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NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI FONDŮ V ČESKÉ REPUBLICE
Dne 19. prosince 2012 bude Vláda České republiky na svém zasedání projednávat návrh zákona o
investičních společnostech a investičních fondech. Zákon má nabýt účinnosti v červenci příštího
roku. Na základě intenzivních jednání Asociace pro kapitálový trh (AKAT) s Ministerstvem financí
se podařilo prosadit do nového zákona řadu užitečných změn a novinek, které přispějí k rozvoji
fondů u nás.
„Společně s Ministerstvem financí se shodujeme na skutečnosti, že je nezbytné vytvořit v České
republice systém podmínek pro obhospodařování investičních fondů a jejich administraci tak, aby
byla zachována adekvátní a proporcionální míra ochrany investorů,“ komentuje Josef Beneš,
předseda výkonného výboru AKAT a dodává: „Jsem rád, že naše jednání s ministerstvem byla
úspěšná ve smyslu akceptování našich doporučení a věřím, že nový legislativní návrh má v tomto
týdnu na jednání vlády velkou šanci na úspěch.“
V pořadí třetí komplexní legislativní úprava fondového byznysu od roku 1992 vychází z odkazu zákona o
kolektivním investování. Přináší však řadu novinek a užitečných změn v oblasti legislativní úpravy fondů,
společně s implementací evropských direktiv týkajících se činnosti standardních fondů, speciálních fondů a
fondů kvalifikovaných investorů.
Česká republika se tímto krokem řadí po bok Lucemburska, Švýcarska nebo Irska, protože stejně jako tyto
státy šla za hranice pouhé implementace evropských předpisů a zvolila cestu větších legislativních úprav
s cílem zatraktivnit tyto jurisdikce pro investory.
„Přesto, že v oblasti kolektivního investování došlo za poslední dekádu k velkému rozvoji, k čemuž
přispěly i jednotlivé novely zákona o kolektivním investování, český fondový byznys potřebuje
kvalitnější legislativní základnu. A tou nový zákon bezesporu je,“ říká Josef Beneš. „Pokud bude
doplněn kvalitní daňovou úpravou, jakou můžeme nalézt ve všech fondově rozvinutějších zemích,
můžeme se těšit na značný rozvoj této oblasti podnikání, která bude ku prospěchu správců, investorů
i státu samotného,“ doplňuje.
Hlavní přínosy nového zákona o investičních společnostech a investičních fondech:
• rozlišování mezi aktivitami investičních společností a podle toho nastavení odpovědnosti za tyto
aktivity - obhospodařování vs. administrace investičních fondů;
• snížení administrativy spojené se správou fondů;
• odstupňování dohledu České národní banky a regulace podle typu obhospodařovatelů fondů; a zejména
• rozšíření okruhu právních forem investičních fondů.
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