

 

Graf 4.9 Vývoj podílových fondů v letech 2007 – 2010 v ČR
3
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Zdroj: www.akatcr.cz 

 

Taktéţ u slovenských investorů je zřetelný vysoký zájem o fondy peněţního trhu. 

Slovenští investoři svá aktiva rozdělují vcelku rovnoměrně do fondů fondů, smíšených, 

dluhopisových i akciových fondů po celé sledované období. Taktéţ na Slovensku lze 

                                                 
2
 Dlouhodobý vývoj podílových fondů v ČR, na Slovensku a v EU je součástí Přílohy č. 1 

3
 Konkrétní hodnoty podílových fondů v uvedených letech jsou uvedeny v v Přiloze č. 2 
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z Grafu 4.10 vypozorovat, ţe trh podílových fondů v roce 2008 taktéţ zasáhla finanční 

krize, ale jiţ v dalším roce vzrostl celkový objem investovaného majetku do podílových 

fondů, především do peněţních, smíšených, dluhopisových a dokonce i akciových fondů. 

V roce 2010 podíl aktiv investovaných do zmiňovaných smíšených, dluhopisových                     

a akciových fondů vyrovnal. Tento fakt lze přisoudit zvýšené opatrnosti investorů v období 

po finanční krizi, kdy se snaţí svá portfolia rizikově vyváţit a investují jak do bezpečných, 

tak do rizikových fondů. 

 

Graf 4.10 Vývoj podílových fondů v letech 2007 – 2010 v SR 
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Zdroj: www.nbs.sk 

 

4.3.2 Rozdělení investic do domácích a zahraničních fondů v ČR 

Podílové fondy v obou zemích jiţ byly popsány z hlediska rozdělení investic                      

na domácí a zahraniční fondy i z pohledu rozdělení trhu podílových fondů podle druhů 

fondů. Nyní budou domácí a zahraniční fondy v těchto zemích srovnány z hlediska 

rozdělení investic do jednotlivých druhů fondů.  

Tabulka 4.6 obsahuje údaje o rozdělení investic v České republice v roce 2010, 

z pohledu domácích a zahraničních fondů v mil. EUR. V tabulce pozorujeme, ţe vysoké 

hodnoty zajištěných a akciových fondů jsou dosahovány v tomto roce právě díky 

zahraničním fondům, do kterých byly investovány 2 a 1 mld. EUR.  

 

 



46 

 

Tab. 4.6 Rozdělení investic v ČR v roce 2010  

  
domácí fondy 

v mil. EUR 

zahraniční fondy 

v mil. EUR 

fondy peněžního trhu  1717,60 992,84 

zajištěné fondy 238,47 1941,16 

akciové fondy 600,75 1037,13 

dluhopisové fondy 707,87 583,75 

smíšené fondy 903,52 363,90 

fondy fondů  593,75 24,59 

fondy nemovitostní 76,79 3,08 
Zdroj: www.akatcr.cz 

 

V následujících Grafech 4.11 a 4.12 jsou údaje z předchozí tabulky uvedeny 

v procentech pro domácí a zahraniční fondy zvlášť. Největší podíl 35,5 % v domácích 

fondech je investován v peněţních fondech, s velkým odstupem je pak investováno téměř 

19 % investic do smíšených fondů a 14,6 % do dluhopisových fondů. Téměř shodných                

12 % bylo investováno v loňském roce do akciových fondů a fondů fondů. Do domácích 

zajištěných fondů pouhých 5 % a do nemovitostních fondů necelá 2 % investic. 

 

Graf 4.11 Rozdělení investic v domácích fondech v ČR v roce 2010 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

V rámci investic do zahraničních fondů v ČR zaujímají největší podíl investice                 

do zajištěných fondů, konkrétně 39 %. Významnými investicemi s podílem 20 % jsou 

fondy peněţního trhu a také akciové fondy se stejným podílem. Do dluhopisových fondů 

bylo investováno necelých 12 % investic, do smíšených fondů 7 %. Velmi zanedbatelné 

jsou podíly ve fondech fondů a nemovitostních fondech, které netvoří ani jedno procento.  

Zatímco v zahraničních fondech tvoří největší podíl na investicích zajištěné fondy, 

v českých fondech je umístěno pouze nepatrné procento z celkově umístěných aktiv. 
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V oblasti zahraničních akciových fondů bylo v roce 2010 investováno o 9 % více investic 

neţ v oblasti domácích akciových fondů. Ve všech ostatních typech fondů převýšily 

domácí investice ty zahraniční.  

 
Graf 4.12 Rozdělení investic v zahraničních fondech v ČR v roce 2010 
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Zdroj: vlastní zpracování  

 

4.3.3 Rozdělení investic do domácích a zahraničních fondů v SR 

Tabulka 4.7 rozděluje taktéţ investice do otevřených podílových fondů                                

na Slovensku na část investovanou v domácích fondech a část v zahraničních fondech. 

Nejvyšších hodnot dosahují opět fondy peněţního trhu z pohledu investic v domácích 

fondech, naopak nejméně se investovalo do speciálních fondů. V části investic                             

do zahraničních fondů si můţeme všimnout, ţe se v loňském roce neinvestovalo                         

do speciálních ani do fondů nemovitostních.  

 

Tab. 4.7 Rozdělení investic v SR v roce 2010 

  
domácí fondy 

v mil. EUR 

zahraniční fondy 

v mil. EUR 

fondy peněžního trhu  1749,17 124,53 

akciové fondy 191,9 212,1 

dluhopisové fondy 527,34 88,5 

smíšené fondy 502,27 22,89 

fondy fondů  325,93 85 

jiné fondy 249,13 194,24 

speciální fondy  24,16 - 

fondy nemovitostní  200,08 - 
Zdroj: www.nbs.sk 
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Z Grafu 4.13 jasně vyplývá, ţe v domácích fondech si dominantní pozici udrţují 

fondy peněţního trhu s podílem 46,4 %. Druhý nejvyšší podíl zaujímají dluhopisové fondy 

s 14% podílem. Opět tedy můţeme říci, ţe i slovenský investor je velmi konzervativně 

zaměřený. Do domácích smíšených fondů proudilo 13 % investic a 8,6 % obsahovaly 

fondy fondů. Kolem 5 % se pohybovaly investice do akciových, jiných (zajištěných)                      

a nemovitostních fondů. Nejmenší část investic 0,6 % bylo investováno do speciálních 

fondů.  

 
Graf 4.13 Rozdělení investic v domácích fondech v SR v roce 2010 
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Zdroj: vlastní zpracování 

 

Naopak v zahraničních fondech se uskutečnily největší investice do akciových                     

a jiných (zajištěných) fondů, oba tyto fondy dosahují téměř 30% podílu, jak zobrazuje Graf 

4.14. Další významný podíl zabírají fondy peněţního trhu s podílem 17 %, shodných 12 % 

investic bylo investováno do dluhopisových fondů a fondů fondů. Nejmenším procentem 

investic se podílejí smíšené fondy, jejichţ hodnota dosáhla v roce 2010 3 %. 

Při porovnání grafů je evidentní rozdíl mezi zaměřením investic do domácích                       

a zahraničních fondů. Největší objem prostředků v zahraničních akciových fondech 

spravují akciové fondy na rozdíl od hodnoty aktiv umístěných ve slovenských akciových 

fondech. Na druhou stranu, jak uţ bylo zmíněno, největší procento investic v domácích 

fondech je investováno ve fondech peněţního trhu, které sice nepřinášejí vysoký výnos,     

ale jsou méně rizikové.  
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Graf 4.14 Rozdělení investic v zahraničních fondech v SR v roce 2010 
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Zdroj: vlastní zpracování  

 

4.3.4 Srovnání rozdělení investic domácích a zahraničních fondech v ČR a SR  

Z Grafu 4.15 můţeme vypozorovat, ţe v ČR došlo v roce 2010 téměř 

k dvojnásobnému mnoţství investic do jednotlivých druhů fondů. Nejpopulárnějšími fondy 

jsou v obou zemích evidentně fondy peněţního trhu, v ČR jsou na druhé pozici zajištěné 

fondy, zatímco na Slovensku fondy dluhopisové. Dále je na první pohled zřejmé, ţe v ČR 

převaţují investice do zahraničních fondů nad investicemi v SR. V České republice byly 

v loňském roce investovány celkem 2 mld. EUR do zajištěných fondů, zatímco                           

na Slovensku je to nejméně vyuţívaná forma investic.  

 

 

Graf 4.15 Rozdělení investic v domácích a zahraničních fondech v ČR a SR v roce 2010 

 
Zdroj: www.akatcr.cz; www.ass.sk 
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4.4 Celosvětový vývoj a srovnání se zeměmi EU 

 Z hlediska celosvětového měřítka spravují největší část aktiv uloţených 

v otevřených fondech Spojené státy americké. Americké fondy spravují téměř 55 % 

celosvětově investovaných aktiv, s téměř čtyřmiliardovým odstupem následuje Evropa, 

Asie s téměř 12% podílem a nejniţší podíl spravuje Afrika s necelým půl procentem 

celosvětově spravovaných aktiv. Evropa však dominuje v počtu otevřených fondů,                    

které tvoří více neţ 50 % celosvětového podílu
4
.  

 
Tab. 4.8 Rozdělení aktiv podílových fondů ve světě  

  
Hodnota čistých 

aktiv v mil. USD v % 

Počet podílových 

fondů  v % 

Amerika 12 597 242 54,86 16982 25,83 

Evropa 7 545 531 32,86 33054 50,28 

Asie 2 715 233 11,82 14795 22,51 

Afrika 106 261 0,46 904 1,38 

Celkem  22 964 267   65735   
Zdroj: www.icifactbook.org 

 

Vývoj rozdělení fondů v letech 2005 – 1010 z celosvětového hlediska zobrazuje 

Graf 4.16. Na první pohled je jasně zřetelný propad celkového objemu fondů v roce 2008, 

kdy vrcholila finanční krize. Rok 2010 však navázal na vývoj z doby před finanční krizí                 

a převýšil celkovým objemem investic rok 2007. Dominantní postavení v rozdělení fondů 

zastávají akciové fondy, jejichţ objem překročil v roce 2010 osmimiliardovou hranici. 

 
Graf 4.16 Celosvětový vývoj fondů 2005 - 2010
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Zdroj: www.efama.org 

                                                 
4
 Grafické rozdělení celosvětových aktiv fondů obsahuje Příloha č. 3 

5
 Konkrétní hodnoty jednotlivých fondů jsou uvedeny v Příloze č. 4 
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 Taktéţ z Grafu 4.17 lze vyčíst, ţe největší mnoţství investic v roce 2010 proběhlo 

v akciových fondech. Fondy peněţního trhu, které jsou v ČR i SR nejpopulárnější, zabírají 

v rámci Evropy pouhých 16 % z celkových investic. 

 

Graf 4.17 Rozdělení trhu podílových fondů v Evropě v roce 2010 
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Zdroj: www.efama.org 

 

Graf 4.18 zobrazuje vývoj fondů UCITS a non-UCITS
6
 v zemích EU v letech                   

2002 – 2010. V roce 2010 lze pozorovat pokračování růstového trendu, který byl přerušen 

v roce 2008 celosvětovou finanční krizí. Poslední sledovaný rok převýšil dosavadní 

maximum z roku 2007, kdy celková výše fondů činila 8 000 mld. EUR. Ke konci roku 

2010 působilo v Evropě 36 490 UCITS fondů a téměř 17 000 non-UCITS fondů.  

 

Graf 4.18 Vývoj fondů UCITS a non-UCITS v zemích EU  
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Zdroj: www.efama.org 

                                                 
6
 UCITS jsou subjekty kolektivního investování, které splňují poţadavky směrnice EU 

non-UCITS jsou subjekty, které poţadavky směrnice EU nesplňují  
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4.4.1 Srovnání se státy EU podle vybraných ukazatelů 

V rámci EU jsou jak Česká republika, tak Slovenská republika z hlediska rozlohy 

malými státy a z tohoto důvodu je nelze porovnávat s největšími trhy kolektivního 

investování v EU z pohledu investovaných aktiv. Proto je nutné pro srovnání pouţít 

poměrové ukazatele, tedy hodnotu aktiv fondů v přepočtu na jednoho obyvatele a poměr 

hodnoty aktiv k HDP kaţdé země.  

V Grafu 4.18 je zobrazen objem peněţních prostředků, které vloţil občan daného 

státu do fondů kolektivního investování na konci roku 2009. Jednoznačné prvenství 

v rámci EU dosahuje Lucembursko s průměrem 58 478 EUR na obyvatele. Na této vysoké 

hodnotě má podíl především příznivé daňové prostředí, které je zde vytvořeno. Fondy                    

v Lucembursku totiţ podléhají povinnosti platit daň ve výši 0,06 procenta ročně z čisté 

hodnoty svých aktiv, v případě fondů peněţního trhu je sazba daně dokonce sníţena                   

na 0,01 procenta ročně. Vzhledem k vyspělým evropským zemím dosahuje jak ČR, tak SR 

velmi nízkých hodnot. Úroveň obou zemí je srovnatelná s dalšími zeměmi V4, tedy 

s Maďarskem a Polskem.  

 

Graf 4.18 Hodnota aktiv fondů na jednoho obyvatele v EUR  

Zdroj: www.efama.org 

 

 Graf 4.19 zobrazuje podíl hodnoty aktiv fondů kolektivního investování na hrubém 

domácím produktu vybraných zemí. Z pohledu tohoto ukazatele můţeme konstatovat,                 

ţe obě země zaostávají za průměrem ostatních zemí EU, který činí necelých 40 %. 
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Graf 4.19 Podíl hodnot aktiv na HDP   

Podíl hodnot aktiv fondů na HDP k 31.12.2009 v %
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Zdroj: www.efama.org 

 

4.4.2 Srovnání se zeměmi bývalé Vyšehradské čtyřky 

Zvlášť můţeme porovnat ČR a SR v rámci seskupení V4. Česká republika, 

Slovenská republika, Maďarsko i Polsko prošly na přelomu osmdesátých a devadesátých 

let změnou politického reţimu a společně vstupovali i do Evropské unie.  

Z Grafu 4.20 vyplývá, ţe dominantní postavení v oblasti kolektivního investování 

v roce 2010 zaujímá Polsko, které spravuje téměř 60 % veškerých aktiv fondů umístěných 

v rámci V4, coţ odpovídá velikosti HDP této země. Nejniţší podíl představuje vzhledem 

k svému počtu obyvatel a velikosti HDP Slovensko se sedmi procenty.  

 

 

Graf 4.20 Hodnota aktiv fondů v zemích V4 (v %)  
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Zdroj: www.efama.org 
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Taktéţ z Grafu 4.21 lze vypozorovat, ţe nejdynamičtějším vývojem ve sledovaném 

období prošlo Polsko, avšak v roce 2008 dosáhlo také nejvyššího poklesu aktiv umístěných 

ve fondech V4. Proto zaujímá prvenství v tomto vývoji Maďarsko, které také znásobilo 

objem aktiv v roce 2007, avšak prodělalo menší výkyv neţ Polsko. Nejniţší dynamiku 

zaznamenal vývoj aktiv umístěných ve fondech ČR. Lze předpokládat, ţe v roce 2011 

bude pokračovat rostoucí vývojový trend ve všech čtyřech zemích. Rostoucí trend z roku 

2007 potvrdilo v roce 2010 Maďarsko.  

 

Graf 4.21 Dynamika růstu čistých aktiv ve fondech V4 
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Zdroj: www.efama.org 

 

4.5 Predikce kolektivního investování v ČR a SR  

Česká republika i Slovensko jsou malé země a velikostí trhů kolektivního 

investování se s ekonomikami západních států nemohou měřit. Ze srovnání kvantitativního 

vývoje sektoru kolektivního investování v ČR, SR a v evropských zemích vyplývá niţší 

podíl fondů neţ ve zbytku EU, coţ vytváří díky velkému prostoru pro růst trhu 

kolektivního investování vysoký potenciál tohoto odvětví v obou zemích. Do budoucna lze 

očekávat růst hodnoty aktiv ve fondech a jejich přibliţování se průměrným evropským 

hodnotám. Na základě vývoje situace na kapitálových trzích v ČR i SR v letech 2009                       

a 2010 lze předpokládat, ţe objem majetku investovaného do podílových fondů v těchto 

zemích naváţe na vývoj  před rokem 2008, který měl do té doby rostoucí trend. 1. 7. 2011 

vstoupila v obou zemích v platnost směrnice UCITS IV, která vytvoří větší prostor                    
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pro průnik zahraničních fondů do ČR i SR, coţ by mohlo mít také větší vliv na kolektivní 

investování jako celek v obou zemích. Z hlediska prostoru pro budoucí rozvoj mají tedy 

obě země přibliţně stejnou příleţitost zvýšit svůj podíl na trhu fondů EU. Na další vývoj 

kolektivního investování budou mít ještě vliv další skutečnosti, kterými jsou důchodová 

reforma, alternativní produkty a nedůvěra a konzervativnost obyvatel.   

 

4.5.1 Důchodová reforma  

Důchodová reforma v ČR přináší budoucí moţnost převodu části financí                                

na důchody do soukromých fondů a tedy zapojení do investičních moţností. Penzijní fondy 

se mohou stát tím, čím se mohly stát investiční fondy vzniklé z kupónové privatizace. Tedy 

moţností kaţdého občana spolupodílet se svými úsporami na kapitálovém trhu. Tehdejší 

pokus nevyšel, i kvůli neefektivní regulaci tehdejších investičních fondů. Dnes jsme 

v kvalitativně zcela odlišném právním prostředí. Proto lze předpokládat, ţe v případě 

schválení reformy, dojde k posílení penzijních fondů a tyto instituce se stanou významnou 

částí národní ekonomiky, tak jako v zemích s fungujícími silnými penzijními fondy.                       

Je pravděpodobné, ţe po vhodném zavedení důchodové reformy by došlo v ČR k moţné 

expanzi fondového průmyslu. Při investování do penzijních fondů je však důleţité brát 

v úvahu minimální dobu investice stanovenou zákonem, zatímco z většiny podílových 

fondů lze za minimálních nákladů okamţitě vystoupit. Podílový fondy se tedy stanou                     

do budoucna konkurenceschopným produktem způsobem zabezpečením se na stáří. 

Dalším dopadem důchodové reformy bude i zvýšení celkové gramotnosti obyvatel 

ve finanční oblasti, coţ bude vyvolávat růst zájmu o investování nejen do penzijních 

fondů, ale i do fondů podílových. Kromě drobných investorů se však rozšiřují moţnosti                    

i pro zkušené investory. S rostoucí ţivotni úrovní obyvatelstva ČR bude jistě stoupat počet 

investorů disponujících většími objemy peněţních prostředků a ochotnými podstoupit 

vyšší riziko.  

Na Slovensku probíhá důchodová reforma od roku 2005. Úlohou důchodových 

investičních společností je vytvoření třech důchodových fondů, a to růstového, vyváţeného 

a konzervativního, které mají zajistit kapitálovou sloţku důchodového systému. Od tohoto 

roku zájem o fondy vzrostl. Růst investic do podílových fondů byl však přerušen finanční 

krizí v roce 2008, avšak od roku 2009 opět zájem o investice do fondů stoupl.  
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4.5.2 Alternativní produkty  

Alternativními investičními instrumenty vůči klasickým fondům kolektivního 

investování jsou bankovní vklady, ţivotní pojištění, penzijní připojištění, stavební spoření, 

investice do cenných papírů, investiční certifikáty, indexové akcie nebo hedge fondy. 

Termínované vklady 

Termínované vklady, které jsou v plné výši chráněny Fondem na ochranu vkladů, 

představují největší konkurenci podílových fondů v ČR i SR. V obou zemích preferují 

investoři především bezpečné investice do peněţních fondů, které mají v současnosti 

dominantní postavení. Termínované vklady tedy tvoří alternativu hlavně pro fondy 

peněţních trhů. Jejich výhodou je zaručená výnosnost, ochrana a likvidita. Úroková sazba 

bývá tím vyšší, čím vyšší je deponovaná částka a čím delší je termín uloţení. Avšak je 

třeba brát v úvahu i míru inflace. V případě, ţe by míra inflace byla vyšší neţ úroková 

míra, kupní síla vloţeného kapitálu by se znehodnotila. Aktuální výše úroků 

termínovaných vkladů se v ČR i SR pohybuje mezi 2 – 3 %. Míra inflace v roce 2010 

činila v ČR 1,5 % a na Slovensku 1 %. Investice do termínovaných vkladů tedy přinášejí 

výnos, avšak v současné době je relativně nízký. Banky vyţadují určitý minimální vklad, 

který se pohybuje od 1 000 do 100 000 Kč. Záleţí na bance a také na skutečnosti, jestli jde 

o termínovaný vklad pro fyzické osoby nebo podnikatele. Doba, na jakou lze termínovaný 

vklad sjednat, se pohybuje od 7 či 14 dnů, přes 1, 3, 6 nebo 12 měsíců aţ po 5 nebo 6 let. 

Životní pojištění  

Nepřímou konkurencí pro podílové fondy je ţivotní pojištění, které je koncipováno 

jako dlouhodobý finanční produkt a proto je pro z hlediska likvidity pro investora 

nevýhodné. Na trhu existuje velká nabídka ţivotních pojištění, které se liší různou 

pojistnou ochranou a mírou flexibility. Při uzavírání pojištění je důleţitý primární účel 

pojištění. Rizikové pojistky slouţí výlučně ke krytí rizik a veškeré zaplacené pojistné jde 

právě na rizikovou sloţku. Kapitálové pojistky garantují výplatu určité částky nebo 

důchodu buď po skončení pojistné doby, nebo vyplacení částky oprávněným osobám                      

v případě úmrtí pojištěného. 
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Penzijní připojištění  

Penzijní připojištění se státním příspěvkem je forma dlouhodobého spoření, 

podporovaná státem, která umoţňuje zabezpečení na stáří. Jde o jednoduchý princip 

sloţeného úročení, kdy jsou zhodnocovány peníze jiţ na penzijním připojištění odvedené. 

Aby český obyvatel získal státní podporu, musí spořit minimálně 5 let a výběr můţe 

uskutečnit aţ po překročení 60 let. Naproti tomu slovenský obyvatel můţe své úspory 

vybrat jiţ v 55 letech. Po uplynutí smluvně stanovené doby penzijního spoření je klientům 

penze vyplacena buď jednorázově, nebo v postupných menších dávkách. V současné době 

je penzijní připojištění velmi málo likvidní a dosahuje nízké výnosnosti.  

Stavební spoření  

Vklady stavebního spoření jsou ze zákona pojištěny Fondem na ochranu vkladů. 

Stavební spoření bylo donedávna povaţováno za jeden z nejbezpečnějších                                     

a nejvýhodnějších finančních produktů na trhu. Ale v budoucnu je třeba počítat                           

se sníţením maximální výše státní podpory nebo se zrušením osvobození příjmů z úroků 

z vkladů ze stavebního spoření. V ČR dosud platí, ţe po uplynutí šesti let lze naspořené 

peníze vyuţít na cokoliv, coţ by se mělo do budoucna změnit. Zatímco na Slovensku lze 

uspořenou částku vyuţít na koupi, modernizaci nebo výstavbu domu, pokud však doba 

spoření překročí 6 let, lze celou sumu, tak jako v ČR, vyuţít na libovolný účel.  

Investice do cenných papírů  

Investice do akcií jsou spojeny s moţností vysokého výnosu a vyšší likviditou, ale i 

s vyšší mírou rizika. Dluhopisy jsou naopak povaţovány za konzervativnější investice. Trh 

těchto cenných papírů je ale v obou zemích stále malý a málo likvidní. Proto část investorů 

vyuţívá moţnosti investovat do zahraničních cenných papírů, k čemuţ je ale jiţ nutné mít 

určité znalosti.  

Investiční certifikáty 

Zvláštním typem dluţního úpisu, který kupují investoři, aby z pozdějšího prodeje 

mohli realizovat zisk, jsou investiční certifikáty. V ČR a SR je lze zakoupit nebo prodat                

na burze cenných papírů nebo přes emitenta. Jejich cena je závislá na vývoji podkladového 

aktiva. Velkou výhodou pro investory je jejich transparentnost, likvidita a přizpůsobivost. 

Certifikáty jsou nabízeny v cenách, které většinou nepřesahují hodnotu 10 či 100 EUR                   

a jsou tedy vhodné i pro investory, kteří nedisponují velkým finančním obnosem. 
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Jednoduchá struktura a pasivní správa certifikátů znamenají i výrazně niţší poplatky. Další 

výhodou je jejich univerzálnost, která spočívá v moţnosti profitovat na jakémkoliv vývoji 

na trhu. V ČR a SR se lze setkat s těmito druhy certifikátů: indexový, basket, turbo, bonus, 

diskontní a garantovaný. V současnosti představují investiční certifikáty konkurenci                  

pro kolektivní investování. 

Indexové akcie 

Relativně novým druhem investování je ETF (Exchange Traded Fund) veřejně 

obchodovaný fond, pro který se pouţívá výraz indexová akcie. Tyto fondy se obchodují                   

na světových burzách stejně jako akcie významných společností, rozdílem je, ţe nejsou 

řízeny manaţery, ale je vázáno na určitý index. Indexové akcie je moţné nakoupit a prodat 

prostřednictvím obchodníka s cennými papíry, který má přístup na burzy kde se daná ETF 

obchodují. V ČR nabízejí obchodování s ETF na německých a amerických burzách např. 

společnosti Fio, burzovní společnost, Patria Direct nebo Brokerjet České spořitelny.                   

Na Slovensku se lze setkat taktéţ s brokery pro německý trh, a to Brokerjet, S Broker, ING 

DiBa nebo DAB Bank. Většina českých a slovenských investorů však tuto moţnost 

investování nezná a proto není v obou zemích velmi vyuţívána.  

Hedge fondy 

Hedge fondy jsou vysoce rizikovými investicemi, ale mohou přinést vysoký výnos. 

V současné době se na ně pohlíţí jako na jinou formu aktivní správy. Hedgeové fondy                  

i kolektivní investování mají stejný základ ve shromaţďování peněţních prostředků                      

a společném postupu jejich investování. Tyto fondy si kladou za cíl dosáhnout absolutně 

pozitivního výnosu, coţ rovněţ podporuje vyuţívání rizikových instrumentů. Hedgeové 

fondy bývají často určeny pro omezeny počet investorů s vysokou minimální investicí.  

 

4.5.3 Nedůvěra a konzervativnost obyvatel  

V České republice i na Slovensku stále panuje nedůvěra vůči kapitálovému trhu                   

ze strany domácích investorů, proto se můţe stát, ţe investoři ani investiční společnosti                   

a fondy nemusejí přispět k dalšímu rozvoji tohoto sektoru. Kromě nedůvěry panuje                       

na obou trzích i neznalost v oblasti kapitálových trhů. Oba faktory značně brzdí 

důchodovou reformu v obou státech. Je třeba dodat, ţe situace na poli kolektivního 

investování se v posledních letech zlepšila, ale stále chybí potřebné finanční vzdělání 
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investorů a to především těch drobných k tomu, aby se tento způsob zhodnocení majetku 

dostal na další vývojový stupeň.  

Obyvatelé ČR i SR jsou velice konzervativními investory. Silná pozice 

konzervativních produktů je dána i tím, ţe během druhé poloviny 90. let byla česká                        

a slovenská veřejnost svědkem tunelování privatizačních fondů, coţ byl první impulz 

k přesunu majetku investorů do bankovního sektoru. V roce 2000 došlo na světovém 

investičním trhu k velké krizi, kdy poklesly ceny akcií téměř všech technologických firem. 

A od roku 2008 se museli nejen investoři, ale i obyvatelé vyrovnávat se světovou finanční 

krizí, jejíţ následky pociťují dodnes. Proto v současné době vyuţívají obyvatelé obou zemí 

spíše moţnost umístění svých finančních prostředků do bank nebo spořitelen.  

Česká republika a Slovensko se pomalu zařazují mezi moderní trţní ekonomiky, 

tím roste i potřeba kvalitních znalostí a důvěryhodných informací z oblasti ekonomiky                     

a financí, na jejichţ podkladě bude moci kaţdý činit správná rozhodnutí při správě 

osobních a rodinných financí. A právě zvyšující se finanční gramotností obyvatel lze 

přispět k překonání jiţ zmíněné nedůvěry vůči kapitálovému trhu.   

 

4.6 Celkové shrnutí  

Vzhledem k tomu, ţe Česká republika i Slovensko jsou na stejném vývojovém 

stupni v oblasti kolektivního investování, jsou dosaţené výsledky s ohledem na velmi 

podobné ekonomické prostředí srovnatelné. České i slovenské domácnosti svěřují své 

úspory stále častěji bankovnímu sektoru neţ na kapitálový trh, přičemţ ve zbytku Evropy 

investují domácnosti nejčastěji do pojistných produktů. V ČR je dlouhodobě objem 

majetku investovaný do podílových fondů přibliţně dvakrát vyšší neţ na Slovensku. 

Taktéţ do zahraničních fondů investují čeští investoři častěji neţ slovenští. Nejčastěji 

vyuţívanými podílovými fondy v obou zemích jsou fondy peněţního trhu, tyto fondy zde 

mají dominantní postavení. V posledním roce vzrostl jak v Čechách, tak na Slovensku 

podíl smíšených, dluhopisových i akciových fondů, coţ je důsledkem rozloţení rizika 

v portfoliích investorů.  

V obou srovnávaných zemích vzniklo kolektivní investování aţ s několikaletým 

odstupem od států EU, coţ se projevuje ve výsledcích srovnání z hlediska hodnot aktiv 

fondů na jednoho obyvatele a v podílech hodnot aktiv na HDP členských států. Hodnoty 
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těchto ukazatelů vypovídají o velmi blízkých hodnotách Maďarska a Polska a tedy dále 

umoţňují srovnání v rámci zemí tzv. Vyšehradské čtyřky. Z těchto uvedených států 

dosahovalo donedávna Polsko největší dynamiky růstu aktiv ve fondech, ale po finanční 

krizi v roce 2008 se jeho růst mírně zpomalil a vyšší dynamiky v posledních dvou letech 

dosahuje Maďarsko. V rámci hodnoty aktiv fondů v roce 2010 dosahuje Polsko                        

i přes pokles dynamiky růstu nadpoloviční většinu. 

Zatímco v České republice se důchodová reforma připravuje, na Slovensku byla 

zavedena jiţ v roce 2005. I díky ní se zde zvýšila dynamika růstu aktiv ve fondech. 

Investoři v obou zemích se neustále rozhodují, do jaké oblasti umístit své peněţní 

prostředky a proto volí kromě kolektivního investování, alternativní způsoby, jimiţ jsou 

investice do termínovaných vkladů u bank, různé druhy pojištění a připojištění, spoření,     

do cenných papírů nebo relativně nových forem investic, kterými jsou investiční 

certifikáty, indexové akcie nebo hedge fondy. Obyvatelé ČR i SR mají stále v paměti 

průběh a dopad kupónové privatizace a proto stále nedůvěřují kapitálovému trhu. Dalším 

důvodem stále nerozvinutého trhu je i nízká finanční vzdělanost obyvatel a jejich 

konzervativnost v oblasti zhodnocování svého majetku.  
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5 Závěr 

V posledních letech je registrován zvyšující se zájem zhodnocování vloţených 

investic prostřednictvím kolektivního investování. Cílem diplomové práce bylo porovnat 

kolektivní investování v České republice a na Slovensku včetně stanovení predikce vývoje 

kolektivního investování v obou zemích.  

Teoretická část diplomové práce byla zaměřena na charakteristiku kolektivního 

investování. Byly zde popsány jeho výhody i nevýhody, formy, subjekty kolektivního 

investování, rozdělení, samoregulující se organizace a právní úprava EU.  

V praktické části práce byly popsány obě vlny kupónové privatizace a situace 

v období po privatizaci z pohledu obou zemí, dále jejich státní dozor, evidence cenných 

papírů a daňový dopad při prodeji podílových listů. V další kapitole práce bylo srovnáno 

kolektivní investování v ČR a SR z hlediska struktury úspor, vývoje majetku v podílových 

fondech a rozdělení podílových fondů podle typů fondů. Dále zde byl popsán celosvětový 

vývoj fondů kolektivního investování, provedeno srovnání se zeměmi EU a srovnání                   

se zeměmi bývalé V4. Na konci kapitoly byl predikován pravděpodobný vývoj 

kolektivního investování v České republice a na Slovensku a jeho závislost na stanovených 

faktorech. 

Ze vzájemného srovnání kolektivního investování v České republice                                 

a na Slovensku plyne, ţe ČR disponuje větším objemem majetku investovaného                         

do podílových fondů a vyšším podílem investic v zahraničních fondech. Ovšem dynamika 

růstu čistých aktiv ve fondech je vyšší na Slovensku, coţ lze částečně přisuzovat jiţ 

zavedené důchodové reformě. Jelikoţ prošly obě země společnou historií, jsou členy EU, 

dodrţují její směrnice a nařízení, existuje zde velmi podobné prostředí. V posledních letech 

oba státy zaznamenaly značný nárůst objemu aktiv investovaných do podílových fondů, 

který byl však zbrţděn světovou finanční krizí.  

Kolektivní investování v ČR i ve SR stále nedosahuje úrovně států západní Evropy 

nebo dokonce Ameriky, kde jsou lidé zvyklí investovat do fondů výrazně více. Právě kvůli 

nízkému vyuţití kapitálového trhu lze soudit, ţe do budoucna obě země vyuţijí potenciálu 

k rozšíření podílu na trhu kolektivního investování a přiblíţí se zemím, které měly v oblasti 

kolektivního investování historický náskok. 
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Příloha č. 1 

 

Vývoj podílových fondů v ČR, SR a EU 

 

 

Zdroj: www.akatcr.cz 

 

 
Zdroj: www.ass.sk 
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Příloha č. 2 

 

Vývoj podílových fondů v ČR a SR v letech 2007 – 2010 v mil. EUR 

 

 

 ČR  2007 2008 2009 2010 

peněžní 2761 2209 1854 2710 

akciové 654 289 534 1638 

dluhopisové 820 553 569 1292 

smíšené 1198 965 994 1267 

fondy fondů 944 694 630 618 

nemovitostní 47 69 53 80 

Zdroj: www.akatcr.cz 

 

 

 

 

 

 SR 2007 2008 2009 2010 

peněžní  2015 1714 1875 1928 

akciové  531 197 335 438 

dluhopisové  642 450 479 603 

smíšené  446 345 444 487 

fondy fondů 575 381 350 359 

nemovitostní 100 118 139 161 

Zdroj: www.ass.sk  

 



69 

 

Příloha č. 3 

 

 

Rozdělení celosvětových aktiv fondů 
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Zdroj: www.efama.org 
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Příloha č. 4 

 

Celosvětový vývoj fondů v letech 2005 – 2010 v mld. EUR 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 

akciové fondy 7 066 7 982 8 453 4 669 6 211 7 671 

dluhopisové fondy 2 924 2940 2 907 2 435 3 156 3 915 

fondy peněžního trhu 2 840 2 920 3 356 4 158 3 691 3 391 

smíšené fondy 1 325 1553 1 790 1 274 1 628 2 000 

ostatní fondy  434 513 600 486 583 750 
Zdroj: www.efama.org 
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Příloha č. 5 

 

Struktura majetku UCITS v OPF v SR a členských státech EFAMA 

 

 

Zdroj: www.ass.sk  

 

 

 


