
INFORMACE O PŘIJATÝCH/POSKYTNUTÝCH POBÍDKÁCH 

 

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. 

Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4 

IČ: 43873766 

  



Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.  

Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4 

IČ: 43873766 

2 

 

Obsah: 

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ .................................................................................................... 3 

2 PŘEHLED POUŽITÝCH POJMŮ A ZKRATEK ................................................................ 3 

3 OBECNÉ INFORMACE O POBÍDKÁCH A JEJICH PŘÍPUSTNOSTI ............................. 3 

4 POSKYTNUTÉ POBÍDKY ................................................................................................. 3 

5 PŘIJATÉ POBÍDKY .......................................................................................................... 4 

 

  



Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.  

Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4 

IČ: 43873766 

3 

1 Úvodní ustanovení 

Informace o přijatých/poskytnutých pobídkách společnosti Generali Investments CEE, 
investiční společnost, a.s. byla vypracována v souladu s právním řádem České republiky a 
právními předpisy EU k datu 3. 1. 2018. Informace o přijatých/poskytnutých pobídkách je k 
dispozici na požádání v sídle společnosti nebo na jejích webových stránkách 
http://www.generali-investments.cz.  

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. si vyhrazuje právo kdykoliv tyto 
Informace o přijatých/poskytnutých pobídkách pozměnit či doplnit bez předchozího 
upozornění.  

O významných změnách bude Zákazník předem vyrozuměn. 

Pojmy uvedené v tomto dokumentu s velkými počátečními písmeny mají pro potřeby tohoto 
dokumentu význam definovaný Obchodními podmínkami pro poskytování investičních služeb 
obhospodařování majetku zákazníka a investiční poradenství Generali Investments CEE, 
investiční společnost, a. s., není-li dále uvedeno jinak. 

2 Přehled použitých pojmů a zkratek 

Společnost – Generali Investments CEE, investiční společnost a.s., IČ: 438 73 766, se 
sídlem Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1031 

Zákazník – fyzická či právnická osoba, která má smluvní vztah se Společností, jehož 
předmětem je poskytování investičních služeb obhospodařování majetku zákazníka a 
investiční poradenství ve smyslu ust. 11 odst. 1 písm. c) a f) ZISIF, a to bez ohledu na jeho 
zákaznickou kategorizaci. 

3 Obecné informace o pobídkách a jejich přípustnosti 

Pobídkou se rozumí jakýkoliv poplatek, úplata, odměna, peněžitá nebo nepeněžitá výhoda, 
které jsou při poskytování investičních služeb přijímány, nabízeny nebo poskytovány mezi 
Společností a třetí stranou. Je-li třetí stranou člen stejné finanční skupiny, posuzuje se 
pobídka podle stejných kritérií.  

Pobídka je přípustná, pokud: 

a) má přispět ke zlepšení kvality poskytované služby a není v rozporu s povinností 
jednat s odbornou péčí, tj. zejména kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším 
zájmu Zákazníků, 

b) umožňuje poskytování investičních služeb nebo je pro tento účel nutná a její povaha 
není v rozporu s povinností s povinností jednat s odbornou péčí. 

Za pobídku se nepovažuje úplata nebo jiná peněžitá nebo nepeněžitá výhoda přijatá od 
Zákazníka nebo od osoby jednající na jeho účet nebo poskytnutá Zákazníkovi nebo osobě 
jednající na jeho účet. 

4 Poskytnuté pobídky 

Společnost může v souvislosti s poskytováním investičních služeb nabízet a předávat menší 
nepeněžitou výhodu, která může přispět ke zlepšení kvality poskytované služby a kterou 
s ohledem na její rozsah a povahu nelze považovat za výhodu vedoucí k porušení povinnosti 
Společnosti jednat s odbornou péčí v zájmu Zákazníka, je-li o ní Zákazník srozumitelně 
informován. Menší nepeněžité výhody jsou zejména následujícího charakteru:  

a) informace nebo dokumenty, které se týkají investičního nástroje nebo investiční 
služby, které mají obecnou povahu nebo jsou přizpůsobeny specifickým 
požadavkům,  
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b) účast na konferencích, seminářích či jiných školicích akcích zaměřených na vlastnosti 
konkrétního investičního nástroje nebo investiční služby,  

c) pohoštění malé hodnoty nabízené během obchodního setkání nebo konference, 
semináře či jiné školicí akce a jiné menší nepeněžité výhody, jejichž přehled uveřejní 
Česká národní banka na svých internetových stránkách. 

5 Přijaté pobídky 

Společnost při poskytováním investičních služeb nepřijímá pobídky, s výjimkou menších 
nepeněžitých výhod, které mohou přispět ke zlepšení kvality poskytované služby a které 
s ohledem na jejich rozsah a povahu nelze považovat za výhody vedoucí k porušení 
povinnosti Společnosti jednat s odbornou péčí v zájmu Zákazníka, je-li o nich Zákazník 
srozumitelně informován. Menší nepeněžité výhody jsou zejména následujícího charakteru:  

a) informace nebo dokumenty, které se týkají investičního nástroje nebo investiční 
služby, které mají obecnou povahu nebo jsou přizpůsobeny specifickým 
požadavkům,  

b) dokumenty od třetích osob, které byly zadány a zaplaceny emitentem, který je 
právnickou osobou, nebo potenciálním emitentem s cílem propagovat novou emisi 
tohoto emitenta, nebo v případě, že emitent uzavřel smlouvu a zaplatil třetí osobě, 
aby takovýto dokument průběžně vytvářela, je-li jejich vztah v dokumentu 
jednoznačně popsán a je-li dokument současně k dispozici všem obchodníkům s 
cennými papíry, kteří si přejí jej obdržet, nebo veřejnosti,  

c) účast na konferencích, seminářích či jiných školicích akcích zaměřených na vlastnosti 
konkrétního investičního nástroje nebo investiční služby,  

d) pohoštění malé hodnoty nabízené během obchodního setkání nebo konference, 
semináře či jiné školicí akce a jiné menší nepeněžité výhody, jejichž přehled uveřejní 
Česká národní banka na svých internetových stránkách. 

 

Podrobné informace o pobídce (zejména o výši nebo hodnotě případně způsobu jejího 
stanovení) jsou sděleny Zákazníkovi na jeho žádost. 


