Předsmluvní informace před uzavřením smlouvy o finanční
službě prostřednictvím prostředku komunikace na dálku
dle ustanovení § 1843 občanského zákoníku
Identifikační údaje Obchodníka s
cennými papíry
KK INVESTMENT PARTNERS, a.s., se sídlem Praha
5, Bozděchova 344/2, PSČ 150 00, IČO 251 02 869,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze pod sp. zn. B 4519 (dále jen
„Obchodník“).

Označení poskytované služby
Obchodník poskytuje investiční službu přijímání a
předávání pokynů týkajících se cenných papírů
kolektivního investování.

Popis hlavní vlastnosti
poskytované služby
Obchodník obstarává vlastním jménem a na účet
zákazníka a podle jeho pokynů nákup, prodej a
převod/přechod
cenných
papírů
kolektivního
investování SICAVů NN (L) S.A., NN (L) International
S.A. a NN (L) Patrimonial S.A. (dále jen „Cenné
papíry“).

Způsob platby za poskytovanou
službu

verze 04/2020

V souvislosti s nákupem a vlastnictvím Cenných papírů
zákazník hradí následující úplaty:
a) V souvislosti s poskytováním investičních služeb
Obchodníkem zákazníkovi (tzn. s obstaráním
obchodů s Cennými papíry) je zákazník povinen
hradit Obchodníkovi odměnu a uhradit poplatky a
náklady uvedené v dokumentu Přehled fondů, a to za
podmínek uvedených v Komisionářské smlouvě a
Obchodních podmínkách.
Úplata hrazená v souvislosti s nákupem Cenných
papírů: V souvislosti s nákupem Cenných papírů je
zákazník povinen uhradit vstupní poplatek stanovený
v dokumentu Přehled fondů; vstupní poplatek je
vypočítán z objemu peněžních prostředků určených
zákazníkem na nákup Cenných papírů. Vstupní
poplatek je strháván v měně příslušného fondu, jak je
tato měna stanovena v dokumentu Přehled fondů.
Úplata hrazená v souvislosti s přestupem mezi fondy
(tzn. navazujícím prodejem jednoho druhu Cenných
papírů /dále jen „výchozí fond“/ a nákupem jiného
druhu Cenných papírů /dále jen „cílový fond“/): V
souvislosti s přestupem mezi fondy je zákazník
povinen uhradit přestupní poplatek stanovený v
dokumentu Přehled fondů; přestupní poplatek se určí
jako vstupní poplatek cílového fondu minus vstupní
poplatek výchozího fondu, přičemž při záporném
rozdílu je přestupní poplatek nulový. Přestupní
poplatek je vypočítán z objemu peněžních prostředků
určených zákazníkem na nákup Cenných papírů
cílového fondu. Přestupní poplatek je strháván v
měně příslušného fondu.
Podrobnější informace o způsobu výpočtu úplat
hrazených zákazníkem Obchodníkovi, o měně,
směnném kurzu a některých dalších podmínkách
nejsou v tomto dokumenty uváděny z důvodu objemu
těchto informací; s těmito informacemi se lze
seznámit v přiložených v Obchodních podmínkách.
Vzhledem ke skutečnosti, že vstupní poplatek i
přestupní poplatek jsou strhávány z objemu
peněžních prostředků určených zákazníkem na
nákup Cenných papírů, resp. na nákup Cenných
papírů cílového fondu, zákazník nemusí provádět
samostatnou úhradu těchto poplatků a Obchodník
tedy nestanoví žádný specifický způsob platby za
tuto část finanční služby.
b) V souvislosti s vlastnictvím Cenných papírů zákazník
hradí tzv. průběžné náklady. Průběžné náklady jsou
strhávány emitentem Cenných papírů, což je
reflektováno přímo v ceně Cenných papírů.
Vzhledem k této skutečnosti tak zákazník nemusí
provádět samostatnou úhradu těchto průběžných

nákladů a Obchodník tedy nestanoví žádný
specifický způsob platby za tuto část finanční služby.
c) V souvislosti s vlastnictvím Cenných papírů zákazník
hradí tzv. transakční náklady. Transakční náklady
jsou strhávány správcovskou společností, což je
reflektováno přímo v ceně Cenných papírů.
Vzhledem k této skutečnosti tak zákazník nemusí
provádět samostatnou úhradu těchto průběžných
nákladů a Obchodník tedy nestanoví žádný
specifický způsob platby za tuto část finanční služby.

Náklady na prostředky komunikace
na dálku

Další daně nebo náklady, které
nejsou hrazeny prostřednictvím
Obchodníka nebo které Obchodník
nevybírá
Obchodník nevybírá ani jeho prostřednictvím nejsou
hrazeny žádné daně, poplatky státu nebo kolkovné,
zejména daně z příjmů, daně z realizovaného nebo
nerealizovaného kapitálového zisku, daně z převodu
akcií společnosti nebo daně z rozdělování výnosu v
případě zrušení společností, resp. fondů. Zákazník je
tak plně odpovědný za posouzení své daňové pozice.

Zákazníkovi nevznikají žádné náklady na prostředky
komunikace na dálku.

Nejkratší doba, po kterou bude
smlouva, jejíž předmětem je
opakované plnění, strany zavazovat
Nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany
zavazovat, nelze konkrétně určit; strany budou
smlouvou zavázány do odstoupení jedné ze stran nebo
do uplynutí výpovědní lhůty při výpovědi jedné ze stran.

Hlavní předmět podnikání
Obchodník je na základě povolení České národní
banky, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 28, PSČ 115 03,
IČO 48136450, a ve smyslu ZPKT oprávněn poskytovat
následující investiční služby:
Hlavní investiční služby:
a) přijímání a předávání pokynů týkajících se
investičních nástrojů (§ 4 odst. 2 písm. a) ZPKT),
b) obhospodařování majetku zákazníka (§ 4 odst. 2
písm. d) ZPKT),
c) investiční poradenství týkající se investičních
nástrojů (§ 4 odst. 2 písm. e) ZPKT),
d) umisťování investičních nástrojů (investičních
cenných papírů a cenných papírů kolektivního
investování) bez závazku jejich upsání (§ 4 odst. 2
písm. h) ZPKT).
Doplňkové investiční služby:
a) úschova a správa investičních nástrojů pro
zákazníka, včetně opatrování a souvisejících služeb,
s výjimkou vedení účtů centrálním depozitářem nebo
zahraničním depozitářem (§ 4 odst. 3 písm. a)
ZPKT),
b) poradenská činnost týkající se struktury kapitálu,
průmyslové strategie a s tím souvisejících otázek,
jakož i poskytování porad a služeb týkajících se
přeměn společností, převodů obchodních závodů
nebo nabytí účasti v obchodní korporaci (§ 4 odst. 3
písm. c) ZPKT),
c) investiční výzkum a finanční analýza nebo jiné formy
obecných doporučení týkajících se obchodování s
investičními nástroji (§ 4 odst. 3 písm. d) ZPKT),
d) devizové služby související s poskytováním
investičních služeb (§ 4 odst. 3 písm. e) ZPKT).

Státní orgán odpovědný za výkon
dohledu
Česká národní banka, se sídlem Praha 1, Na Příkopě
28, PSČ 115 03, IČO 481 36 450.

Celková cena poskytované finanční
služby
Celková cena poskytované finanční služby je součet
vstupních a přestupních poplatků, průběžných nákladů
a transakčních nákladů. O uhrazených, resp. stržených
vstupních a přestupních poplatcích, průběžných
nákladech a transakčních nákladech až na úroveň
jednotlivých fondů je zákazník informován po skončení
kalendářního roku výpisem přístupným v zákaznické
aplikaci KKinvestor.

Možná rizika mimo kontrolu
Obchodníka spojená s
poskytovanou finanční službou
Obchody s investičními nástroji jsou obecně spojeny s
řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na
výnosnost nebo ztrátovost každé investice. Jde
především o následující rizika (rizikové faktory):
-

politické riziko
tržní (měnové a úrokové) riziko
riziko likvidity
riziko emitenta cenného papíru
inflační rizika
rizika spojená s investičními nástroji derivátového
typu

Podrobné charakteristiky výše uvedených rizik jsou
podány v Informacích pro zákazníky dle zákona o
podnikání na kapitálovém trhu a dle občanského
zákoníku, které jsou připojeny k návrhu Komisionářské
smlouvy (kapitola 3. Informace o investičních
nástrojích, kterých se investiční služba týká, článek
3.2).

ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ
Obchodní upozorňuje zákazníka, že minulé výnosy
nejsou zárukou budoucích výnosů a hodnota
investice a příjem z ní mohou v čase kolísat.

Možnost odstoupit od smlouvy
Bude-li
identifikace
Zákazníka
provedena
prostřednictvím
elektronické
identifikace
podle
ustanovení § 8a zákona č. 253/2008 Sb., o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „AML zákon“):
Zákazník má právo odstoupit od Komisionářské
smlouvy dle ustanovení § 1846 občanského zákoníku
ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy, ledaže
v této době již podal Pokyn k nákupu Cenných papírů
nebo realizoval převod nebo přechod Cenných papírů
na svůj Účet cenných papírů (v takovém případě pak
dle ustanovení § 1847 odst. a) občanského zákoníku
právo odstoupit od Komisionářské smlouvy nemá).

Obchodník
i
Zákazník
jsou
oprávnění
od
Komisionářské smlouvy odstoupit ve lhůtě pěti (5)
Obchodních dnů od uzavření smlouvy podle ustanovení
článku 12. Ukončení smlouvy, odstavce 12.3
Obchodních podmínek, ledaže v této době již Zákazník
podal Pokyn k nákupu Cenných papírů nebo realizoval
převod nebo přechod Cenných papírů na svůj Účet
cenných papírů.
Obchodník neúčtuje Zákazníkovi za odstoupení žádnou
sankci ani poplatek.

Praktické pokyny pro uplatnění
práva odstoupit od smlouvy
Zákazník může (má-li toto právo) od Komisionářské
smlouvy odstoupit následujícími způsoby:
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a)

b)

c)

d)

e)

zasláním odstoupení e-mailem podepsaným
Zákazníkovým soukromým (tedy nikoliv např.
zaměstnaneckým) kvalifikovaným elektronickým
podpisem na e-mailovou adresu klient@kkip.cz
zasláním odstoupení e-mailem na e-mailovou
adresu klient@kkip.cz z poslední e-mailové
adresy,
která
byla sdělena
Zákazníkem
Obchodníkovi;
zasláním odstoupení v listinné podobě s úředně
ověřeným podpisem zákazníka na adresu KK
INVESTMENT PARTNERS, a.s., Bozděchova
344/2, 150 00 Praha 5 – Smíchov, Česká
republika, Back Office;
zasláním odstoupení v listinné podobě s ověřením
podpisu Zákazníka prostřednictvím jakéhokoliv
vázaného zástupce činného pro investičního
zprostředkovatele
poskytujícího
Zákazníkovi
zákaznický servis jménem Obchodníka na adresu
KK INVESTMENT PARTNERS, a.s., Bozděchova
344/2, 150 00 Praha 5 – Smíchov, Česká
republika, Back Office;
zasláním odstoupení prostřednictvím datové
schránky do datové schránky Obchodníka
euweiyg.

Poučení o právu každé ze
smluvních stran ukončit
jednostranně závazek
ze smlouvy na základě smluvních
podmínek.
1) Každá smluvní strana může Komisionářskou
smlouvu vypovědět, a to i bez uvedení důvodu.
Výpověď nabývá účinnosti ke konci kalendářního
měsíce následujícího po měsíci, v němž byla
výpověď doručena druhé straně.
2) Komisionářskou smlouvu nelze vypovědět, jsou-li
Cenné papíry na účtu cenných papírů zákazníka
blokovány na základě rozhodnutí orgánu státní
správy, soudu nebo jiného příslušného úřadu.
3) Je-li za platnosti a účinnosti první Komisionářské
smlouvy mezi zákazníkem a Obchodníkem uzavřena
druhá (a popř. další) Komisionářská smlouva,
Obchodník od této druhé (a popř. další)
Komisionářské smlouvy odstoupí.
4) Obchodník může odstoupit od Komisionářské
smlouvy podle čl. 10a.8 Obchodních podmínek
v případech uvedených v ustanovení čl. 10a.4tzn.
a) zatajil-li zákazník Obchodníkovi při uzavření
Komisionářské smlouvy, že je US Person nebo
osoba s podstatnou vazbou na USA, případně že má
trvalý pobyt nebo sídlo v jakékoliv jiné jurisdikci, kde
je uzavření Komisionářské smlouvy zakázáno nebo
omezeno,
b) porušil-li Zákazník v průběhu trvání Komisionářské
smlouvy povinnost uvedenou v ustanovení 10a.3
(tedy povinnost bezodkladně informovat Obchodníka
o nabytí statusu US Person nebo statusu Osoby
s podstatnou vazbou na USA nebo o změně těchto
statusů, nebo povinnost bezodkladně informovat
Obchodníka o nabytí občanství nebo práva trvalého
pobytu v jakékoliv jurisdikci, kde je uzavření
Komisionářské smlouvy zakázáno nebo omezeno),
c) nabyl-li Zákazníka status US Person nebo status
Osoby s podstatnou vazbou na USA,
d) nabyl-li Zákazník občanství nebo právo trvalého
pobytu v jakékoliv jurisdikci, kde je uzavření
Komisionářské smlouvy zakázáno nebo omezeno,
e) porušil-li Zákazník podstatným způsobem svou
povinnost vyplývající z Komisionářské smlouvy nebo
obecně závazného právního předpisu vztahujícího se
k plnění Komisionářské smlouvy, zejména povinnost
poskytnout součinnost při kontrole klienta podle
obecně závazného právního předpisu upravujícího
opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a
financování terorismu, nebo
f) začne-li Obchodník považovat Zákazníka za klienta
s AML rizikovým profilem (tzn. rizikovým profilem
z hlediska opatření proti legalizaci výnosů z trestné
činnosti a financování terorismu) na úrovni
„nepřijatelný zákazník“.
V této souvislosti může Obchodník prodat Cenné
papíry ve vlastnictví zákazníka.
Zákazník
může
jednostranně
Komisionářskou smlouvu bez sankce.

ukončit

Označení členského státu
Evropské unie, jehož právní

předpisy bere Obchodník za základ
pro vytvoření vztahů se zákazníkem
před uzavřením Komisionářské
smlouvy

a jeho telefonní číslo a e-mailová adresa) sdělí přímo
vázaný zástupce.

Obchodník bere za základ pro vytvoření vztahů se
zákazníkem před uzavřením Komisionářské smlouvy
právní předpisy České republiky.

Údaj o smluvní doložce o
rozhodném právu
Smlouva a Obchodní podmínky se řídí právním řádem
České republiky.

Údaj o příslušnosti soudu v případě
sporu z Komisionářské smlouvy
Zvláštní příslušnost soudu v případě sporu z
Komisionářské smlouvy nebyla sjednána, příslušný
soud tak bude určena podle obecně závazných
právních předpisů.

Údaj o jazyku, ve kterém bude
Obchodník se zákazníkem jednat za
trvání závazku a ve kterém
poskytne zákazníkovi smluvní
podmínky a další údaje
Obchodník bude za trvání závazku se zákazníkem
jednat a smluvní podmínky a další údaje poskytne
zákazníkovi v českém jazyce.

Informace o existenci, způsobu a
podmínkách mimosoudního
vyřizování stížností spotřebitelů
Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských
sporů vyplývajících z Komisionářské smlouvy je
Finanční arbitr se sídlem Legerova 1581/69, 110 00
Praha 1, Česká republika. Při mimosoudním řešení
spotřebitelských sporů se postupuje podle §§ 8 – 23
zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění
pozdějších předpisů.

Možnost podat stížnost k orgánu
dohledu
Stížnost na Obchodníka lze podat České národní
bance, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 28, PSČ 115 03,
IČO 481 36 450.

Údaj o existenci garančního fondu
Obchodník je v souladu se svou zákonnou povinností
účastníkem systému náhrad zabezpečovaného
Garančním fondem obchodníků s cennými papíry (dále
jen „GFO“). GFO je zákonem zřízenou právnickou
osobou, která poskytuje náhrady za majetek zákazníka,
který mu nemohl být vydán z důvodů přímo
souvisejících s finanční situací Obchodníka.
Náhrada GFO se nevztahuje na neschopnost Emitenta
vydat zákazníkovi (prostřednictvím Obchodníka či
jinak) příslušný cenný papír nebo vyplatit při prodeji
příslušného cenného papíru peněžní prostředky
získané pro zákazníka prodejem příslušného cenného
papíru.

Doba, po kterou zůstávají
poskytnuté údaje včetně údaje o
ceně v platnosti
Poskytnuté údaje včetně údaje o ceně zůstávají v
platnosti do relevantní změny Přehledu fondů,
Obchodních podmínek a statutů fondů (který v případě
lucemburských fondů NN (L), NN (L) International a NN
(L) Patrimonial bývá – včetně překladu do českého
jazyka – nazýván jako prospekt nebo prospectus).

Údaje o zprostředkovateli
Obchodník je při vyhledávání zájemců o uzavření
Komisionářské smlouvy a nabízení možnosti uzavřít
Komisionářskou smlouvu, při provádění přípravných
prací směřujících k uzavření Komisionářské smlouvy,
předkládání návrhu Komisionářské smlouvy a
vyplňování související dokumentace (např. AML test a
test investora) a plnění informačních povinností
zastoupen
vázaným
zástupcem
investičního
zprostředkovatele činného pro Obchodníka. Informace
podle § 1811 odst. 2 písm. a) ve spojení s § 1843 odst.
2 občanského zákoníku (totožnost vázaného zástupce
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