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AKTUALIZACE STATUTŮ A SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ FONDŮ J&T BOND CZK A J&T MONEY 
CZK S ÚČINNOSTI ODE DNE 16. LISTOPADU 2022 

 

Ve statutu fondu J&T BOND otevřený podílový fond, došlo k následujícím změnám: 

 změna názvu fondu – místo „J&T BOND smíšený otevřený podílový fond“ na „J&T BOND otevřený podílový 
fond“ 

 doplnění definice dluhopisového fondu dle metodiky AKAT do definic statutu 

 úprava definice „Fond“, „Investiční cenný papír“ 

 vyjmutí definice „Smíšený fond“  

 bod 1.1 – změna názvu fondu místo „J&T BOND smíšený otevřený podílový fond“ na „J&T BOND otevřený 
podílový fond“ 

 bod 1.6 – údaje o schválení znění statutu fondu a jeho účinnosti 

 bod 1.7 – úprava klasifikace fondu dle metodiky AKAT 

 bod 1.11 – popis a důvod změny klasifikace fondu dle závazné metodiky pro členy AKAT ČR 

 bod 2.11 – úprava seznamu obhospodařovaných fondů 

 bod 6.1 – zpřesnění popisu podle dlouhodobého způsobu investování fondu   

 bod 6.7 – úprava označení fondu dle druhu majetkových hodnot, které mohou být do fondu nabyty 

 bod 6.9.1 – zpřesnění druhu majetkové hodnoty, která by mohla být nabyta do fondu 

 bod 6.9.2 – zpřesnění limitů, aby odpovídali změně klasifikace fondu dle metodiky závazné pro členy AKAT 
ČR 

 bod 6.11 – upřesnění v rámci zajištěného financování 

 bod 6.15 – upřesnění, že na účet fondu nelze uzavírat smlouvy o prodeji komodit 

 bod 12.2.3 a 12.2.4 – zpřesnění popisu úplaty za obhospodařování a administraci 

 bod 14 - aktuální údaje o účinnosti fondu  

 

Ve statutu fondu J&T MONEY otevřený podílový fond, došlo k následujícím změnám: 

 doplnění definice dluhopisového fondu dle metodiky AKAT do definic statutu 

 úprava definice „Fond“, „Investiční cenný papír“ 

 vyjmutí definice „Smíšený fond“  

 bod 1.6 – údaje o schválení znění statutu fondu a jeho účinnosti 

 bod 1.7 – úprava klasifikace fondu dle metodiky AKAT 

 bod 1.11 – popis a důvod změny klasifikace fondu dle závazné metodiky pro členy AKAT ČR 

 bod 2.11 – úprava seznamu obhospodařovaných fondů 

 bod 6.1 – zpřesnění popisu podle dlouhodobého způsobu investování fondu   

 bod 6.7 – úprava označení fondu dle druhu majetkových hodnot, které mohou být do fondu nabyty 

 bod 6.9.1 – zpřesnění druhu majetkové hodnoty, která by mohla být nabyta do fondu 

 bod 6.9.2 – zpřesnění limitů, aby odpovídali změně klasifikace fondu dle metodiky závazné pro členy AKAT 
ČR 

 bod 6.15 – upřesnění, že na účet fondu nelze uzavírat smlouvy o prodeji komodit 

 bod 12.2.3 a 12.2.4 – zpřesnění popisu úplaty za obhospodařování a administraci 

 bod 14 - aktuální údaje o účinnosti fondu  

 

Ve sdělení klíčových informací fondu J&T MONEY otevřený podílový fond došlo k následujícím 
změnám: 

 údaj o aktualizaci sdělení klíčových informací 

 úprava klasifikace fondu v sekci „Typ produktu“  

 zpřesnění investičního cíle a způsobu investování dle klasifikace fondu a dlouhodobého způsobu investování 
fondu v sekci „Investiční cíle a způsob investování“ 

 bod 14 - aktuální údaje o účinnosti fondu  
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Ve sdělení klíčových informací fondu J&T BOND otevřený podílový fond došlo k následujícím 
změnám: 

 změna názvu fondu 

 údaj o aktualizaci sdělení klíčových informací 

 úprava klasifikace fondu v sekci „Typ produktu“  

 zpřesnění investičního cíle a způsobu investování dle klasifikace fondu a dlouhodobého způsobu investování 
fondu v sekci „Investiční cíle a způsob investování“ 

 bod 14 - aktuální údaje o účinnosti fondu  

 


