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doporučením či analýzou investičních příležitostí a nelze je považovat za návrh na uzavření 

smlouvy.



 

 

FONDY KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ  

 

 

Speciální typ fondů, který, jak už název napovídá, není určen pro širokou 
veřejnost, ale pro kvalifikované investory.  
 
Co to znamená? Kdo je kvalifikovaný investor? 
 
Abychom si to vzali pěkně od začátku, v našem prostředí se můžeme setkat se 
dvěma typy fondů.  
 
Jak je z názvu patrné, můžeme zde nalézt tzv. fondy kvalifikovaných investorů, a 
poté fondy kolektivního investování.  
 
Mezi druhý typ fondů patří klasické fondy, se kterými se můžete setkat běžně, 
například vám je doporučí v bance, případně vám je zprostředkuje finanční 
poradce nebo si je sami najdete na internetu a začnete do vybraného fondu 
investovat.  
 
V tomto e-booku si však přiblížíme právě fondy kvalifikovaných investorů (FKI).  



 

 

Kdo je kvalifikovaným investorem?  
 
Aby se osoba stala kvalifikovaným investorem, musí splňovat určité zákonem dané 
požadavky.  
 
Konkrétně pak o kvalifikovaných investorech pojednává: 

Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech 
pokládá za kvalifikovaného investora: 

• Osobu investující alespoň € 125.000 (popř. ekvivalent v CZK) 
• Osobu investující minimálně 1.000.000 CZK, a která prošla ověřením 

vhodnosti prostřednictvím investičního dotazníku, kde investor 
prokazuje, zda má pro danou investici dostatečné finanční zázemí a 
odborné znalosti 

• Profesionální investor (finanční instituce) 

 

V čem se liší od "klasických" fondů? 
 
První odlišností je částka, kterou člověk musí disponovat, aby mohl investovat 
do tohoto typu fondu (viz výše). Další odlišností je to, že FKI nejsou tak 
omezeny výběrem a zaměřením investic. FKI tak mohou investovat jak do 
akcií, tak například do opcí, ale i umění, alkoholu, nemovitostí a dalších 
aktiv. Tím nabízí svým investorům pozoruhodnou diverzifikaci portfolia, 
doplněnou o zajímavé zhodnocení či další podmínky (například garance).  
Přesto, že má FKI "volnou" ruku ve výběru aktiv, neznamená to, že by byl i 
méně regulován. Platí pro něj stejná pravidla, jako u běžného fondu. Dohlíží 
tedy na ně jak ČNB, tak i depozitář - banka, která kontroluje a je odpovědná i za 
peněžní toky z a do fondu.  
Často lze spatřit u těchto fondů, že v jejich majetku jsou i peníze samotných 
majitelů, tudíž sami mají největší zájem na tom, aby se fondu dařilo. 



 

 
Garance fondů 
 
U některých fondů se můžete setkat i s garancí výnosu. O co se jedná? Investor 
nakupuje tzv. prioritní investiční akcie fondu (PIA). Zakladatelé fondu mají tzv. 
výkonnostní investiční akcie (VIA). U každého fondu můžete dohledat, kolik peněz je 
pak ve fondu od investorů a kolik od zakladatelů. Samotná garance pak spočívá v tom, 
že pokud se fondu nedaří a nedosáhne avizovaného zhodnocení, přesune se majetek 
od zakladatelů (držitelů VIA) k investorům (držitelům PIA) tak, aby došlo ke 
garantovanému zhodnocení.  
 
 

Na co si dát pozor? 
 
Někdy se lze setkat u tohoto typu fondu s menší likviditou, neboli tím, za jak 
dlouho se daná investice přemění klientovi zpět na peníze. Je to z důvodu 
investiční strategie, které se daný fond drží. Proto se lze setkat i s výstupními 
poplatky, které mohou být investorům účtovány, pokud by si chtěli svou 
investici záhy po vložení peněz rozmyslet.  
 
 

Další výhody FKI 
 

- Po splnění časového testu (3 roky) se zisk nedaní 
- U některých fondů garance výnosu i jistiny (tedy částky, kterou člověk 

investuje) dle podmínek, jak bylo uvedeno výše 
- Diverzifikace portfolia 
- Zajímavé zhodnocení 



 

 

Výběr fondů z nabídky investiční společnosti Avant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://csnf.cz/
https://www.4gimel.cz/
https://www.r2pinvest.cz/


 

 

Československý nemovitostní fond ČSNF 

Fond se zaměřuje na výstavbu rezidenčních nemovitostí, tedy na rodinné a 

bytové domy. Nejvíce projektů je aktuálně na Praze-východ. Konkrétněji se 

jedná o místa od Brandýsa na severu až po Kolovraty na jihu. Vedle toho dělá 

aktuálně projekty i v krajských městech jako je Liberec či Olomouc. 

Pro investory nabízí fond garanci minimálního výnosu investičních akcií (PIA) 

ve výši 6 % p.a., a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance 

se týká nejen výnosu ale také i jistiny.  

Investoři mohou investovat buďto do prioritních investičních akcií (PIA) od 1 

milionu Kč, případně od 10 milionů Kč do prémiových investičních akcií (PRIA). 

Výnos PIA - 6-7,1 % p.a. (garance min. výnosu 6 % p.a., max 7,1 % p.a.) 

Výnos PRIA - 6,7-8,2 % p.a. (garance min. výnosu 6,7 % p.a., max. 8,2 % p.a.) 

Doporučená doba investování: 4 roky 

Aktuální objem majetku fondu: 642 247 394 Kč 

 

Výběr z aktuálních projektů – rodinné domy Sibřina, loftové byty Praha Letná 

 

 

www.csnf.cz

www.csnf.cz


 

 

r2p Invest 

Investiční strategie fondu r2p invest SICAV, a.s. spočívá v dosažení maximálního 

zhodnocení finančních prostředků investorů – akcionářů fondu přímými a 

nepřímými investicemi do úvěrů a pohledávek s geografickým zaměřením na 

tzv. rostoucí trhy ve střední a východní Evropě, Asii a Severní Americe.  

 

Projekty fondu  

Společnost MBA CONSULT PTE. LTD. je mateřskou společností 

skupiny MBA Consult, jejíž dceřiné společnosti se zabývají řízením 

kreditních rizik pro společnosti z oblasti bank, pojišťoven, mobilních 

operátorů, dodavatelů energií, státního a komunálního sektoru a 

dalších. Skupina MBA Consult působí prostřednictvím svých dceřiných 

společností v ČR, na Slovensku, v Rusku, Kazachstánu, Indii, Indonésii, 

Číně, Filipínách, Singapuru, USA a Mexiku. - Leader na evropském 

trhu - 25 let zkušeností - 11 poboček, 14 call center - Od založení více 

než 31,9 mld. Kč získáno pro naše klienty - 106,8 mld. Kč ve správě  

 

Management společnosti TA MERI Group má více než 20 let 

zkušeností s poskytováním finančních produktů na trzích v Evropě a 

Asii, které vykazují obchodní potenciál a vysokou dynamiku růstu. - 

Přes 110,6 mil. CZK poskytnutých půjček v roce 2020 - Celkem 

profinancováno přes 145 mil. CZK 

 

 

Výnos prioritních investičních akcií v CZK - 7,4 - 8,4 % p.a., garantovaný 

minimální výnos 7,4 % p.a.  

Výnos prioritních investičních akcií v EUR – 6,4 – 7,4 % p.a., garantovaný 

minimální výnos 6,4 % p.a. 

Objem majetku – 599 685 200 Kč  

+ možnost investovat v CZK i v EUR 

www.r2pinvest.cz

www.r2pinvest.cz


 

 

4 Gimel Investments SICAV, a.s. 

Podfond Alfa 

 

Investičním cílem fondu je setrvalé zhodnocování prostředků a minimalizace 

tržních propadů, a to zejména ve formě investic do akcií kvalitních společností, 

které se obchodují s výrazným diskontem proti své vnitřní hodnotě 

(fundamentální ceně). Tento investiční fond je koncipován se strategií 

absolutního výnosu, to znamená, že cílem není kopírovat žádný index nebo 

benchmark a přinést nad tímto ukazatelem nadvýnos. Cílem je růst kapitálu, a 

to za každého investičního počasí se snahou minimalizovat tržní propady. 

Jakékoliv přijaté platby (např. dividendy, úroky) budou reinvestovány. 

 

Dosažený výnos za posledních 12 měsíců (k 15.2.2022): 42,71 % 

Objem majetku fondu: 508 429 353 Kč 

Doporučená doba investice: 3 roky 

Další klady fondu:  

✓ Průměrný roční čistý výnos klienta 10 % 

✓ Jediný český akciový FKI, který od svého založení každý kalendářní rok 

přinesl klientům kladný výsledek 

✓ Profesionalita. Dlouholeté zkušenosti s obchodováním na finančních 

trzích 

 

www.4gimel.cz 

 

www.4gimel.cz


 

 

Tohle byla malá ochutnávka fondů, ze kterých si kvalifikovaný 

investor může vybírat.  

Jak již bylo zmíněno, fondů existuje celá řada a každý investor si 

přijde na to své. Ať ho zajímají nemovitosti, akcie, účasti v dalších 

obchodních společnostech, inovace, ale také například zemědělská 

půda a další.  

S výběrem toho správného fondu do vašeho portfolia vám rád 

pomůžu!  

Kontaktujte mě na telefonu 602 751 549 či na e-mailové adrese 

kolacekradek@gmail.com.  

 

 

 

 

 

mailto:kolacekradek@gmail.com


 

Pomohl jsem již mnoha investorům 

s vytvořením jejich investičního plánu, 

do kterého zapadají i fondy 

kvalifikovaných investorů.  

S výběrem fondu kvalifikovaných 

investorů vám rád poradím. Výběr je 

vždy v souladu s klientovými požadavky 

a cíli.  

 

 

 

Ozvěte se mi. 

 

Ing. Radek Koláček, investiční poradce 

  

602 751 549 

 

 

 

 

 

http://www.rkinvestice.cz
http://www.linkedin.com/in/radekkolacek

