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Leader investičních fondů 
kvalifikovaných investorů v České republice
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Vážení čtenáři,

za 15 let existence naší investiční společnosti jsme obhospodařovali majetek více než 
120 investičních fondů s investičními strategiemi v rozdílných segmentech a odvětvích. Získali jsme 
tak zkušenosti, znalosti a úspěchy, na kterých můžeme dále stavět. AVANT prochází dynamickým 
rozvojem, portfolio obhospodařovaných fondů se významně rozšiřuje a otevírá širší kvalifikované 
veřejnosti. Řada našich investičních fondů prošla počátečním obdobím a je připravena ke vstupu 
dalších investorů. Neprodáváme fondy, spravujeme je. Necílíme na velká procenta, nesázíme, ale 
efektivně zhodnocujeme finanční prostředky a majetek klientů.  „AVANT“ pochází z francouzského 
„vpřed“, stále tak hledáme nové možnosti a vylepšení, nezastavujeme se… a rádi půjdeme po této 
cestě společně s Vámi.

Pavel Doležal
spolumajitel a předseda dozorčí rady
AVANT investiční společnost, a.s.
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Vážení čtenáři,

velmi si vážím toho, že mám příležitost se přidat do stabilního, tvůrčího a progresivního týmu. 
V investiční společnosti AVANT jsou lidé, které práce baví a vidí v ní smysl. AVANT je již několik let 
lídrem v oblasti fondů kvalifikovaných investorů v České republice a jsem přesvědčen, že největší 
potenciál je ještě stále před námi. Investiční fondy dávají smysl jako nástroj pro své zakladatele, 
investory, ale také pro českou ekonomiku. Umožňují koncentrovat domácí kapitál a investovat 
jej do rozvojových projektů, a tak zvyšovat pružnost ekonomiky, což je obzvláště důležité v době 
rekonvalescence z covidové krize. Těším se, že i nadále budeme v AVANTu mířit společně vpřed 
a vzhůru.

Vladimír Bezděk 
předseda představenstva 
AVANT investiční společnost, a.s.
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Česká investiční společnost založená v roce 2007

Největší správce fondů kvalifikovaných investorů v České republice

Leader v inovativních řešeních fondových struktur

Nejrychleji rostoucí investiční společnost v České republice

Zkušený tým odborníků s dlouholetou praxí v sektoru finančních institucí

Investiční společnost regulovaná a kontrolovaná Českou národní bankou

Správa investičních fondů

Poradenství a restrukturalizace

Fund-raising 

Administrace investičních fondů a investičních společností

Zaměření společnosti

Kdo je AVANT

Vytváříme prostředí pro investory, kterým 
záleží na tom, jakou stopu jejich investice 
zanechá.



AUM (OBJEM MAJETKU VE SPRÁVĚ):
42 miliard Kč

POČET OBHOSPODAŘOVANÝCH FONDŮ:
85 investičních fondů kvalifikovaných investorů

ZAMĚŘENÍ AKTIV:
nemovitosti, majetkové účasti / podíly a úvěry / pohledávky, ochranné známky, průmyslové technologie, 
dluhopisy, mince, obnovitelné zdroje

ZPŮSOB SPRÁVY:
Úzce spolupracujeme se zakladateli fondů, kteří jsou našimi partnery a hlavními iniciačními investory
do fondů.

SPRÁVA INVESTIČNÍCH FONDŮ
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AVANT je Váš
kvalifikovaný průvodce
ve světě bezpečnějšího investování



FKI je efektivní, transparentní a kontrolovaný nástroj pro spolupráci menšího i většího množství 
investorů sdílejících určitý investiční cíl.

FKI lze využít také k centralizovanému řízení portfolia aktiv nebo k získání finančních zdrojů na 
další rozvoj podnikání klienta bez toho, aby bylo případně negativně ovlivněno spolurozhodováním 
samotné podnikání klienta.

Ekonomickou výhodu jistě představuje zvýhodněné zdanění fondů (korporátní daň 5 % ze 
zisku oproti standardním 19 % + daň z příjmů fyzických osob, 0 % při odkupu po 3 letech oproti 
standardním 15 % u dividend).

Možnosti zaměření a limitů investic FKI jsou velmi široké (cenné papíry, nemovitosti, obnovitelné 
zdroje, pohledávky, půjčky, ochranné známky, umělecké předměty atd.).

Ve srovnání se strukturami mezinárodního daňového plánování jsou přednostmi FKI nižší 
daňová a právní rizika, průhlednější a jednodušší správa a odpadající obtíže s repatriací zisků 
a kolizemi právních řádů.

Statut FKI definuje podmínky pro investice i vztahy mezi akcionáři, proto omezuje kontrolními 
mechanismy rizikovost investic a činnost managementu fondu.

Vyhodnocení přínosů FKI a vytvoření návrhu struktury aktiv

Poradenství a spolupráce při založení fondu

Řízení investičních procesů a rizik

Komunikace s depozitářem

Vedení finančního účetnictví

Stanovení vlastního kapitálu fondu
a hodnoty podílového listu či akcie

Compliance

Interní audit

Výkaznictví a komunikace s orgánem
dohledu (ČNB)

Proč fondy
kvalifikovaných
investorů (FKI)?

Služby související se založením, 
správou a administrací
investičních fondů
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Prostřednictvím struktury fondu kvalifikovaných investorů získáváme finanční prostředky pro 
realizaci projektů, rozvoj firem, posílení kapitálu či management buy-out.

Nejčastější právní formou fondu je akciová společnost s proměnným základním kapitálem 
(SICAV), která umožňuje, aby zakladatel (a iniciační investor) fondu měl pod kontrolou hlasovací 
práva – ovládání fondu, na druhou stranu externím investorům poskytuje ochranu nakládání 
s majetkem fondu a právo na zisk a odkup akcií.

Díky konstrukci více druhů investičních akcií lze definovat rozdílné distribuční mechanismy 
rozdělení výnosu fondu tak, aby přednostní podíl na zisku fondu náležel externím investorům 
(prioritní investiční akcie), nicméně vyšší podíl na zisku nad určitý benchmark poskytoval 
motivaci pro zakladatele (výkonnostní investiční akcie).

Investory do fondů získáváme nejen vlastními kontakty a ze současného portfolia klientů, ale 
také přes smluvní síť investičních zprostředkovatelů, obchodníků s cennými papíry a bank.

FUND-RAISING

Jsme mostem
mezi lidmi, kteří mají peníze,
a lidmi, kteří mají nápady i peníze.
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„Neptejte se, kolik vyděláte, když ceny nemovitostí rostou!” Produkt AVANT Flex umožňuje investorům vytvořit si 
vlastní portfolio různých investičních fondů v celkové 

hodnotě již od 1 mil. Kč

NemoMix - fond fondů

zemědělská
půda a lesy

výstavba
nových bytů

komerční
nemovitosti

nájemní
domy a byty

logistické
a průmyslové

areály

...ptejte se, co se stane, když se trh nemovitostí propadne.

NemoMix zastřešuje více než 20 nemovitostních fondů, tím vytváří bezpečné
a diverzifikované portfolio nemovitostních aktiv.
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Podle § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, se může stát 
akcionářem či podílníkem fondu kvalifikovaných investorů jen osoba jejíž výše splaceného vkladu nebo splacené 
investice odpovídá alespoň 1.000.000 Kč, a to buď do jednoho fondu či do fondů obhospodařovaných stejným 
obhospodařovatelem.

AVANT investiční společnost, a.s. obhospodařuje celkem 85 investičních fondů, nabízí tak nejširší portfolio 
investičních fondů v České republice. Z tohoto počtu investičních fondů si investoři mohou vybrat zcela odlišné 
typy aktiv z pohledu výnosu, rizika, časového horizontu … a vytvořit si flexibilně vlastní portfolio, a to na základě 
jednoho pokynu.

Pokud investor s disponibilními zdroji ve výši 1 mil. Kč zvažuje investici do fondu kvalifikovaných investorů, musí 
se standardně rozhodnout jen pro jeden investiční fond, což významně zvyšuje nároky na jeho rozhodování, 
ale zejména jeho riziko. Díky produktu AVANT Flex může diverzifikovat riziko investicí do více investičních 
fondů, podílet se na výnosech rozdílných business příběhů, být zapojen do více investičních aktivit. Lépe to tak 
odpovídá jeho finančnímu zázemí, investičním cílům a odborným znalostem.

Klient tak může kvalifikovaně investovat do 1 z prezentovaných fondů, nebo flexibilně do všech zároveň.



ADMINISTRACE FONDŮ

Chcete využívat řady výhod, které fondy kvalifikovaných investorů nabízí, bez starosti s jejich komplikovanou 
regulací a bez rizik neplnění specifických povinností? Svěřte administraci fondu do našich rukou a my Vám 
výhodně zajistíme kompletní servis.
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Služby

Řízení rizik

Komunikace s ČNB

Komunikace
s depozitářem

Vnitřní audit
a compliance

Stanovení NAV fondu

Vedení účetnictví

Corporate Actions

Činnosti

Kontrola investičních
limitů

Plnění informačních povinností

Informování depozitáře
o transakcích

Výkon vnitřního auditu
Příprava zpráv vnitřního auditora

Výpočet vlastního kapitálu

Vedení účetních knih 

Příprava a realizace
valných hromad

Analýza ekonomické
výhodnosti

Součinnost při dohledu

Součinnost při
kontrolách

Kontrola interních procesů
Sledování legislativy

Informování akcionářů
a podílníků

Sestavování účetních
závěrek a zpráv

Vydávání a evidence akcií
a podílových listů

Rádi Vám pomůžeme
s plněním zákonných povinností
při řízení Vašeho fondu. 
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AVANT Vám profesionálně,
efektivně a úspěšně

poradí před samotným založením investičního fondu;

vyhodnotí investiční záměr či stávající portfolio;

navrhne strukturu fondu kvalifikovaných investorů včetně analýzy přínosů a nákladů;

připraví kompletní podklady pro založení investičního fondu;

zpracuje žádost o zápis či povolení ČNB;

zajistí nabídku od depozitářů fondů a bank na vedení účtů;

nabídne možnosti financování a dalšího zhodnocování majetku fondu;

doporučí kvalitního a nezávislého auditora, oceňovatele, daňového a právního poradce;

najde řešení na všechny možné problémové situace s investičním fondem;

poskytne poradenství pro restrukturalizaci aktiv do FKI;

pomůže koordinovat komplexnější restrukturalizace se zapojením externích partnerů 
a jejich know-how.

PORADENSTVÍ - AVANT ADVISORY 

Základem našeho úspěchu jsou dlouhodobé 
dobré vztahy s investory, osobní přístup 
a snaha hledat řešení přímo na míru 
charakteru jejich aktiv.
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Partner AVANT

Advokát

Auditor

Banka

Daňový poradce

Investiční zprostředkovatel

Obchodník s cennými papíry

Oblast spolupráce s AVANT

Právní poradenství při přeměnách a investicích (transakcích)

Audit investičních fondů (roční, při přeměnách) 

Depozitářská kontrola investičních fondů 
Financování investic investičních fondů a jejich projektových společností
Zprostředkování investic do otevřených investičních fondů

Daňové poradenství (daňová přiznání, při přeměnách, investicích)

Zprostředkování investic do otevřených investičních fondů

Obchodování s cennými papíry na účet investičních fondů
Tvůrce trhu pro kotované investiční fondy
Zprostředkování investic do otevřených investičních fondů

SPOLUPRÁCE - AVANT ADVISORY 

Staňte se našimi partnery
v následujících oblastech

Máte již zkušenosti s investičními fondy 
a hledáte lepší, efektivnější a kvalitnější 
služby, AVANT je Vám a Vašim klientům 
rád poskytne.



Pomáháme

Dobrý anděl Hudba pomáhá

Cílem nadačního systému DOBRÝ ANDĚL je, aby 
rodiny nemocných dostávaly pravidelnou měsíční 
finanční pomoc. Tímto způsobem umožníme 
a pomůžeme navýšit měsíční příjem rodin s dětmi, 
které přivedla těžká nemoc do finanční tísně.

Nezisková organizace, která pomocí benefičních 
koncertů ve východních Čechách získává finance 
pro podporu rodin s postiženým dítětem (dětmi). 
Finančním darem umožníme zakoupit pomůcky, 
služby (rehabilitaci), které dětem pomohou lépe 
zvládat jejich handicap.

www.dobryandel.cz www.zdravotniklaun.czwww.hudbapomaha.cz www.smetanovalitomysl.cz

Zdravotní klaun Smetanova Litomyšl

Nezisková organizace s národní a mezinárodní 
působností, která přináší humor a radost hospitali-
zovaným dětem, geriatrickým pacientům a dalším 
potřebným v oblasti zdravotnictví, a to prostřed-
nictvím speciálně vyškolených Zdravotních klaunů 
a souvisejících projektů. Finančním darem přispí-
váme ke zlepšení jejich psychického i celkového 
zdravotního stavu.

Stříbrné mecenášství renomovaného festivalu 
Smetanova Litomyšl. Smetanova Litomyšl je dru-
hým nejstarším hudebním festivalem v České 
republice, zároveň patří k největším pravidel-
ným festivalům klasické hudby u nás, proto díky 
mecenášství pomáháme zvyšovat jeho kvalitu.
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Milníky O společnosti
AVANT získává licenci České národní banky (ČNB) k činnosti investiční společnosti.

Pavel Doležal se stává výkonným ředitelem společnosti.

AVANT se stává druhou největší investiční společností na trhu FKI.

AVANT zakládá první SICAV v České republice.

AVANT kotuje první investiční fond na Burze cenných papírů Praha.

AVANT se stává leaderem trhu investičních společností FKI a stává se nejrychleji 
rostoucí společností na trhu FKI z pohledu tržního podílu nových fondů nad 33 %.

Pavel Doležal se stává jediným vlastníkem společnosti.

AVANT zakládá novou pobočku v Brně.

Portfolio AVANT dosáhlo 100 investičních fondů a podfondů. 

AVANT založil rekordní počet FKI a objem majetku dosáhl 50 mld. Kč.

Vstup významného strategického partnera RN Solutions a.s.

NÁZEV SPOLEČNOSTI

IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO

ZÁPIS V REJSTŘÍKU

SÍDLO

ZÁKLADNÍ KAPITÁL

AUDITOR

PŘEDMĚT ČINNOSTI

ČLENSTVÍ V ASOCIACÍCH

PŘEDSTAVENSTVO

DOZORČÍ RADA

AVANT investiční společnost, a.s.

27590241

Zapsaná u rejstříkového soudu v Praze pod spisovou značkou B 11040

Praha 8 - Karlín, Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 186 00

5 000 000 Kč

ADL Audit s.r.o.

Obhospodařování a administrace investičních fondů kvalifikovaných 
investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech 
a investičních fondech (ZISIF).

AKAT ČR

Ing. Vladimír Bezděk, M.A. - předseda 
Ing. Pavel Hoffman - místopředseda 
Ing. Jaromír Kohout, MBA – místopředseda 
JUDr. Petr Krátký - místopředseda 
Mgr. Robert Robek - místopředseda 
Bc. Pavel Bříza - člen 
Ing. Martin Sekot - člen 
Ing. Zdeněk Synek – člen

Mgr. Ing. Pavel Doležal, LL.M. - předseda
Jan Svoboda, MBA, MSc. - člen
Ing. Marek Unčovský - člen

22 2323



Kontakt

PRAHA

CITY TOWER
Hvězdova 1716/2b

140 78 Praha 4 - Pankrác

+420 267 997 795

BRNO

Administrativní centrum Platinium
Veveří 3163/111

616 00 Brno – Žabovřesky

+420 267 997 795

www.avantfunds.cz


