
 

 
SICAV v přechodném období 
 
 

 

Předpis 
 

 zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních 
fondech (ZISIF) 
 

Ustanovení  § 9, § 13, § 154 an, § 480, § 503 a § 504, § 514 ZISIF 
 
 

Otázka Lze uvést na trh investiční fond v podobě SICAV v přechodném období před 
nabytím účinnosti nového občanského zákoníku? 

 
 
Odpověď 

 
 
ZISIF rozšířil přípustné právní formy investičních fondů. V případě akciové 
společnosti zavedl též její variantu, akciovou společnost s proměnným základním 
kapitálem (tzv. SICAV). Investiční fond tak může podle svého obchodního záměru 
volit mezi „běžnou“ akciovou společností s fixním základním kapitálem a akciovou 
společností s proměnným základním kapitálem, která využívá speciální pravidla 
obsažená v § 154 an. ZISIF1. V prvním případě půjde o investiční fond uzavřeného 
typu, tj. fond, který na žádost investorů neodkupuje své akcie zpět. V druhém 
případě půjde o investiční fond otevřeného typu, který své investiční akcie na 
žádost investorů odkupuje.  
 
Existence akciové společnosti s proměnným základním kapitálem je z důvodu 
povinné monistické struktury podle § 154 odst. 1 ZISIF vázána na úpravu v zákoně 
o obchodních korporacích.2 Obdobně je možnost, aby statutárním orgánem 
akciové společnosti s proměnným základním kapitálem byla právnická osoba, 
podmíněna účinností nového občanského zákoníku (typicky jde o případy 
nesamosprávného investičního fondu). Akciová společnost s proměnným 
kapitálem tedy může být zapsána do obchodního rejstříku s účinností 
nejdříve k 1. 1. 2014. 
  
ZISIF však v § 514 připouští zápis nesamosprávných investičních fondů do 
seznamu i před vznikem akciové společnosti s proměnným základním kapitálem. 
Obdobně samosprávná akciová společnost s proměnným základním kapitálem 
může podle § 480 odst. 1 ZISIF podat žádost o povolení k činnosti samosprávného 
investičního fondu před svým vznikem, prostřednictvím svých zakladatelů. V tomto 
případě zapíše ČNB tento fond do seznamu investičních fondů podle § 504 ZISIF 
na základě pravomocného rozhodnutí o udělení povolení k činnosti, bez potřeby 
další žádosti.  
 
Česká národní banka přijme a vyřídí žádosti o zápis do seznamu resp. 
udělení povolení k činnosti samosprávného investičního fondu i v roce 2013. 
 
Samosprávný SICAV nicméně může zahájit obhospodařování podle § 13 
ZISIF až po svém zápisu do obchodního rejstříku, a to dnem nabytí právní moci 
rozhodnutí ČNB nebo pozdějším dnem uvedeným v rozhodnutí. To zahrnuje i 
případné akvizice před zápisem do obchodního rejstříku.  Nesamosprávný SICAV 
může zahájit obhospodařování od okamžiku, kdy je jeho obhospodařovatel – 
investiční společnost – zapsán do obchodního rejstříku jako statutární orgán 
(§ 13 odst. 1 písm. c) ZISIF). V období do zápisu do obchodního rejstříku ČNB ve 

                                                           
1 Obě varianty mohou mít rovněž formu evropské společnosti (SE), pokud jsou splněny zvláštní 
podmínky nařízení Rady (ES) č. 2157/2001 o statutu evropské společnosti (SE). 
2 Možnost založení akciové společnosti s proměnným základním kapitálem před nabytím účinnosti 
zákona o obchodních korporacích a případně také občanského zákoníku a povolení jejího zápisu do 
Obchodního rejstříku závisí na odborném konsensu, který je spíše pozitivní, rozhodující však bude 
přístup ve chvíli realizace zakládání a zápisu orgány veřejné moci.  
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svých seznamech poznámkou vyznačí, že SICAV dosud není oprávněn 
k obhospodařování svého majetku. 

  
Význam 
odpovědi pro její 
adresáty 

Tato odpověď vyjadřuje názor pracovníků České národní banky. Soud a případně 
i bankovní rada ČNB mohou zaujmout odlišný názor. Postup v souladu s odpovědí 
však bude ČNB při výkonu dohledu nad finančním trhem považovat v mezích 
odpovědi a jejích východisek za postup v souladu s právními předpisy, ledaže z 
okolností vyplyne neaplikovatelnost odpovědi na daný případ. 

 
Kontaktní osoba: 
Datum: 

 
Alena Šebestová, alena.sebestova@cnb.cz 
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