
TABULKA PŘEMĚN A JINÝCH MAJETKOVÝCH DISPOZIC 

 
Investiční společnost Hlavní administrátor 

Investiční fond s právní 
osobností 

Investiční fond bez právní osobnosti 

Převod, pacht nebo 
zastavení 

obchodního závodu  

Ne, ledaže neznamená 
podstatnou změnu dosavadní 
struktury nebo podstatnou 
změnu v činnosti. 

Ne, ledaže neznamená podstatnou 
změnu dosavadní struktury nebo 
podstatnou změnu v činnosti. 

Ne, ledaže neznamená podstatnou 
změnu dosavadní struktury nebo 
podstatnou změnu v činnosti. 

N/A 

Přeměny 
Obecně podle ZPřem 
 Nelze převod jmění na 

akcionáře a změna právní 
formy 

 Povolení ČNB k fúzi nebo 
rozdělení IS, která 
obhospodařuje FKI 

 (neudělí se, není-li zajištěna 
ochrana investorů) 

Obecně podle ZPřem 
 Nelze převod jmění na společníka 
 Povolení ČNB k fúzi, rozdělení 

nebo změně právní formy HA, 
který poskytuje administraci FKI 

 (neudělí se, není-li zajištěna 
ochrana investorů) 

Obecně podle ZPřem 
 Nelze převod jmění na společníka 

a u FKI změna právní formy 
 Povolení ČNB k fúzi nebo 

rozdělení FKI (neudělí se, není-li 
zajištěna ochrana investorů) 

 Zvláštní druhy přeměn: 
 1) Přeměna AS na SICAV 

 Rozhodnutí o změně druhu 
akcií 

 Povolení ČNB k přeměně FKI 
(neudělí se, není-li zajištěna 
ochrana investorů) 

 2) Fúze StF/SICAV nebo StF/SICAV 
a StF/PF 
 Analogická aplikace úpravy 

fúzí StF/PF a subsidiárně 
ZPřem 

 3) Sloučení SpF/SICAV a SpF/PF 
 Analogická aplikace úpravy 

sloučení SpF/PF 
 4) Sloučení FKvI/SICAV a FKvI/PF 

 Analogická aplikace úpravy 
sloučení FKvI/PF 

 5) Fúze podfondů SICAV 
 Analogická aplikace úpravy 

fůzí PF 

Neaplikuje se ZPřem, pouze přeměny výslovně upravené v ZISIF 
 1) Splynutí PF 

- SpF + SpF → SpF 
- StF + SpF → StF 
- StF + StF → StF (včetně přeshraničního splynutí) 
- FKvI + FKvI → FKvI 
 Povolení ČNB ke splynutí FKI 
 (neudělí se, není-li zajištěna ochrana investorů, při výrazně 

odlišném způsobu investování, splynutí OPF a UPF, 
nedostatek informací a další důvody uvedené v § 403)  

 2) Sloučení PF 
- SpF + SpF → SpF 
- StF + SpF → StF 
- StF + StF → StF (včetně přeshraničního sloučení) 
- FKvI + FKvI → FKvI 
 Povolení ČNB ke sloučení FKI 
 (neudělí se, není-li zajištěna ochrana investorů, při výrazně 

odlišném způsobu financování, sloučení OPF a UPF, 
nedostatek informací a další důvody uvedené v § 418)  

 3) Přeměna PF na SICAV  
 Povolení ČNB k přeměně FKI (neudělí se, není-li zajištěna 

ochrana investorů nebo není-li jediným budoucím 
zakladatelem SICAV obhospodařovatel PF) 

 4) Přeměna UPF na OPF 
 Povolení ČNB k přeměně FKI (neudělí se, není-li zajištěna 

ochrana investorů) 
 5)Přeměna SpF na StF 

 Povolení ČNB (neudělí se, není-li zajištěna ochrana investorů) 

Změna domovského 
státu z ČR do ciziny 

Přestala by splňovat licenční 
podmínku 
 Obecně podle ZPřem 
 Souhlas ČNB podle ZPřem 

Přestal by splňovat licenční 
podmínku 
 Obecně podle ZPřem 
 Souhlas ČNB podle ZPřem 

Ano 
 Přemístění sídla do ciziny podle 

ZPřem 
 Pro FKI povolení ČNB 
 (neudělí se pro StF a v případě 

nevhodnosti z hlediska zájmů 
investorů) 

Ano, připouští-li to právo nového domovského státu 
 Pro FKI povolení ČNB (neudělí se pro StF a v případě nevhodnosti 

z hlediska zájmů investorů) 

Změna domovského 
státu z ciziny do ČR 

Obecně podle ZPřem Obecně podle ZPřem Ano 
 Přemístění sídla do ČR podle 

ZPřem 
 Je-li samosprávný, musí získat 

povolení k činnosti před zápisem 
přeměny do OR 

Ano, připouští-li to právo původního domovského státu 
 Účinnost přesídlení dnem zápisu do seznamu 

 



Legenda: 
 

 

AS Akciová společnost 
SICAV Akciová společnost s proměnným základním 

kapitálem 
PF Podílový fond 
OPF Otevřený podílový fond 
UPF Uzavřený podílový fond 
StF Standardní fond 
SpF Speciální fond 
FKI Fond kolektivního investování 
FKvI Fond kvalifikovaných investorů 
IS Investiční společnost 
HA Hlavní administrátor 
ZPřeměn Zákon č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních 

společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů 
OR Obchodní rejstřík 
ČNB Česká národní banka 

 


