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PRAVIDLA PRO VÝKON HLASOVACÍCH PRÁV 
verze 3, platnost od 1. 7. 2021 

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Společnost ČSOB Asset Management, a.s., investiční společnost (dále 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.  

 

Společnost patří do finanční skupiny KBC a jako její člen přijala a uplatňuje společné zásady jednat 

čestně, poctivě, odborně a v souladu s nejlepšími zájmu obhospodařovaných fondů.  

 

Pravidla pro výkon hlasovacích práv v souvislosti s obhospodařováním portfolií klientů jsou vypracována 

v souladu s právním řádem České republiky a právními předpisy EU. Tato pravidla jsou k dispozici 

na požádání v sídle Společnosti nebo na jejích webových stránkách www.csobam.cz/dokumenty. 

 

Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv tato pravidla pozměnit či doplnit.  

 

 

2. ZÁSADY VÝKONU HLASOVACÍCH PRÁV 

Společnost jako člen skupiny KBC Asset Management společně se skupinou vyhodnocuje koncentraci 

akcií nebo obdobných cenných papírů držených v portfoliích fondů a představujících podíl na konkrétním 

emitentovi a řídí výkon hlasovacích práv společně s ostatními členy této skupiny, a to dle Politiky výkonu 

hlasovacích práv a dalšího zapojení skupiny KBC Asset Management (dále jen „politika zapojení“). 

Skupina KBC Asset Management na internetové stránce uveřejňuje popis, jakým byla politika zapojení 

prováděna (vč. dalších informací) a informace o hlasováních (obojí v anglickém jazyce).  

 

Výbor pro řízení tržních rizik Společnosti a příslušný výbor KBC Asset Management skupiny jsou 

odpovědné za to, aby tato práva byla vykonávána výlučně ve prospěch dotčených fondů, tj. aby byl 

zaručen soulad s investičními cíli či způsobem investování. Zároveň dbá na předcházení nebo řízení 

případných střetů zájmů, které mohou vzniknout z výkonu hlasovacích práv. 

 

Pokud o to klient požádá, bude mu zpřístupněn souhrnný popis pravidel a podrobnosti o opatřeních 

přijatých na jejich základě.  

 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Tento dokument Pravidla pro výkon hlasovacích práv je uveřejněn na internetových stránkách 

Společnosti a je klientům k dispozici v tištěné podobě v sídle Společnosti na adrese Radlická 333/150, 

150 57 Praha 5.  

 

Tento dokument byl aktualizován k 1. 7. 2021 a plně nahrazuje předchozí verzi ze dne 1. 1. 2014. 
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