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Obchodní podmínky pro upisování investičních akcií 
(„PUIA“) 

 
I. 

Předmět úpravy 
 

1.1. Tyto obchodní podmínky společnosti BH Securities a.s. se sídlem Na Příkopě 848/6, 110 00 Praha 
1, Česká republika, IČ 60192941 (dále jen „Obchodník“) obsahují zejména ustanovení pro případ, 
že Zákazník Obchodníka upisuje či žádá o zpětný odkup investičních akcií fondů kvalifikovaných 
investorů a zahraničních investičních fondů srovnatelných s fondy kvalifikovaných investorů, 
přičemž pro tyto účely je Zákazník Obchodníka dále v těchto obchodních podmínkách označen za 
Investora (dále jen „Investor“). Ve vztahu k Investorům tvoří tyto obchodní podmínky pro 
upisování investičních akcií nedílnou součást Všeobecných obchodních podmínek Obchodníka. 

 
1.2. Obchodník spolupracuje s obchodními společnostmi: 

AMISTA investiční společnost, a.s.,se sídlem Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ: 186 00, IČO: 
274 37 558, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 10626; 

 
AVANT investiční společnost, a.s., se sídlem Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8, 
IČO: 275 90 241, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 
B, vložka 11040; 

 
Winstor investiční společnost a.s., se sídlem Růžová 948/14, Nové Město, 110 00 Praha 1, 
IČO 083 15 868, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 
B, vložka 24543; a 
 
Versute investiční společnost a.s., se sídlem Legerova 578/70, 120 00 Praha 2, IČO 087 87 
131, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
24994; a 
 

(dále jen všechny jako „IS“) 

IS jsou oprávněny k obhospodařování (tj. k činnosti dle ust. § 11 odst. 1 písm. a) ZISIF) 
investičních fondů kvalifikovaných investorů a zahraničních investičních fondů srovnatelných  
s fondy kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu  
a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání a srovnatelných zahraničních investičních fondů),  
k provádění administrace (tj. k činnosti dle ust. § 11 odst. 1 písm. b) ZISIF) investičních fondů 
kvalifikovaných investorů a zahraničních investičních fondů srovnatelných s fondem 
kvalifikovaných investorů (s výjimkou kvalifikovaných fondů rizikového kapitálu  
a kvalifikovaných fondů sociálního podnikání a srovnatelných zahraničních investičních fondů) a je 
oprávněna přesáhnout rozhodný limit. V rámci spolupráce Obchodníka s IS je Obchodník 
pověřen výkonem části činností týkající se administrace investičních fondů v rozsahu: 

 
a. vedení Navazující evidence; 
b. vyřizování stížností a reklamací Zákazníků - upsaných investorů týkajících  

se Investičních akcií upsaných jménem Obchodníka na účet Zákazníků - upsaných 
investorů; 

c. vedení seznamu upsaných investorů; 
d. výkon činnosti dle § 272 odst. 1 písm. i) bod 2 ZISIF. 

 
1.3. IS v rámci obhospodařování investičního fondu shromažďuje peněžní prostředky nebo penězi 

ocenitelné věci od více kvalifikovaných investorů vydáváním zaknihovaných investičních akcií 
investičních fondů (dále jen „Investiční akcie“) a provádí společné investování shromážděných 
peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných věcí na základě investiční strategie popsané ve 
Statutu ve prospěch vlastníků těchto Investičních akcií, a dále spravuje tento majetek. 
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1.4. Investiční akcie mohou být nabývány pouze povoleným okruhem kvalifikovaných investorů 

splňujících podmínky uvedené v § 272 odst. 1 písm. a) až g) ZISIF. V případě, že Investor nesplní 
podmínky dle předchozí věty, je nutné, aby Investor v souladu s § 272 odst. 1 písm. h) a i) ZISIF 
učinil písemné prohlášení, že je kvalifikovaným investorem a je si vědom rizik spojených s 
investováním do příslušného investičního fondu, resp. jím vydávaných Investičních akcií. Takové 
prohlášení musí být učiněno samostatně, nikoli jako součást Smlouvy. Výše splacené investice do 
příslušného investičního fondu musí odpovídat alespoň částce stanovené právními předpisy. 
Investor musí splňovat podmínky pro vstup investora uvedené ve statutu příslušného investičního 
fondu, a to i vzhledem k příslušné třídě investičních akcií. 

 
II. 

Pojmy 
2.1. Použité pojmy ve vztahu k Investičním akciím mají následující význam: 

 
a) „Aktuální hodnotou Investiční akcie“ se rozumí 

 
- v případě Investiční akcie vydané k SICAV fondu, který nevytváří Podfondy, částka určená jako 
hodnota fondového kapitálu investiční části SICAV fondu dělená počtem Investičních akcií, a to v 
rámci období, pro něž je provedeno ocenění majetku a dluhů SICAV fondu. Fondovým kapitálem 
investiční části SICAV fondu se rozumí hodnota majetku SICAV fondu spojeného s investiční činností 
snížená o hodnotu dluhů SICAV fondu spojených s investiční činností. V případě, že jsou k SICAV 
fondu, který nevytváří Podfondy, vydávány různé třídy Investičních akcií, je výpočet Aktuální hodnoty 
Investiční akcie prováděn samostatně pro každou třídu Investičních akcií; 

 
- v případě Investiční akcie vydané k Podfondu částka určená jako hodnota fondového kapitálu 
Podfondu dělená počtem Investičních akcií tohoto Podfondu, a to v rámci období, pro něž je 
provedeno ocenění majetku a dluhů Podfondu. Fondovým kapitálem Podfondu se rozumí hodnota 
majetku Podfondu snížená o hodnotu dluhů Podfondu. V případě, že jsou k Podfondu vydávány různé 
třídy Investičních akcií, je výpočet Aktuální hodnoty Investiční akcie prováděn samostatně pro každou 
třídu Investičních akcií. 

 
b) „Dnem úpisu Investičních akcií“ se u Investičních akcí rozumí den jejich připsání na Majetkový účet 
na základě Pokynu Investora. 

 
c) „Dnem odkoupení Investičních akcií“ se rozumí den, kdy dojde k odeslání peněžních prostředků 
odpovídajících hodnotě odkupovaných Investičních akcií, které byly odepsány z Majetkového účtu na 
Zákaznický peněžní účet. 

 
d) „Investiční akcií“ se rozumí zaknihovaný cenný papír, který je vydáván k SICAV fondu jako 
takovému nebo k Podfondu, a který představuje podíl na fondovém kapitálu investiční části SICAV 
fondu, resp. Podfondu. S Investiční akcií je spojeno právo týkající se podílu na zisku jen 
z hospodaření z investiční činnosti SICAV fondu, resp. z hospodaření Podfondu, k němuž je vydána, 
a na likvidačním zůstatku investiční části při zániku SICAV fondu, resp. Podfondu, s provedením jeho 
likvidace. S Investiční akcií je spojeno také právo na její odkoupení na žádost Investora na účet 
SICAV fondu, resp. Podfondu, příp. další práva uvedená ve stanovách SICAV fondu a ve Statutu. 
Investiční akcie odkoupením zaniká. Hlasovací právo je s Investiční akcií spojeno jen v případě, že tak 
stanoví stanovy SICAV fondu nebo zákon. Stanoví-li tak stanovy a Statut, mohou SICAV fondy nebo 
Podfondy vydávat různé třídy Investičních akcií, k nimž se mohou vázat různá práva. Hovoří-li tyto 
obchodní podmínky o Investičních akciích, rozumí se jimi také Investiční akcie konkrétní třídy, 
nevyplývá-li z kontextu či jejich povahy něco jiného. 

 
e) „Podfondem“ se rozumí účetně a majetkově oddělená část jmění SICAV fondu. Každý Podfond má 
zpravidla vlastní investiční strategii. Každý Podfond má svůj samostatný statut. 

 
f) „SICAV fondem“ se rozumí investiční fond ve formě akciové společnosti s proměnným základním 
kapitálem. SICAV fond je investičním fondem s právní osobností ve smyslu ust. § 9 odst. 1 ZISIF. 
SICAV fond je oprávněn vytvářet Podfondy. 
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g) „Cenným papírem“ se rozumí Investiční akcie; za Cenný papír se přitom považuje zaknihovaný 
cenný papír dle ust. § 525 a násl. OZ, nevyplývá-li z kontextu něco jiného. 

 

h) „Depozitářem“ se rozumí právnická osoba zapsaná na seznamu vedeném dle ustanovení § 596 
písm. e) ZISIF Českou národní bankou, která je na základě depozitářské smlouvy oprávněna provádět 
činnosti dle § 83 a násl. ZISIF. Touto právnickou osobou je zpravidla banka. 

 
ch) „Fondem“ se rozumí SICAV fond a příp. i jeho jednotlivé Podfondy. 

 
i) „Investorem“ se rozumí Zákazník Obchodníka, který upisuje Investiční akcie. Investor nemá právo 
na vydání zakladatelských akcií SICAV fondu. 

 
j) „Majetkovým účtem“ se pro účely těchto obchodních podmínek pro upisování Investičních akcií 
rozumí Zákaznický sběrný účet vedený u IS s tím, že Obchodník vede navazují evidenci majetku 
jednotlivých Investorů. 

 
k) „Ověřující osobou“ se rozumí pracovník nebo pověřená osoba Obchodníka, která s Investorem 
uzavírá Smlouvu či od Investora přebírá Pokyn. 

 
l) „Statutem“ se rozumí statut příslušného Fondu. 

 
m) „Způsobem pro poskytování informací“ se rozumí poskytování informací Investorům v elektronické 
podobě prostřednictvím systému BHS ONLINE, v papírové podobě nebo na informačním CD. 

 
n) „Pokynem“ se rozumí pokyn k úpisu/odkupu Investičních akcií. Pokyn lze podat výhradně písemně 
na formuláři Obchodníka, a to osobně doručeným písemným pokynem ověřeným Ověřující osobou, 
nebo poštou, v takovém případě musí být na písemném pokynu zaslaném prostřednictvím poštovního 
doručovatele podpis Investora úředně ověřen, v ostatním se pokyn řídí přiměřeně ustanoveními 
čl. VIII. a násl. VOP. Předpokladem pro řádné podání Pokynu je v případě Investičních akcií veřejná 
výzva k jejich úpisu ve smyslu § 163 odst. 1 ZISIF. 

 
o) „Rozhodným dnem“ se rozumí den, kdy Investor splnil veškeré podmínky pro vydání Cenného 
papíru uvedené ve Statutu, Smlouvě, obchodních podmínkách pro upisování investičních akcií (PUIA) 
a řádně podal Pokyn, který Obchodník či Fond neodmítl. Fond vydává Cenné papíry za aktuální 
hodnotu Cenného papíru vyhlášenou zpětně pro období, v němž se Rozhodný den nachází. 

 
p) Jestliže Fond dle Statutu zavedl a používá metodu vyrovnávacího mechanismu, pak mají níže 
uvedené pojmy následující význam: 

 
- „Individuální výkonnostní úplatou“ se rozumí částka, kterou se Investor zavazuje uhradit 

Fondu za zhodnocení své investice za období ode Dne úpisu Investičních akcií do konce 
příslušného účetního období, a to za podmínek uvedených ve Statutu. 

 
- „Výkonnostní úplatou“ se rozumí roční úplata hrazená z majetku Fondu, která se stanovuje 

průběžně vždy při stanovení Aktuální hodnoty Investiční akcie na základě srovnání fondových 
kapitálů dle pravidel uvedených ve Statutu. V případě, že jsou k SICAV fondu, který nevytváří 
Podfondy, resp. k Podfondu vydávány různé třídy Investičních akcií, je výpočet Aktuální 
hodnoty Investiční akcie prováděn samostatně pro každou třídu Investičních akcií. 

 
q) „Vyrovnávacím kreditem“ se rozumí částka odpovídající poměrné části případné Výkonnostní úplaty 
připadající na investici Investora, která může být, po odečtení případné přirážky dle Statutu, nejprve 
odečtena z částky připsané Investorem na bankovní účet Fondu, a to za podmínek uvedených 
ve Statutu. 

III. 

Upisování Investičních akcií 

3.1. Investoři, kteří splňují požadavky právních předpisů a statutu příslušného investičního fondu, mohou 
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Investiční akcie upisovat na základě Smlouvy uzavřené mezi Obchodníkem a Investorem. Investoři 
mohou rovněž na základě Smlouvy uzavřené s Obchodníkem žádat o zpětný odkup Investičních akcií 
(příslušným Fondem). Žádost o úpis Investičních akcií jakož i žádost o zpětný odkup provádí Investor 
podáním Pokynu. 

3.2. Obchodník je před provedením Pokynu oprávněn provést identifikaci a kontrolu Investora dle AML 
předpisů, a to postupy stanovenými platnými právními předpisy a vnitřními předpisy Obchodníka, a 
dále zjistit všechny potřebné informace za účelem plnění povinností dle FATCA, resp. CRS. Investor 
je povinen poskytnout Obchodníkovi veškerou součinnost potřebnou k provedení identifikace a 
kontroly dle AML předpisů a poskytnout veškeré informace vyžadované FATCA, resp. CRS. 

3.3. Obchodník nemá povinnost Pokyn k úpisu Cenných papírů provést, a to zejména, nikoli však pouze, 
nesplňuje-li Investor požadavky stanovené platnými právními předpisy, Smlouvou, PUIA, VOP a 
Statutem na kvalifikovaného investora, neposkytne-li Investor potřebnou součinnost k provedení 
identifikace a kontroly dle AML předpisů a veškeré informace vyžadované FATCA, resp. CRS, má-li 
Obchodník pochybnost o pravdivosti či úplnosti Investorem poskytnutých informací a dokumentů, je-li 
Investor ohodnocen vyšším rizikovým stupněm, odmítne-li Fond Pokyn akceptovat, apod. 

3.4. Informace o SICAV fondech a příp. i jejich Podfondech, do nichž je Investor oprávněn investovat 
včetně Statutů, jsou Investorovi k dispozici Způsobem pro poskytování informací. 

3.5. Úpis cenných papírů bude proveden ze strany příslušného SICAV fondu vždy zpětně za částku 
odpovídající Aktuální hodnotě Investiční akcie platné pro období, v němž se nachází Rozhodný den. 
Počet Cenných papírů vydaných Investorovi odpovídá podílu částky připsané na základě Pokynu a 
Aktuální hodnoty Investiční akcie (zvýšené o případnou přirážku) pro Rozhodný den, není-li ve Statutu 
uvedeno jinak. 

3.6. Stanoví-li tak Statut, může být při vydání Cenných papírů účtována přirážka. Přirážka se může lišit i 
podle toho, o jakou třídu Cenných papírů se jedná, zda se jedná o zcela novou investici či o přesun 
investovaných prostředků apod. 

3.7. Aktuální hodnota Cenného papíru je stanovována v souladu a za podmínek uvedených ve Statutu. 
Aktuální hodnota Cenného papíru za předcházející období je Investorovi zpřístupněna v zákaznické 
části internetové stránky Obchodníka BHS ONLINE. 

3.8. Cenné papíry jsou Investorovi vydány jejich připsáním na Majetkový účet. 

3.9. Vydávání Cenných papírů může být za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy 
a Statutem pozastaveno. 

3.10. Pro udržení stability nebo důvěryhodnosti Fondu je SICAV fond oprávněn rozhodnout, které Pokyny 
směřující k vydání Cenných papírů akceptuje a které Pokyny neakceptuje. Důvodem odmítnutí může 
být např. nedostatek investičních příležitostí, přebytek likvidních prostředků konkrétního Fondu či z 
důvodů dle AML předpisů. V případě, že Pokyn není akceptován, je Fond povinen peněžní prostředky 
zaslat zpět na účet, ze kterého byly poukázány. 

3.11. SICAV fond na internetových stránkách ke zveřejňování údajů Investorům dle ZISIF uvedených ve 
Statutu uveřejňuje výzvu k úpisu Investičních akcií SICAV fondu, resp. Podfondů. 

 
IV. 

Odkup Investičních akcií 

4.1. V souladu s obecně závaznými právními předpisy a Statutem je SICAV fond povinen od Investora 
odkoupit jím vlastněné Cenné papíry. 

4.2. Odkup Cenných papírů je realizován na základě Pokynu k odkupu Cenných papírů. 

4.3. SICAV fond odkupuje Investiční akcie za Aktuální hodnotu Investiční akcie vyhlášenou zpětně pro 
období, v němž obdržel Pokyn k odkupu. 

4.4. SICAV fond je povinen odkoupit Cenný papír a současně vyplatit jeho aktuální hodnotu ve lhůtě 
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stanovené Statutem (avšak ne delší, než je lhůta stanovená ZISIF). 
 

4.5. Peněžní prostředky jsou Investorovi vypláceny v měně, v níž byl dle Statutu Cenný papír veden. 
Výplata části majetku Fondu odpovídající hodnotě odkupovaných Cenných papírů, snížená o 
případnou srážku dle Statutu, je splatná ve lhůtě uvedené ve Statutu. Srážka se může lišit i podle 
toho, o jakou třídu Cenných papírů se jedná apod. 

4.6. Cenné papíry jsou odkupovány tak, že, jsou tyto Cenné papíry odepsány z Majetkového účtu. 
Odepsáním Cenných papírů z Majetkového účtu dochází ke zrušení těchto zaknihovaných Cenných 
papírů, přičemž se má za to, že jsou odkupovány Cenné papíry nabyté nejdříve. 

4.7. Dnem odkoupení Cenných papírů zanikají práva a povinnosti Investora s nimi spojená. Pokud 
Investor požádal o odkup všech jím vlastněných Investičních akcií konkrétního Podfondu, přestává být 
Investor Dnem odkoupení Investičních akcií jeho Investorem; to nemá vliv na trvání jeho práv 
Investora vztahujících se k jiným Podfondům téhož SICAV fondu. 

4.8. Odkupování Cenných papírů může být za podmínek stanovených obecně závaznými právními 
předpisy, stanovami SICAV fondu a Statutem pozastaveno. 

 
V. 

Vyrovnávací mechanismus 
 

5.1. Ustanovení tohoto článku se na vydávání a zpětný odkup Cenných papírů uplatní, jestliže Fond dle 
Statutu zavedl a používá metodu vyrovnávacího mechanismu. 

 
5.2. Metoda vyrovnávacího mechanismu slouží prostřednictvím uplatňování Vyrovnávacího kreditu a 

Individuální výkonnostní úplaty k vyrovnávání možného porušení rovnosti mezi stávajícími a novými 
Investory, které může vzniknout v průběhu jednoho účetního období. 

 
5.3. V případě, že ze strany Investora dojde k úpisu Cenných papírů za Aktuální hodnotu Investiční akcie 

vyšší, než byla Aktuální hodnota Investiční akcie ke konci předcházejícího účetního období, může být, 
po odečtení případné přirážky dle Statutu, z částky připsané Investorem na bankovní účet Fondu 
nejprve odečten Vyrovnávací kredit. Počet Investorem upsaných Cenných papírů pak bude vypočten 
pouze ze zbývající části investice podle pravidel uvedených ve Statutu. Ustanovení čl. III. odst. 5 
těchto obchodních podmínek pro upisování investičních akcií se neuplatní. 

 
5.4. V případě, že ze strany Investora dojde k úpisu Cenných papírů za Aktuální hodnotu Investiční akcie 

nižší, než byla Aktuální hodnota Investiční akcie ke konci předcházejícího účetního období, zavazuje 
se Investor uhradit Individuální výkonnostní úplatu podle pravidel uvedených ve Statutu. K tomuto 
Investorovi bude po úhradě Individuální výkonnostní úplaty na konci příslušného účetního období 
přistupováno jako k Investorům, kteří vlastnili Cenné papíry od počátku účetního období po celou jeho 
dobu, tzn. Investor dále ponese náklad na Výkonnostní úplatu hrazenou přímo z majetku Fondu spolu 
s ostatními Investory poměrně ke své investici. Ustanoveními čl. IV těchto obchodních podmínek pro 
upisování investičních akcií není v případě vzniku nároku na Individuální výkonnostní úplatu dotčeno 
ani ustanovení tohoto článku, ani ustanovení Statutu týkající se odkupu Cenných papírů. 

 
5.5. Konkrétní podmínky pro vznik a výpočet Vyrovnávacího kreditu nebo Individuální výkonnostní úplaty, 

jakož i podrobné vysvětlení principů, pravidel a postupů ve vztahu k fungování Vyrovnávacího kreditu 
a Individuální výkonnostní úplaty, jsou uvedeny ve Statutu. 

 
 

VI. 

Převod Cenných papírů Investora na třetí osobu 

6.1. Pokud pro případ převodu Cenného papíru na třetí osobu, resp. zamýšleného nabyvatele Cenných 
papírů Statut nebo Stanovy Fondu pro danou třídu Cenných papírů požaduje souhlas 
obhospodařovatele Fondu s takovým převodem, zavazuje se Investor předem požádat o souhlas s 
takovým převodem obhospodařovatele, resp. statutárního orgánu Fondu, přičemž Investor před 
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podáním žádosti o souhlas ověří, zda je třetí osoba, resp. zamýšlený nabyvatel Cenných papírů 
osobou splňující požadavky stanovené ZISIF a Statutem pro kvalifikovaného investora, a případně 
zajistí vyhotovení jeho prohlášení dle ust. § 272 odst. 4 ZISIF, pokud to bude v daném případě nutné. 

 
6.2. Investor každému zamýšlenému nabyvateli Cenných papírů předem předá Statut v aktuálně platném 

znění, jakož i veškerou další smluvní a jinou dokumentaci vztahující se k Cenným papírům a informuje 
jej o podmínkách převodu Cenných papírů na třetí osobu, včetně informace o tom, že v případě 
nedodržení požadavků stanovených ZISIF se k takovému převodu Cenných papírů nepřihlíží, tj. i 
nadále bude vlastníkem převáděných Cenných papírů Investor. 

6.3. Investor každého zamýšleného nabyvatele Cenných papírů informuje o všech podmínkách uvedených 
v těchto obchodních podmínkách, zejména pak, nikoliv však pouze, o případném použití ustanovení 
Statutu o vyrovnávacím mechanismu ve vztahu k převáděným Cenným papírům. V případě, že se na 
převáděné Cenné papíry vztahují ustanovení o vyrovnávacím mechanismu, Investor smluvně zaváže 
zamýšleného nabyvatele Cenných papírů k výslovnému převzetí všech práv a povinností 
vyplývajících těchto obchodních podmínek a Statutu ve vztahu k Vyrovnávacímu kreditu či Individuální 
výkonnostní úplatě, a zároveň na něj převede svou případnou pohledávku vůči Fondu z titulu 
Vyrovnávacího kreditu, která se bude vztahovat k převáděným Cenným papírům. 

6.4. Investor bere na vědomí, že převoditelnost Cenných papírů může být podmíněna písemným 
souhlasem obhospodařovatele Fondu, který ho může udělit v případě, že budou kumulativně splněny 
podmínky čl. VI odst. 1. – VI. Odst. 3 těchto obchodních podmínek pro upisování investičních akcií, 
přičemž prokázání splnění všech těchto podmínek je obhospodařovatel Fondu oprávněn po 
Investorovi požadovat před případným udělením písemného souhlasu. Investor bere na vědomí, že 
vlastníkem Cenných papírů může být pouze osoba splňující požadavky stanovené ZISIF pro 
kvalifikovaného investora, a že v případě, že tyto požadavky nebudou v rámci určitého převodu 
Cenných papírů splněny, nebude se k takovému převodu na základě ust. § 272 odst. 3 ZISIF přihlížet. 

 

VII. 

Rizika spojená s investováním do Fondů 

7.1. Rizika spojená s investováním do Fondů: Obchodník nemůže zaručit dosažení stanovených 
investičních cílů. Kurzy, ceny, výnosy, zhodnocení, výkonnost či jiné parametry dosažené jednotlivými 
aktivy, do nichž Fondy investují, v minulosti nemohou v žádném případě sloužit jako indikátor nebo 
záruka budoucích kurzů, cen, výnosů, zhodnocení, výkonnosti či jiných parametrů takovýchto nebo 
obdobných aktiv a mohou se v čase měnit, tzn. růst i klesat. Předpokládané či možné výnosy nejsou 
zaručené, minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů, hodnota investice může v čase kolísat a 
návratnost původně investovaných prostředků tak není zaručena. Zaručena není pro budoucí období 
ani výkonnost dosažená Fondem v předchozích obdobích. Detailní informace o rizicích spojených s 
investováním do Investičních akcií jsou upraveny ve Statutu. 

 

VIII. 

Závěrečná ustanovení 
8.1. Investor je povinen písemně informovat Obchodníka o všech podstatných změnách a skutečnostech 

týkajících se Investora, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy nastanou, resp. kdy se o nich sám 
dozví. Podstatnými změnami se rozumí zejména změny zapisované do obchodního rejstříku, apod. 

 
8.2. Investor je povinen bez zbytečného odkladu písemně informovat Obchodníka o všech změnách v 

údajích, informacích a prohlášeních poskytnutých a učiněných vůči Obchodníkovi. Tato povinnost se 
vztahuje i na změny identifikačních údajů Investorem zmocněných osob.Pokud není dohodnuto jinak, 
je změna údajů vůči Obchodníkovi účinná následující pracovní den po doručení oznámení Investora. 

 
8.3. Investor bere na vědomí a souhlasí, že práva a povinnosti Investora se při úpisu/zpětném odkupu 

investičních akcií řídí Smlouvou, VOP, těmito obchodními podmínkami pro upisování investičních 
akcií, obecně závaznými předpisy, Statutem a Stanovami Fondu. 
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8.4. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto obchodních podmínek, Smlouvy a Statutu mají přednost 
ustanovení Statutu. V případě rozporu těchto obchodních podmínek pro upisování investičních akcií a 
Všeobecných obchodních podmínek Obchodníka mají přednost tyto obchodní podmínky pro 
upisování investičních akcií. 

 
8.5. Obchodník má právo tyto obchodní podmínky pro upisování investičních akcií měnit. O všech 

změnách obchodních podmínek pro upisování investičních akcií bude Investor vyrozuměn 
zveřejněním v zákaznické části internetové stránky BHS ONLINE. Nové znění obchodních podmínek 
pro upisování investičních akcií nabývá vůči Investorovi účinnosti 14. dnem po dni, kdy bude Investor 
o změně obchodních podmínek pro upisování investičních akcií uvedeným způsobem vyrozuměn. 
Investor má právo změny PUIA do okamžiku, než bude příslušná změna vůči němu účinná, odmítnout 
a současně Smlouvu z tohoto důvodu vypovědět. Výpovědní doba činí jeden měsíc a začíná běžet 
prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně, 
postupuje se dle čl. 25.5. VOP a současně se výpověď považuje za Pokyn k odkupu veškerých 
Investorem vlastněných Cenných papírů. V případě, že v souvislosti s touto Smlouvou jsou prováděny 
termínované obchody, zaniká závazek nikoliv uplynutím výpovědní doby v délce jednoho měsíce dle 
předchozí věty, nýbrž až řádným vypořádáním všech termínovaných obchodů, pokud se Smluvní 
strany nedohodnou jinak. 

 
8.6. Tyto obchodní podmínky pro upisování investičních akcií jsou platné od 1.10.2022. 
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