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DALŠÍ POZITIVNÍ IMPULS PRO INVESTIČNÍ FONDY
PRO
KAPITÁLOVÝ
TRH
VÍTÁ
POSLANECKOU
SNĚMOVNOU PARLAMENTU ČR SCHVÁLENÝ NÁVRH NA SNÍŽENÍ
MINIMÁLNÍ
INVESTICE
DO
FONDŮ
KVALIFIKOVANÝCH
INVESTORŮ.

ASOCIACE

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR na svém dnešním zasedání schválila ve 3. čtení návrh
zákona, jímž se snižuje minimální investice do fondů kvalifikovaných investorů ze současných
125 tisíc EUR na 1 milion Kč, za podmínek zákona týkajících se ověření vhodnosti produktu pro
investora. Spolu s tímto návrhem byly schváleny i další změny, týkající se například organizační
struktury investičních fondů, čímž se opět zlepšuje jejich právní prostředí.
Spolu s rozšíření možností investovat do fondů kvalifikovaných investorů již od 1 milionu Kč tak
dochází především k rozšíření nabídky investičních instrumentů širšímu okruhu investorů, a tím i
k posunu českého investičního prostředí směrem k investičně vyspělým zemím.
Rozšiřující se počet otevřených fondů kvalifikovaných investorů potvrzuje orientaci správců
fondů na plné využití tohoto potenciálu. Pokročilé investiční struktury typu SICAV, známé ze
zahraničí, přináší investorům možnost flexibilního investičního vstupu a výstupu a správcům
schopnost vytvářet podfondy s různými investičními strategiemi. V kombinaci se snížením
minimální investice se tak dá očekávat další rozvoj tohoto investičního segmentu v České
republice.
Návrh zákona bude dále předložen ke schválení Senátem a podepsání prezidentem republiky,
proto jeho účinnost lze očekávat až v polovině tohoto roku.
Další informace poskytne:
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O AKAT
Asociace pro kapitálový trh České republiky (AKAT) sdružuje nejvýznamnější tuzemské investiční
společnosti, zahraniční správce fondů nabízející své produkty v ČR a další subjekty, které
poskytují služby v oblasti kolektivního investování. Asociace pro kapitálový trh ČR usiluje o
rozvoj kapitálového trhu a kolektivního investování. Svými aktivitami a samoregulačními předpisy
chce rozvíjet povědomí, znalost a důvěryhodnost oblasti kolektivního investování.
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