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Podmínky pro Českou republiku („Podmínky pro ČR“) blíže specifikují informace důležité pro transakce
prováděné investory v České republice a jejich obsah je nutno vykládat vždy výhradně v souvislosti s
platným Prospektem a Manažerskými pravidly fondu Pioneer Funds, fondu Pioneer S.F. nebo fondu
myNext a s platným Prospektem a Manažerskými pravidly společnosti Pioneer Fund Solutions.

Manažerská společnost Fondů:
Pioneer Asset Management S.A., společnost skupiny Amundi
se sídlem 8-10 Rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg
Služby investorům v České republice:

Agent pro ČR:
Amundi Czech Republic Asset Management, a.s., společnost skupiny Amundi
IČ: 25684558, se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ: 140 00
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5483

Kontaktní údaje:
Amundi Czech Republic Asset Management, a.s., společnost skupiny Amundi
budova FILADELFIE
Želetavská 1525/1
140 00 Praha 4
Klientské centrum:
Bezplatná infolinka: 800 118 844
Tel.: +420 296 354 111
Fax: +420 296 354 100
www.amundi.cz, www.pioneer.cz
info@pioneer.cz
Úřední hodiny:
po-čt 8:30-17:00
pá 8:30-16:00

Telefon: +420-296 354 222, 296 354 111
Fax: +420-296 354 100-103
e-mail: info@pioneer.cz
Internetová adresa: www.amundi.cz, www.pioneer.cz
Kontaktní banka:
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
IČ: 64948242, se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608
člen bankovní skupiny UniCredit

SEZNAM OBCHODNÍCH MÍST:
CENTRÁLA UniCredit Bank Czech Republic and
Slovakia, a.s.
Želetavská 1525/1
140 92 Praha 4
Tel: 955 959 839
Fax: 221 155 540

Po: 08:30 - 17:00
Út: 08:30 - 17:00
St: 08:30 - 18:00
Čt: 08:30 - 17:00
Pá: 08:30 - 14:00

Pro aktuální přehled všech obchodních míst UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. navštivte
www.unicreditbank.cz.

Čísla účtů pro převod peněžních prostředků:
Bankovní převod v CZK (českých korunách) na CZK účet č. 1018656037/2700
Bankovní převod v EUR (či v jiné volně směnitelné měně) na EUR účet č. 1018656045/2700
Bankovní převod v USD (či v jiné volně směnitelné měně) na USD účet č. 1018656053/2700

I. ADMINISTRATIVA
Pioneer Funds, Pioneer S.F. a myNext jsou fondy právní formy „fonds commun de placement“ (obdoba
podílového fondu) zřízené podle části I lucemburského zákona ze dne 17. prosince 2010 o podnicích pro
kolektivní investování. Fondy nejsou samostatnými právními subjekty a jsou obhospodařovány manažerskou
společností Pioneer Asset Management S.A., společností skupiny Amundi, se sídlem 8-10 Rue Jean Monnet, L2180 Luxembourg (dále jen „PAMSA“). Oba Fondy jsou tzv. “umbrella“ („zastřešujícími“) fondy, kdy v rámci
jednoho subjektu existuje několik podfondů, zpravidla různého investičního zaměření.
Pioneer Fund Solutions je společnost typu Société d’Investissement à Capital Variable (investiční společnost s
proměnným kapitálem – „SICAV“) založená podle právního řádu Lucemburska, se sídlem 8-10 Rue Jean Monnet,
L-2180 Luxembourg, kdy manažerskou společností tohoto SICAV je společnost PAMSA.
Fondy Pioneer Funds, Pioneer S.F., myNext a Pioneer Fund Solutions (jednotlivě jako „Fond“, společně jako
„Fondy“) jsou dohlíženy lucemburskou Commission de Surveillance du Secteur Financier jako příslušného orgánu
dohledu.
Cenné papíry Fondů jsou nabízeny v České republice jako cenné papíry zahraničního standardního fondu (UCITS)
v režimu evropského pasu ve smyslu platného znění Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/65/ES.
PAMSA uzavřela s UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., smlouvu, jíž zajišťuje vyplácení výnosů z
podílových listů vydaných Fondy, odkupování podílových listů Fondů, vyplácení podílů vlastníkům podílových
listů, které Fondy vydaly, pokud se budou Fondy zrušovat a uveřejňování informací, které Fondy povinně
uveřejňují.
Společnost Société Générale Bank & Trust, se sídlem 11, avenue Émile Reuter, L–2420 Luxembourg („Registrátor
a Převodní agent“) přijímá jménem PAMSA prostřednictvím svých agentů pokyny investorů, zajišťuje jejich
zpracování, vede registr podílníků Fondů a dohlíží nad zasíláním výpisů z registru, zpráv, oznámení a jiných
dokumentů investorům.
Pro území České republiky je na základě smlouvy se Société Générale Bank & Trust agentem Amundi Czech
Republic Asset Management, a.s., IČ: 25684558, se sídlem Praha 4, Želetavská 1525/1, PSČ 140 00, společnost
skupiny Amundi („Agent“), který především přijímá pokyny investorů, zajišťuje jejich zpracování v registru
podílníků Fondů, zasílá investorům výpisy z registru, zprávy, oznámení a jiné dokumenty a zajišťuje klientský
servis na území České republiky. Agent je hmotně zainteresován na poskytování služeb uvedených v těchto
Podmínkách pro ČR.

Agent přijímá příslušné pokyny a požadavky investorů přímo v sídle Agenta nebo prostřednictvím oprávněných
distributorů, prostřednictvím kterých jsou podílové listy Fondů nabízeny v České republice. V případě, že
příslušný pokyn nebo požadavek klienta přijatý prostřednictvím oprávněného distributora nesplňuje stanovené
podmínky, je tato skutečnost komunikována investorovi prostřednictvím oprávněného distributora.
Práva a povinnosti investora týkající se přijímání a provádění pokynů a informování investorů a neupravená
v těchto Podmínkách pro Českou republiku jsou dále upravena ve Všeobecných obchodních podmínkách pro
poskytování investičních služeb týkajících se zaknihovaných cenných papírů kolektivního investování (dále jen
„Podmínky“) a v Informacích pro zákazníky (dále jen „Informace pro zákazníky“) společnosti Amundi Czech
Republic Asset Management, a.s. platných.
Aktuální znění Podmínek a Informací pro zákazníky je investorům kdykoli k dispozici na www.amundi.cz nebo na
www.pioneer.cz.
Aktuální seznam podfondů Fondů nabízených v České republice je uveden v ceníku produktu Pioneer Invest (dále
jen „Ceník Pioneer Invest“) společnosti Amundi Czech Republic Asset Management, a.s.
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II. INVESTICE DO FONDŮ
Podílové listy Fondů
Investorům v České republice mohou být nabízeny podílové listy a akcie (v případě společnosti Pioneer Fund
Solutions) Fondů Kategorie A, CZK třída, EUR třída a USD třída, které nevyplácejí dividendy (nedistribuované
podílové listy), a podílové listy Fondů Kategorie A, CZK třída, EUR třída a USD třída, které vyplácejí dividendy
(distribuované podílové listy). Česká koruna v případě CZK třídy, euro v případě EUR třídy a americký dolar v
případě USD třídy je tak základní měnou podfondu, v níž je stanovována cena podílových listů. Veškeré transakce
investorů jsou přepočítávány na české koruny v případě CZK třídy, na eura v případě EUR třídy, na americké dolary
v případě USD třídy.
Vydání a ostatní nakládání s podílovými listy Fondů, Minimální investice do Fondů
K vydávání podílových listů Fondů dochází na základě platné smlouvy, kterou uzavře investor s Agentem.
Minimální počáteční a následná investice do Fondů je stanovena v Ceníku Pioneer Invest.
Zvláštní ustanovení pro výměnu podílových listů Fondů - Investor může požádat o výměnu podílových listů Fondu,
resp. podfondu, za podílové listy jiného Fondu, resp. podfondu (tedy jsou možné výměny podílových listů mezi
podfondy jednoho Fondu, ale i výměny podílových listů mezi podfondy rozdílných Fondů), vždy však v rámci
kategorie A podílových listů a výlučně v rámci dané měny, za podmínek stanovených Prospektem a Manažerskými
pravidly Fondů. Vzhledem k tomu, že výměna podílových listů je považována za zpětný odkup podílových listů
jednoho podfondu a současné vydání podílových listů jiného podfondu, musí být zásadně splněny požadavky
stanovené těmito Podmínkami pro ČR týkající se výše minimální investice. Výměna podílových listů může být
zpoplatněna. Kontaktujte, prosím, Agenta pro bližší informace.
Zvláštní ustanovení pro převody a přechody podílových listů Fondů - Podílové listy lze převést na třetí osoby, a
to výhradně prostřednictvím Agenta. Převod podílových listů může být zpoplatněn. Přechod podílových listů, k
němuž dochází na základě ustanovení právního předpisu a přechod podílových listů děděním, nepodléhá žádným
poplatkům. Kontaktujte, prosím, Agenta pro bližší informace.
Podrobná pravidla pro vydávání, výměnu a zpětný odkup podílových listů Fondů jsou stanovena v Podmínkách.

III. VÝPIS Z REGISTRU
Agent zasílá investorům do 10 pracovních dnů ode dne, kdy dojde k vydání či k výměně podílových listů, výpis z
registru, s výjimkou vydání podílových listů v rámci programů pravidelného investování. V případě programů
investování zasílá Agent investorům výpis z registru jednou za kalendářní pololetí, vždy dle stavu investic k 30.6.
a 31.12. daného roku.

Pokud hodnota zpětného odkupu podílových listů investora činí jednorázově alespoň 10.000,- Kč (nebo měnový
ekvivalent), Agent zasílá investorům výpis z registru vždy do 10 pracovních dnů ode dne, kdy dojde ke zpětnému
odkupu podílových listů. V případě převodu podílových listů zasílá Agent výpis z registru převodci i nabyvateli, v
případě přechodu podílových listů zasílá Agent výpis z registru nabyvateli (dědic), a to vždy do 10 pracovních dnů
ode dne, kdy dojde k převodu, resp. k přechodu podílových listů.
Výpisy jsou, není-li ujednáno jinak, investorům zasílány poštou České republiky jako obyčejná listovní zásilka, a
to na korespondenční adresu naposledy uvedenou investorem, resp. do místa trvalého pobytu či sídla investora.
Pravidla informování a pravidla, za nichž Agent informuje investora způsobem umožňujícím dálkový přístup, jsou
podrobně upravena v Podmínkách a Informacích pro zákazníky.

IV. UVEŘEJŇOVÁNÍ ZPRÁV A INFORMACÍ O FONDECH
Každý investor musí mít možnost a měl by se seznámit alespoň se Sdělením klíčových informací pro investory
vybraného Fondu, respektive podfondu v aktuálním znění (které obsahuje pouze vybrané informace o Fondu,
respektive podfondu) a těmito Podmínkami pro ČR v aktuálním znění před svým rozhodnutím investovat do
vybraného Fondu; Prospekty a Manažerská pravidla Fondů, Sdělení klíčových informací i Podmínky pro ČR jsou
vždy k dispozici investorům v sídle Agenta.
Investorům je rovněž k dispozici pololetní a roční zpráva o hospodaření Fondů, a to na vyžádání v sídle Agenta.
Nejméně jednou za týden je uveřejňován údaj o aktuální hodnotě podílového listu každého z podfondů aktivně
nabízených v České republice a o hodnotě vlastního kapitálu ve Fondech.
Zprávy a informace uveřejňované v souladu s platnými právními předpisy či těmito Podmínkami pro ČR budou
investorům přístupny v sídle Agenta.
V případě, že je to vyžadováno právními předpisy, budou zprávy a informace zveřejněny v Obchodním věstníku.
Ostatní zprávy a informace mohou být uveřejněny rovněž v běžně dostupném deníku s celostátní působností v
České republice.
Vybrané informace důležité pro investory Fondů, zejména Prospekty a Manažerská pravidla Fondů v aktuálním
znění, Sdělení klíčových informací pro investory Fondů v aktuálním znění, aktuální znění těchto Podmínek pro ČR,
roční a pololetní zprávy Fondů a denní údaje o aktuální hodnotě podílového listu každého podfondu, budou
uveřejněny i na webových stránkách www.amundi.cz nebo www.pioneer.cz .

V. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A DALŠÍCH ÚDAJŮ, PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ
ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU
Zpracování osobních údajů a dalších údajů
Manažerská společnost Pioneer Asset Management S.A., společnost skupiny Amundi, (dále jen „Společnost“) je
správcem osobních údajů ve smyslu příslušných právních předpisů Evropské unie, které blíže v České republice
provádí podle zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „Zákon o ochraně osobních údajů“); současně je samotná Společnost správcem osobních údajů
podle Lucemburského zákona ze dne 2. srpna 2002 o ochraně osobních údajů (Luxembourg Data Protection Act)
Lucemburského velkovévodství. Osoby, které na základě příslušných smluvních ujednání zpracovávají osobní
údaje, jsou pak zpracovateli osobních údajů podle těchto právních předpisů.
Společnost je evidována u lucemburského úřadu pro ochranu osobních údajů Commission Nationale pour la
Protection des Données, bližší údaje jsou k dispozici ve veřejném registru zpracování osobních údajů:
http://www.cnpd.lu/objets/flex/CnpdRegistrehtml.html.
Při zpracování osobních údajů je dbáno na to, aby subjekt údajů (zejména investor) neutrpěl újmu na svých
právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také je dbáno na ochranu před neoprávněným
zasahováním do soukromého a osobního života subjektů údajů. Zpracování osobních údajů je prováděno jako: (i)
zpracování nezbytného pro dodržení právní povinnosti správce osobních údajů, včetně zpracování osobních
údajů nezbytných pro plnění povinnosti správce osobních údajů stanovených zvláštními zákony pro zajištění

předcházení trestné činnosti ve smyslu § 3 odst. 6 písm. d) Zákona o ochraně osobních údajů; (ii) zpracování
nezbytného pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je investor, pro jednání o uzavření nebo změně smlouvy
uskutečněné na návrh investora. Toto zpracování osobních údajů je možné provádět bez souhlasu investora.
Právní povinnosti správce osobních údajů ve smyslu výše uvedeném vyplývají především z právních předpisů
upravujících činnost kolektivního investování a dále právních předpisů stanovících opatření proti legalizací výnosů
z trestné činnosti a financování terorismu.
Podrobné informace o zpracování osobních údajů jsou uvedeny v Podmínkách a v Informacích pro zákazníky.
Aktuální informace o zpracování osobních údajů a dalších údajů jsou k dispozici na www.amundi.cz nebo na
www.pioneer.cz.

Předcházení legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Podrobné informace jsou uvedeny v Podmínkách a v Informacích pro zákazníky

VI. DANĚ Z PŘÍJMŮ
V této části Podmínek je uvedeno pouze zjednodušené shrnutí složité daňové problematiky. Společnost
upozorňuje, že režim zdanění příjmů nebo zisků jednotlivých investorů záleží na platných daňových předpisech,
které nemusí být pro každého investora shodné. Pokud si investor není jistý ohledně režimu zdanění, který se ho
týká, a to i s ohledem na změny daňové legislativy a k nejistotě dané odlišnou interpretací různými finančními
úřady, doporučujeme investorům, aby se v daňových záležitostech obraceli na své daňové poradce.
Daňový režim, který se vztahuje na Fond, držbu a zcizení (prodej či převod) podílových listů, se řídí zákonem č.
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZoDP“). Zdanění příjmů ze zdrojů v zahraničí
navíc upravují příslušné mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění.
Předmětem daně z příjmů fyzických nebo právnických osob jsou příjmy /výnosy/ z prodeje podílových listů, stejně
jako příjmy z kapitálového majetku (z vyplacených dividend), a to podle příslušných ustanovení ZoDP.
PAMSA a Agent upozorňují investory, že při výplatě dividend standardně neaplikují srážkovou daň.
V případě investorů – fyzických osob jsou některé příjmy za podmínek stanovených zákonem o dani z příjmů
osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob v případě, přesáhne-li doba mezi nabytím a převodem podílových
listů při jejich prodeji dobu stanovenou zákonem.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Toto znění Podmínek pro Českou republiku nabývá platnosti a účinnosti dne 1.11.2017.
V případě rozporů mezi Žádostí o účet, Žádostí o zpětný odkup či jinými použitými formuláři a těmito Podmínkami
pro Českou republiku, platí ustanovení uvedená v těchto Podmínkách pro Českou republiku.
Investor je o novém znění Podmínek pro ČR informován na www.amundi.cz nebo na www.pioneer.cz.

