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Politika výkonu hlasovacích práv a dalšího zapojení společnosti 
 J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. 

 

1. SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A POJMŮ ÚČEL 

 
  

Emitent 
Právnická osoba se sídlem v členském státě Evropské unie vydávající akcie nebo obdobné cenné papíry představujících podíl 
na emitentovi jsou-li přijaté k obchodování na evropském regulovaném trhu. 

Fond 
 
investiční fond, který obhospodařuje Společnost 

Společnost 
J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s., IČ: 476 72 684, se sídlem Sokolovská 700/113a, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. značka B 5850 
 

ZISIF 
zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění 
 

  
ZPKT zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění 

 

2. POLITIKA ZAPOJENÍ 
 
Politika výkonu hlasovacích práv a dalšího zapojení společnosti J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, a.s. (dále jen „politika zapojení“) upravuje zásady, 
které Společnost uplatňuje pro výkon hlasovacích práv spojených s akciemi nebo obdobnými cennými papíry představujícími podíl na Emitentovi 
(dále jen „účastnické cenné papíry“), které jsou součástí majetku obhospodařovaných Fondů, tak aby tato práva byla vykonávaná výlučně ve 
prospěch dotčených Fondů a aby bylo předcházeno případným střetům zájmů. Výkonem hlasovacích práv týkajících se účastnických cenných 
papírů musí být vždy dávána přednost zájmům Fondu, a to i před zájmy Společnosti nebo skupiny J&T, jejíž je Společnost součástí. Tato politika 
zapojení se uplatňuje ve vztahu k Emitentům, kterých významný podíl účastnických cenných papírů se nachází v majetku dotčených Fondů.  
Tato politika zapojení je uveřejněna v českém jazyce na internetových stránkách Společnosti www.jtis.cz. Na žádost je investorům poskytnuta 
bezplatně v elektronické nebo listinné podobě v sídle Společnosti.  
Politika zapojení byla vypracována ke dni 21. 12. 2022.  

 
POLITIKA ZAPOJENÍ OBSAHUJE NÍŽE UVEDENÉ INFORMACE 

2.1. Způsob, jakým investiční strategie Společnosti upravuje zapojení akcionářů, jejichž účastnické cenné papíry obhospodařuje, ve vztahu k 
Emitentovi  

Společnost zajišťuje soulad výkonu hlasovacích práv s investičními cíli či způsobem investování Fondů, což se projevuje především v investicích 
do Emitentů, kteří mají dobré hospodářské výsledky, mají funkční systém řízení a správy a o nichž Společnost disponuje dostatkem relevantních 
informací k posouzení významných rizik spojených se zamýšlenou investicí. V rámci činnosti obhospodařování Fondů Společnost pravidelně 
sleduje finanční situaci Emitenta, monitoruje korporátní akce a valné hromady Emitenta. 

2.2. Způsob, jakým Společnost sleduje významné záležitosti týkající se Emitenta 

Společnost při obhospodařování Fondů průběžně sleduje významné záležitosti týkající se účastnických cenných papírů představující podíl na 
Emitentovi, které jsou součástí majetku obhospodařovaných Fondů. 
Společnost sleduje strategii činnosti Emitenta, finanční a nefinanční klíčové ukazovatele výkonnosti, rizika, kterým je Emitent vystaven, 
kapitálovou strukturu Emitenta, sociální a environmentální dopady činností Emitenta a způsob, jakým je Emitent řízen a spravován a další 
významné události spojené s Emitentem. Sledování významných událostí zajišťuje portfoliomanažer dotčeného Fondu, investiční výbor 
Společnosti, Odbor provozní Společnosti, případně jsou další informace poskytnuty custodianem Fondu. Společnost využívá různé informační 
zdroje, zejména webové stránky Emitenta, výroční zprávy a jiné informace průběžně zveřejňované Emitentem, analýzy třetích stran, finanční 
internetový portál, který se zabývá šířením informací vztahujících se ke kapitálovému trhu, Bloomberg, denní tisk a veřejné internetové zdroje. 

2.3. Způsob komunikace Společnosti s Emitentem  

Společnost s Emitentem komunikuje různými komunikačními kanály, v závislosti na obsahu, rozsahu a důležitosti komunikace, která probíhá 
zejména prostřednictvím elektronické pošty, telefonicky, poštou nebo osobně během setkání se zástupci Emitenta. Společnost pravidelně 
monitoruje oficiální webové stránky Emitenta, na kterých jsou zveřejňovány povinně uveřejňované informace 
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2.4. Způsob výkonu hlasovacích práv nebo jiných práv spojených s účastnickým cenným papírem 

Společnost vykonává hlasovací práva týkající se účastnických cenných papírů představujících podíl na Emitentovi, které jsou součástí majetku 
obhospodařovaných Fondů, buď zástupci Společnosti přímo nebo prostřednictvím pověřených osob, případně custodiana Fondu, s přihlédnutím 
na vliv na vlastněný podíl, dále na konkrétní typ korporátní akce, obsahu akce, možnosti ovlivnění, vynaložených nákladů apod.     

Společnost se před uskutečněním výkonu hlasovacích práv detailně obeznámí s předmětem hlasování a možnými dopady na investiční cíle a/nebo 
způsob investování daného Fondu a dále následuje instrukce zejména ve smyslu zajištění výkonu hlasovacích práv v souladu s investičními cíli či 
způsobem investování daného Fondu. Konkrétní způsob výkonu hlasovacích práv reflektuje program valné hromady Emitenta a zohledňuje, aby 
jeho realizace nevedla k rozhodnutí, v jehož důsledku může dojít k podstatné změně u Emitenta. Každý výkon hlasovacích práv je prováděn v 
souladu s touto politikou zapojení, a v souladu s pravidly o předcházení střetu zájmů. 

Společnost si vyhrazuje právo se neúčastnit valné hromady Emitenta v odůvodněných případech, zejména v případě minimálního podílu na 
hlasovacích právech, program jednání valné hromady se týká nevýznamných záležitostí, jež nemají přímý dopad na ohrožení práv investorů 
Fondu, v jehož majetku jsou účastnické cenné papíry představující podíl na hlasovacích právech Emitenta. 

2.5. Způsob spolupráce s ostatními akcionáři na výkonu hlasovacích práv a dalším zapojení ve vztahu k Emitentovi 

Společnost obvykle při výkonu hlasovacích práv nespolupracuje s ostatními akcionáři Emitenta. Není to vyloučeno, pokud Společnost posoudí v 
konkrétních případech, že by byl společný přístup vyhodnocen v zájmu dotčeného Fondu, v jehož majetku se nachází účastnické cenné papíry 
představující podíl na Emitentovi. 

2.6. Způsob komunikace s relevantními zúčastněnými stranami 

Společnost obvykle při výkonu hlasovacích práv nekomunikuje s jinými relevantními zúčastněnými stranami. Není to vyloučeno, pokud Společnost 
posoudí v konkrétních případech, že by byl společný přístup vyhodnocen v zájmu dotčeného Fondu, v jehož majetku se nachází účastnické cenné 
papíry představující podíl na Emitentovi. 

2.7. Postup při řešení skutečných nebo potenciálních střetů zájmů v souvislosti se zapojením Společnosti ve vztahu k Emitentovi  

Společnost má implementovány pravidla pro identifikaci a řízení zájmů a jejich předcházení. V rámci návrhu strategie při výkonu hlasovacích práv 
dbá Společnost na předcházení nebo řízení případných střetů zájmů, které mohou vzniknout z výkonu hlasovacích práv. V situaci, kdy hrozí 
skutečný střet zájmů při výkonu hlasovacích práv, jsou bezodkladně přijata opatření, která tento střet řeší a Společnost postupuje přiměřeně 
podle vnitřního předpisu upravujícího střet zájmů.  

V případě, že by hrozil nebo nastal potenciální střet zájmů v souvislosti s výkonem hlasovacích práv, Společnost bude tato práva vykonávat 
výlučně ve prospěch dotčeného Fondu a tímto pro investory dotčeného Fondu. 

 

3. ZPRÁVA O POLITICE VÝKONU HLASOVACÍH PRÁV 

Společnost každoročně vyhotoví zprávu o provádění politiky zapojení ve smyslu § 127g ZPKT ve vztahu k Emitentovi a uveřejní jí na svých 
internetových stránkách. 

Zpráva obsahuje: 

a) popis, jakým byla politika zapojení prováděna, 

b) obecnou strategii pro hlasování, 

c) informace o tom, jak Společnost hlasovala na valné hromadě Emitenta, jestliže je toto hlasování významné vzhledem k předmětu hlasování 
nebo velikosti podílu na Emitentovi, 

d) vysvětlení hlasování Společnosti na valné hromadě Emitenta, ledaže hlasování nemá podstatný dopad na činnost Emitenta nebo podíl na 
Emitentovi je zanedbatelný, a  

e) informace o využívání služeb poradců pro hlasování. 

 

 

 

Představenstvo J&T INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, a.s. 

 


