
1. K pfiemûnû investiãního
fondu podle zákona ã. 248/1992 Sb.,
o investiãních spoleãnostech
a investiãních fondech,
pfied novelou provedenou
zákonem ã. 151/1996 Sb.

§ 2 odst. 1 zákona ã. 248/1992 Sb.,
ve znûní pfied novelou provedenou
zákonem ã. 151/1996 Sb.

Za úãinnosti zákona ã. 248/1992 Sb.,
pfied novelou provedenou zákonem
ã. 151/1996 Sb. nebyla moÏná pfiemûna
investiãního fondu na podnikatelsk˘
subjekt s jin˘m pfiedmûtem podnikání.

Poznámka: Pfiemûna investiãního fon-
du na jin˘ podnikatelsk˘ subjekt, tedy
zmûna pfiedmûtu podnikání investiãního
fondu, byla moÏná v dobû od 1. 1. 1996 do
7. 6. 1998. V souãasné dobû je zákaz zmû-
ny pfiedmûtu podnikání investiãního fondu
obsaÏen v § 4 odst. 7 zák. ã. 189/2004 Sb.,
o kolektivním investování, ve znûní poz-
dûj‰ích pfiedpisÛ.

Usnesení Nejvy‰‰ího soudu âR ze dne
21. 7. 1999, sp. zn. 32 Cdo 294/99

Z odÛvodnûní:

Pfiedev‰ím je tfieba uvést, Ïe tvrzení
odvolacího soudu, Ïe Ïalobkynû nezpo-
chybÀovala moÏnost pfiemûny investiãního
fondu na bûÏnou akciovou spoleãnost, ne-
ní správné. V odÛvodnûní odvolání Ïalob-
kynû se na ã. l. 27 spisu pod bodem 4. uvá-

dí: „Zmûna pfiedmûtu podnikání investiã-
ního fondu je v pfiíkrém rozporu s ustano-
vením § 3 odst. 2 zákona ã. 248/1992 Sb.
Podle tohoto ustanovení jinou ãinnost, neÏ
ãinnost uvedenou v tomto zákonû mohou
investiãní fondy vykonávat jen pokud tato
ãinnost bezprostfiednû souvisí s ãinností
uvedenou v zákonû. V dobû pfiijímání roz-
hodnutí o zmûnû stanov byla Ïalovaná in-
vestiãním fondem podle uvedeného záko-
na, a proto rozhodnout o tom, Ïe bude
vykonávat jinou ãinnost, dle na‰eho názo-
ru nemohla, resp. toto rozhodnutí bylo se
zákonem v rozporu.“

Nejvy‰‰í soud se musel pfied rozhodo-
váním o otázce, o které pfiipustil odvolací
soud dovolání, zab˘vat tím, zda za úãin-
nosti zákona ã. 248/1992 Sb., pfied novelou
provedenou zákonem ã. 151/1996 Sb., by-
la pfiípustná zmûna pfiedmûtu podnikání
investiãního fondu, tj. jeho „pfiemûna na ji-
n˘ podnikatelsk˘ subjekt”. Právním závû-
rem o této otázce je totiÏ pfiímo podmínûn
závûr o otázce, o které pfiipustil odvolací
soud dovolání, neboÈ nelze uãinit právní
závûr o tom, jakou vût‰inu hlasÛ pfiedepisu-
je zákon k pfiijetí urãitého rozhodnutí valné
hromady, dokud není vyfie‰ena otázka, zda
valná hromada takové rozhodnutí pfiijímat
vÛbec mÛÏe. (K vymezení rozsahu práv-
ních otázek, pro které je pfiípustné dovolá-
ní, viz téÏ nález Ústavního soudu III. ÚS
253/96 ze dne 20. 2. 1997).

K této otázce pfiijal dovolací soud
právní závûr jiÏ v rozhodnutí ze dne 22. 7.
1998, ã.j. 32 Cdo 587/98-97, na které od-
kazuje dovolatel. V tomto rozhodnutí Nej-
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vy‰‰í soud uzavfiel, Ïe právní názor odvo-
lacího soudu o tom, Ïe za úãinnosti zákona
ã. 248/1992 Sb., pfied novelou provedenou
zákonem ã. 151/1996 Sb. (dále jen „pfied
novelou“), byla moÏná pfiemûna investiã-
ního fondu na akciovou spoleãnost s jin˘m
pfiedmûtem podnikání, je nesprávn .̆

Své rozhodnutí Nejvy‰‰í soud odÛvod-
nil tím, Ïe podle ustanovení § 2 odst. 1 zá-
kona ã. 248/1992 Sb., ve znûní pfied nove-
lou, je investiãní fond právnickou osobou,
která shromaÏìuje penûÏní prostfiedky
právnick˘ch a fyzick˘ch osob za úãelem
jejich pouÏití na úãasti na podnikání (ko-
lektivní investování). Podle ustanovení § 3
odst. 1 cit. zákona nesmûjí uvedenou ãin-
nost vykonávat jiné osoby neÏ investiãní
spoleãnosti a investiãní fondy. Podle usta-
novení § 3 odst. 2 téhoÏ zákona nesmûjí
investiãní spoleãnosti a investiãní fondy
vykonávat jinou ãinnost neÏ ãinnost uvede-
nou v § 2 odst. 1 zákona ã. 248/1992 Sb., ve
znûní pfied novelou, s v˘jimkou pfiípadÛ,
kdy tato ãinnost bezprostfiednû souvisí
s ãinností uvedenou v § 2 odst. 1. a koneã-
nû v ustanovení § 8 odst. 1 cit. zákona se
urãuje, Ïe ke vzniku investiãního fondu je
tfieba povolení pfiíslu‰ného státního orgánu.

Z uvedeného je zcela zfiejmé, Ïe zákon
poskytuje akcionáfiÛm investiãního fondu
oproti akcionáfiÛm spoleãnosti, která není
investiãním fondem, zv˘‰enou ochranu,
a to pfiedev‰ím tím, Ïe zakazuje, aby maje-
tek, shromáÏdûn˘ v investiãním fondu, byl
pouÏíván k jiné podnikatelské ãinnosti,
neÏ ke kolektivnímu investování, a tím i vy-
veden ze sféry zákonem stanoven˘ch pra-
videl pro nakládání s ním a kontroly nad
tímto nakládáním. Jakékoli pfiesuny tohoto
majetku, s v˘jimkou pfiesunÛ v rámci ko-
lektivního investování, na jiné subjekty
pak zákon váÏe na povolení pfiíslu‰ného
orgánu povûfieného kontrolou nad ãinností
investiãních fondÛ a umoÏÀuje je pouze
pod podmínkou, Ïe tento majetek bude na-

dále pouÏíván pouze ke kolektivnímu inves-
tování (viz zejména ustanovení § 8 zákona
ã. 248/1992 Sb., ve znûní pfied novelou).

Stejn˘ úmysl vypl˘vá jiÏ z toho, Ïe zá-
kon ã. 248/1992 Sb., ve znûní pfied nove-
lou, v ustanovení § 36 a násl. zfiídil nad
ãinností subjektÛ, jejichÏ pfiedmûtem pod-
nikání je kolektivní investování, zvlá‰tní
dozor, kterému jiné subjekty nepodléhají.
Samo zavedení takového dozoru nad ãin-
ností soukromoprávních subjektÛ, kter˘mi
jsou akciové spoleãnosti, nasvûdãuje to-
mu, Ïe zákon pfiikládá potfiebû ochrany
osob, které svûfiily své prostfiedky soukro-
moprávnímu subjektu za úãelem kolektiv-
ního investování takov˘ v˘znam, Ïe pro nû
omezuje obecn˘ princip svobody podniká-
ní vyjádfien˘ v ãl. 26 Listiny základních
práv a svobod, která je souãástí ústavního
pofiádku âeské republiky. Tento úmysl je
zcela jednoznaãnû vyjádfien v ustanovení
§ 3 odst. 2 zákona ã. 248/1992 Sb., pfied
novelou, kde se stanoví, Ïe kolektivní inve-
stování nesmûjí vykonávat jiné subjekty,
neÏ právû jen ty, které splÀují podmínky
stanovené zákonem ã. 248/1992 Sb., pfied
novelou a jsou podrobeny uvedenému
zvlá‰tnímu dozoru.

Za tohoto stavu je zcela nelogické vy-
kládat to, Ïe se v Ïádném ustanovení záko-
na ã. 248/1992 Sb., pfied novelou, v˘slovnû
nezakazuje pfiemûna investiãního fondu na
spoleãnost s jin˘m pfiedmûtem podnikání
tak, Ïe taková pfiemûna je moÏná bez jaké-
hokoli omezení. Naopak z toho, Ïe zákon
v˘slovnû zakazuje investiãnímu fondu, ja-
ko akciové spoleãnosti sui generis, zaloÏe-
né na základû pfiíslu‰ného povolení státního
orgánu, vykonávat jinou ãinnost neÏ kolek-
tivní investování, je nutno dovodit, Ïe valná
hromada investiãního fondu nesmí rozhod-
nout o zmûnû zákonem stanoveného pfied-
mûtu podnikání investiãního fondu, neboÈ
by tím poru‰ila ustanovení § 3 odst. 2 záko-
na ã. 248/1992 Sb., ve znûní pfied novelou.
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kter˘mi akciové spoleãnosti jsou, nasvûdãu-
je tomu, Ïe zákon pfiikládal potfiebû ochrany
osob, které svûfiily své prostfiedky soukro-
moprávnímu subjektu za úãelem kolektivní-
ho investování, takov˘ v˘znam, Ïe pro nû
omezil obecn˘ princip svobody podnikání
vyjádfien˘ v ãl. 26 Listiny základních práv
a svobod, která je souãástí ústavního pofiád-
ku âeské republiky. Stejn˘ úmysl pak vy-
pl˘vá i z ustanovení § 3 odst. 2 zákona
ã. 248/1992 Sb., ve znûní pfied novelou pro-
vedenou zákonem ã. 151/1996 Sb., kde se
stanovilo, Ïe kolektivní investování nesmûjí
vykonávat jiné subjekty, neÏ právû jen ty,
které splÀují podmínky stanovené zákonem
ã. 248/1992 Sb., pfied novelou provedenou
zákonem ã. 151/1996 Sb., a jsou podrobeny
uvedenému zvlá‰tnímu dozoru.

Za tohoto stavu je zcela nelogické
vykládat to, Ïe se v ustanovení § 8 odst. 1
zákona ã. 248/1992 Sb., pfied novelou pro-
vedenou zákonem ã. 151/1996 Sb., neupra-
vovala moÏnost a podmínky slouãení inves-
tiãního fondu s právnickou osobou, která
není investiãním fondem tak, Ïe takové
slouãení bylo moÏné bez jakéhokoli omeze-
ní. Není logického dÛvodu pro to, aby právû
v tomto jediném pfiípadû bylo moÏné, do-
konce i bez souhlasu pfiíslu‰ného orgánu,
jak dovodil odvolací soud, vyvést prostfied-
ky svûfiené investiãnímu fondu ze sféry
zvlá‰tní kontroly nad kolektivním investo-
váním a pouÏívat je pro jiné podnikatelské
úãely neÏ pro ty, ke kter˘m je akcionáfii spo-
leãnosti svûfiili, bez jakéhokoli omezení.
Jedin˘m logicky moÏn˘m v˘kladem usta-
novení § 8 odst. 1 zákona ã. 248/1992 Sb.,
pfied novelou provedenou zákonem
ã. 151/1996 Sb., je takov˘ v˘klad, Ïe absen-
ce úpravy postupu pfii slouãení investiãního
fondu s akciovou spoleãností s jin˘m pfied-
mûtem podnikání znamená, Ïe takové slou-
ãení není pfiípustné a zákon proto ani ne-
upravuje její podmínky.

Uvedenému závûru nasvûdãuje i syste-
matick˘ v˘klad ustanovení § 8 odst. 1 zá-
kona ã. 248/1992 Sb., ve znûní pfied nove-
lou provedenou zákonem ã. 151/1996 Sb.,
ve vazbû na ustanovení dal‰ích odstavcÛ
cit. paragrafu a dal‰ích ustanovení cit. zá-
kona, zejména ustanovení § 2, 3, 23 a násl.,
§ 30 a násl. a § 34 a násl., ze kter˘ch jedno-
znaãnû vypl˘val princip zv˘‰ené ochrany
akcionáfiÛ investiãního fondu pfied zneuÏi-
tím prostfiedkÛ svûfien˘ch ke kolektivnímu
investování k jin˘m úãelÛm a princip stát-
ního dozoru nad hospodafiením se v‰emi
tûmito prostfiedky. Z uveden˘ch dÛvodÛ
dospûl Nejvy‰‰í soud k závûru, Ïe úprava
zániku investiãního fondu s právním ná-
stupcem v ustanovení § 8 odst. 1 zákona
ã. 248/1992 Sb., pfied novelou provedenou
zákonem ã. 151/1996 Sb., byla úpravou
komplexní, a proto se vedle ní nemohla
uplatnit obecná úprava zániku obchodní
spoleãnosti s právním nástupcem v obchod-
ním zákoníku. Nelze proto neÏ uzavfiít, Ïe
jiné neÏ v citovaném ustanovení upravené
zpÛsoby právního nástupnictví zákon nepfii-
pou‰tûl. Proto se jiÏ dovolací soud nezab˘-
val otázkou, zda byl k posuzovanému slou-
ãení nutn˘ souhlas Ministerstva financí.

4. K pfiemûnû penzijního fondu
podle zákona ã. 42/1994 Sb.,
o penzijním pfiipoji‰tûní

zákon ã. 42/1994 Sb., o penzijním
pfiipoji‰tûní

Probûhlo-li vypofiádání podle § 42*)

zákona o penzijním pfiipoji‰tûní a má-li
spoleãnost dostatek prostfiedkÛ ke spl-
nûní v‰ech splatn˘ch závazkÛ, je pfií-
pustné, aby se penzijní fond zmûnil na
spoleãnost s jin˘m pfiedmûtem podniká-
ní. Poté, co je penzijnímu fondu odÀato
povolení ke vzniku a ãinnosti penzijního
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*) Odvolací soud zfiejmû mínil § 41 – viz odÛvodnûní.


