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Úvod 

Čl. 1 

Společnost Fio investiční společnost, a.s., IČO: 06704441, se sídlem V celnici 1028/10, 110 00 Praha 

1 (dále také jen „společnost“), je investiční společností ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., o 

investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a poskytuje služby 

v rozsahu povolení uděleného rozhodnutím České národní banky.  

Tato pravidla týkající se výkonu hlasovacích práv (dále také jen „pravidla“) jsou vypracována 

v souladu s právním řádem České republiky a právními předpisy EU a upravují postup společnosti pro 

výkon hlasovacích práv spojených s účastnickými cennými papíry, které jsou v majetku investičního 

fondu obhospodařovaného společností.  

Základní zásady 

Čl. 2 

Společnost při výkonu hlasovacích práv v osobách, jejichž účastnické cenné papíry jsou v majetku 

některého z investičních fondů obhospodařovaných společností (dále jen „investiční fond“), postupuje 

vždy stejným způsobem pro všechny investiční fondy. Společnost bude vždy vykonávat hlasovací 

práva v nejlepším zájmu dotčeného investičního fondu a jeho podílníků.  

Výkon hlasovacích práv 

Čl. 3 

Každé z rozhodnutí o výkonu hlasovacích práv je přijímáno s ohledem na konkrétní okolnosti případu, 

zejména charakter projednávaných skutečností, náklady na uplatnění hlasovacích práv, důsledky 

rozhodnutí na hodnotu účastnických cenných papíru v majetku investičního fondu, obecně přijímaná 

pravidla příslušného trhu, kde jsou účastnické cenné papíry obchodovány, jakož i zvláštní okolnosti 

spojené s obchodní společností nebo právnickou osobou, jíž se výkon hlasovacích práv týká. Výkon 

hlasovacích práv v konkrétním případě musí být vždy zcela v souladu s investiční strategií příslušného 

investičního fondu, v jehož majetku se účastnické cenné papíry nachází, a v souladu s platnými a 

účinnými právními předpisy a vnitřními předpisy společnosti. Společnost při rozhodování o výkonu 

hlasovacích práv bere v potaz také zvláštní okolnosti spojené s obchodní společností nebo právnickou 

osobou, jíž se výkon hlasovacích práv týká, a dále obecně přijímaná pravidla příslušného trhu, kde 

jsou účastnické cenné papíry obchodovány. 

Rozhodnutí o výkonu hlasovacích práv je v působnosti předsedy představenstva společnosti na 

základě předloženého doporučení ředitele obchodní divize společnosti.  

Výkon hlasovacích práv spojených s účastnickými cennými papíry provádí společnost zejména 

prostřednictvím svých zástupců, na základě vystavených zmocnění k zastupování společnosti, resp. 

dotčeného investičního fondu, na valné hromadě společnosti nebo jiné právnické osoby, o jejíž 

účastnické cenné papíry se jedná.  
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Limit pro výkon hlasovacích práv 

Čl. 4 

Pokud se nejedná o specifické případy, které by vyžadovaly odlišný přístup, společnost realizuje 

výkon hlasovacích práv spojených s účastnickými cennými papíry v majetku investičního fondu, za 

předpokladu, že podíl na hlasovacích právech emitenta přes všechny investiční fondy přesáhne 

hranici 5 %. 

Společnost si dále vyhrazuje právo v odůvodněných případech nerealizovat výkon hlasovacího práva. 

Takovými případy mohou být zejména: 

 program jednání valné hromady se týká nevýznamných záležitostí, jež nemají přímý dopad na 

práva investorů fondu, jehož majetku jsou účastnické cenné papíry součástí; 

 nepřiměřené náklady na účast na valné hromadě. 

Monitoring 

Čl. 5 

Společnost průběžně sleduje a zaznamenává důležité události, které mají spojitost s výkonem 

hlasovacích práv v osobách, jejichž účastnické cenné papíry jsou v majetku investičních fondů.  

Předcházení a řízení střetu zájmů 

Čl. 6 

Společnost dbá na předcházení nebo řízení případných střetů zájmů, které mohou vzniknout z výkonu 

hlasovacích práv v osobách, jejichž účastnické cenné papíry jsou v majetku investičního fondu.  

Závěrečná ustanovení 

Čl. 7 

Tato pravidla jsou podílníkům bezplatně zpřístupněna prostřednictvím internetových stránek 

provozovaných společností na adrese 
www.fiofondy.cz/docs/cs/Fio_investicni_spolecnost_Pravidla_pro_vykon_hlasovacich_prav.pdf. 

Podrobnosti o opatřeních přijatých na základě těchto pravidel budou podílníkům zpřístupněny na 

požádání bezplatně v listinné podobě v sídle společnosti. 

Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv tato pravidla změnit či doplnit. O významných změnách bude 

podílník vhodně vyrozuměn, zejména zveřejněním aktualizovaných pravidel na webových stránkách 

Společnosti a prostřednictvím komunikačního kanálu Banky. 

Tato pravidla pro výkon hlasovacích práv jsou účinná od 23. 10. 2018.  
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