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Struktura prezentace

• Úvod

• ČR fondové centrum – co se povedlo?

• Kapitálový trh ČR vs. okolí – 10 let poté

• Hlavní trendy a limity rozvoje



Úvod

• Po 10 let jsem šéfoval asociaci finančních 
zprostředkovatelů a poradců…

• …a řešil snad veškerou regulaci kapitálového trhu.

• Nyní návrat do byznysu, právě do oblasti investičních 
služeb.

• Praktický pohled je k nezaplacení ☺



ČR fondové centrum (2012)

Přehled dalších kroků

Legislativa Regulace

• Implementovat direktivu 
AIMFD 1.1.2013

• Zapracovat právní, 
daňovou a regulatorní 
analýzu Lucemburského 
systému

• Upravit legislativu 
směrem k 
lucemburskému systému

• Rozšířit možné typy fondů 
v legislativě

• Komunikovat dopady této 
legislativy i dovnitř ČR a 
také vůči zahraničí

• Zapojit ČNB jako 
regulátora do všech kroků 
a měla by následně 
zpracovat prováděcí 
předpisy a doporučení pro 
praktické provádění

• Upravit postupy, lhůty pro 
založení a výkon regulace 
směrem k 
lucemburskému systému

• Dořešit systém zdaňování 
fondů s ohledem na 
mezinárodní konkurenci

• Upravit zdaňování 
směrem k 
Lucemburskému systému

Propagace na vládní úrovní je základ úspěchu

Ostatní

• Zpracovat základní záměr 
a na vládní úrovni se 
přihlásit k myšlence ČR 
jako fondového centra 
alternativních fondů

• Zpracování mezinárodní 
marketingové strategie a 
vymezení výše rozpočtu 
na tuto aktivitu 

• Přijmout dlouholetou 
strategii

• Aktivní oslovováni 
vzdělané a kvalifikované 
pracovní síly zemí našeho 
zájmu

• Navázat spolupráci 
s Lucemburskem

Daně



Výchozí situace (2009)

Porovnání UCITS a AIF1) trhů v EU (Q4 2009, mld. EUR)
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UCITSLegenda: AIF: NON UCITS

(1) V tomto případě je AIF představuje subjekty, které jsou již dnes fondy. Díky AIFMD se budou regulovat i subjekty, 
které zatím fondy nejsou. Řada subjektů je také domicilována mimo Evropu a nově se bude muset do Evropy 
přesunout. AIF – alternative investment funds

(2) 50 milionů EUR
(3) 2 miliony EUR
Zdroj: EFAMA Fact Book, Trends in European Investment Funds, 8th edition, 2010



A jak to dopadlo?



Aktuální situace (2018)



Lze to ale vnímat také takto…



ČR fondové centrum (2018)

Přehled dalších kroků

Legislativa Regulace

• Implementovat direktivu 
AIMFD 1.1.2013

• Zapracovat právní, 
daňovou a regulatorní 
analýzu Lucemburského 
systému

• Upravit legislativu 
směrem k 
lucemburskému systému

• Rozšířit možné typy fondů 
v legislativě

• Komunikovat dopady této 
legislativy i dovnitř ČR a 
také vůči zahraničí

• Zapojit ČNB jako 
regulátora do všech kroků 
a měla by následně 
zpracovat prováděcí 
předpisy a doporučení pro 
praktické provádění

• Upravit postupy, lhůty pro 
založení a výkon regulace 
směrem k 
lucemburskému systému

• Dořešit systém zdaňování 
fondů s ohledem na 
mezinárodní konkurenci

• Upravit zdaňování 
směrem k 
Lucemburskému systému

Propagace na vládní úrovní je základ úspěchu

Ostatní

• Zpracovat základní záměr 
a na vládní úrovni se 
přihlásit k myšlence ČR 
jako fondového centra 
alternativních fondů

• Zpracování mezinárodní 
marketingové strategie a 
vymezení výše rozpočtu 
na tuto aktivitu 

• Přijmout dlouholetou 
strategii

• Aktivní oslovováni 
vzdělané a kvalifikované 
pracovní síly zemí našeho 
zájmu

• Navázat spolupráci 
s Lucemburskem

Daně

✓ ×? ?



Hlavní trendy a limity rozvoje



Klienti - ČR



Klienti – svět (vyspělý)

Zdroj: Financial Times.



Regulace



Regulace



Co s tím?

• Investiční průmysl – více edukovat klienty a trh 
směrem k investování a progresivním investičním 
řešením

• Stát a regulace

• zajistit rozumnou míru ochrany klientů

• dále co nejméně překážet

• nesnažit se nahradit soukromý sektor

• zapomenout na „sociální inženýrství“



Děkuji za pozornost!

jiri.sindelar@casfpz.cz


