
















































management) a některé činnosti administrace Podfondu (mimo činnosti uvedené 
v odst. 15.2 Statutu) je hrazena z majetku Podfondu a činí za každý započatý měsíc 
výkonu funkce 

(a) do konce druhého kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vznikl 
Podfond, částku ve výši 60.000,- Kč měsíčně;

(b) od třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém vznikl Podfond, 
částku 40.000,- Kč měsíčně, a to až do měsíce, v němž Podfond uskuteční první 
investici (tzn. uzavře smluvní vztah směřující k nabytí aktiva dle čl. 8 statutu 
Podfondu) včetně tohoto měsíce;

(c) a od měsíce následujícího po měsíci, v němž Podfond uskutečnil první investici, 
částku ve výši 100.000,- Kč měsíčně plus částku ve výši O, 15 % p.a. z hodnoty 
aktiv Podfondu ve výši nad 400.000.000,- Kč, vypočtené ke konci kalendářního 
měsíce, za který se úplata hradí, maximálně však 250.000,- Kč měsíčně.

15.2 Úplata Administrátora je hrazena z majetku Podfondu a činí za: 

(a) nabízení investic do Podfondu 100 % vstupního poplatku dle Smluv o investici
uzavřených v příslušném měsíci, pokud Administrátor zprostředkoval uzavření
příslušné Smlouvy o investici;

(b) nabízení investic do Podfondu částku ve výši 0,5 % p.a. z aktuální výše investice
(hodnoty příslušných Investičních akcií, vypočtené ke konci předchozího
kalendářního měsíce) akcionářů Fondu, pokud Administrátor zprostředkoval
uzavření příslušné Smlouvy o investici, přičemž nárok na tuto úplatu vzniká od
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla Investorem
uhrazena investovaná částka na účet Podfondu, a to bez ohledu na to, zda jsou
nebo nejsou vydány příslušné Investiční akcie, přičemž za „aktuální výši
investice" se do doby vydání příslušných Investičních akcií považuje nominální
částka úpisu těchto akcií. Nárok na tuto úplatu trvá do konce kalendářního
měsíce, ve kterém příslušný Investor podal žádost o odkup posledních
Investičních akcií Podfondu, kterými disponuje. V případě, že Investor podá
žádost o částečný odkup, je odkupovaná částka součástí „aktuální výše
investice", ze které se odměna počítá, naposledy ke konci kalendářního měsíce,
který předchází měsíci, ve kterém Investor podal příslušnou žádost o odkup (tzn.
např. při žádosti o odkup podané v květnu se odměna z odkupované částky
naposledy počítá za měsíc květen podle aktuální výše investice ke konci dubna).
Nárok na tuto úplatu trvá i v případě, kdy Investiční společnost není
obhospodařovatelem či administrátorem Podfondu.

15.3 V případě rozšiřujících služeb souvisejících s obhospodařováním nebo administrací 
Fondu náleží Investiční společnosti nad rámec úplaty dle čl. 15.1 a 15.2. Statutu 
úplata dle ceníku, který je součástí smlouvy o výkonu funkce uzavřené s Investiční 
společností, přičemž úplata dle ceníku je koncipována položkově, nebo na ni má 
Investiční společnost nárok maximálně do výše, která bude pro danou službu předem 
odsouhlasena kontrolním orgánem Fondu. 

15.4 Pokud nejsou u některého typu úplaty Investiční společnosti ani 20 dnů po skončení 
období, za které se úplata hradí, známé některé parametry potřebné pro výpočet 
úplaty, má Investiční společnost právo fakturovat 90 % poslední známé úplaty 
příslušného typu jako zálohu. Jakmile budou potřebné parametry pro výpočet 
příslušné úplaty známy, dojde k následnému vyúčtování této úplaty bez zbytečného 
odkladu. 

15.5 Úplata za výkon činnosti Depozitáře je hrazena z majetku Podfondu a za každý 
započatý měsíc činí: 30.000,- Kč v období od uzavření depozitářské smlouvy do doby 
než se na účet Podfondu začnou nakupovat aktiva, 45.000,- Kč v období počínaje 
měsícem, kdy se na účet Podfondu začnou nakupovat aktiva, ale celková aktiva 
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