
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUT 

 

 
 

STARTEEPO Invest, investi�ní fond 

s prom�nným základním kapitálem, a.s. 
 

  



 

Ú�EL A HLAVNÍ CÍLE FONDU:  

Fond je fondem kvalifikovaných investor� ve smyslu § 95 Zákona o investi�ních spole�nostech a 
investi�ních fondech. 

Cílem Fondu je zajistit pro investory dosažení dlouhodobé výkonnosti, která nebude p�ímo závislá na 
b�žných souhrnných akciových a dluhopisových indexech. Podstupované riziko bude p�itom obdobné jako 
na ve�ejných akciových trzích. Za tímto ú�elem Fond z�izuje podfondy, které mohou mít odlišné investi�ní 
strategie, tak jak jsou vymezeny v p�íslušných dodatcích Statutu. 

Zájemci o nabytí Investi�ních akcií podfondu poskytne Fond Statut s tím dodatkem, který se váže 
k podfondu, jehož Investi�ní akcie mají být nabyty.  

Podmínky uvedené ve Statutu a Stanovách se pro investory stávají závazným okamžikem podpisu 
smlouvy o úpisu.  

Každý potencionální investor by se m�l p�ed zahájením investice d�kladn� seznámit se Stanovami a 
Statutem, zejména pak s informacemi týkajícími se investi�ní strategie a rizik vyplývajících z investice do 
p�íslušného podfondu.  

  



 

1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

Fond  STARTEEPO Invest, investi�ní fond s prom�nným základním 
kapitálem, a.s. 

Druh obchodní 
spole�nosti  

akciová spole�nost s prom�nným základním kapitálem 

Sídlo  Plynární 1617/10, Holešovice, 170 00, Praha 7 

I� 06587194 

Zápis v OR  Fond je spole�ností zapsanou v obchodním rejst�íku vedeném 
M�stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 22975. 

Datum vzniku  9. listopadu 2017 (den zápisu do obchodního rejst�íku)  

Historické údaje Od data vzniku do 10. 5. 2020 Fond p�sobil v režimu tzv. 
nesamosprávného investi�ního fondu ve smyslu § 9 odst. 1 Zákona o 
investi�ních spole�nostech a investi�ních fondech. Dne 11. 5. 2020 
Fond zahájil �innost jako samosprávný investi�ní fond ve smyslu § 8 
odst. 1 Zákona o investi�ních spole�nostech a investi�ních fondech. 

Zapisovaný základní 
kapitál 

2 000 000,- CZK (dva miliony korun).  

Zapisovaný základní kapitál je dostate�ný z pohledu získání a 
udržování odpovídajících lidských a technických zdroj� Fondu, které 
jsou nezbytné pro �ádné obhospoda�ování podfond�, ve fázi, kdy 
p�íslušné podfondy nedisponují dostate�ným kapitálem získaným od 
investor�. V pozd�jších fázích existence Fondu budou náklady na 
udržování odpovídajících lidských a technických zdroj� financovány 
z odm�ny za obhospoda�ování jednotlivých podfond�. 

Doba, na kterou byl Fond 
založen  

neur�itá  

Vnit�ní struktura  monistický systém  

Internetové stránky 
fondu 

www.starteepo.com 

Administrátor QI Investi�ní spole�nost, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Praha 1, PS� 
110 05, I�: 27911497, zapsaná v obchodním rejst�íku vedeném 
M�stským soudem v Praze v oddílu B, vložka 11985 a v seznamu 
investi�ních spole�ností vedeného �NB. 

Bližší informace o spole�nosti jsou dostupné na internetové stránce 
https://www.conseq.cz/page.asp?page=225 

Obhospoda�ovatel  Fond je samosprávným fondem. 

Obhospoda�ovatel není oprávn�n p�esáhnout rozhodný limit.  

Depozitá� �eskoslovenská obchodní banka, a. s., se sídlem Praha 5, Radlická 
333/150, PS� 150 57, I� 1350, zapsaná v obchodním rejst�íku 
vedeném M�stským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46 

Depozitá� je zapsán do seznamu depozitá�� investi�ních fond� 
vedeného �NB. Bližší informace o spole�nosti jsou dostupné na 
internetové stránce https://www.csob.cz/ 

Distributor Fond nebo jiná osoba, prost�ednictvím které tuto �innosti zajistí 
Administrátor. 



 

Auditor KPMG �eská republika Audit, s.r.o., sídlem Pob�ežní 648/1a, PS� 
18600, Praha 8 I�: 49619187, zapsaná v obchodním rejst�íku 
vedeném M�stským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24185 

Bližší informace o spole�nosti jsou dostupné na internetové stránce 
https://home.kpmg.com/cz/cs/home/sluzby/audit.html 

Orgán dohledu �eská národní banka, Na P�íkop� 28, Praha 1, PS� 115 03, telefon: 
224 411 111, e-mailová adresa: podatelna@cnb.cz,  

Bližší informace o spole�nosti jsou dostupné na internetové stránce  

www.cnb.cz 

Kontaktní místo Místo, kde je v p�ípad� pot�eby možné získat dodate�né informace: 

QI investi�ní spole�nost, a.s. 
Burzovní palác 
Praha 1, Rybná 682/14, PS� 110 05 

V pracovních dnech od 9:00 do 18:00 

Tel: 225 988 222, email: fondy@conseq.cz 

 
 

2 DEFINICE  

Není-li uvedeno jinak, mají pojmy za�ínající velkým písmenem použité v tomto dokumentu 
následující význam:  

Akcie Investi�ní akcie a Zakladatelské akcie  

Investi�ní akcie akcie, které nejsou Zakladatelskými akciemi vydané k p�íslušnému 
podfondu za ú�elem shromážd�ní pen�žních prost�edk�  

Investi�ní spole�nost QI Investi�ní spole�nost, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Praha 1, PS� 
110 05, I� 279 11 497, zapsaná v obchodním rejst�íku vedeném 
M�stským soudem v Praze v oddílu B, vložka 11985 a v seznamu 
investi�ních spole�ností vedeného �NB. 

Bližší informace o spole�nosti jsou dostupné na internetové stránce 
https://www.conseq.cz/page.asp?page=225 

Kvalifikovaný 
investor 

kvalifikovaný investor, tak jak je vymezen v Zákon� o investi�ních 
spole�nostech a investi�ních fondech nebo v jiném ustanovení 
nahrazujícím sou�asné vymezení kvalifikovaného investora 

k datu uve�ejn�ní Statutu je okruh osob spl�ující požadavky na 
kvalifikovaného investora vymezen v § 272 Zákona o investi�ních 
spole�nostech a investi�ních fondech 

Na�ízení vlády na�ízení vlády �. 243/2013 Sb., o investování investi�ních fond� a o 
technikách k jejich obhospoda�ování 

Stanovy stanovy Fondu, dostupné (i) v listinné podob� v sídle Distributora a ve 
sbírce listin, nebo (ii) v elektronické verzi prost�ednictvím dálkového 
p�ístupu do obchodního rejst�íku (www.justice.cz)  

Statut tento statut, a to v�etn� všech jeho dodatk�, není-li uvedeno jinak, 
dostupný (i) v listinné podob� v sídle Distributora, nebo (ii) 
v elektronické verzi na webových stránkách Fondu 

Zakladatelské akcie akcie, které upsali zakladatelé Fondu  



 

Zákon o podnikání 
na kapitálovém trhu 

zákon �. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis� 

Zákonem o 
investi�ních 
spole�nostech a 
investi�ních fondech 

zákon �. 240/2013 Sb., o investi�ních spole�nostech a investi�ních 
fondech, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 

ZOK zákon �. 90/2012 Sb., o obchodních spole�nostech a družstvech (zákon 
o obchodních korporacích), ve zn�ní pozd�jších p�edpis� 

  



 

3 ORGÁNY FONDU  

P�edstavenstvo  František Bostl, nar. 19. 9. 1991, s bydlišt�m Nad mlýnem 157, Královice, 
104 00 Praha 10. 

Dušan Jil�ík, dat. nar. 15. listopadu 1979, s bydlišt�m Obchodní 739, 691 
03 Rakvice. 

Dozor�í rada   Daniel Bostl, dat. nar. 8. �ervence 1997, s bydlišt�m t�ída P�átelství 2002, 
Bud�jovické P�edm�stí, 397 01 Písek. 

Valná hromada  Pravomoc valné hromady a oprávn�ní jednotlivých akcioná�� je vymezena 
ve Stanovách. 

Další výbory Výbory, zejména investi�ní výbor p�íslušného podfondu, mohou být 
z�ízeny na základ� rozhodnutí statutárního orgánu.  

  

4 AKCIE  

4.1 Spole�nost vydává dva druhy akcií: Zakladatelské akcie a Investi�ní akcie.  

Zakladatelské akcie 

4.2 Zakladatelské akcie p�edstavují stejný podíl na zapisovaném základním kapitálu Fondu. Zapisovaný 
základní kapitál Fondu je rozvržen na 1000 kus� Zakladatelských akcií. Práva a povinnosti spojená 
se Zakladatelskými akciemi jsou blíže uvedeny ve Stanovách. 

Investi�ní akcie  

4.3 Investi�ní akcie jsou vydávány k p�íslušnému podfondu a p�edstavují stejné podíly na fondovém 
kapitálu p�íslušného podfondu, �ímž se rozumí hodnota majetku zahrnutá do p�íslušného podfondu, 
snížená o hodnotu dluh� zahrnutých do tohoto podfondu.  

4.4 Investi�ní akcie jsou kusové akcie, tj. bez jmenovité hodnoty, zn�jící na jméno akcioná�e, vydané 
v zaknihované podob�.  

4.5 S Investi�ními akciemi je spojeno právo týkající se podílu na zisku z hospoda�ení p�íslušného 
podfondu a na likvida�ním z�statku p�i zániku tohoto podfondu.  

4.6 S Investi�ní akcií je spojeno právo na její odkoupení na žádost jejího vlastníka na ú�et p�íslušného 
podfondu. Investi�ní akcie odkoupením zanikají. 

4.7 Vlastníci investi�ních akcií mají právo hlasovat na valné hromad� v p�ípadech, kdy tak ur�ují právní 
p�edpisy, Stanovy nebo dodatek Statutu vztahující se k ur�itému podfondu.  

Obecná ustanovení 

4.8 Další práva spojená s Akciemi jsou ur�eny ve Stanovách a dodatku p�íslušného podfondu.  

  



 

5 PODFONDY  

5.1 Podfond je ú�etn� a majetkov� odd�lená �ást jm�ní Fondu vytvo�ená v souladu se Stanovami.  

5.2 O vytvo�ení podfondu rozhodne statutární orgán Fondu, který zárove� ur�í investi�ní strategii 
podfondu a další pravidla pro fungování podfondu ve Statutu a jeho Dodatku a zajistí zápis podfondu 
do seznamu vedeného �eskou národní bankou. 

5.3 Fond zahrnuje do podfondu (podfond�) majetek a dluhy ze své investi�ní �innosti.   

5.4 Ke spln�ní �i uspokojení pohledávky v��itele nebo akcioná�e za Fondem, vzniklé v souvislosti 
s vytvo�ením podfondu, pln�ním jeho investi�ní strategie nebo jeho zrušením, lze použít pouze 
majetek v tomto podfondu. Náklady vztahující se ke konkrétnímu podfondu jsou hrazeny z majetku 
tohoto podfondu. Náklady vztahující se k více podfond�m jsou hrazeny z majetku t�chto podfond� 
pom�rn� dle objemu fondového kapitálu jednotlivých podfond�. 

5.5 Ozna�ení podfondu musí obsahovat p�ízna�ný prvek obchodní firmy Fondu a slovo „podfond“, 
pop�ípad� jinak vyjád�it jeho vlastnost podfondu; 

5.6 Konkrétní údaje o jednotlivých podfondech jsou uvedeny v p�íslušných dodatcích k tomuto Statutu.  

 

6 ADMINISTRÁTOR   

6.1 �innost administrátora vyplývá ze Zákona o investi�ních spole�nostech a investi�ních fondech a 
zahrnuje zejména:  

a) vedení ú�etnictví Fondu a podfond�; 

b) oce�ování majetku a dluh� podfondu a stanovování aktuální hodnoty investi�ní akcie 
podfondu; 

c) výkon compliance a interního auditu;  

d) vedení evidence Investi�ních akcií, vedení seznamu akcioná�� a vydávání a odkupování 
Investi�ních akcií; 

e) pln�ní informa�ních a oznamovacích povinností uložených Zákonem o investi�ních 
spole�nostech a investi�ních fondech a jeho provád�cími p�edpisy; 

f) vy�izování dotaz�, reklamací a stížností akcioná�� Fondu; 

g) rozd�lování a vyplácení výnos� z majetku podfondu, jestliže jsou vypláceny; 

h) vyhotovení a aktualizace výro�ní zprávy Fondu a jeho podfondu. 

6.2 Sou�ástí administrace nejsou následující �innosti, jejichž výkon obstarává fond sám nebo jejich 
výkon zajiš�uje Fond nebo Administrátor prost�ednictvím jiné osoby: 

a) výkon jiné �innosti související s hospoda�ením s hodnotami v majetku tohoto fondu, nap�íklad 

� výkon poradenské �innosti týkající se struktury kapitálu, pr�myslové strategie a s tím 
souvisejících otázek osobám, na nichž má Fond majetkovou ú�ast, 

� poskytování služeb týkajících se p�em�n obchodních spole�ností nebo p�evodu 
obchodních závod� osobám, na nichž má Fond majetkovou ú�ast, a 

� údržba jednotlivé v�ci v majetku Fondu; 

b) compliance nad rámec právních p�edpis� upravujících �innost investi�ních fond� (zejména 
Zákon o investi�ních spole�nostech a investi�ních fondech a jej provád�jící p�edpisy). 

 

7 OBHOSPODA�OVATEL 



 

7.1 Obhospoda�ovatelem fondu je Fond. �innost obhospoda�ovatele vyplývá ze Zákona o investi�ních 
spole�nostech a investi�ních fondech a zahrnuje:  

a) správu majetku Fondu, resp. jednotlivých podfond�, v�etn� investování na ú�et Fondu, resp. 
podfond�, 

b) �ízení rizik spojených s investováním. 

 

8 PODMÍNKY POV��ENÍ VÝKONEM �INNOSTÍ 

8.1 V rámci obhospoda�ování nebo administrace je možné pov��it jiného výkonem jednotlivých �inností 
spo�ívající v obhospoda�ování nebo administraci, a to za podmínek stanovených Zákonem o 
investi�ních spole�nostech a investi�ních fondech a Statutem. Konkrétní podmínky pov��ení 
upravuje smlouva mezi Investi�ní spole�ností a / nebo Fondem a pov��eným. 

8.2 Pov��ená osoba je oprávn�na pov��it jiného výkonem jednotlivé �innosti jí sv��ené, a to za 
podmínek stanovených Zákonem o investi�ních spole�nostech a investi�ních fondech a Statutu. 
Konkrétní podmínky pov��ení upravuje smlouva mezi Investi�ní spole�ností, Fondem a pov��eným. 

8.3 Fond pov��il jiného výkonem následujících �inností: 

a) �ízení rizik, 

b) compliance a interní audit související s obhospoda�ováním, 

c) komunikace s �NB a pln�ní informa�ních a oznamovacích povinností Fondu v��i �NB a 
ostatní s tím bezprost�edn� související �innosti, 

d) komunikace s Depozitá�em, p�íprava podklad� a zajišt�ní pln�ní požadavk� Depozitá�e, 

e) nastavení metodických postup� a výkon �innosti kontaktní osoby ve smyslu AML zákona, 

f) evidence o obchodech uskute�n�ných na ú�et podfond� týkající se investi�ních nástroj�, 

g) správa informa�ních technologií. 

8.4 Další �inností v rámci administrace nebo obhospoda�ování Fondu, kterou jsou Fondem nebo 
Investi�ní spole�nost pov��ovány t�etí osoby ad hoc, je zejména právní a transak�ní poradenství a 
nabízení investi�ních akcií vydávaných podfondy. Externí právní a jiní poradci jsou vybíráni v 
souladu s požadavky odborné pé�e pro konkrétní v�c. Externí distributo�i musí spl�ovat podmínky 
stanovené právními p�edpisy. 

 
9 DEPOZITÁ�  

9.1 �innosti Depozitá�e vyplývají ze Zákona o investi�ních spole�nostech a investi�ních fondech a jsou 
dále specifikovány v depozitá�ské smlouv� uzav�ené mezi Fondem a Depozitá�em. Depozitá� 
zejména:  

a) má v opatrování zastupitelné investi�ní nástroje v majetku podfondu, jejich evidováním 
na vlastnickém ú�tu, který Depozitá� vede pro podfond v p�íslušné evidenci nebo jej pro 
podfond z�ídí u Centrálního depozitá�e cenných papír�, a.s., nebo srovnatelného 
subjektu podle práva cizího státu, 

b) má fyzicky v úschov� majetek podfondu, jehož povaha to umož�uje, 

c) z�izuje a vede sám nebo z�izuje za podmínek stanovených Zákonem o investi�ních 
spole�nostech a investi�ních fondech u jiné osoby pen�žní ú�ty na jméno podfondu ve 
prosp�ch Fondu, na které ukládá veškeré pen�žní prost�edky Fondu, a kontroluje 
pohyb pen�žních prost�edk� náležejících do majetku p�íslušného podfondu na t�chto 
ú�tech, 



d) zajiš ť uje evidenci o majetku podfondu, jehož  povaha to umož ňuje,

kontroluje, zda v souladu se Zákonem o investič ní ch společ nostech a investič ní ch
fondech, Statutem a ujednání mi depozitářské  smlouvy:

i) by|y vydávány a odkupovány lnvestič ní  akcie,

ii) byla vypoč í távána aktuá]ní  hodnota lnvestič ní  akcie,

iii) byloceňován majetek a dluhy podfondu,

iv) byla vyplácena protiplnění z obchodů  s majetkem podfondu v obvyklých lhů tách,

v) jsou použ í vány uýnosy plynoucí  pro podfond.

e)

9,2 Depozitář odpoví dá za opatrování  investič ní ch nástrojů  v majetku podfondu, za ú schovu majetku
podfondu a za evidenci tohoto majetku. Odpovědnost Depozitáře není  dotč ena, pověřil-|i Depozitář
jiné ho uýkonem těchto č inností . Odpovědnost Fondu a Administrátora za š kodu vzniklou při
obhospodařování  a administraci podfondu tí m není  dotč ena.

9.3 Vpří padě, ž e Depozitář pověří  jiné ho výkonem některé , zjí m ve vztahu kFondu vykonávaných
č inností , vyrozumí  o tom Fond, ktený zajistí  uvedení  ú dajů  o takové  jiné  osobě ve Statutu.

10

10,1

RozHoDNÉ  PRÁVo, ŘeŠ ení  sPoRŮ A DALŠ í  lNFoRMAcE

Pro řeš ení  sporů  ze smlouvy v souvislosti s investicí  investora do Fondu jsou pří sluš né  soudy Č R,
nestanoví -li pří sluš ný kogentní  právní  předpis jinak. Rozhodné  právo pro smluvní  závazkový vztah
v souvislosti s investicí  investora do Fondu je právní  řád Č R, není -li v pří sluš né  smlouvě uvedeno
jinak.

10.2 Nedí lnou souč ástí  a pří lohou tohoto Statutu jsou dodatky kjednotlivým podfondů m vymezují cí
investič ní  strategii, rizika a pravidla pro vydávání  a odkupování  investič ní ch akcií  vydávaných těmito
podfondy.

10.3 Zmé na Statutu (vč etně změny investič ní  strategie) nepodlé há předchozí mu schválení  Č Ng. rona
vš ak o změnách Statutu informuje Č trtg bez zbyteč né ho odkladu a předkládá jí  nové  ú plné  znění
Statutu. Aktuální  znění  Statutu a jeho změny jsou uveřejňovány na internetouých stránkách Fondu
dostupných na domé ně https://www,starteepo.com.

10.4 Tento Statut mů ž e být poskytnut zájemci o nabytí  investič ní ch akcií  pouze společ ně s pří sluš ným
dodatkem

V Praze dne 10. bť ezna2021

Františ ek Bostl, v,r,
předseda představensfua Fondu

ru



 

UPOZORNĚNÍ PRO POTENCIONÁLNÍ INVESTORY  

Fond nabízí Investiční akcie na základě informací obsažených ve Statutu, Stanovách a dokumentech, na které 
Statut odkazuje. Nikdo není oprávněn poskytnout potencionálním investorům informace a záruky ve vztahu 
k Investičním akciím, které nejsou v těchto dokumentech obsaženy a investor nemůže na základě jiných 
(neautorizovaných) informací a dokumentů činit investiční rozhodnutí. Investiční akcie jsou nabízeny pouze na 
území České republiky, Statut však nepředstavuje obecný nabídkový dokument - na jeho základě mohou být 
Investiční akcie nabízeny pouze Kvalifikovaným investorům, pokud jsou na základě právních předpisů 
oprávněni Investiční akcie upsat.  

V případě jakýchkoliv pochybností o obsahu Statutu se obraťte na svého obchodníka s cennými papíry, advokáta, 
účetního nebo finančního poradce.  

Činnost Obhospodařovatele, Administrátora a Depozitáře podléhá povolení ČNB. Tato povolení ze strany ČNB 
nejsou zárukou návratnosti investice nebo výkonnosti Fondu, nemohou vyloučit možnost porušení právních 
povinností či Statutu Fondem, Investiční společností, Administrátorem a Depozitářem nebo jinou osobou a 
nezaručují, že případná škoda způsobená takovým porušením bude nahrazena.  

Údaje uvedené v tomto Statutu jsou průběžně aktualizovány. Fond sleduje, zda neexistuje či nevzniká potřeba 
aktualizace Statutu. V případě, že úprava Statutu je potřebná, schválí potřebné změny statutární orgán Fondu, 
popř. jiný orgán Fondu, vyplývá-li to ze Statutu nebo Stanov. Statut může být přeložen do více jazyků, v případě 
nesrovnalostí mezi jazykovými verzemi má přednost česká jazyková verze.   

Změna Statutu (včetně změny investiční strategie) nepodléhá předchozímu schválení ČNB. Fond však o změnách 
Statutu informuje ČNB bez zbytečného odkladu a předkládá jí nové úplné znění Statutu. Aktuální znění Statutu a 
jeho změny jsou uveřejňovány na internetových stránkách Fondu dostupných na doméně 
https://www.starteepo.com.  

Zdanění Fondu a akcionářů podléhá daňovým předpisům České republiky, zejména pak zákonu č. 586/1992 Sb., o 
daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Upozorňuje se, že informace o režimu zdanění příjmu jednotlivých 
akcionářů nemusí platit pro každého investora, závisí na osobních poměrech investorů a aplikovatelných daňových 
předpisech. Fond není oprávněn poskytovat daňové poradenství a Fond doporučuje, aby každý investor do 
Investičních akcií ohledně režimu zdanění, který se ho týká, vyhledal profesionální radu (daňového poradce). 

Fond zasílá nejpozději do 4 měsíců po skončení účetního období ČNB výroční zprávu Fondu a uveřejňuje ji na 
internetových stránkách Fondu. Výroční zpráva Fondu je investorům k dispozici též v sídle Fondu a bude jim na 
požádání bez zbytečného odkladu bezplatně zaslána. 

Údaje o podílu majetku, který podléhá zvláštním opatřením v důsledku jeho nízké likvidity, na celkovém majetku 
příslušného podfondu, nových opatřeních přijatých k řízení rizika nedostatečné likvidity příslušného podfondu a 
rizikovém profilu jsou uveřejňovány na internetových stránkách Fondu dostupných na doméně 
https://www.starteepo.com.  

Ochrana osobních údajů 

Fond, Obhospodařovatel, Administrátor a Depozitář a distributoři (Správce) mohou být povinni za účelem plnění 
zákonných povinnost (zejm. AML zákona, Zákona o podnikání na kapitálovém trhu a Zákona o investičních 
společnostech a investičních fondech a ZOK) získat, zpracovat a uchovávat osobní údaje (tj. údaje sloužící k 
jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci investora a osobní údaje umožňující kontakt s investorem – zejm. jméno, 
příjmení, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, tel. číslo a e-mailovou adresu) investorů a potencionálních investorů. 
Údaje jsou zpracovány zejména za účelem (i) zprocesování úpisu a odkupu Investičních akcií, (ii) výplaty 
peněžních plnění, (iii) vedení seznamu akcionářů Fondu, (iv) provádění interních kontrol činnosti Správce ve vztahu 
k plnění povinností dle Statutu a právních předpisů, (v) plnění povinností vyplývajících z AML zákona.  

Osobní údaje jsou zpracovávány automatizovaně i manuálně a mohou být zpřístupněny zaměstnancům Správce, 
zpracovatelům nebo třetím stranám, s nimiž má Správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů a které 
zabezpečují činnosti a služby tvořící součást služeb poskytovaných Správcem. 

Investor/potencionální investor, který má za to, že zpracování osobních údajů je v rozporu s jeho ochranou 
soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na 
účel jejich zpracování, může požádat uvedené osoby o vysvětlení a požadovat odstranění takto vzniklého stavu.  


