
1 |  

 

Preklad z nemeckého jazyka  

 
 
C Quadrat         ampega Gerling  
the fund company 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C-QUADRAT ARTS  
Total Return Global – AMI  

 
 
 
 

Strešný fond  
 

Podrobný predajný prospekt vrátane zmluvných podmienok  
 
 

06/2008 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

člen skupiny Talanx 

 



2 |  

 

 
Obsah  
 
 
Podrobný predajný prospekt 06.2008  
C-QUADRAT ARTS Total Return Global – AMI (DE000A0F5G98) 
 
 
Základy           6 
 Predajné podklady         6 
 Zmluvné podmienky         6 
Správcovská spoločnosť         7 
 Obchodné meno, právna forma a sídlo      7 
 Vedenie, Dozorná rada, vlastné imanie      7 
Depozitná banka          7 
 Obchodné meno, právna forma, sídlo a hlavná činnosť    7 
Investičný podielový fond         7 
 Označenie, moment vytvorenia, platnosť      7 
 Investičné ciele, investičné zásady a limity      8 
 Jednotlivé investičné nástroje       8 

- Investičné podiely         8 
- Nástroje peňažného trhu        9 
- Investičné limity pre nástroje peňažného trhu     10 
- Vklady v bankách         11 
- Deriváty          11 
- Termínové kontrakty        12 
- Opčné obchody         12 
- Swapy          12 
- Opcie na úrokový swap (swaption)      12 
- Credit Default Swaps        12 
- Obchody s derivátmi OTC       13 
- Výpožičkové obchody        13 
- Penzijné obchody         13 
- Prijímanie úverov         13 

Oceňovanie           14 
 Všeobecné pravidlá pre oceňovanie majetku     14 

- Aktíva s povolením na obchodovanie na burze / na organizovanom trhu 14 
- Aktíva nekótované na burze alebo na neobchodované na organizovaných trhoch 

alebo aktíva bez obchodovateľného kurzu      14  
 Osobitné pravidlá ocenenia pre jednotlivé aktíva      14 

- Nástroje peňažného trhu        14 
- Deriváty: opčné práva a termínové kontrakty     14 
- Vklady v bankách, vklady s pevnou výpovednou lehotou, investičné podiely 

a pôžičky           14 
- Aktíva znejúce na zahraničnú menu       14 
- Vývoj hodnoty         15 

Upozornenia na riziká         15 
 Všeobecné informácie        15 
 Riziká v súvislosti s investičným fondom      15 
 Trhové riziko          15 
 Možné investičné spektrum        15 
 Riziko spojené s krajinami a prevodmi      16 
 Riziko spojené s realizáciou        16 
 Riziko spojené s likviditou        16 
 Riziko výpadku         16 
 Menové riziko          16 
 



3 |  

 

 
 Riziko spojené s úschovou        16 
 Riziko koncentrácie         16 
 Inflačné riziko          16 
 Právne a daňové riziko        17 
 Zmena investičnej politiky        17 
 Zmena zmluvných podmienok, zrušenie alebo zlúčenie    17 
 Riziko odloženia spätného odkúpenia      17 
 Riziko spojené s kľúčovými osobami       17 
 Riziká spojené s derivátnymi obchodmi      17 
 Zvýšená volatilita         18 
Profil typického investora         18 
Podiely           18 
Vydávanie a spätné odkupovanie podielov        18 
 Vydávanie podielov         18 
 Spätné odkupovanie podielov       18 
 Vyúčtovanie vydávania a spätného odkupovania podielov    18 
 Odloženie spätného odkupovania podielov      19 
Burzy a trhy           19 
Emisné a odkupné ceny a náklady        19 
 Emisná a odkupná cena        19 
 Odloženie výpočtu emisnej / odkupnej ceny      19 
 Emisná prirážka         19 
 Zverejňovanie emisnej a odkupnej ceny      20 
 Náklady pri vydávaní a spätnom odkupovaní podielov    20 
 Správne a ostatné náklady        20  
Osobitné podmienky pri nadobúdaní investičných podielov    21 
Čiastkové fondy          21 
Triedy podielov          21 
Pravidlá pre zisťovanie a používanie výnosov      22 
 Postup pri vyrovnávaní výnosov       22 
Obchodný rok a výplaty         22 
 Postup pri výplatách / tezaurácia       23 
Zrušenie a prevod investičného fondu       23 
 Postup pri zrušení investičného fondu      23 
 Prevod všetkých aktív investičného fondu      23 
 Postup pri prevode investičného fondu      23 
Stručné údaje o daňovo-právnych predpisoch       24 
 Stručné údaje o daňových predpisoch podstatných pre investorov  24 
 Podiely patriace do súkromného majetku (daňoví tuzemci)    24 

- Zisky z predaja cenných papierov a zisky z termínových obchodov  24 
- Úroky a výnosy podobné úrokom      24 
- Tuzemské a zahraničné dividendy      25 
- Negatívne daňové výnosy       25 
- Výplata majetku          26 
- Zisky z predaja na úrovni investorov      26 

Podiely patriace do firemného majetku (daňoví tuzemci)     26 
- Zisky z predaja cenných papierov a zisky z termínových obchodov  26 
- Úroky a výnosy podobné úrokom      26 
- Tuzemské a zahraničné dividendy      26 
- Negatívne daňové výnosy       27 
- Výplata majetku          27 
- Zisky z predaja na úrovni investorov      27 
- Daňoví cudzinci         27 
- Solidárny príspevok        28 
- Zahraničná zrážková daň        28 
- Postup pri vyrovnávaní výnosov       28 



4 |  

 

- Osobitné zisťovanie, externá kontrola      28 
- Zdaňovanie priebežného zisku       28 
- Dôsledky zlučovania investičných fondov     29 
- Transparentné, polotransparentné a netransparentné zdaňovanie  29 
- Smernica EU o úrokoch / Vyhláška o informáciách o úrokoch   29 

Nové daňové predpisy         30 
 Podiely patriace do súkromného majetku (daňoví tuzemci)    31 

- Zisky z predaja cenných papierov a zisky z termínových obchodov  31 
- Úroky a výnosy podobné úrokom ako aj zahraničné dividendy   31 
- Tuzemské dividendy        32 
- Negatívne daňové výnosy       32 
- Výplata majetku          32 
- Zisky z predaja na úrovni investorov      33 

Podiely patriace do súkromného majetku (daňoví tuzemci)     33 
- Zisky z predaja cenných papierov a zisky z termínových obchodov  33 
- Úroky a výnosy podobné úrokom      33 
- Tuzemské a zahraničné dividendy      33 
- Negatívne daňové výnosy       34 
- Výplata majetku          34 
- Zisky z predaja na úrovni investorov      34 
- Daňoví cudzinci         34 
- Solidárny príspevok        35 
- Cirkevná daň         35 
- Zahraničná zrážková daň        35 
- Postup pri vyrovnávaní výnosov       35 
- Osobitné zisťovanie, externá kontrola      35 
- Zdaňovanie priebežného zisku       36 
- Dôsledky zlučovania investičných fondov     36 
- Transparentné, polotransparentné a netransparentné zdaňovanie  36 

Smernica EU o úrokoch / Vyhláška o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov 
            36 
Externé služby a poradenstvo       37 

 Externá správa portfólia investičného fondu      37 
 Ďalšie externé služby         38 
Výročné / polročné správy / audítor        38 
Úhrady určené pre investorov / distribúcia správ a ostatné informácie   38 
Ďalšie investičné fondy spravované investičnou spoločnosťou    39 
Poučenie o práve kupujúceho na odvolanie podľa § 126 Zákona o investovaní  41 
Údaje o investičnej spoločnosti        42 
Všeobecné zmluvné podmienky        44 
Osobitné zmluvné podmienky        52 
 
 



5 |  

 

 
 
Predajný prospekt 
 
 
Kúpa a predaj investičných podielov sa vykonáva na základe v súčasnosti platných podrobných 
predajných prospektov a „Všeobecných zmluvných podmienok“ v spojení s „Osobitnými 
zmluvnými podmienkami“. Poskytovanie informácií alebo prehlásení odchyľujúcich sa od tohto 
prospektu nie je povolené. Každá kúpa a predaj podielov na základe informácií alebo 
prehlásení, ktoré nie sú obsiahnuté v tomto prospekte, sa vykonáva výhradne na 
nebezpečenstvo kupujúceho. Tento predajný prospekt dopĺňa posledná výročná správa. Ak od 
rozhodujúceho dňa pre zostavenie výročnej správy uplynulo viac ako osem mesiacov, musí byť 
nadobúdateľovi pred uzatvorením zmluvy ponúknutá polročná správa.  
 
Zmluvný vzťah medzi investičnou spoločnosťou a investorom ako aj predzmluvné vzťahy sa 
riadia podľa nemeckého práva. Podľa § 23 ods. 2 „Všeobecných zmluvných podmienok“ sa 
sídlo investičnej spoločnosti považuje aj za miestnu príslušnosť pre spory vyplývajúce zo 
zmluvného vzťahu, ak investor nemá všeobecnú súdnu príslušnosť v tuzemsku. Podľa § 123 
Zákona o investovaní musia byť všetky predajné podklady vyhotovené v nemeckom jazyku. 
Investičná spoločnosť bude celkovú komunikáciu so svojimi investormi viesť v nemeckom 
jazyku.  
 
Pri sporoch vyplývajúcich z uplatnenia predpisov Občianskeho zákonníka o zmluvách 
o finančných službách, ktoré sú v platnosti od 8. 12. 2004, sa môžu účastníci obrátiť na 
Zmierovacie stredisko Nemeckej spolkovej banky, P. O. Box 11 12 32, 60047 Frankfurt, 
telefónne číslo: 069/2388-1907 alebo -1906, faxové číslo: 069/2388-1919. Právo obrátiť sa na 
súdy je týmto nedotknuté.  
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Základy        
 
Investičný fond C-QUADRAT ARTS Total Return Global – AMI je investičný fond zodpovedajúci 
smerniciam, ktorý bol vytvorený v zmysle Zákona o investovaní. Fond spravuje spoločnosť 
AmpegaGerling Investment GmbH (ďalej ako „spoločnosť“). 
 
Správa investičného fondu spočíva najmä v tom, že sú prostriedky investorov vložené do 
spoločnosti pri dodržaní zásady rozloženia rizika investované do rôznych aktív, a to oddelene 
od majetku spoločnosti. Investičný fond nepatrí do konkurznej podstaty investičnej spoločnosti.  
 
Informácie o tom, do akých aktív môže spoločnosť investovať prostriedky fondu a aké 
ustanovenia musí pritom dodržať, vyplýva zo Zákona o investovaní a príslušných zmluvných 
podmienok, ktoré upravujú právny vzťah medzi investormi a spoločnosťou. Zmluvné podmienky 
zahŕňajú všeobecnú a osobitnú časť („Všeobecné zmluvné podmienky“ a „Osobitné zmluvné 
podmienky“). Používanie zmluvných podmienok pre istý investičný fond podlieha povinnému 
schvaľovaniu zo strany Spolkového úradu pre dozor nad finančnými službami (BaFin). Výnimku 
tvorí predpis v „Osobitných zmluvných podmienkach“, ktorého predmetom sú odmeny 
a náhrada nákladov, ktoré sa platia z majetku fondu. Pri investičnom fonde C-QUADRAT ARTS 
Total Return Global – AMI to je § 7 "Osobitných zmluvných podmienok" (podrobnosti 
o odmenách a náhradách nákladov viď v odsekoch „Emisné a odkupné ceny a náklady“ a 
„Správne a ostatné náklady" na stranách 18 až 20).  
 
Predajné podklady   
 
Podrobný a zjednodušený predajný prospekt, zmluvné podmienky a stanovy ako aj aktuálne 
výročné a polročné správy je možné získať v sídle spoločnosti. Tieto podklady v aktuálnej verzii 
je možné získať na internetovej stránke (http://www.ampegaGerling.de) spoločnosti.  

 
Rakúski investori môžu tieto podklady okrem toho bezplatne získať v spoločnosti 
PRIVATINVEST Bank AG, Grießgasse 11, A-5020 Salzburg. 

 
Spoločnosť informuje na svojej internetovej stránke okrem toho o investičných limitoch pri 
manažovaní rizika investovaného majetku, metódach manažovania rizika ako aj o aktuálnom 
vývoji rizík a výnosov najdôležitejších kategórií majetku fondu.  
 
Zmluvné podmienky   
 
Zmluvné podmienky sú uvedené v tomto prospekte. Spoločnosť môže zmluvné podmienky 
meniť. Zmeny zmluvných podmienok, s výnimkou úpravy odmien a náhrad nákladov, podliehajú 
schvaľovaniu zo strany Spolkového úradu pre dozor nad finančnými službami (BaFin). Zmeny 
investičných zásad investičného fondu podliehajú schváleniu Dozornou radou spoločnosti.  
 
Plánované zmeny sa zverejňujú v elektronickom spolkovom vestníku a okrem toho v 
hospodárskom denníku alebo denníku s dostatočnou distribúciou alebo v elektronickej forme na 
internetovej stránke (http://www.ampegaGerling.de) spoločnosti.  

 
Zmeny nadobúdajú platnosť najskôr tri mesiace od ich zverejnenia. Spolkový úrad pre dozor 
nad finančnými službami môže určiť aj skorší termín nadobudnutia platnosti. Zmeny úprav 
odmien a náhrad nákladov nadobúdajú platnosť najskôr šesť mesiacov od ich zverejnenia. 
Zmeny doterajších investičných zásad nadobúdajú platnosť takisto najskôr šesť mesiacov od 
ich zverejnenia a sú prípustné pod podmienkou, že investičná spoločnosť ponúkne investorom 
bezplatnú výmenu ich podielov za podiely na investičných fondoch s porovnateľnými 
investičnými zásadami, ak tieto investičné podiely spravuje investičná spoločnosť.  
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Správcovská spoločnosť    
 
Obchodné meno, právna forma a sídlo  
 
Investičnou spoločnosťou fondu popísaného v tomto prospekte je spoločnosť AmpegaGerling 
Investment GmbH so sídlom v Kolíne. Spoločnosť AmpegaGerling Investment GmbH je 
investičná spoločnosť v zmysle Zákona  investovaní a má právnu formu spoločnosti s ručením 
obmedzeným. Spoločnosť bola založená dňa 28. 12. 1967 na základe rámcových podmienok 
Zákona o investičných spoločnostiach (KAGG). Od 22. 1. 1968 je spoločnosť oprávnená 
spravovať investičné fondy cenných papierov. Okrem toho môže od 22. 9. 1998 spravovať 
fondy peňažného trhu, investičné podielové fondy ako aj penzijné fondy a od 6. 12. 2001 aj 
pozemkové investičné fondy a zmiešané investičné podiely s investíciami do cenných papierov 
a pozemkov. Po transformácii jej povolenia na rámcové podmienky Zákona o investovaní k 1. 1. 
2006 je spoločnosť oprávnená spravovať investičné fondy zodpovedajúce smerniciam, realitné 
investičné fondy, zmiešané investičné fondy a penzijné fondy v zmysle Zákona o investovaní. 
Po príslušnom rozšírení povolenia môže spoločnosť od 24. 8. 2006 spravovať aj investičné 
fondy s dodatočnými rizikami (hedgové fondy). 
 
Vedenie, Dozorná rada, vlastné imanie   
 
Bližšie informácie o vedení, zložení Dozornej rady, okruhu spoločníkov a upísanom 
a zaregistrovanom imaní sa nachádzajú na stranách 38 a 39 v bode „Údaje o investičnej 
spoločnosti“.  
 
Depozitná banka    
 
Obchodné meno, právna forma, sídlo a hlavná činnosť  
 
Zákon o investovaní predpokladá oddelenie správy a úschovy majetku investičného fondu. 
Investičná spoločnosť poverila na úschovu majetku fondu inú úverovú inštitúciu, ktorá pôsobí 
ako depozitná banka.  
 
Depozitná banka uschováva majetok vo viazaných depozitoch a na viazaných účtoch. Musí 
dbať predovšetkým na to, aby vydávanie a spätné odkupovanie podielov a výpočet hodnoty 
podielov zodpovedalo ustanoveniam Zákona o investovaní a zmluvným podmienkam. Ďalej 
musí dbať na to aby bola pri obchodoch realizovaných za majetok fondu v bežnej lehote 
uhradená do úschovy ich protihodnota a aby sa výnosy používali podľa ustanovení Zákona 
o investovaní a zmluvných podmienok. Okrem toho musí depozitná banka kontrolovať, či 
investovanie majetku fondu na viazaných účtoch inej úverovej inštitúcie zodpovedalo 
ustanoveniam Zákona o investovaní a zmluvným podmienkam. V tomto prípade musí udeliť 
súhlas s týmito investíciami.  
 
Hodnotu investičného fondu ako aj hodnotu podielu stanovuje investičná spoločnosť pod 
kontrolou depozitnej banky.  
 
Úlohu depozitnej banky pre investičný fond C-QUADRAT ARTS Total Return Global – AMI 
prevzala spoločnosť Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA so sídlom vo Frankfurte. Depozitná 

banka je úverová inštitúcia podľa nemeckého práva. Medzi jej hlavné činnosti patrí obchodovanie 

s vkladmi ako aj cennými papiermi.  

 

Investičný podielový fond    
 
Označenie, moment vytvorenia, platnosť  
 
Investičný fond C-QUADRAT ARTS Total Return Global – AMI bol dňa 7. 12. 2001 zriadený ako 
C-QUADRAT Global Universal Fond. So zmenou správy na spoločnosť k 1. 1. 2006 sa 
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označenie fondu zmenilo na C-QUADRAT ARTS Total Return Global – AMI. Investičný fond bol 
vytvorený na dobu neurčitú. Investori sa v rozsahu svojich podielov podieľajú na majetku fondu 
ako jeho spoluvlastníci podľa ich zlomkov.   
 
Investičné ciele, investičné zásady a limity   
 
Cieľom investičnej politiky fondu C-QUADRAT ARTS Total Return Global – AMI je dosahovanie 
primeraných výnosov a podľa možnosti dlhodobého a značného nárastu hodnoty fondu. 
Investičná politika fondu zodpovedá prístupu Total Return. Na to využíva manažment fondu 
technický obchodný program so strednodobým smerovaním. V portfóliu fondu sú najsilnejšie 
zastúpené fondy, ktoré v krátkodobom a strednodobom horizonte vykazujú pozitívne trendy. Na 
rozdiel od väčšiny klasicky manažovaných strešných fondov sa investičná stratégia fondu C-
QUADRAT ARTS Total Return Global – AMI neorientuje na benchmark, ale jej cieľom je 
dosahovanie absolútneho nárastu hodnoty vo všetkých fázach trhu. Jadro tohto manažérskeho 
prístupu spočíva v kombinácii strednodobej orientácie a neustáleho prispôsobovania portfólia 
k príslušnému vývoju na jednotlivých trhoch. Fond sa nepokúša predpokladať isté trendy, avšak 
investuje až vtedy, ak bol preukázaný pozitívny trend na príslušnom trhu. V nepriaznivom 
období vývoja na burzách môže byť podiel investovaný do akciových fondov znížený až na 
nulu. V tomto prípade bude majetok investovaný z veľkej časti do investičných fondov 
s obligáciami s krátkou lehotou splatnosti alebo penzijných obchodov. Výber fondov sa realizuje 
podľa technických požiadaviek a kvantitatívnych kritérií.  
 
Spoločnosť môže za majetok fondu nadobúdať podiely na investičných fondoch 
zodpovedajúcich smerniciam (tuzemské investičné fondy, investičné akciové spoločnosti 
s variabilným imaním, investičné podiely v rámci EU a zahraničné investičné podiely). 
 
Podiely na zahraničných investičných fondoch je možné nadobúdať vtedy, ak môžu byť tieto 
podiely podľa Zákona o investovaní verejne distribuované aj v tuzemsku a ak majú majitelia 
podielov právo na vrátenie podielov. Zahraničné investičné spoločnosti ako emitenti týchto 
investičných podielov musia mať svoje sídlo a svoje vedenie v niektorom z nižšie uvedených 
krajín, ak nejde o iné členské krajiny Európskej únie alebo členov Dohody o európskom 
hospodárskom priestore:  
 
- Austrália      - Švajčiarsko 
- Japonsko      - Južná Kórea 
- Kanada      - Turecko 
- Mexiko       - Česká republika 
- Nový Zéland      - Maďarsko 
- Poľsko       - USA 
 
Jednotlivé investičné nástroje       
 
Investičné podiely  
 
Spoločnosť investuje najmenej 51% hodnoty fondu do podielov na iných investičných fondoch, 
na investičných akciových spoločnostiach s variabilným imaním a/alebo zahraničných 
investičných spoločnostiach. Tieto ostatné investičné fondy môžu podľa svojich zmluvných 
podmienok investovať najviac 10% do podielov na iných investičných fondoch.  
 
Maximálne 20% hodnoty majetku fondu je možné investovať do podielov na jednom 
investičnom fonde. Do investičných fondov, ktoré nie sú v súlade so smernicami – t.j. do 
tuzemských investičných fondov, ktoré nie sú v súlade so smernicami, investičných akciových 
spoločností s variabilným imaním a zahraničných investičných podielov, ktoré nie sú podielmi v 
rámci EU - je možné investovať najviac 30% hodnoty majetku fondu.  
 
Podiely na týchto investičných fondoch je možné nadobúdať len vtedy, ak boli tieto fondy 
povolené podľa právnych predpisov, na základe ktorých podliehajú účinnej verejnej ochrane za 
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účelom ochrany investorov a ak existuje dostatočná záruka na uspokojivú spoluprácu medzi 
úradmi, a ak je úroveň ochrany investora podľa Zákona o investovaní rovnocenná s úrovňou 
ochrany platnou pri investičných fondoch, ktoré sú v súlade so smernicami a ak sú najmä  
predpisy o osobitnej úschove majetku, prijímaní úverov, poskytovaní úverov a špekulatívny 
predaj cenných papierov a nástrojov peňažného trhu rovnocenné s požiadavkami Smernice č. 
85/611/EHS. Okrem toho musí byť obchodná činnosť týchto investičných fondov predmetom 
výročných a polročných správ, ktoré umožňujú vytvoriť si názor o majetku, záväzkoch, 
výnosoch a transakciách v rámci investičného fondu.  
 
Spoločnosť je oprávnená na účet fondu nadobúdať najviac 25% vydaných podielov iného 
investičného fondu.  
 
Spoločnosť môže okrem toho najviac 49% majetku fondu investovať do vkladov v bankách, 
nástrojov peňažného trhu a fondov peňažného trhu. Pritom platí nasledovné:  
 
Nástroje peňažného trhu    
 
Nástroje peňažného trhu sú nástroje, s ktorými sa bežne obchoduje na peňažnom trhu, ako aj 
úročiteľné cenné papiere, ktoré v čase nadobudnutia za majetok fondu majú dobu splatnosti 
príp. zostatkovú dobu splatnosti najviac 12 mesiacov. Ak je ich doba splatnosti dlhšia ako 12 
mesiacov, musí byť ich úročenie pravidelne, najmenej raz za 12 mesiacov, prispôsobené 
podmienkam na trhu.  
 
Za majetok fondu je možné nadobúdať nástroje peňažného trhu od nasledovných emitentov:  
 
1. štátu, štátneho investičnému fondu, spolkovej krajiny, inej členskej krajiny Európskej 

únie alebo iného člena Dohody európskom hospodárskom priestore, 
 
2. inej domácej územnej korporácie alebo regionálnej vlády príp. miestnej korporácie inej 

členskej krajiny Európskej únie alebo inej členskej krajiny podľa Dohody o európskom 
hospodárskom priestore,  

 
3. Európskej únie alebo inej krajiny, ktorá je členom Organizácie pre hospodársku 
 spoluprácu a rozvoj, 
 
4. centrálnej banky členskej krajiny Európskej únie alebo inej členskej krajiny podľa 
 Dohody o európskom hospodárskom priestore, Európskej centrálnej banky alebo 
 Európskej investičnej banky,  
 
5. inej medzinárodnej organizácie, ktorej plným členom je aj Spolková republika Nemecko,  
 
6. inej spoločnosti, ktorej cenné papiere sú oficiálne obchodovateľné na domácej alebo 
 zahraničnej burze alebo ktoré sú povolené na obchodovanie na úradnom alebo 
 organizovanom trhu,  
 
7. úverovej inštitúcie so sídlom v členskej krajine Európskej únie alebo inej členskej krajine 
 podľa  Dohody o európskom hospodárskom priestore alebo úverovej inštitúcie so sídlom 
 v tretej krajine, ktorej ustanovenia o dozore sú podľa názoru Spolkového úradu pre 
 dozor nad finančnými službami rovnocenné s ustanoveniami o dozore podľa práva 
 Európskej únie,  
 
8. spoločnosti, ktorej vlastné imanie predstavuje najmenej 10 miliónov EUR a ktorá svoju 
 ročnú závierku vyhotovuje podľa predpisov Štvrtej smernice č. 78/660/EHS Rady z 25. 
 7. 1978 o ročných závierkach spoločností s istými právnymi formami, naposledy 
 pozmenenej Smernicou č. 2003/51/ES Európskeho parlamentu a Rady z 18. 7. 2003,  
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9. koncernovej spoločnosti v zmysle § 18 Zákona o akciových spoločnostiach, ak iná 
 spoločnosť z toho istého koncernu, ktorý spĺňa požiadavky podľa bodu 6, 7 alebo 8, 
 prevzala záruku za úročenie a splatenie týchto nástrojov peňažného trhu,  
 
10. iného právneho subjektu, ktorého obchodná činnosť sa zameriava na umiestňovanie 
 záväzkov, ktoré sú založené na cenných papieroch, na trhu, ak tento právny subjekt 
 využíva na zabezpečenie likvidity úverové linky úverovej inštitúcie. 
 
Pre všetky uvedené nástroje peňažného trhu musí platiť dostatočná ochrana vkladov 
a investorov, napr. vo forme ratingu podľa investičných stupňov. Ako „Investmentgrade“ sa 
označuje ohodnotenie známkou „BBB“ príp. Baa“ alebo lepšou v rámci previerky bonity zo 
strany ratingovej agentúry. Investičná spoločnosť môže na účet fondu nadobúdať aj nástroje 
peňažného trhu, za ktorých úročenie a splatenie prevzal záruku niektorý z emitentov uvedených 
v bodoch 1 až 5 alebo 7 (viď vyššie).  
 
Investičné limity pre nástroje peňažného trhu  
 
Spoločnosť môže do nástrojov peňažného trhu od toho istého emitenta (dlžníka) investovať len 
najviac 5% hodnoty majetku fondu; do týchto hodnôt je možné investovať najviac 10% hodnoty 
fondu, ak je to uvedené v zmluvných podmienkach a ak celková hodnota nástrojov peňažného 
trhu týchto emitentov (dlžníkov) nepresiahne 40% hodnoty fondu.  
 
Do obligácií a pôžičkám oproti dlžným úpisom osobitných verejných emitentov môže spoločnosť 
investovať najviac 35% majetku fondu.  
 
Do krytých obligácií môže spoločnosť investovať najviac 25% majetku fondu. Ak sa do týchto 
obligácií investuje viac ako 5% hodnoty fondu, nesmie celková hodnota týchto obligácií 
presiahnuť 80% hodnoty fondu.  
 
Spoločnosť môže za majetok fondu v jednej inštitúcii investovať najviac 20% hodnoty majetku 
do kombinácie nasledovných aktív:  
 

- nástroje peňažného trhu vydané touto inštitúciou 
- vklady v tejto inštitúcii 
- deriváty nadobudnuté touto inštitúciou, ktoré nie sú obchodovateľné na bruze alebo 

na inom organizovanom trhu.  
 
Príslušné jednotlivé horné hranice ostávajú nedotknuté.  
 
Spoločnosť môže do nástrojov peňažného trhu, ktorých emitentom je rovnaká spoločnosť alebo 
táto prevzala záruku, investovať najviac 5% hodnoty fondu. Celkovo je možné do týchto 
nástrojov peňažného trhu investovať najviac 20% hodnoty fondu. Ak je vlastné imanie 
spoločnosti nižšie ako 25 miliónov EUR alebo ak spoločnosť neplní požiadavky § 48 Zákona o 
investovaní, je možné investovať len 2% hodnoty fondu.  
 
Najviac 10% hodnoty fondu môže spoločnosť investovať do:  
 

- nástrojov peňažného trhu, ktorých emitenti neplnia požiadavky § 48 Zákona 
o investovaní, 

- obligácie, ktoré je možné po nadobudnutí za majetok fondu najmenej dvakrát 
postúpiť a ktoré boli vydané:  

 
a) štátom, štátnym investičným fondom, spolkovou krajinou, inou členskou krajinou 
 Európskej únie alebo iným členom Dohody európskom hospodárskom priestore,  
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b) inou domácou územnou korporáciou alebo regionálnou vládou príp. miestnou 
 korporáciou inej členskej krajiny Európskej únie alebo inej členskej krajiny podľa Dohody 
 o európskom hospodárskom priestore, pre ktoré bola podľa článku 44 Smernice č. 
 2000/12/ES Európskeho parlamentu a Rady z 20. 3. 2000 o vykonávaní činnosti 
 úverových inštitúcií oznámená váha rovnajúca sa nule,  
 
c) ostatnými korporáciami alebo subjektami verejného práva so sídlom v tuzemsku alebo 
 inou členskou krajinou Európskej únie alebo iným členom Dohody o európskom 
 hospodárskom priestore, 
 
d) spoločnosťami, ktoré vydali cenné papiere, ktoré sú oficiálne obchodovateľné na 

domácej alebo zahraničnej burze, 
 
e) iným dlžníkom, ak niektorý z vyššie uvedených subjektov (od a do c) prevzal ručenie za 

úročenie a splatenie úveru. 
 
Vklady v bankách    
 
Najviac 49%  hodnoty fondu je možné investovať do vkladov v bankách, ktoré majú dobu 
splatnosti najviac 12 mesiacov. Tieto vklady musia byť uložené na viazaných účtoch v úverovej 
inštitúcii so sídlom v členskej krajine Európskej únie alebo iného člena Dohody európskom 
hospodárskom priestore. Podľa ustanovení Osobitných zmluvných podmienok môžu byť účty 
vedené aj v úverovej inštitúcii so sídlom v tretej krajine.  
 
Spoločnosť môže najviac 20% hodnoty fondu investovať do vkladov v bankách v jednej 
úverovej inštitúcii. Pritom musia byť započítané čiastky, ktoré spoločnosť uhradila ako príjemca 
penzie.  
 
Deriváty    
 
Spoločnosť môže používať výhradne nasledovné základné formy derivátov alebo kombinácie 
z týchto derivátov alebo kombinácie týchto investičných podielov alebo nástrojov peňažného 
trhu, ktoré je možné nadobúdať za majetok fondu, spolu s derivátmi v investičnom fonde:  
 
a) termínové kontrakty na nástroje peňažného trhu, ktoré je podľa zmluvných podmienok 
možné nadobúdať za majetok fondu, uznávané finančné indexy, úrokové miery, výmenné kurzy 
alebo meny,  
 
b) opcie alebo opčné listy na nástroje peňažného trhu, ktoré je podľa zmluvných 
podmienok možné nadobúdať za majetok fondu, uznávané finančné indexy, úrokové miery, 
výmenné kurzy alebo meny, a na termínové kontrakty podľa písmena a), ak:  
 

- je možné ich uplatnenie počas celej doby splatnosti alebo ku koncu doby splatnosti, 
a  

- ak hodnota opcie predstavuje zlomok alebo násobok rozdielu medzi základnou 
cenou a trhovou cenou základnej hodnoty a ak sa bude rovnať nule, ak bude mať 
rozdiel iné znamienko; 

 
c) swapy, menové swapy alebo úrokovo-menové swapy,  
 
d) opcie na swapy podľa písmena c), ak vykazujú vlastnosti uvedené v písmene b) (opcie 
 na swapy),  
 
e) Credit Default swapy na investičné podiely alebo nástroje peňažného trhu, ktoré je podľa 

zmluvných podmienok možné nadobúdať za majetok fondu, ak výhradne a dôvodne 
slúžia na zabezpečenie úverového rizika presne priraditeľných aktív z majetku fondu, 
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f) termínové kontrakty, opcie alebo opčné listy na investičné podiely podľa § 50 Zákona o 

investovaní a obligácie podľa § 52 bod 4 Zákona o investovaní ako aj Credit Default 
swapy na obligácie podľa § 52 bod 4 Zákona o investovaní nie je možné uzatvárať.  

 
Za žiadnych okolností sa spoločnosť pri týchto obchodoch nesmie odchýliť od investičného 
ťažiska "investičné podiely" ako aj od investičných limitov a zásad uvedených vo "Všeobecných 
a Osobitných zmluvných podmienkach" investičného fondu. 
 
Investičná spoločnosť je oprávnená za majetok fondu ako časť investičnej stratégie realizovať 
obchody s derivátmi. Tým môže dôjsť k dočasnému zvýšeniu rizika straty investičného fondu.  
 
Použitím derivátov je možné zdvojnásobiť potenciál trhového rizika investičného fondu. Pod 
trhovým rizikom sa rozumie riziko, ktoré vyplýva z nepriaznivého vývoja trhových cien za 
majetok fondu. Pri definovaní potenciálu trhového rizika pri použití derivátov používa spoločnosť 
jednoduchý prístup v zmysle Vyhlášky o derivátoch.  
 
Termínové kontrakty   
 
Spoločnosť môže na účet fondu v rámci investičných zásad uzatvárať termínové kontrakty na 
nástroje peňažného trhu, ktoré je možné nadobúdať za majetok fondu, ako aj uznávané 
finančné indexy, úrokové miery, výmenné kurzy alebo meny. Termínové kontrakty sú 
dojednania, ktoré zmluvné strany bezpodmienečne zaväzujú na to, aby v istom momente, 
v istom termíne splatnosti alebo počas istého obdobia kúpi príp. predá isté množstvo istej 
základnej hodnoty za vopred stanovenú hodnotu.  
 
Opčné obchody  
 
Spoločnosť môže na účet fondu v rámci investičných zásad kupovať a predávať opcie na kúpu 
a predaj na nástroje peňažného trhu, ktoré je možné nadobúdať za majetok fondu, ako aj 
uznávané finančné indexy, úrokové miery, výmenné kurzy alebo meny. Opčné obchody 
zahŕňajú to, že tretej osobe bude oproti úhrade (opčnej prémie) poskytnuté právo počas istej 
doby alebo na konci istého obdobia požadovať za vopred dohodnutú cenu (základnú cenu) 
dodanie alebo odber majetku alebo úhradu rozdielu alebo aj nadobúdať príslušné opčné práva. 
Opcie musia umožňovať ich uplatnenie počas celej doby splatnosti alebo ku koncu ich 
splatnosti. Okrem toho musí hodnota opcie v čase uplatnenia predstavovať zlomok alebo 
násobok rozdielu medzi základnou cenou a trhovou cenou základnej hodnoty a ak sa bude 
rovnať nule, ak bude mať rozdiel iné znamienko. 
 
Swapy     
 
Spoločnosť môže na účet fondu v rámci investičných zásad uzatvárať úrokové swapy, menové 
swapy a úrokov-menové swapy. Swapy sú zmluvy o výmene, na základe ktorých sa medzi 
zmluvnými partnermi vymení majetok alebo riziká, ktoré sú základom pre obchod.   
 
Opcie na úrokový swap (swaption)   
 
Swaptions sú opcie na swapy. Na účet fondu je možné nadobúdať len také opcie na swapy, 
ktoré pozostávajú z vyššie popísaných opcií a swapov. Opcia na swap je právo, nie však 
záväzok vstúpiť v istý moment alebo počas istej lehoty do swapu s presne definovanými 
podmienkami. V ostatných súvislostiach platia zásady uvedené v súvislosti s opčnými 
obchodmi.  
 
Credit Default Swaps     
 
Credit Default swapy sú úverové deriváty, ktoré umožňujú prevod potenciálneho výpadku úveru 
na iné subjekty. Za prevzatie rizika výpadku úveru uhradí predávajúci rizika svojmu zmluvnému 
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partnerovi aj prémiu. Spoločnosť môže na účet fondu nadobúdať len jednoduché 
a štandardizované Credit Default swapy, ktoré sa používajú na zabezpečenie jednotlivých 
úverových rizík v investičnom fonde.  
 
Obchody s derivátmi OTC    
 
Spoločnosť môže realizovať obchody s derivátmi, ktoré sú obchodované na burze alebo na 
inom organizovanom trhu, ako aj tzv. obchody over-the-counter (OTC).  
 
Obchody s derivátmi, ktoré nie sú obchodované na burze alebo na inom organizovanom trhu, 
môže spoločnosť vykonávať len s vhodnými úverovými inštitúciami alebo inštitúciami 
poskytujúcimi finančné služby na základe štandardizovaných rámcových zmlúv. Pri derivátoch 
obchodovaných mimo burzy je riziko zmluvného partnera obmedzené na 5% hodnoty fondu. Ak 
je zmluvným partnerom úverová inštitúcia so sídlom v Európskej únii, Európskom 
hospodárskom priestore alebo v tretej krajine s porovnateľnou úrovňou dozoru, môže riziko 
zmluvného partnera predstavovať najviac 10% hodnoty fondu. Deriváty obchodované mimo 
burzy, ktoré sa uzatvárajú s centrálnym zúčtovacím miestom burzy alebo iného organizovaného 
trhu ako zmluvným partnerom, nebudú započítané na limity zmluvného partnera, ak deriváty 
podliehajú každodennému oceňovaniu s každodenným vyrovnávaním hraníc.  
 
Výpožičkové obchody    
 
Zaknihované nástroje peňažného trhu, ktoré sa nachádzajú v investičnom fonde, je možné 
formou pôžičky za úhradu trhovej odmeny previesť na tretie osoby. Ak sa zaknihované nástroje 
peňažného trhu prevádzajú na dobu neurčitú, má spoločnosť právo kedykoľvek podať výpoveď. 
Zároveň musí byť zmluvné dohodnuté, že po ukončení doby pôžičky budú do investičného 
fondu prevedené späť zaknihované nástroje peňažného trhu rovnakého druhu, kvality a 
v rovnakom množstve. Predpokladom pre takýto prevod zaknihovaných nástrojov peňažného 
trhu formou pôžičky je, aby boli fondu poskytnuté dostatočné zábezpeky. Za týmto účelom je 
možné postúpiť alebo založiť vklady príp. založiť cenné papiere. Výnosy zo zábezpek 
prislúchajú investičnému fondu.  
 
Príjemca pôžičky je okrem toho povinný uhradiť úroky z prijatých zaknihovaných nástrojov 
peňažného trhu v termíne ich splatnosti depozitnej banke, a to na účet fondu. Ak sa nástroje 
peňažného trhu požičiavajú na istú dobu, je to obmedzené na 15% hodnoty fondu. Všetky 
zaknihované nástroje peňažného trhu prevádzané na jedného príjemcu nesmú presiahnuť 10% 
hodnoty fondu.  
 
Spoločnosť nie je oprávnená na účet fondu poskytovať tretím osobám peňažné úvery.  
 
Penzijné obchody     
 
Spoločnosť môže na účet fondu uzatvárať s úverovými inštitúciami a inštitúciami poskytujúcimi 
finančné služby penzijné obchody na zaknihované nástroje peňažného trhu a investičné podiely 
s maximálnou dobou splatnosti 12 mesiacov. Penzijné obchody sú prípustné len vo forme tzv. 
pravých penzijných obchodov. Pritom preberá príjemca penzie záväzok, že aktíva v istom 
momente alebo momente, ktorý stanoví poskytovateľ penzie, prevedie späť.  
 
Prijímanie úverov     
 
Prijímanie krátkodobých úverov na spoločný účet investorov je prípustné do 10% hodnoty 
fondu, ak sú podmienky pre prijatie úveru bežné a ak depozitná banka súhlasí s prijatím úveru.  
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Oceňovanie   
 
Všeobecné pravidlá pre oceňovanie majetku  
 
Aktíva s povolením na obchodovanie na burze / na organizovanom trhu  
 
Aktíva, ktoré sú kótované na burze alebo sú súčasťou iného organizovaného trhu, ako aj práva 
na odber za majetok fondu sa oceňujú príslušnou kurzovou hodnotou, ak nie je nižšie v odseku 
"Osobitné pravidlá oceňovania“ uvedené inak.  
 
Aktíva nekótované na burze alebo na neobchodované na organizovaných trhoch alebo 
aktíva bez obchodovateľného kurzu    
 
Aktíva, ktoré nie sú kótované na burze ani nie sú súčasťou iného organizovaného trhu, alebo 
aktíva bez obchodovateľného kurzu sa oceňujú aktuálnou trhovou hodnotou, ktorá je pri 
starostlivom odhade na základe vhodných hodnotiacich modelov pri zohľadnení aktuálnych 
okolností na trhu primeraná, ak nie je nižšie v odseku "Osobitné pravidlá oceňovania“ uvedené 
inak.  
 
Osobitné pravidlá ocenenia pre jednotlivé aktíva     
 
Nástroje peňažného trhu  
 
Pri nástrojoch peňažného trhu, ktoré sú obsiahnuté v investičnom fonde, sa úroky a výnosy 
podobné úrokom ako aj náklady (napr. odmena z správu, odmena depozitnej banky, náklady na 
previerku, náklady n zverejňovanie atď.) zohľadňujú do dňa pred valutovým dňom (vrátane).  
 
Deriváty: opčné práva a termínové kontrakty 
 
Opčné práva a záväzky z opčných práv poskytnutých tretím osobám, ak sú tieto práva 
obchodované na burze alebo na inom organizovanom trhu, sa oceňujú naposledy stanovenými 
kurzami.  
 
To isté platí pre pohľadávky a záväzky z termínových kontraktov predávaných na účet fondu. 
Vklady realizované na účet fondu sa pri zohľadnení ziskov a strát z oceňovania stanovených 
v burzový deň pripočítavajú k hodnote fondu.  
 
Vklady v bankách, vklady s pevnou výpovednou lehotou, investičné podiely a pôžičky   
 
Vklady v bankách sa oceňujú nominálnou hodnotou.  
 
Vklady s pevnou výpovednou lehotou sa oceňujú výnosovým kurzom, ak je možné tieto vklady 
kedykoľvek vypovedať a ak sa splatenie pri vypovedaní vykoná k výnosovému kurzu.  
 
Investičné podiely sa oceňujú odkupnou cenou. 
 
Pre nároky na vrátenie aktív z obchodovania s pôžičkami je rozhodujúca príslušná kurzová 
hodnota majetku, ktorý sa prevádzal ako pôžička.  
 
Aktíva znejúce na zahraničnú menu   
 
Aktíva znejúce na zahraničnú menu sa na základe záverečného kurzu platného 
k predchádzajúcemu dňu, ktorý zverejnila spoločnosť Reuters AG, prepočítavajú na EURO.  
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Vývoj hodnoty   
 
Doterajší vývoj hodnoty od založenia fondu predstavuje + 49,53%, v kalendárnom roku 2002 - 
7,27%, v kalendárnom roku 2003  + 11,34%, v  kalendárnom roku 2004 + 6,68%, v 
kalendárnom roku 2005  + 23,28%,v kalendárnom roku 2006 + 10,61% a v kalendárnom roku 
2007  + 5,55%. Priemerný 3-mesačný vývoj hodnoty bol na úrovni + 13,26%. Budúci vývoj 
hodnoty je v grafickej forme zobrazený aj na internetovej stránke (http://www.ampegaGerling.de) 

spoločnosti.  

 
Výpočet neobsahuje emisné prirážky. Historický vývoj hodnoty investičného majetku 
neumožňuje definovať prognózu budúceho vývoja.  
 
Upozornenia na riziká  
 
Všeobecné informácie    
 
Aktíva, do ktorých investičná spoločnosť investuje na účet fondu, zahŕňajú okrem šance na 
zvýšenie hodnoty aj riziká. Preto môžu vznikať straty hodnoty, ak sa trhová hodnota majetku 
oproti nákupnej cene zníži. Ak investor predá podiely na investičnom fonde v momente, kedy 
kurzy majetku nachádzajúceho sa vo fonde oproti momentu ich nadobudnutia klesli, nezíska 
svoje investované finančné prostriedky naspäť v plnej výške. Napriek tomu, že každý investičný 
fond sa usiluje o neustále nárasty hodnoty, nie je možné tieto garantovať. Riziko investora je 
obmedzené na investovanú čiastku. Povinnosť doplnenia prostriedkov nad úroveň 
Investovaných súm neexistuje.  
 
Riziká v súvislosti s investičným fondom   
 
Riziká investičný podielov nadobúdaných za majetok fondu (podielov na cieľových fondoch) 
úzko súvisia s rizikami aktív obsiahnutých v týchto investičných fondoch príp. od investičných 
stratégií, ktoré tieto fondy sledujú. Uvedené riziká je však možné znížiť rozložením majetku v 
rámci investičného fondu, ktorého podiely boli kúpené, a rozložením v rámci tohto fondu.  
 
Keďže manažéri jednotlivých cieľových fondov pracujú nezávisle od seba, môže sa stať, že 
viaceré cieľové fondy sledujú rovnaké alebo odlišné investičné stratégie. Tým je možné 
kumulovať existujúce riziká príp. sa môžu prípadné šance navzájom vynulovať.  
 
Spoločnosť spravidla nemá možnosť kontrolovať manažment cieľových fondov. Ich investičné 
rozhodnutia nemusia byť nutne v súlade s domnienkami alebo očakávaniami investorov.  
 
Spoločnosti sa aktuálne zloženie cieľových fondov často neobznamuje bezodkladne. Ak 
zloženie nezodpovedá domnienkám alebo očakávaniam spoločnosti, môže táto reagovať až 
oneskorene, a to tak, že vráti podiely na cieľových fondoch.  
 
Trhové riziko      
 
Vývoj kurzu a trhovej hodnoty finančných produktov závisí najmä od vývoja kapitálových trhov, 
ktorý je ovplyvnený všeobecnou situáciou svetovej ekonomiky ako aj hospodárskymi 
a politickými rámcovými podmienkami v jednotlivých krajinách. Na všeobecný vývoj kurzu, 
najmä na burze, môžu vplývať aj iracionálne faktory ako nálady, názory a klebety.  
 
Možné investičné spektrum     
 
Pri zohľadnení investičných zásad a limitov uvedených v Zákone o investovaní a zmluvných 
podmienkach, ktoré pre investičný fond predpokladajú veľmi široký rámec, sa môže skutočná 
investičná politika zamerať aj na ťažiskové nadobúdanie investičných podielov, ktoré sú 
založené na hodnotách z menšieho počtu sektorov, trhov alebo regiónov / krajín. Táto 
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koncentrácia na niektoré osobitné investičné sektory môže byť spojená s osobitnými šancami, 
oproti ktorým však stoja aj príslušné riziká (napr. úzky priestor na trhu, veľký rozsah výkyvov 
v rámci istých konjunkturálnych cyklov). O obsahu investičnej politiky informuje spoločnosť vo 
výročnej správe za uplynulý sledovaný rok.   
 
Riziko spojené s krajinami a prevodmi   
 
O riziku spojenom s krajinou sa hovorí vtedy, ak zahraničný dlžník napriek svojej platobnej 
schopnosti nemôže na základe chýbajúcej schopnosti alebo pripravenosti na prevody plniť 
svoje záväzky včas alebo ak ich nemôže plniť vôbec. Tak sa môže napríklad stať, že platby, na 
ktoré má investičný fond nárok, nebudú uhradené alebo budú realizované v mene, ktorá nie je 
na základe devízových obmedzení konvertovateľná.  
 
Riziko spojené s realizáciou    
 
Predovšetkým pri investíciách do nekótovaných aktív existuje riziko, že realizácia obchodu 
pomocou transferového systému v dôsledku omeškanej alebo nedohodnutej úhrady alebo 
dodávky neprebehne podľa očakávaní.  
 
Riziko spojené s likviditou    
 
Za majetok fondu je možné nadobúdať aj aktíva, ktoré nie sú obchodované na burze alebo na 
organizovanom trhu. Nadobúdanie týchto aktív je však spojené s rizikom, že najmä pri ďalšom 
predaji aktív tretím osobám môžu vzniknúť problémy.  
 
Riziko výpadku  
 
V dôsledku výpadku emitenta alebo zmluvného partnera môžu vznikať straty investičného 
fondu. Riziko emitenta popisuje dopad osobitného vývoja príslušného emitenta, ktorý okrem 
všeobecných tendencií pôsobí na kurz cenného papiera. Aj pri starostlivom výbere cenných 
papierov nie je možné vylúčiť, že v dôsledku výpadku emitenta vzniknú straty. Riziko spojené so 
zmluvným partnerom je riziko úplneho alebo čiastočného výpadku vlastnej pohľadávky. To platí 
pre všetky zmluvy, ktoré sa uzatvárajú na účet investičného fondu.  
 
Menové riziko  
 
Ak sú aktíva investičného fondu investované v iných menách ako v príslušnej mene fondu, budú 
fondu výnosy, odkupné ceny a výnosy z týchto investície realizované v príslušnej mene. Ak sa 
hodnota tejto meny oproti mene fondu zníži, dôjde aj k poklesu hodnoty fondu.  
 
Riziko spojené s úschovou  
 
S úschovou majetku, najmä v zahraničí, je spojené riziko straty, ktoré vyplýva z platobnej 
neschopnosti, porušenia povinnej starostlivosti alebo zneužívania práv uschovávateľa alebo 
ďalšieho uschovávateľa.  
 
Riziko koncentrácie 
 
Ďalšie riziká môžu vzniknúť, ak dôjde ku koncentrácii investícií do istých aktív. Vtedy je 
investičný fond príliš závislý od vývoja týchto aktív alebo trhov.  
 
Inflačné riziko          
 
Inflácia zahŕňa riziko znehodnotenia všetkých aktív.  
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Právne a daňové riziko        
 
Právne a daňové spracovanie fondov sa môže neovplyvniteľným a nepredvídateľným 
spôsobom zmeniť. Zmena nesprávne stanovených daňových vymeriavacích základov fondu za 
predchádzajúce obchodné roky (napr. na základe daňových kontrol) môže mať v prípade 
negatívnej korekcie pre investora ten dôsledok, že investor musí uhradiť záťaž z korekcie 
vykonanej za predchádzajúce obchodné roky, aj keď za istých okolností v danom čase ešte 
neinvestoval do fondu. Naopak môže pre investora vzniknúť situácia, kedy daňovo výhodnú 
korekciu za aktuálny a predchádzajúce obchodné roky, počas ktorých sa podieľal na 
investičnom fonde, nevyužije v dôsledku vrátenia alebo predaja podielov pred realizáciou 
príslušnej korekcie. Okrem toho môže korekcia daňových údajov viesť k tomu, že zdaniteľné 
výnosy príp. daňové výhody budú v skutočnosti z daňového hľadiska uplatnené v inom období, 
a že to bude mať negatívne dopady na investora.  
 
Zmena investičnej politiky        
 
V dôsledku zmeny investičnej politiky v rámci prípustného investičného spektra investičného 
fondu, ktorý zodpovedá smerniciam, môže byť zmenený aj obsah rizík spojených s fondom.  
 
Zmena zmluvných podmienok, zrušenie alebo zlúčenie    
 
Spoločnosť si v zmluvných podmienkach investičného fondu vyhradzuje právo na ich zmenu 
(viď aj „Základy“). Okrem toho podľa zmluvných podmienok môže investičný fond úplne zrušiť 
alebo ho zlúčiť s iným fondom, ktorý spoločnosť spravuje. Pre investora z toho vyplýva riziko, že 
bude môcť uplatniť ním plánovanú dobu, počas ktorej ponechá svoje prostriedky vo fonde.  
 
Riziko odloženia spätného odkúpenia      
 
Investori môžu od spoločnosti požadovať spätné odkúpenie ich podielov v každý deň, kedy sa 
vykonáva oceňovanie. Spoločnosť však môže spätné odkúpenie podielov pri existencii 
mimoriadnych okolností dočasne odložiť a podiely odkúpiť až neskôr za vtedy platnú cenu (viď 
„Odloženie spätného odkúpenia“). Táto môže byť nižšia než cena platná pred odložením 
spätného odkúpenia.  
 
Riziko spojené s kľúčovými osobami       
 
Investičné fondy, ktorých investičné výsledky v istom období sú veľmi pozitívne, vďačia za tento 
úspech aj vhodnosti konajúcich osôb a tým aj správnym rozhodnutiam manažmentu fondov. 
Zloženie manažmentu fondu sa však môže meniť. Noví nositelia rozhodnutí potom nemusia byť 
natoľko úspešní.  
 
Riziká spojené s derivátnymi obchodmi      
 
Kúpa a predaj opcií ako aj uzatváranie termínových kontraktov alebo swapov je spojené 
s nasledovnými rizikami:  
 

- zmeny kurzov základnej hodnoty môže znížiť hodnotu opčného práva alebo 
termínového kontraktu až tak, že nebude mať žiadnu hodnotu; v dôsledku zmeny 
hodnoty majetku, ktorý tvorí základ pre swap, môže investičný fond utrpieť straty; 

- prípadne nevyhnutné uzatvorenie protiobchodu je spojené s nákladmi;  
- v dôsledku momentového účinku opcií môže byť hodnota investičného fondu 

ovplyvnená viac ako pri bezprostrednom nadobudnutí základných hodnôt; 
- kúpa opcií je spojená s rizikom, že opcia nebude uplatnená, nakoľko sa ceny 

základných hodnôt nevyvíjajú podľa očakávaní, takže prémia za opciu, ktorá má byť 
uhradená z fondu, prepadne; pri predaji opcií existuje riziko, že investičný fond bude 
zaviazaný na odber majetku za vyššiu ako aktuálnu trhovú cenu alebo na dodanie 
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majetku za nižšiu ako aktuálnu trhovú cenu; fond potom utrpí stratu vo výške 
cenového rozdielu mínus prémie za opciu; 

- aj pri termínových kontraktoch existuje riziko, že investičný fond utrpí pri splatnosti 
stratu v dôsledku neočakávaného vývoja trhovej ceny.  

 
Nie je možné prisľúbiť, že ciele investičnej politiky budú skutočne dosiahnuté.  
 
Zvýšená volatilita  
 
Investičný fond môže na základe svojho zloženia vykazovať zvýšené výkyvy hodnoty, t.j. 
ceny podielov podliehajú aj počas krátkych období podstatným výkyvom smerom nahor 
alebo nadol. 
 
Profil typického investora 
 
Investície do investičného fondu sú vhodné pre skúsených investorov, ktorí sú schopní 
ohodnotiť riziká a hodnotu investície. Investor musí byť schopný a pripravený akceptovať 
značné výkyvy hodnôt podielov a príp. aj značnú kapitálovú stratu. Investičný horizont by mal 
predstavovať najmenej tri roky.  
 
Podiely  
 
Práva investorov sú pri zriaďovaní investičného fondu potvrdené výhradne formou globálnych 
listín. Tieto globálne listiny sú uchovávané v databáze cenných papierov. Investor nemá nárok 
na vydanie jednotlivých podielových listov. Nadobúdanie podielov je možné len v správe 
depozitu. Podiely znejú na majiteľa a potvrdzujú nároky vlastníkov voči spoločnosti.  
 
Vydávanie a spätné odkupovanie podielov    
 
Vydávanie podielov   
 
Počet vydávaných podielov nie je v zásade obmedzený. Podiely je možné nadobúdať od 
spoločnosti. Rakúski investori môžu nadobúdať podiely v spoločnosti PRIVATINVEST Bank AG, 

Grießgasse 11, A-5020 Salzburg, ktorá prevzala funkciu platobného miesta.  

 

Podiely vydáva depozitná banka za emisnú cenu, ktorá zodpovedá inventárnej hodnote podielu + emisnej 

prirážke. Spoločnosť si vyhradzuje právo dočasne alebo úplne zastaviť vydávanie podielov.  

 
Spätné odkupovanie podielov       
 
Investori môžu nezávisle od minimálnej sumy investície v zásade v každý deň oceňovania 
požadovať spätné odkúpenie podielov. Príkazy na spätné odkúpenie sa udeľujú depozitnej 
banke alebo samotnej spoločnosti. Spoločnosť je povinná odobrať podiely späť za platnú 
odkupnú cenu, ktorá zodpovedá hodnote podielu pri odpočítaní zrážky za spätné odkúpenie.  
 
Vyúčtovanie vydávania a spätného odkupovania podielov   
 
Vyúčtovanie sa vykoná najneskôr druhý deň nasledujúci po doručení príkazu na kúpu alebo 
spätné odkúpenie. Spoločnosť nepripúšťa praktiky spojené s Market Timinigom a vyhradzuje si 
právo odmietnuť príkazy na upisovanie, spätné odkúpenie a transformáciu podané investorom, 
pri ktorých sa preukážu tieto praktiky. spoločnosť takisto vykoná nevyhnutné opatrenia na 
ochranu ostatných investorov vo fonde.  
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Odloženie spätného odkupovania podielov   
 
Spoločnosť môže dočasne odložiť spätné odkupovanie podielov, ak existujú mimoriadne 
okolnosti, na základe ktorých je odloženie pri zohľadnení záujmov investorov nevyhnutné. 
O mimoriadne okolnosti ide napríklad vtedy, ak burza, na ktorej sa obchoduje s podstatnou 
časťou aktív fondu, je mimoriadne zatvorená alebo ak nie je možné vykonať ocenenie aktív 
investičného fondu.  
 
Spoločnosť má právo odkúpiť podiely späť alebo ich vymeniť za platnú cenu až potom, ako pri 
zohľadnení záujmov všetkých investorov predala aktíva investičného fondu.  
 
Spoločnosť informuje investorov prostredníctvom oznamov v elektronickom vestníku a okrem 
toho aj na internetovej stránke (http://www.ampegaGerling.de) spoločnosti o odložení a obnovení 

spätného odkupovania podielov.  

 
Burzy a trhy         
 
Nie je možné vylúčiť, že podiely na investičnom fonde budú obchodované na burze alebo na 
iných organizovaných trhoch. Ak tomu tak je, nebude trhová cena, na základe ktorej sú podiely 
obchodované na burze alebo na iných organizovaných trhoch, určená výhradne podľa hodnoty 
aktív nachádzajúcich sa v investičnom fonde, ale aj na základe ponuky a dopytu. Preto sa môže 
táto trhová hodnota odchyľovať od zistenej ceny podielu.  
 
Emisné a odkupné ceny a náklady  
 
Emisná a odkupná cena    
 
Za účelom výpočtu emisnej a odkupnej ceny podielov zisťuje spoločnosť pod kontrolou 
depozitnej banky v každý deň oceňovania hodnotu aktív patriacich do investičného fondu po 
odpočítaní záväzkov (inventárna hodnota). Po vydelení inventárnej hodnoty počtom vydaných 
podielových listov vzniká „hodnota podielu“.  
 
Dni oceňovania podielov v investičnom fonde sú všetky burzové dni. Počas zákonných sviatkov 
v zmysle Zákona o investovaní, ktoré sú burzovými dňami, ako aj 24. a 31. decembra v roku 
nemusí investičná spoločnosť ani depozitná banka vykonávať stanovenie hodnoty podielu. 
Momentálne sa hodnota podielu nezisťuje na Nový rok, Fašiangový pondelok, Veľký piatok, 
Veľkú noc, Veľkonočný pondelok, 1. mája, deň Nanebevstúpenia Krista, Turíce, Deň Turíc, Deň 
Božieho tela, Deň nemeckej jednoty, Sviatok Všetkých Svätých, Štedrý deň, 1. a 2. sviatok 
vianočný a na Silvestra.   
 
Odloženie výpočtu emisnej / odkupnej ceny   
 
Spoločnosť je oprávnená dočasne odložiť výpočet emisnej a odkupnej ceny za rovnakých 
predpokladov ako odkúpenie podielov. Tieto podmienky sú uvedené v odseku „Odloženie 
spätného odkupovania podielov“. 
 
Emisná prirážka    
 
Pri stanovovaní emisnej ceny sa k hodnote podielu pripočítava emisná prirážka, ktorá 
predstavuje 5% hodnoty podielu. Táto emisná prirážka môže najmä pri krátkej dobe investície 
znížiť alebo dokonca úplne pokryť výkon. Emisná prirážka predstavuje odmenu za distribúciu 
podielov investičného fondu. Spoločnosť môže emisnú prirážku previesť na prípadných 
sprostredkovateľov ako odmenu za sprostredkovanie.  
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Zverejňovanie emisnej a odkupnej ceny     
 
Emisné a odkupné ceny sa pravidelne zverejňujú v denníkoch a hospodárskych denníkoch so 
širokou distribúciou ako aj na internetovej stránke (http://www.ampegaGerling.de) spoločnosti.  
 
Náklady pri vydávaní a spätnom odkupovaní podielov  
 
Vydávanie a spätné odkupovanie podielov zo strany spoločnosti príp. depozitnej banky alebo 
pre rakúskych investorov zo strany spoločnosti PRIVATINVEST Bank AG, Grießgasse 11, A-5020 

Salzburg, sa realizuje za emisnú cenu (hodnota podielu plus emisná prirážka) alebo za odkupnú cenu 

(hodnotu podielu) bez započítania dodatočných nákladov.  

 

Ak budú podiely vrátené prostredníctvom tretích osôb, môžu pri spätnom odkúpení podielu vznikať 

náklady. Pri predaji podielov prostredníctvom tretích osôb môžu byť účtované aj vyššie náklady ako 

emisná cena.  
 
Správne a ostatné náklady   
 
Táto úprava nepodlieha povinnému schvaľovaniu zo strany Spolkového úradu pre dozor nad 
finančnými službami.  
 
Odmena za správu predstavuje najviac 2,0% ročne z hodnoty investičného fondu na základe 
inventárnej hodnoty zisťovanej v každý deň ocenenia (porovnaj § 7 ods. 1 „Osobitných 
zmluvných podmienok“). Odmena za správu môže byť kedykoľvek odobratá z investičného 
fondu. Spoločnosť môže rozhodnúť odobrať nižšiu odmenu za správu. Momentálne sa uplatňuje 
odmena za správu v plnej výške.  
 
Okrem toho bude spoločnosti mesačne vyplácaná odmena za správu závislá od úspechu, a to 
vo výške 20% zvýšeného výkonu hodnoty podielov oproti porovnávaciemu meradlu "3-
mesačnej sadzbe EURIBOR“, na základe hodnoty majetku fondu ku koncu príslušného 
mesiaca. Porovnávacie meradlo pre odmenu za správu závislú od úspechu bolo zvolené tak, 
aby bola poskytnutá odmena za vývoj hodnoty presahujúci „bezrizikovú úrokovú sadzbu“.  
 
Za účelom stanovenia vývoja hodnoty fondu sa porovnáva hodnota podielu na konci mesiaca s 
hodnotou podielu na konci predchádzajúceho mesiaca, pričom výplaty a dane uhradený na úkor 
investičného fondu budú pripočítané k hodnote podielu (metóda BVI). Ak bude vývoj hodnoty 
v jednom mesiaci nižší než vývoj porovnávacieho meradla, bude rozdiel rozpísaný ako 
percentuálna sadzba na nasledujúce mesiace. Až po vyrovnaní tohto negatívneho prevodu je 
možná úhrada odmeny za správu závislej od úspechu. 
 
Depozitnej banke bude vyplácaná za jej činnosť denná odmena vo výške 0,15% ročne, 
momentálne 0,10% ročne, najmenej však 2.500,00, ktorá sa bude zisťovať podobne ako 
odmena za správu. Odmena pre depozitnú banku môže byť kedykoľvek odobratá 
z investičného fondu. 
 
Okrem odmien prislúchajúcich spoločnosti, depozitnej banke a poradenskej spoločnosti sa z 
prostriedkov fondu platia nasledovné náklady:  
 

- náklady za nadobúdanie a predaj aktív; 
- bežné depozitné poplatky, príp. vrátane nákladov za úschovu zahraničných cenných 

papierov v zahraničí, ako aj vrátane bežných poplatkov platených depozitnej banke 
za vydávanie a spätné odkupovanie podielových listov prostredníctvom tretích bánk; 

- bežné náklady a poplatky vznikajúce pri otváraní účtov a depozitov v zahraničných 
bankách; 

- náklady na tlač a distribúciu správ o činnosti a polročných správ určených pre 
investorov; 
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- náklady na zverejňovanie výročných a polročných správ ako aj emisných a 
odkupných cien; 

- náklady na previerku investičného fondu zo strany audítora spoločnosti; 
- náklady na zverejňovanie daňových základov a potvrdenie, že daňové údaje boli 

zistené podľa ustanovení nemeckého daňového práva; 
- dane súvisiace s nákladmi na správu a úschovu; 
- náklady na uplatňovanie a vymáhanie právnych nárokov za investičný fond, ktoré 

vznikajú pri riadnej správe a zohľadnení záujmov investorov.  
 
Náklady na správu platené z prostriedkov fondu (bez transakčných nákladov) sa zverejňujú vo 
výročnej správe a vykazujú sa ako podiel priemerného objemu fondu („Total Expense Ratio“ – 
TER).  
 
Investičná spoločnosť môže v súvislosti s obchodmi realizovanými na účet fondu finančný 
prospech (Broker research, finančné analýzy, systémy na informovanie o trhoch a kurzoch), 
ktorý sa bude využívať v záujme investorov pri investičných rozhodnutiach. Investičnej 
spoločnosti sa vyplácajú (nevyplácajú) náhrady za odmeny, ktoré sa z prostriedkov fondu 
hradia depozitnej banke a tretím osobám.  
 
Spoločnosť poskytuje sprostredkovateľom pravidelné odmeny za sprostredkovanie. Tieto 
odmeny budú fondu osobitne fakturované.  
 
Osobitné podmienky pri nadobúdaní investičných podielov 
 
Okrem odmeny za správu investičného fondu bude odmena za správu účtovaná za podiely 
nachádzajúce sa v investičnom fonde.  
 
Vo výročnej a polročnej správe budú zverejňované emisné prirážky a zrážky za spätné 
odkúpenie, ktoré sú účtované na ťarchu investičného fondu za nadobúdanie a spätné 
odkúpenie podielov na iných investičných fondoch. Ďalej bude zverejnená odmena, ktorá bola 
investičnému fondu vyúčtovaná tuzemskou a zahraničnou investičnou spoločnosťou alebo 
spoločnosťou, s ktorou je táto spoločnosť prepojená formu podielov, ako odmena za správu 
podielov nachádzajúcich sa v investičnom fonde.  
 
Čiastkové fondy  
 
Investičný fond nie je čiastkový fond v rámci dáždnikovej konštrukcie.  
 
Triedy podielov   
 
Za majetok fondu je možné vydávať podiely s rozličnými vlastnosťami. Podiely s rovnakými 
vlastnosťami tvoria jednu triedu podielov. V súčasnosti fond obsahuje vyplácajúcu triedu 
podielov A a tezauračnú triedu podielov T. Z technických dôvodov spoločnosť momentálne 
prijíma len príkazy na kúpu za vyplácajúcu triedu podielov A. Ak bude upísanie podielov triedy 
A možné, bude to oznámené na internetovej stránke (http://www.ampegaGerling.de) spoločnosti. 

Zriaďovanie ďalších tried podielov je prípustné podľa uváženia spoločnosti.  
 
Prípustné sú aj odlišné vlastnosti podielov s ohľadom na používanie výnosov (výplata, 
reinvestovanie, čiastočná výplata a čiastočné reinvestovanie alebo priebežné výplaty počas 
roka), emisnej prirážky a odmeny za správu. Kombinácia týchto vlastností je možná.  
 
Nadobúdanie aktív je možné len za celý investičný fond a nie za jednotlivú triedu podielov alebo 
skupinu tried podielov. Všetky podiely sú odo dňa ich vydania rovnakým spôsobom oprávnené 
na dosahovanie výnosov, kurzových ziskov a likvidačných zostatkov ich tried podielov.  
 
Existujúce triedy podielov sa podrobne uvádzajú vo výročnej a polročnej správe. Vlastnosti 
jednotlivých tried podielov sa takisto podrobne uvádzajú vo výročnej a polročnej správe. Za 
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jednotlivú triedu podielov je možné vyhotoviť osobitný zjednodušený predajný prospekt, ak tento 
prospekt obsahuje príslušný odkaz na iné triedy podielov v rámci fondu.  
 
Pri prvom vydaní podielov jednej triedy musí byť vypočítaná ich hodnota na základe hodnoty 
zistenej pre celý investičný fond podľa § 36 ods. 1 veta prvá Zákona o investovaní. Podľa toho 
vyplýva hodnota jednej triedy podielov zo súčtu pomernej zmeny čistej hodnoty vypočítanej pre 
túto triedu podielov oproti predchádzajúcemu dňu ocenenia. Hodnota triedy podielov sa pod 
výhradou § 36 ods. 1 veta tretia Zákona o investovaní zisťuje v každý burzový deň. Hodnota 
podielu triedy podielov vyplýva z vydelenia hodnoty triedy podielov počtom vydaných podielov 
tejto triedy podielov. Prípadne bude vypočítané vyrovnanie výnosov v triede podielov.  
 
Pre každú triedu podielov bude spoločnosť v prípade potreby zisťovať osobitný akciový zisk 
podľa § 8 Zákona o dani z investícií.  
 
Pri triede podielov A sa v prípade výplaty znižuje hodnota podielov na triedach oprávnených na 
výplatu o sumu výplaty. Tým sa takisto znižuje percentuálny podiel tejto triedy podielov na 
celkovej hodnote čistého majetku fondu, kým sa percentuálny podiel jednej alebo viacerých 
ostatných tried oprávnených na výplatu na celkovom čistom majetku fondu zvyšuje.  
 
Ak budú vydané podiely v rámci jednej triedy podielov, bude hodnota čistého majetku príslušnej 
triedy podielov – ako aj hodnota investičného fondu – zvýšená o výnos dosiahnutý pri vydaní.  
 
Ak budú vrátené podiely jednej triedy podielov, bude hodnota čistého majetku príslušnej triedy 
podielov znížená o inventárnu hodnotu odkúpených podielov.  
 
Pravidlá pre zisťovanie a používanie výnosov    
 
Postup vyrovnávania výnosov     
 
Spoločnosť používa pre investičný fond tzv. postup vyrovnávania výnosov. To znamená, že 
pomerné výnosy vznikajúce počas obchodného roka, ktoré musí nadobúdateľ podielov uhradiť 
ako časť emisnej ceny a ktoré budú vrátené predávajúcemu podielov ako časť odkupnej ceny, 
budú priebežne zúčtované. Pri výpočte vyrovnania výnosov budú zohľadnené vzniknuté 
náklady.  
 
Postup vyrovnávania výnosov slúži na vyrovnávanie výkyvov medzi výnosmi a ostatnými 
aktívami, ktoré sú spôsobené čistým prílevom prostriedkov alebo čistým odlivom prostriedkov 
na základe predaja a vrátenia podielov. Každý čistý príliv hotovostných prostriedkov by 
v opačnom prípade viedol k zníženiu podielu výnosov na inventárnej hodnote investičného 
majetku a každý odliv by viedol k jeho zvýšeniu.  
 
Pre triedu podielov A platí, že postup vyrovnávania výnosov vedie k tomu, že čiastka výplaty za 
podiel nie je ovplyvnená nepredvídateľným vývojom investičného fondu príp. obehu podielov. 
Pritom sa berie do úvahy, že investori, ktorí napríklad nadobudnú podiely pred termínom 
výplaty, získajú časť emisnej ceny pripadajúcu na výnosy späť vo forme výplaty, aj keď sa ich 
vložený kapitál nepodieľal na vzniku výnosov.  
 
Pre triedu podielov B platí, že postup vyrovnávania výnosov vedie k tomu, že výnos vykázaný 
vo výročnej správe za podiel nie je ovplyvnený počtom podielov v obehu.  
 
Obchodný rok a výplaty     
 
Obchodný rok investičného fondu sa začína 1. januára a končí 31. decembra v roku.  
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Postup pri výplatách / tezaurácia      
 
Spoločnosť v zásade investorom vypláca úroky, dividendy a výnosy z investičných podielov, 
ktoré vznikli na účet investičného fondu a ktoré neboli použité na pokrytie nákladov, ako aj 
odmeny z pôžičiek a penzijných obchodov (trieda podielov A). Zisky z predaja a ostatné výnosy 
je takisto možné použiť na výplatu.  
 
V rámci triedy B sa výnosy nevyplácajú, ale sa reinvestujú v investičnom fonde (tezaurácia).  
 
Zrušenie a prevod investičného fondu  
 
Investori nie sú oprávnení požadovať zrušenie investičného fondu. Spoločnosť však môže 
vypovedať správu investičného fondu pri dodržaní 13-mesačnej výpovednej lehoty formou 
oznámenia v elektronickom spolkovom vestníku a okrem toho aj vo výročnej alebo polročnej 
správe.  
 
Okrem toho zanikne právo spoločnosti na spravovanie investičného fondu, ak bude vyhlásené 
konkurzné konanie na majetok spoločnosti alebo v momente právoplatnosti súdneho 
rozhodnutia, na základe ktorého bude zamietnutá žiadosť o vyhlásenie konkurzného konania 
pre nedostatok majetku podľa § 26 Konkurzného poriadku. V tomto prípade prechádza právo 
disponovať investičným fondom na depozitnú banku, ktorá investičný fond zlikviduje alebo ho so 
súhlasom Spolkového úradu pre dozor nad finančnými službami prevedie do správy inej 
investičnej spoločnosti.  
 
Postup pri zrušení investičného fondu 
 
Vydávanie a spätné odkupovanie podielov bude pozastavené. Výnos z predaja aktív 
investičného fondu, od ktorého budú odpočítané náklady hradené z prostriedkov fondu 
a náklady súvisiace so zrušením fondu, bude rozdelený medzi investorov, pričom investori majú 
vo výške svojich podielov na fonde nároky na výplatu likvidačného zostatku.  
 
Depozitná banka je oprávnená uložiť nevyčerpané likvidačné zostatky po uplynutí 6-mesačnej 
lehoty na prvostupňovom súde príslušnom pre spoločnosť.  
 
Spoločnosť vyhotoví ku dňu, kedy zanikne jej právo na spravovanie fondu, správu o zrušení 
fondu, ktorá musí zodpovedať požiadavkám na výročnú správu. Najneskôr 3 mesiace od 
rozhodujúceho dňa pre zrušenie investičného fondu bude táto správa zverejnená 
v elektronickom spolkovom vestníku a okrem toho v hospodárskom denníku alebo denníku s 
dostatočnou distribúciou alebo v elektronickej forme na internetovej stránke 
(http://www.ampegaGerling.de) spoločnosti. 

 

Prevod všetkých aktív investičného fondu   
 
Všetky aktíva z investičného fondu je možné ku koncu obchodného roka previesť do iného 
investičného fondu. Ku koncu obchodného roka iného investičného fondu môžu byť aj aktíva 
tohto fondu prevedené do investičného fondu.   
 
Iný investičný fond musí byť takisto spravovaný spoločnosťou. Jeho investičné zásady a limity, 
emisné prirážky alebo zrážky pri spätnom odkupovaní ako aj odmeny splatné pre spoločnosť a 
depozitnú banku sa nemôžu v podstatných súvislostiach odlišovať od zásad a limitov platných 
pre investičný fond.  
 
Postup pri prevode investičného fondu   
 
V rozhodujúci deň prevodu budú stanovené hodnoty preberaného a prevádzaného investičného 
fondu, zároveň bude stanovený výmenný pomer a celý postup bude skontrolovaný audítorom. 
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Výmenný pomer bude stanovený podľa pomeru čistých inventárnych hodnôt preberaného 
a prevádzaného fondu v čase prevzatia. Investor dostane taký počet podielov na novom 
investičnom fonde, ktorý zodpovedá hodnote jeho podielov na prevádzanom fonde.  
 
Prevod všetkých aktív investičného fondu na iný fond je možný so súhlasom Spolkového úradu 
pre dozor nad finančnými službami. 
 
Stručné údaje o daňovo-právnych predpisoch   
 
Stručné údaje o daňových predpisoch podstatných pre investorov   
 
Údaje o daňových predpisoch platia len pre investorov, ktorí v Nemecku podliehajú 
neobmedzenej daňovej povinnosti. Zahraničnému investorovi odporúčame, aby sa pred 
nadobudnutím podielov na investičnom fonde popísanom v tomto predajnom prospekte spojil so 
svojím daňovým poradcom a aby s ním objasnil možné daňové dopady vyplývajúce z 
nadobudnutia podielov, ktoré budú platné v jeho krajine.  
 
Najprv je nižšie zobrazený aktuálny právny stav. Keďže najmä na základe zavedenia tzv. dane 
z kapitálových výnosov v zahraničí môžu vyplynúť podstatné zmeny, budú nižšie popísané aj 
budúce daňové predpisy.  
 
Investičné fondy sú ako účelový majetok oslobodené od dane z príjmu právnických osôb 
a živnostenskej dane. Zdaniteľné výnosy investičného fondu podliehajú však u súkromného 
investora ako príjmy z kapitálového majetku dani z príjmov, ak tieto výnosy spolu s kapitálovými 
výnosmi presiahnu nezdaniteľnú čiastku vrátane paušálnej čiastky reklamných nákladov vo 
výške 801,- EUR ročne (pre slobodných investorov alebo manželov s oddeleným zdaňovaním) 
príp. 1.602,- EUR (pre manželov so spoločným zdaňovaním). Tieto maximálne čiastky sa počas 
platnosti tohto predajného prospektu na základe daňového zákonodarstva môžu znížiť alebo 
zvýšiť. Ak podiely patria do firemného majetku, sú výnosy predmetom zdaňovania ako firemné 
príjmy. Daňové zákonodarstvo vyžaduje na zistenie zdaniteľných výnosov príp. výnosov 
podliehajúcich dani z príjmov právnických osôb odlišné zaobchádzanie so súčasťami výnosov.   
 
Podiely patriace do súkromného majetku (daňoví tuzemci)  
 
Zisky z predaja cenných papierov a zisky z termínových obchodov  
 
Zisky z predaja cenných papierov a zisky z termínových obchodov, ktoré sa dosahujú na úrovni 
investičného fondu, sa u investora považujú vždy za oslobodené od dane (§ 2 ods. 3 bod 1 
Zákona o dani z investícií).  
 
Úroky a výnosy podobné úrokom  
 
Úroky a výnosy podobné úrokom podliehajú zdaňovaniu. To platí bez ohľadu na to, či sú tieto 
výnosy reinvestované alebo vyplácané.  
 
Vyplácané alebo reinvestované výnosy investičného fondu podliehajú čiastočne zrážkovej dani 
z úrokov a úhrade solidárneho príspevku. Ide pritom o preddavok na daň, ktorý je možné 
započítať na definitívnu investorovu daň z príjmu. Tento preddavok nezahŕňa celú zdaniteľnú 
výplatu príp. všetky reinvestované výnosy investičného fondu, ale predovšetkým výnosy 
z úrokov.  
 
Oslobodené od zrážkovej dani z úrokov sú tuzemské a zahraničné dividendy, zisky z predaja 
cenných papierov a práv na odber podielov na kapitálových spoločnostiach, zisky z termínových 
obchodov ako aj príjmy, ktoré Spolková republika Nemecko na základe Dohody o zamedzení 
dvojitého zdanenia nezdaňuje.  
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Podrobnosti o zrážkovej dani z úrokov pripadajúcej na vyplatené alebo reinvestované výnosy 
investičného fondu sú uvedené vo výročnej správe ako aj v oznamovaných daňových základov. 
Zrážková daň z úrokov sa neuplatňuje, ak je investorom daňový tuzemec a ak predloží žiadosť 
o oslobodenie od dane, ak zdaniteľné časti výnosov nepresiahnu čiastku 801,- EUR pre 
manželov s oddeleným zdaňovaním príp. 1.602,- EUR pre manželov so spoločným 
zdaňovaním. Tieto maximálne čiastky sa počas platnosti tohto predajného prospektu na 
základe daňového zákonodarstva môžu znížiť alebo zvýšiť. 
 
Podobné platí aj pri predložení potvrdenia o nezdaňovaní a pri zahraničných investoroch pri 
preukázaní toho, že sú daňoví cudzinci.  
 
Ak tuzemský investor uschováva podiely vyplácajúceho alebo tezauračného fondu v 
tuzemskom depozite u investičnej spoločnosti alebo inej úverovej inštitúcii (prípad depozitu), 
nebude úverová inštitúcia vedúca depozit uplatňovať zrážkovú daň z úrokov, ak jej bude pred 
termínom výplaty predložená vyplnená žiadosť o oslobodenie od dane podľa úradného vzoru 
alebo potvrdenie o nezdaňovaní, ktoré vydal daňový úrad na obdobie 3 rokov. V tomto prípade 
bude investorovi celá výplata dobropísaná v nekrátenej výške.   
 
Ak ide o tezauračný investičný fond, bude zrážka z úroku na reinvestované zdaniteľné výnosy 
fondu vo výške 30% odvedená investičnou spoločnosťou. Emisná a odkupná cena sa tým zníži 
o zrážkovú daň z úrokov ku koncu obchodného roka. Ak sa podiely nachádzajú v depozite 
v tuzemskej úverovej inštitúcii, bude investorovi, ktorý úverovej inštitúcii vedúcej depozit pred 
koncom obchodného roka predloží vyplnenú žiadosť o oslobodenie od dane alebo potvrdenie 
o nezdaňovaní odvedená zrážková daň dobropísaná v plnej výške.  
 
Ak nebude žiadosť o oslobodenie od dane alebo potvrdenie o nezdaňovaní predložená alebo ak 
nebude predložená včas, bude investorovi v každom prípade zo strany úverovej inštitúcie 
vedúcej depozit vydané potvrdenie o odvedenej a zrazenej zrážkovej dani z úrokov 
a o solidárnom príspevku. Investor má potom možnosť započítať si zrážkovú daň z úrokov 
v rámci svojho daňového priznania. To isté platí pre výnosy presahujúce čiastku uvedenú 
v žiadosti o oslobodenie od dane.  
 
Ak nie sú podiely uchovávané v depozite a ak budú výnosové listy predložené tuzemskej 
úverovej inštitúcii (vlastná úschova), bude odvedená zrážková daň z úrokov vo výške 35% 
a solidárny príspevok. Investorovi bude vydané daňové potvrdenie, aby si mohol započítať  
zrážkovú daň z úrokov a v rámci svojho daňového priznania. Pri podieloch na tezauračných 
investičných fondoch, ktoré obsahujú vlastnú úschovu, predstavuje zrážková daň z úrokov 30%. 
Vrátenie dane – ako pri podieloch s úschovou v depozite – nie je možné. Investor musí pri 
predložení nevyhnutných dokladov požiadať o započítanie zrážkovej dane a solidárneho 
príspevku pri podaní svojho daňového priznania.  
 
Tuzemské a zahraničné dividendy   
 
Tuzemské a zahraničné dividendy, ktoré investičný fond vypláca alebo reinvestuje, sú 
u investora zdaňované len spolovice (tzv. postup zdaňovania polovice príjmov). Pri výplate 
alebo reinvestovaní sa z celkovej tuzemskej dividendy, t.j. aj z nezdaniteľnej polovice, 
odpočítava daň z kapitálových výnosov vo výške 20% a solidárny príspevok; investorovi bude 
daň z kapitálových výnosov vrátená v plnej výške, ak sú podiely uschovávané v investičnej 
spoločnosti alebo v inej tuzemskej úverovej inštitúcii a ak tam bola predložená žiadosť 
o oslobodenie od dane alebo potvrdenie o nezdaňovaní. V opačnom prípade môže daň 
z kapitálových výnosov a solidárny príspevok pri predložení daňového potvrdenia miesta 
vedúceho depozit započítať na svoje daňové priznanie.  
 
Negatívne daňové výnosy   
 
Ak sú daňové výnosy investičného fondu celkovo negatívne, bude táto hodnota prevedená na 
úrovni investičného fondu a môže byť na úrovni investičného fondu zúčtovaná s budúcimi 
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pozitívnymi zdaniteľnými výnosmi nasledujúcich rokov. Priame priradenie negatívnych 
daňových výnosov investorovi nie je možné. Tieto negatívne čiastky preto ovplyvnia daňové 
priznanie investora až za zdaňovacie obdobie (daňový rok), v ktorom bude ukončený obchodný 
rok investičného fondu príp. bude vykonaná výplata za obchodný rok investičného fondu, za 
ktorý boli zúčtované negatívne daňové výnosy na úrovni investičného fondu. Skoršie uplatnenie 
dane z príjmu investora nie je možné.  
 
Výplata majetku  
 
Výplata majetku nepodlieha zdaňovaniu.  
 
Zisky z predaja na úrovni investora 
 
Ak súkromný investor predá investičné podiely na investičnom fonde v rámci jedného roka od 
nadobudnutia (počas špekulatívnej lehoty), podliehajú zisky z predaja zdaneniu ako príjmy zo 
súkromných predajov. Pri predaji mimo špekulatívnej lehoty nie je zisk súkromného investora 
zdaňovaný.  
 
Pri zisťovaní ziskov z predaja musí byť od nadobúdacích nákladov odpočítaný priebežný zisk 
v dobe nadobudnutia a predajná cena musí byť znížená o priebežný zisk v dobe predaja, aby 
nedošlo k dvojitému vykázaniu priebežných ziskov v rámci dane z príjmu (viď nižšie). Postup pri 
zohľadňovaní polovice príjmov sa na zisky z predaja neuplatňuje.  
 
Ak je celkový zisk dosiahnutý v kalendárnom roku zo "súkromných predajov" nižší ako 512,- 
EUR, nie je zdaňovaný (limit oslobodený od dane). Ak bude tento limit prekročený, podlieha 
celý zisk zo súkromného predaja zdaneniu. Tieto maximálne čiastky sa počas platnosti tohto 
predajného prospektu na základe daňového zákonodarstva môžu znížiť alebo zvýšiť. 
 
Podiely patriace do firemného majetku (daňoví tuzemci)   
 
Zisky z predaja cenných papierov a zisky z termínových obchodov 
 
Zisky z predaja cenných papierov a zisky z termínových obchodov nie sú u investora daňovo 
zohľadňované, ak sú reinvestované. Ak budú tieto zisky vyplatené, musia byť daňovo 
zohľadnené na úrovni investora. Pritom sú zisky z predaja akcií takmer úplne oslobodené od 
dane (u investorov, ktorí sú právnické osoby, sa 5% ziskov z predaja akcií považuje za 
neodpočítateľné prevádzkové náklady, a sú preto zdaňované), príp. sú zdaňované len spolovice 
(u ostatných firemných investorov, napr. samostatných podnikateľov). Zisky z predaja penzií 
a zisky z termínových obchodov sú naproti tomu zdaňované v plnej výške.  
 
Úroky a výnosy podobné úrokom   
 
Úroky a výnosy podobné úrokom podliehajú zdaňovaniu. To platí bez ohľadu na to, či sú tieto 
výnosy reinvestované alebo vyplácané.  
 
Ak sa podiely nachádzajú vo firemnom majetku, je možné upustiť od zrazenia dane z úrokov 
a je možné vykonať vrátenie dane z kapitálových výnosov len na základe predloženia 
príslušného potvrdenia o nezdaňovaní. V opačnom prípade bude investorovi vydané daňové 
potvrdenie o zrazenej dani a započítateľnej dani z kapitálových výnosov.  
 
Tuzemské a zahraničné dividendy    
 
Dividendy tuzemských a zahraničných akciových spoločností, ktoré sú vyplácané alebo 
reinvestované na podiely vo firemnom majetku, sú pri právnických osobách takmer úplne 
oslobodené od dane (5% dividend sa považuje za neodpočítateľné prevádzkové náklady, a sú 
preto zdaňované). U samostatných podnikateľov sú tieto výnosy zdaňované len spolovice 
(postup pri zdaňovaní polovice príjmov).  
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Negatívne daňové výnosy      
 
Ak sú daňové výnosy investičného fondu celkovo negatívne, bude táto hodnota prevedená na 
úrovni investičného fondu a môže byť na úrovni investičného fondu zúčtovaná s budúcimi 
pozitívnymi zdaniteľnými výnosmi nasledujúcich rokov. Priame priradenie negatívnych 
daňových výnosov investorovi nie je možné. Tieto negatívne čiastky preto ovplyvnia daňové 
priznanie investora až za zdaňovacie obdobie (daňový rok), v ktorom bude ukončený obchodný 
rok investičného fondu príp. bude vykonaná výplata za obchodný rok investičného fondu, za 
ktorý boli zúčtované negatívne daňové výnosy na úrovni investičného fondu. Skoršie uplatnenie 
dane z príjmu investora nie je možné.  
 
Výplata majetku  
 
Výplata majetku nepodlieha zdaňovaniu. To pre investora, ktorý vyhotovuje súvahu, znamená, 
že výplata majetku musí byť v obchodnej súvahe vykázaná na strane výnosov, v daňovej 
súvahe na strane nákladov musí byť vytvorená vyrovnávacia položka, takže technicky sa 
historické nadobúdacie náklady znížia tak, že budú voči dani neutrálne.  
 
Zisky z predaja na úrovni investorov   
 
Zisky z predaja akcií vo firemnom majetku nie sú v prípade právnických osôb zdaňované, ak ide 
o dividendy a realizované alebo nerealizované zisky investičného fondu z tuzemských 
a zahraničných akcií (tzv. zisk z akcií; 5% nezdaniteľného zisku z predaja sa považuje za 
neodpočítateľné prevádzkové náklady, a sú preto zdaňované). U samostatných podnikateľov sú 
tieto výnosy zdaňované len spolovice (postup pri zdaňovaní polovice príjmov). Investičná 
spoločnosť zverejňuje zisk z akcií v každý burzový deň ako percentuálnu sadzbu hodnoty 
investičného podielu. 
 
Daňoví cudzinci  
 
Ak daňový cudzinec uschováva podiely vyplácajúceho fondu v tuzemskom depozite v 
tuzemskej úverovej inštitúcii (prípad depozitu), nebude úverová inštitúcia vedúca depozit 
uplatňovať zrážkovú daň z úrokov, ak preukáže, že je daňovým cudzincom. To, v akom rozsahu 
je možný zápočet alebo vrátenie dane z kapitálových výnosov zahraničnému investorovi, závisí 
od dohody o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvoreného medzi sídlom investora a Spolkovou 
republikou Nemecko. Ak úverovej inštitúcii vedúcej depozit nebude preukázaná skutočnosť, že 
ide o daňového cudzinca, príp. ak to nebude preukázané včas, je zahraničný investor nútený 
požiadať o vrátenie odvedenej zrážkovej dane z úrokov podľa § 37 ods. 2 AO. Pre toto konanie 
je príslušný daňový úrad príslušný pre miesto vedúce depozit.  
 
Ak daňový cudzinec uschováva podiely tezauračného fondu v tuzemskom depozite v tuzemskej 
úverovej inštitúcii, bude mu vrátená zrážková daň z úrokov vo výške 30%, ak inštitúcii preukáže, 
že je daňovým cudzincom. Ak bude žiadosť o vrátenie dane podaná neskoro, môže investor – 
podobne ako pri neskorom preukázaní pri vyplácajúcom fonde – požiadať o vrátenie odvedenej 
zrážkovej dane z úrokov podľa § 37 ods. 2 AO. 
 
Ak nie sú podiely zahraničného investora uchovávané v depozite v tuzemskej úverovej inštitúcii 
a ak budú výnosové listy predložené tuzemskej úverovej inštitúcii, bude odvedená zrážková daň 
z úrokov vo výške 35%. Pri podieloch na tezauračných investičných fondoch, ktoré obsahujú 
vlastnú úschovu, predstavuje zrážková daň z úrokov 30%. Zahraničný investor má v tomto 
prípade možnosť požiadať o vrátenie odvedenej zrážkovej dane z úrokov podľa § 37 ods. 2 AO 
na daňovom úrade príslušnom pre úverovú inštitúciu alebo investičnú spoločnosť.  
 
Investorovi bude na požiadanie vydané daňové potvrdenie o odvedených daniach (dani 
z kapitálových výnosov / zrážkovej dane / solidárneho príspevku), aby si mohol započítať tieto 
čiastky.  
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Solidárny príspevok     
 
Z dani z kapitálových výnosov a zrážkovej dani z úrokov, ktoré sa odvádzajú pri výplatách alebo 
reinvestovaní, sa musí zaplatiť solidárny príspevok vo výške 5,5%. Solidárny príspevok je 
možné započítať v rámci daňového priznania.  
 
Ak investor neplatí daň z kapitálových výnosov príp. ak pri reinvestovaní bude vrátená daň z 
kapitálových výnosov - napr. pri predložení príkazu na oslobodenie od dane, potvrdenia o 
nezdaňovaní alebo preukázaní, že ide o daňového cudzinca - nie je potrebné odvádzať 
solidárny príspevok príp. pri reinvestovaní bude tento vrátený.  
 
Zahraničná zrážková daň  
 
Zo zahraničných výnosov investičného fondu sa čiastočne v krajinách pôvodu odvádza 
zrážková daň. 
 
Investičná spoločnosť môže započítateľnú zrážkovú daň odpočítať na úrovni investičného fondu 
ako náklady na reklamu. V tomto prípade nie je možné zahraničnú zrážkovú daň na úrovni 
investora započítať ani odpočítať.  
 
Ak investičná spoločnosť nevyužije svoje právo voľby na odpočítanie zahraničnej zrážkovej 
dane na úrovni fondu, môže byť započítateľná zrážková daň na žiadosť investora odpočítaná pri 
výpočte sumy príjmov alebo môže byť započítaná na časť nemeckej dane z príjmu alebo dane z 
príjmu právnických osôb, ktorá pripadá na príslušné zahraničné príjmy.  
 
Postup pri vyrovnávaní výnosov  
 
Časti emisnej ceny za vydané podiely, ktoré pripadajú na výnosy, a ktoré je možné použiť na 
výplatu (postup pri vyrovnávaní výnosov), sa z daňového hľadiska považujú za výnosy 
pripadajúce na časti emisnej ceny.  
 
Osobitné zisťovanie, externá kontrola 
 
Daňové základy, ktoré sa zisťujú na úrovni investičného fondu, musia byť zisťované osobitne. 
Za týmto účelom musí investičná spoločnosť na príslušný daňový úrad odovzdať prehlásenie 
o zisťovaní daňového základu. Zmeny prehlásení o zisťovaní daňového základu sa stávajú 
účinnými napr. pri externej kontrole (§ 11 ods. 3 Zákona o dani z investícií) za obchodný rok, 
v ktorom boli zistené zmeny základov tak, že nie je možné ich napadnúť. Daňové priradenie 
tohto pozmeneného základu sa u investora vykoná ku koncu obchodného roka príp. v deň 
výplaty, ak bola vykonaná výplata za tento obchodný rok.  
 
Tým sa korekcie chýb dotýkajú investorov, ktorí sa v čase opravy chýb už podieľali na 
investičnom fonde. Účinky môžu byť buď pozitívne alebo negatívne.  
 
Zdaňovanie priebežného zisku   
 
Priebežné zisky sú odmeny obsiahnuté v predajnej a odkupnej cene za odvedené alebo 
vzniknuté úroky, ktoré ešte neboli fondom vyplatené alebo reinvestované, v dôsledku čoho ešte 
neboli u investora zdaňované (napr. úroky z pevne úročených cenných papierov). Úroky 
a úrokové nároky dosiahnuté investičným fondom podliehajú pri vrátení alebo predaji podielov 
daňovým tuzemcom dani z príjmu a dani z kapitálových výnosov. Daň z kapitálových výnosov 
z priebežného zisku predstavuje 30% pri úschove v depozite príp. 35% pri vlastnej úschove 
(plus solidárny príspevok 5,5% z dane z kapitálových výnosov). Zrazená daň predstavuje 
preddavok na daň z príjmu a musí byť začlenená do prílohy daňového priznania KAP.  
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Priebežný zisk uhradený pri nadobúdaní podielov môže byť v roku úroky odpočítaný pri 
zdaňovaní príjmu ako negatívny príjem. Takisto bude pri odpočítaní dane pôsobiť tak, že výšku 
dane znižuje. Odvod dane nie je povinný v rámci príkazu na oslobodenie od dane alebo pri 
predložení potvrdenia o nezdaňovaní. Odvod dane sa v tomto prípade nevzťahuje na daňových 
cudzincov. Pri každom zisťovaní hodnoty podielu sa zisťuje priebežný zisk, ktorý sa zverejňuje 
v každý deň oceňovania. Priebežné zisky, ktoré musí investor začleniť do prílohy daňového 
priznania KAP, vyplývajú z vynásobenia príslušného priebežného zisku na podiel a počtu 
podielov vykázaných vo vyúčtovaní kúpy príp. predaja. Priebežné zisky sú pravidelne 
oznamované aj vo vyúčtovaniach ako aj prehľadoch výnosov bánk.   
 
Dôsledky zlučovania investičných fondov  
 
V prípade prevodu všetkých aktív investičného fondu do iného investičného fondu podľa § 40 
Zákona o investovaní nebudú na úrovni investora ani na úrovni zúčastnených fondov odkryté 
tiché rezervy, t.j. tento postup je daňovo neutrálny.  
 
Transparentné, polotransparentné a netransparentné zdaňovanie 
 
Vyššie uvedené vymeriavacie základy (tzv. transparentné zdaňovanie) platia len vtedy, ak budú 
zverejnené všetky vymeriavacie základy v zmysle § 5 ods. 1 Zákona o dani z investovania (tzv. 
povinnosť poskytovať daňové informácie). To platí aj v rozsahu, v akom investičný fond 
nadobudol podiely na iných tuzemských a zahraničných investičných fondoch (cieľových 
fondoch v zmysle § 10 Zákona o dani z investovania) a ak tieto fondy plnia svoju povinnosť 
poskytovať daňové informácie. 
 
Investičná spoločnosť sa usiluje o zverejňovanie všetkých vymeriavacích základov, ktoré má 
k dispozícii.  
 
Nevyhnutné zverejňovanie informácií nie je možné zaručiť, ak investičný fond nadobudol 
cieľové fondy a ak tieto neplnia svoje povinnosti poskytovať daňové informácie. V tomto prípade 
sa výplaty a priebežný zisk príslušného cieľového fondu ako aj 70% zvýšenia hodnoty 
v poslednom kalendárnom roku príslušného cieľového fondu (najmenej však 6% odkupnej 
ceny) oceňuje ako zdaniteľný príjem na úrovni investičného fondu.  
 
Smernica EU o úrokoch / Vyhláška o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov 
   
Dňa 1. Júla 2005 vstúpila do platnosti Vyhláška o informáciách o zdaňovaní príjmu z úspor v 
podobe výplaty úrokov. Smernica (Smernica Rady 2003/38/ES z 3. Júna 2003, Úradný vestník 
EU L 157, strana 38 by mala zabezpečovať v medzinárodnom rozmere efektívne zdaňovanie 
príjmov z úrokových výnosov fyzických osôb na území EU. S niektorými tretími krajinami (najmä 
so Švajčiarskom, Lichtenštajnskom, Normanskými ostrovmi, Monakom a Andorrou) uzatvorila 
EU dohody, ktoré zodpovedajú Smernici o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov. 
 
Za týmto účelom budú v zásade úrokové výnosy, ktoré budú fyzickej osobe so sídlom v Európe 
alebo určených tretích krajinách dobropísané zo strany nemeckej banky (ktorá pôsobí ako 
vyplácajúce miesto), nahlásené nemeckou bankou na Spolkový daňový úrad a odtiaľ na 
zahraničné daňové úrady v mieste bydliska.  
 
Podľa toho budú v zásade úrokové výnosy, ktoré získa fyzická osoba v Nemecku od 
zahraničnej banky v Európe alebo určených tretích krajinách, ohlásené zahraničnou bankou na 
nemecký daňový úrad v mieste bydliska. Prípadne niektoré krajiny odvedú zrážkové dane, ktoré 
je možné započítať v Nemecku.  
 
Konkrétne sa to dotýka súkromných investorov so sídlom v Európskej únii alebo pristúpených 
tretích krajinách, ktorých depozity alebo účty sú vedené v inej krajine EU a ktorí tam dosahujú 
výnosy z úrokov.  
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Luxembursko a Švajčiarsko sa okrem iného zaviazali, že z úrokových výnosov budú odvádzať 
zrážkovú daň vo výške 15% (od 1. 7. 2008: 20% a od 1. 7. 2011: 35%). Investorovi bude 
v rámci daňovej dokumentácie odovzdané potvrdenie, na základe ktorého môžu byť odpočítané 
zrážkové dane započítané v rámci ich daňového priznania.  
 
Prípadne má súkromný investor možnosť oslobodiť sa od odvodu dane tým, že odovzdá 
prehlásenie o dobrovoľnom zverejnení svojich úrokových výnosov voči zahraničnej banke, na 
základe ktorého je úverová inštitúcia oprávnená upustiť od zrazenia dane a namiesto toho 
ohlási výnosy zákonom stanovenému daňovému úradu.  
  
Podľa Smernice o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov musí byť za každý 
tuzemský a zahraničný fond uvedené, či podlieha Smernici (in  scope) alebo nie (out of scope). 
Pre toto hodnotenie obsahuje Smernica o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov 
dve podstatné investičné hranice.  
 
Ak majetok fondu pozostáva najviac z 15% pohľadávok v zmysle Smernice o zdaňovaní príjmu 
z úspor v podobe výplaty úrokov, nemusia vyplácajúce miesta, ktoré používajú údaje 
oznamované investičnou spoločnosťou, zasielať na Spolkový daňový úrad žiadne hlásenia. 
V opačnom prípade vedie prekročenie 15%-nej hranice povinnosť vyplácajúcich miest nahlásiť 
na Spolkový daňový úrad úroky obsiahnuté vo vyplatenej čiastke.  
 
Pri prekročení 40%-nej hranice musí byť nahlásený pomer úrokov obsiahnutý v odkúpení alebo 
predaji podielov na fonde. Ak ide o vyplácajúci fond, musí byť okrem toho v prípade výplaty 
nahlásený na Spolkový daňový úrad podiel úrokov obsiahnutý vo výplate. Ak ide o reinvestujúci 
fond, bude hlásenie podávané len v prípade odkupovania alebo predaja podielov na fonde.  
 
Nové daňové predpisy     
 
Dňa 6. Júla 2007 prijala Spolková rada Zákon o reforme zdaňovania podnikov 2008. Nová 
právna úprava obsahuje zavedenie zúčtovacej dane pre súkromných investorov a zmeny pri 
zdaňovaní firemných investorov.  
 
Nová právna úprava nadobúda pre súkromných investorov platnosť 1. 1. 2009 a pre firemných 
investorov 1. 1. 2008. V nasledujúcich odsekoch sú uvedené stručné informácie o novom 
právnom stave.  
 
Informácie o daňových predpisoch platia len pre investorov, ktorí sú neobmedzene zdaňovaní 
v Nemecku. Zahraničným investorom preto odporúčame, aby sa pred nadobudnutím podileov 
na investičnom fonde popísanom v tomto prospekte spojili so svojím daňovým poradcaom a aby 
si objasnili daňové dôsledky investícií do fondu, ktoré budú platiť v ich domovských krajinách.  
 
Investičný fond je ako účelový majetok oslobodený od dane z príjmu právnických osôb 
a živnostenskej dane. Zdaniteľné výnosy investičného fondu podliehajú však u súkromného 
investora ako príjmy z kapitálového majetku dani z príjmov, ak tieto výnosy spolu s kapitálovými 
výnosmi presiahnu nezdaniteľnú čiastku vrátane paušálnej čiastky reklamných nákladov vo 
výške 801,- EUR ročne (pre slobodných investorov alebo manželov s oddeleným zdaňovaním) 
príp. 1.602,- EUR (pre manželov so spoločným zdaňovaním).  
 
Príjmy z kapitálového majetok podliehajú odvodu dane vo výške 25% (plus solidárny príspevok 
a prípadne aj cirkevná daň). Medzi príjmy z kapitálového majetku patria aj výnosy vyplácané 
fondocm, výnosy podobné vyplátám a priebežný zisk ako aj zisk z kúpy a predaja podielov na 
fonde.  
 
Odvod dane má zúčtovací účinok (tzv. zúčtovacia daň), takže príjmy z kapitálového majetku 
nemusia byť pravidelne uvádzané v daňovom priznaní.  
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Odvod dane nemá zúčtovací účinok vtedy, ak je osobná daňová sadzba nižšia ako zúčtovacia 
sadzba vo výške 25%. V tomto prípade môžu byť príjmy z kapitálového majetku uvádzané 
v daňovom priznaní. Daňový úrad uplatňuje nižšiu osobnú daňovú sadzbu a započíta odvod 
dane na daňový dlh (tzv. kontrola výhodnosti). 
 
Ak príjmy z kapitálového majetku nepodliehali odvodu dane (napr. preto, že zisk z predaja 
podielov na fonde sa dosahuje v zahraničnom depozite), musia byť tieto uvedené v daňovom 
priznaní. V rámci zdaňovania podliehajú príjmy z kapitálového majetku takisto zúčtovacej 
sadzbe vo výške 25% alebo nižšej osobnej daňovej sadzbe.  
 
Napriek odvodu dane a vyššej osobnej daňovej sadzbe musia byť údaje o príjmoch 
z kapitálového majetku uvedené, ak sú v rámci daňového priznania uplatňované mimoriadne 
záťaže. Okrem toho môžu byť príjmy z kapitálového majetku uvedené vtedy, ak sa dary 
uplatňujú ako mimoriadne výdaje.  
 
Ak podiely patria do firemného majetku, sú výnosy evidované ako firemné príjmy. Daňové 
zákonodarstvo vyžaduje na zisťovanie zdaniteľných výnosov príp. výnosov podliehajúcich dani 
z kapitálových výnosov diferencovanú analýzu súčastí výnosov.  
 
Podiely patriace do súkromného majetku (daňoví tuzemci)    
 
Zisky z predaja cenných papierov a zisky z termínových obchodov 
 
Zisky z predaja cenných papierov a zisky z termínových obchodov, ktoré sú dosahované na 
úrovni fondu, nie sú u investora daňovo zohľadňované, ak nie sú vyplácané. 
 
Ak budú tieto zisky z predaja cenných papierov a zisky z termínových obchodov vyplatené, 
musia byť daňovo zohľadnené a pri úschove podielov v tuzemsku podliehajú odvodu dane vo 
výške 25% (+ solidárny príspevok a prípadne aj cirkevná daň). Zisky z predaja cenných 
papierov a zisky z termínových obchodov sú oslobodené od dane, ak boli cenné papiere 
nadobudnuté pred 1. 1. 2009 príp. ak bol termínový obchod realizovaný pred 1. 1. 2009.  
 
Úroky a výnosy podobné úrokom ako aj zahraničné dividendy 
 
Úroky a výnosy podobné úrokom ako aj zahraničné dividendy podliehajú zdaňovaniu. To platí 
bez ohľadu na to, či sú tieto výnosy reinvestované alebo vyplácané.  
 
Vyplácané alebo reinvestované úroky a výnosy podobné úrokom ako aj zahraninčné dividendy 
podliehajú spravidla odvodu dane vo výške 25% (+ solidárny príspevok a prípadne aj cirkevná 
daň). 
 
Daň sa neuplatňuje, ak je investorom daňový tuzemec a ak predloží žiadosť o oslobodenie od 
dane, ak zdaniteľné časti výnosov nepresiahnu čiastku 801,- EUR pre manželov s oddeleným 
zdaňovaním príp. 1.602,- EUR pre manželov so spoločným zdaňovaním.  
 
Podobné platí aj pri predložení potvrdenia o nezdaňovaní a pri zahraničných investoroch pri 
preukázaní toho, že sú daňoví cudzinci.  
 
Ak tuzemský investor uschováva podiely vyplácajúceho alebo tezauračného fondu v 
tuzemskom depozite u investičnej spoločnosti alebo inej úverovej inštitúcii (prípad depozitu), 
nebude úverová inštitúcia vedúca depozit uplatňovať zrážkovú daň z úrokov, ak jej bude pred 
termínom výplaty predložená vyplnená žiadosť o oslobodenie od dane podľa úradného vzoru 
alebo potvrdenie o nezdaňovaní, ktoré vydal daňový úrad na obdobie 3 rokov. V tomto prípade 
bude investorovi celá výplata dobropísaná v nekrátenej výške.   
 
Ak ide o tezauračný investičný fond, bude zrážka dane z reinvestovaných úrokov, výnosov 
podobných úrokom ako aj zahraničných dividend vo výške 25% (+ solidárny príspevok) 
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odvedená investičnou spoločnosťou. Emisná a odkupná cena sa tým zníži o zrážkovú daň 
z úrokov ku koncu obchodného roka. Keďže investori často nie sú investičnej spoločnosti 
známi, nie je možné v tomto prípade zraziť cirkevnú daň, takže investori podliehajúci cirkevnej 
dani musia tieto údaje uviesť vo svojich daňových priznaniach.  
 
Ak sa podiely nachádzajú v depozite v tuzemskej úverovej inštitúcii, bude investorovi, ktorý 
úverovej inštitúcii vedúcej depozit pred koncom obchodného roka predloží vyplnenú žiadosť o 
oslobodenie od dane alebo potvrdenie o nezdaňovaní odvedená zrážková daň dobropísaná 
v plnej výške.  
 
Ak nebude žiadosť o oslobodenie od dane alebo potvrdenie o nezdaňovaní predložená alebo ak 
nebude predložená včas, bude investorovi v každom prípade zo strany úverovej inštitúcie 
vedúcej depozit vydané potvrdenie o odvedenej a zrazenej zrážkovej dani z úrokov 
a o solidárnom príspevku. Investor má potom možnosť započítať si zrážkovú daň z úrokov 
v rámci svojho daňového priznania. To isté platí pre výnosy presahujúce čiastku uvedenú 
v žiadosti o oslobodenie od dane.  
 
Ak nie sú podiely vyplácajúcich investičných fondov uchovávané v depozite a ak budú výnosové 
listy predložené tuzemskej úverovej inštitúcii (vlastná úschova), bude odvedená daň vo výške 
25% a solidárny príspevok. Investorovi bude vydané daňové potvrdenie, aby si mohol započítať   
daň vo výške 25% a solidárny príspevok v rámci svojho daňového priznania. Pri podieloch na 
tezauračných investičných fondoch, ktoré obsahujú vlastnú úschovu, predstavuje daň takisto 
25%. Vrátenie dane – ako pri podieloch s úschovou v depozite – nie je možné. Investor musí pri 
predložení nevyhnutných dokladov požiadať o započítanie dane a solidárneho príspevku pri 
podaní svojho daňového priznania.  
 
Tuzemské dividendy 
 
Tuzemské dividendy, ktoré investičný fond vyplatil alebo reinvestoval, podliehajú v zásade 
zdaňovaniu.  
 
Pri výplate alebo reinvestovaní sa z tuzemskej dividendy odvedie daň vo výške 25% (+ 
solidárny príspevok). Keďže investori často nie sú investičnej spoločnosti známi, nie je možné 
v tomto prípade zraziť cirkevnú daň, takže investori podliehajúci cirkevnej dani musia tieto údaje 
uviesť vo svojich daňových priznaniach.  
 
Investorovi bude daň vo výške 25% (+ solidárny príspevok) vrátená v plnej výške, ak sú podiely 
uschovávané v investičnej spoločnosti alebo v inej tuzemskej úverovej inštitúcii a ak tam bola 
predložená žiadosť o oslobodenie od dane alebo potvrdenie o nezdaňovaní. V opačnom 
prípade môže daň vo výške 25% (+ solidárny príspevok) pri predložení daňového potvrdenia 
miesta vedúceho depozit započítať na svoje daňové priznanie.  
 
Negatívne daňové výnosy 
 
Ak sú daňové výnosy investičného fondu celkovo negatívne, bude táto hodnota prevedená na 
úrovni investičného fondu a môže byť na úrovni investičného fondu zúčtovaná s budúcimi 
pozitívnymi zdaniteľnými výnosmi nasledujúcich rokov. Priame priradenie negatívnych 
daňových výnosov investorovi nie je možné. Tieto negatívne čiastky preto ovplyvnia daňové 
priznanie investora až za zdaňovacie obdobie (daňový rok), v ktorom bude ukončený obchodný 
rok investičného fondu príp. bude vykonaná výplata za obchodný rok investičného fondu, za 
ktorý boli zúčtované negatívne daňové výnosy na úrovni investičného fondu. Skoršie uplatnenie 
dane z príjmu investora nie je možné.  
 
Výplata majetku  
 
Výplata majetku nepodlieha zdaňovaniu. 
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Zisky z predaja na úrovni investorov     
 
Ak boli podiely nadobudnuté na investičnom fonde po 31. 12. 2008 súkromným investorom 
predané, podlieha zisk z predaja sadzbe 25%. Ak sú podiely uchovávané v tuzemskom 
depozite, vykoná miesto vedúce depozit odvod dane vo výške 25% (plus solidárny príspevok a 
prípadne aj cirkevná daň). Pri predložení vyplneného príkazu na oslobodenie od dane príp. 
Potvrdenia o nezdaňovaní je možné upustiť od odvodu dane vo výške 25% (plus solidárny 
príspevok a prípadne aj cirkevná daň). 
 
Ak investor predá investičné podiely na investičnom fonde nadobudnutom pred 1. 1. 2009 
v rámci jedného roka od nadobudnutia (počas špekulatívnej lehoty), podliehajú zisky z predaja 
zdaneniu ako príjmy zo súkromných predajov. Ak je celkový zisk dosiahnutý v kalendárnom 
roku zo "súkromných predajov" nižší ako 600,- EUR, nie je zdaňovaný (limit oslobodený od 
dane). Ak bude tento limit prekročený, podlieha celý zisk zo súkromného predaja zdaneniu. 
 
Pri predaji podielov nadobudnutých pred 1. 1. 2009 mimo špekulatívnej lehoty nie je zisk 
súkromného investora zdaňovaný.  
 
Pri zisťovaní ziskov z predaja musí byť od nadobúdacích nákladov odpočítaný priebežný zisk 
v dobe nadobudnutia a predajná cena musí byť znížená o priebežný zisk v dobe predaja, aby 
nedošlo k dvojitému vykázaniu priebežných ziskov v rámci dane z príjmu (viď nižšie). Postup pri 
zohľadňovaní polovice príjmov sa na zisky z predaja neuplatňuje.  
 
Podiely patriace do firemného majetku (daňoví tuzemci)  
 
Zisky z predaja cenných papierov a zisky z termínových obchodov  
 
Zisky z predaja cenných papierov a zisky z termínových obchodov nie sú u investora daňovo 
zohľadňované, ak sú reinvestované. Ak budú tieto zisky vyplatené, musia byť daňovo 
zohľadnené na úrovni investora. Pritom sú zisky z predaja akcií takmer úplne oslobodené od 
dane (u investorov, ktorí sú právnické osoby, sa 5% ziskov z predaja akcií považuje za 
neodpočítateľné prevádzkové náklady, a sú preto zdaňované), príp. sú zdaňované len spolovice 
(u ostatných firemných investorov, napr. samostatných podnikateľov). Zisky z predaja penzií 
a zisky z termínových obchodov sú naproti tomu zdaňované v plnej výške.  
 
Úroky a výnosy podobné úrokom   
 
Úroky a výnosy podobné úrokom podliehajú zdaňovaniu. To platí bez ohľadu na to, či sú tieto 
výnosy reinvestované alebo vyplácané.  
 
Ak sa podiely nachádzajú vo firemnom majetku, je možné upustiť od zrazenia dane z úrokov 
a je možné vykonať vrátenie dane z kapitálových výnosov len na základe predloženia 
príslušného potvrdenia o nezdaňovaní. V opačnom prípade bude investorovi vydané daňové 
potvrdenie o zrazenej dani a započítateľnej dani z kapitálových výnosov.  
 
Tuzemské a zahraničné dividendy    
 
Dividendy tuzemských a zahraničných akciových spoločností, ktoré sú vyplácané alebo 
reinvestované na podiely vo firemnom majetku, sú pri právnických osobách takmer úplne 
oslobodené od dane (5% dividend sa považuje za neodpočítateľné prevádzkové náklady, a sú 
preto zdaňované). U samostatných podnikateľov sú tieto výnosy zdaňované v rozsahu 60% 
(postup pri zdaňovaní časti príjmov).  
 
 
 
 



34 |  

 

 
Negatívne daňové výnosy      
 
Ak sú daňové výnosy investičného fondu celkovo negatívne, bude táto hodnota prevedená na 
úrovni investičného fondu a môže byť na úrovni investičného fondu zúčtovaná s budúcimi 
pozitívnymi zdaniteľnými výnosmi nasledujúcich rokov. Priame priradenie negatívnych 
daňových výnosov investorovi nie je možné. Tieto negatívne čiastky preto ovplyvnia daňové 
priznanie investora až za zdaňovacie obdobie (daňový rok), v ktorom bude ukončený obchodný 
rok investičného fondu príp. bude vykonaná výplata za obchodný rok investičného fondu, za 
ktorý boli zúčtované negatívne daňové výnosy na úrovni investičného fondu. Skoršie uplatnenie 
dane z príjmu investora nie je možné.  
 
Výplata majetku  
 
Výplata majetku nepodlieha zdaňovaniu. To pre investora, ktorý vyhotovuje súvahu, znamená, 
že výplata majetku musí byť v obchodnej súvahe vykázaná na strane výnosov, v daňovej 
súvahe na strane nákladov musí byť vytvorená vyrovnávacia položka, takže technicky sa 
historické nadobúdacie náklady znížia tak, že budú voči dani neutrálne.  
 
Zisky z predaja na úrovni investorov    
 
Zisky z predaja akcií vo firemnom majetku nie sú v prípade právnických osôb zdaňované, ak ide 
o dividendy a realizované alebo nerealizované zisky investičného fondu z tuzemských 
a zahraničných akicí (tzv. zisk z akcií; 5% nezdaniteľného zisku z predaja sa považuje za 
neodpočítateľné prevádzkové náklady, a sú preto zdaňované). U samostatných podnikateľov sú 
tieto výnosy zdaňované v rozsahu 60% (postup pri zdaňovaní časti príjmov).  
 
Investičná spoločnosť zverejňuje zisk z akcií v každý burzový deň ako percentuálnu sadzbu 
hodnoty investičného podielu. 
 
Daňoví cudzinci  
 
Ak daňový cudzinec uschováva podiely vyplácajúceho fondu v tuzemskom depozite v 
tuzemskej úverovej inštitúcii (prípad depozitu), nebude úverová inštitúcia vedúca depozit 
uplatňovať zrážkovú daň z úrokov, ak preukáže, že je daňovým cudzincom. To, v akom rozsahu 
je možný zápočet alebo vrátenie dane z kapitálových výnosov zahraničnému investorovi, závisí 
od dohody o zamedzení dvojitého zdanenia uzatvoreného medzi sídlom investora a Spolkovou 
republikou Nemecko. Ak úverovej inštitúcii vedúcej depozit nebude preukázaná skutočnosť, že 
ide o daňového cudzinca, príp. ak to nebude preukázané včas, je zahraničný investor nútený 
požiadať o vrátenie odvedenej zrážkovej dane z úrokov podľa § 37 ods. 2 AO. Pre toto konanie 
je príslušný daňový úrad príslušný pre miesto vedúce depozit.  
 
Ak daňový cudzinec uschováva podiely tezauračného fondu v tuzemskom depozite v tuzemskej 
úverovej inštitúcii, bude mu vrátená daň vo výške 25%, ak inštitúcii preukáže, že je daňovým 
cudzincom. Ak bude žiadosť o vrátenie dane podaná neskoro, môže investor – podobne ako pri 
neskorom preukázaní pri vyplácajúcom fonde – požiadať o vrátenie dane podľa § 37 ods. 2 AO. 
 
Ak nie sú podiely zahraničného investora uchovávané v depozite v tuzemskej úverovej inštitúcii 
a ak budú výnosové listy predložené tuzemskej úverovej inštitúcii, bude odvedená daň vo výške 
25%. Pri podieloch na tezauračných investičných fondoch, ktoré obsahujú vlastnú úschovu, 
predstavuje daň 25%. Zahraničný investor má v tomto prípade možnosť požiadať o vrátenie 
odvedenej dane podľa § 37 ods. 2 AO na daňovom úrade príslušnom pre úverovú inštitúciu 
alebo investičnú spoločnosť.  
 
Investorovi bude na požiadanie vydané daňové potvrdenie o odvedených daniach (dani 
z kapitálových výnosov / zrážkovej dane / solidárneho príspevku), aby si mohol započítať tieto 
čiastky.  
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Solidárny príspevok     
 
Z dani, ktoré sa odvádzajú pri výplatách alebo reinvestovaní, sa musí zaplatiť solidárny 
príspevok vo výške 5,5%. Solidárny príspevok je možné započítať v rámci daňového priznania. 
Ak investor neplatí daň príp. ak pri reinvestovaní bude vrátená daň - napr. pri predložení 
príkazu na oslobodenie od dane, potvrdenia o nezdaňovaní alebo preukázaní, že ide o 
daňového cudzinca - nie je potrebné odvádzať solidárny príspevok príp. pri reinvestovaní bude 
tento vrátený.  
 
Cirkevná daň      
 
Ak daň z príjmu zrazí tuzemské miesto vedúce depozit (osoba povinná na zrazenie dane), bude 
pripadajúca cirkevná daň podľa daňovej sadzby cirkevného spoločenstva, do ktorého povinný 
patrí, vybraná ako prirážka k dani. Za týmto účelom musí povinný osobe povinnej na zrazenie 
dane oznámiť v písomnej žiadosti svoju náboženskú príslušnosť. Manželia musia v žiadosti 
okrem toho prehlásiť, v akom pomere je podiel kapitálových výnosov pripadajúci na každého 
z manželov voči celkovým kapitálovým výnosom manželov, aby bolo možné cirkevnú daň zraziť 
a odviesť v tomto pomere.  
 
Cirkevná daň bude zohľadnená pri odvode dani tak, že táto bude znížená.  
 
Zahraničná zrážková daň   
 
Zo zahraničných výnosov investičného fondu sa čiastočne v krajinách pôvodu odvádza 
zrážková daň. 
 
Investičná spoločnosť môže započítateľnú zrážkovú daň odpočítať na úrovni investičného fondu 
ako náklady na reklamu. V tomto prípade nie je možné zahraničnú zrážkovú daň na úrovni 
investora započítať ani odpočítať.  
 
Ak investičná spoločnosť nevyužije svoje právo voľby na odpočítanie zahraničnej zrážkovej 
dane na úrovni fondu, môže byť započítateľná zrážková daň na žiadosť investora odpočítaná pri 
výpočte sumy príjmov alebo môže byť započítaná na časť nemeckej dane z príjmu alebo dane z 
príjmu právnických osôb, ktorá pripadá na príslušné zahraničné príjmy.  
 
Postup pri vyrovnávaní výnosov  
 
Časti emisnej ceny za vydané podiely, ktoré pripadajú na výnosy, a ktoré je možné použiť na 
výplatu (postup pri vyrovnávaní výnosov), sa z daňového hľadiska považujú za výnosy 
pripadajúce na časti emisnej ceny.  
 
Osobitné zisťovanie, externá kontrola 
 
Daňové základy, ktoré sa zisťujú na úrovni investičného fondu, musia byť zisťované osobitne. 
Za týmto účelom musí investičná spoločnosť na príslušný daňový úrad odovzdať prehlásenie 
o zisťovaní daňového základu. Zmeny prehlásení o zisťovaní daňového základu sa stávajú 
účinnými napr. pri externej kontrole (§ 11 ods. 3 Zákona o dani z investícií) za obchodný rok, 
v ktorom boli zistené zmeny základov tak, že nie je možné ich napadnúť. Daňové priradenie 
tohto pozmeneného základu sa u investora vykoná ku koncu obchodného roka príp. v deň 
výplaty, ak bola vykonaná výplata za tento obchodný rok.  
 
Tým sa korekcie chýba dotýkajú investorov, ktorí sa v čase opravy chýb už podieľali na 
investičnom fonde. Účinky môžu byť buď pozitívne alebo negatívne.  
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Zdaňovanie priebežného zisku   
 
Priebežné zisky sú odmeny obsiahnuté v predajnej a odkupnej cene za odvedené alebo 
vzniknuté úroky, ktoré ešte neboli fondom vyplatené alebo reinvestované, v dôsledku čoho ešte 
neboli u investora zdaňované (napr. úroky z pevne úročených cenných papierov). Úroky 
a úrokové nároky dosiahnuté investičným fondom podliehajú pri vrátení alebo predaji podielov 
daňovým tuzemcom dani z príjmu a dani z kapitálových výnosov. Daň z priebežného zisku 
predstavuje 25% (plus solidárny príspevok 5,5% z dane z kapitálových výnosov).  
 
Priebežný zisk uhradený pri nadobúdaní podielov môže byť v roku úroky odpočítaný pri 
zdaňovaní príjmu ako negatívny príjem. Takisto bude pri odpočítaní dane pôsobiť tak, že výšku 
dane znižuje. Odvod dane nie je povinný v rámci príkazu na oslobodenie od dane alebo pri 
predložení potvrdenia o nezdaňovaní. Odvod dane sa v tomto prípade nevzťahuje na daňových 
cudzincov. Pri každom zisťovaní hodnoty podielu sa zisťuje priebežný zisk, ktorý sa zverejňuje 
v každý deň oceňovania.  
 
Priebežné zisky sú pravidelne oznamované aj vo vyúčtovaniach ako aj prehľadoch výnosov 
bánk.   
 
Dôsledky zlučovania investičných fondov  
 
V prípade prevodu všetkých aktív investičného fondu do iného investičného fondu podľa § 40 
Zákona o investovaní nebudú na úrovni investora ani na úrovni zúčastnených fondov odkryté 
tiché rezervy, t.j. tento postup je daňovo neutrálny.  
 
Transparentné, polotransparentné a netransparentné zdaňovanie 
 
Vyššie uvedené vymeriavacie základy (tzv. transparentné zdaňovanie) platia len vtedy, ak budú 
zverejnené všetky vymeriavacie základy v zmysle § 5 ods. 1 Zákona o dani z investovania (tzv. 
povinnosť poskytovať daňové informácie). To platí aj v rozsahu, v akom investičný fond 
nadobudol podiely na iných tuzemských a zahraničných investičných fondoch (cieľových 
fondoch v zmysle § 10 Zákona o dani z investovania) a ak tieto fondy plnia svoju povinnosť 
poskytovať daňové informácie. 
 
Investičná spoločnosť sa usiluje o zverejňovanie všetkých vymeriavacích základov, ktoré má 
k dispozícii.  
 
Nevyhnutné zverejňovanie informácií nie je možné zaručiť, ak investičný fond nadobudol 
cieľové fondy a ak tieto neplnia svoje povinnosti poskytovať daňové informácie. V tomto prípade 
sa výplaty a priebežný zisk príslušného cieľového fondu ako aj 70% zvýšenia hodnoty 
v poslednom kalendárnom roku príslušného cieľového fondu (najmenej však 6% odkupnej 
ceny) oceňuje ako zdaniteľný príjem na úrovni investičného fondu.  
 
Smernica EU o úrokoch / Vyhláška o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov 
   
Dňa 1. Júla 2005 vstúpila do platnosti Vyhláška o informáciách o zdaňovaní príjmu z úspor v 
podobe výplaty úrokov. Smernica (Smernica Rady 2003/38/ES z 3. Júna 2003, Úradný vestník 
EU L 157, strana 38 by mala zabezpečovať v medzinárodnom rozmere efektívne zdaňovanie 
príjmov z úrokových výnosov fyzických osôb na území EU. S niektorými tretími krajinami (najmä 
so Švajčiarskom, Lichtenštajnskom, Normanskými ostrovmi, Monakom a Andorrou) uzatvorila 
EU dohody, ktoré zodpovedajú Smernici o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov. 
 
 
Za týmto účelom budú v zásade úrokové výnosy, ktoré budú fyzickej osobe so sídlom v Európe 
alebo určených tretích krajinách dobropísané zo strany nemeckej banky (ktorá pôsobí ako 
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vyplácajúce miesto), nahlásené nemeckou bankou na Spolkový daňový úrad a odtiaľ na 
zahraničné daňové úrady v mieste bydliska.  
 
Podľa toho budú v zásade úrokové výnosy, ktoré získa fyzická osoba v Nemecku od 
zahraničnej banky v Európe alebo určených tretích krajinách, ohlásené zahraničnou bankou na 
nemecký daňový úrad v mieste bydliska. Prípadne niektoré krajiny odvedú zrážkové dane, ktoré 
je možné započítať v Nemecku.  
 
Konkrétne sa to dotýka súkromných investorov so sídlom v Európskej únii alebo pristúpených 
tretích krajinách, ktorých depozity alebo účty sú vedené v inej krajine EU a ktorí tam dosahujú 
výnosy z úrokov.  
 
Luxembursko a Švajčiarsko sa okrem iného zaviazali, že z úrokových výnosov budú odvádzať 
zrážkovú daň vo výške 15% (od 1. 7. 2008: 20% a od 1. 7. 2011: 35%). Investorovi bude 
v rámci daňovej dokumentácie odovzdané potvrdenie, na základe ktorého môžu byť odpočítané 
zrážkové dane započítané v rámci ich daňového priznania.  
 
Prípadne má súkromný investor možnosť oslobodiť sa od odvodu dane tým, že odovzdá 
prehlásenie o dobrovoľnom zverejnení svojich úrokových výnosov voči zahraničnej banke, na 
základe ktorého je úverová inštitúcia oprávnená upustiť od zrazenia dane a namiesto toho 
ohlási výnosy zákonom stanovenému daňovému úradu.  
  
Podľa Smernice o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov musí byť za každý 
tuzemský a zahraničný fond uvedené, či podlieha Smernici (in  scope) alebo nie (out of scope). 
Pre toto hodnotenie obsahuje Smernica o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov 
dve podstatné investičné hranice.  
 
Ak majetok fondu pozostáva najviac z 15% pohľadávok v zmysle Smernice o zdaňovaní príjmu 
z úspor v podobe výplaty úrokov, nemusia vyplácajúce miesta, ktoré používajú údaje 
oznamované investičnou spoločnosťou, zasielať na Spolkový daňový úrad žiadne hlásenia. 
V opačnom prípade vedie prekročenie 15%-nej hranice povinnosť vyplácajúcich miest 
nahlásiťna Spolkový daňový úrad úroky obsiahnuté vo vyplatenej čiastke.  
 
Pri prekročení 40%-nej hranice musí byť nahlásený pomer úrokov obsiahnutý v odkúpení alebo 
predaji podielov na fonde. Ak ide o vyplácajúci fond, musí byť okrem toho v prípade výplaty 
nahlásený na Spolkový daňový úrad podiel úrokov obsiahnutý vo výplate. Ak ide o reinvestujúci 
fond, bude hlásenie podávané len v prípade odkupovania alebo predaja podielov na fonde.  
 
Upozornenie:  
 
Daňové vysvetlenia vychádzajú z právneho stavu, ktorý je v súčasnosti aktuálny. Tieto 
vysvetlenia platia pre osoby, ktoré v Nemecku podliehajú v neobmedzenom rozsahu dani 
z prímov alebo dani z príjmov právnických osôb. Nie je však možné zaručiť, že sa daňové 
posúdenie nezmení v dôsledku úkonov zákonodarstva, jurisdikcie alebo v dôsledku výnosov 
finančnej správy.  
 
Externé služby a poradenstvo  
 
Externá správa portfólia investičného fondu    
 
Manažmentom portfólia investičného fondu bola poverená spoločnosť C-QUADRAT 
Kapitalanlage AG, Stubenring 2, A-1010 Viedeň, ktorá túto činnosť previedla na spoločnosť 
ARTS Asset Management GmbH, ktorá má  sídlo na rovnakej adrese.  
 

 
Ďalšie externé služby       
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Spoločnosť v plnom alebo čiastočnom rozsahu previedla na iné spoločnosti nasledovné 
činnosti:  

- správa investičných účtov;  
- vývoj, riadenie a prevádzkovanie informačných technológií (výpočtové stredisko); 
- meranie rizík,  
- mzdové vyúčtovania;  
- správa prevádzky / centrála pre služby. 

 
Výročné / polročné správy / audítor   
 
Výročné a polročné správy je možné získať v spoločnosti príp. pre rakúskych investorov 
v spoločnosti PRIVATINVEST Bank AG, Grießgasse 11, A-5020 Salzburg. 

 
Previerkou investičného fondu a výročnej správy bola poverená audítorská spoločnosť KPMG 

Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgeselschaft (audítorská 

spoločnosť).  
 
Úhrady určené pre investorov / distribúcia správ a ostatné informácie   
 
Poverením depozitnej banky je zabezpečené, že investori získajú svoje výplaty a že podiely 
budú odkúpené späť. Pre rakúskych investorov je to zabezpečené prostredníctvom poverenia 
výplatného miesta. Investičné informácie uvedené v tomto predajnom prospekte sa nachádzajú 
v prospekte a je možné ich získať spôsobom popísanom v odseku „Základy“.  
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Ďalšie investičné fondy spravované investičnou spoločnosťou   
 
Investičná spoločnosť spravuje aj nasledovné verejné investičné fondy, ktoré nie sú predmetom 
tohto predajného prospektu:  
 
Fondy peňažného trhu  
• Gerling Money Saving Fund 
 
Penzijné fondy 
• Gerling Global Rentenfonds 
• Gerling Rendite Fonds 
• Gerling Reserve Fonds 
• Gerling Zins 
• Johannes Führ Renten Wachstum AMI 
• KAPITALFONDS PROZINS 
 
Akciové fondy 
• CONQUEST Behavioral Finance Aktien AMI 
• First Islamic India Fund AMI 
• GALIPLAN Aktien Global AMI 
• Gerling Aktiv 
• Gerling Deutschland Fonds 
• Gerling Dynamik Fonds 
• Gerling Europa Aktien 
• Gerling Euro Star 50 
• Gerling Select 21 
• Gerling Zukunftsbranchen 
• GLOBE CC AMI 
• IVERA FONDS 
• KAPITALFONDS SPEZIAL 
• METRIX VALUE AMI 
• MPC Competence - Europa Methodik AMI 
• wallstreet:online select AMI 
 
Zmiešané fondy 
• AAA Multi Asset Portfolio Rendite AMI 
• AAA Multi Asset Portfolio Sicherheit AMI 
• DJ STOXX® 600 Benchmark Minimum Varianz AMI 
• FFC Strategie Absolute Return AMI 
• GALIPLAN Vier Jahreszeiten AMI 
• Gerling Altersvorsorge-Sondervermögen AS 
• Gerling Balanced 1 
• Gerling Balanced 2 
• Gerling Balanced 3 
• Gerling Balanced 4 
• Gerling Balanced 5 
• Gerling Flex 
• Gerling Portfolio Real Estate 
• Gerling Top Strategie 
• Gerling Top Strategie Plus 
• Gerling Vario Fonds 
• Global Funds Minimum Varianz AMI 
• Golden Gate Global AMI 
• Golden Gate Special AMI 
• HJKM AMI 
• HSSB Vermögensbildungsfonds I AMI 
• HSSB Vermögensbildungsfonds II AMI 
• Kapital Total Return AMI 
• Kapitalaufbau AMI 
• Kapitalaufbau Plus AMI 
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• Kirchröder Vermögensbildungsfonds 1 AMI 
• Optimax AMI 
• RBV - VV AMI 
• TOP TREND AMI 
 
Strešné fondy 
• C-QUADRAT Strategie Ausgewogen AMI 
• C-QUADRAT Strategie Chancen Aktien AMI 
• C-QUADRAT Strategie Globale Aktien AMI 
• CT Welt Portfolio AMI 
• Gerling Dachfonds Classic 
• Gerling Portfolio Chance 
• Gerling Portfolio Tendenz 
• Gerling Portfolio Total Return 
• Gerling Portfolio Wachstum 
• Gerling Responsibility Fonds 
• MPC Competence Dynamic Portfolio AMI 
• MPC Competence Growth Portfolio AMI 
• MPC Competence Income Portfolio AMI 
• NV Strategie Quattro Plus AMI 
• R&R Gerling TOP Select 
 
Okrem toho spoločnosť spravuje 39 osobitných investičných fondov (stav k 31.03.2008). 
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Poučenie o práve kupujúceho na odvolanie podľa § 126 Zákona o investovaní  
 
 
1. Ak kupujúci podielov na základe ústneho rokovania mimo stálych obchodných priestorov 
s osobou, ktorá podiely predáva alebo ich predaj sprostredkováva, odovzdal prehlásenie o vôli 
zamerané na kúpu, je kupujúci viazaný týmto prehlásením len vtedy, ak ju voči investičnej 
spoločnosti v lehote dvoch týždňov písomne neodvolá; to platí aj v prípade, ak osoba, ktorá 
podiely predáva alebo ich predaj sprostredkováva, nemá stále obchodné priestory.  
 
2. Za účelom dodržania uvedenej lehoty postačuje včasné odoslanie prehlásenia 
o odvolaní. Lehota na odvolanie sa začína až vtedy, ak bude kópia návrhu na uzatvorenie 
zmluvy odovzdaná kupujúcemu alebo ak mu bude zaslané vyúčtovanie kúpy a ak bude 
obsahovať poučenie o práve na odvolanie, ktoré zodpovedá požiadavkám § 355 ods. 2 veta 
prvá Občianskeho zákonníka. Ak existuje spor o tom, či a v akom okamihu bola odovzdaná 
kópia návrhu na uzatvorenie zmluvy alebo zaslané vyúčtovanie kúpy, má predávajúci dôkazné 
bremeno.  
 
3. Právo na odvolanie kúpy neexistuje, ak predávajúci preukáže, že:  
 

a) kupujúci nadobudol podiely v rámci svojej živnosti alebo  
b) že vyhľadal kupujúceho za účelom rokovania vedúceho k predaju podielov na základe 

predchádzajúcej objednávky podľa § 55 ods. 1 Živnostenského poriadku. 
 
4. Ak došlo k odvolaniu kúpy a ak kupujúci už vykonal úhrady, je investičná spoločnosť 
povinná vyplatiť kupujúcemu postupne oproti spätnému prevodu nadobudnutých podielov 
uhradené náklady a čiastku, ktorá v deň doručenia prehlásenia o odvolaní zodpovedá hodnote 
uhradených podielov.  
 
5. Práva na odvolanie nie je možné sa vzdať.  
 
6. Podmienky odsekov 1 až 5 platia aj pre predaj podielov zo strany investora.  
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Údaje o investičnej spoločnosti  
 
a) Investičná spoločnosť  
 

AmpegaGerling Investment GmbH 
Hohenzollernring 72 
50672 Kolín  
P. O. Box 10 16 65 
50456 Kolín  
Telefónne číslo: +49 (221) 790 799-799 
Faxové číslo:  +49 (221) 790 799-729 
E-mail:   info@ampegaGerling.de 
http://www.ampegaGerling.de 
Okresný súd Kolín:  HRB 3495 
IČ DPH:  DE 115658034 
 
Upísané imanie: 6 miliónov EUR (stav: 30.06.2008) 
Upísané imanie bolo v plnej výške splatené. 
 

b) Spoločníci  
 
AmpegaGerling Asset Management GmbH (94,9 %) 
Alstertor Erste Beteiligungs- und Investitionssteuerungs-GmbH & Co. KG (5,1 %) 
 
c) Dozorná rada  
 
Harry Ploemacher, predseda 
predseda vedenia spoločnosti AmpegaGerling Asset Management GmbH 
 
Dr. Immo Querner, podpredseda 
člen predstavenstva spoločnosti Talanx AG 
 
Dr. Wolfgang Breuer 
predseda predstavenstva spoločností  
HDI-Gerling Firmen und Privat Versicherung AG 
a HDI Direkt Versicherung AG 
 
Prof. Dr. Juergen B. Donges 
riaditeľ Ústavu pre hospodársku politiku, Kolín  
 
Paul Bauwens-Adenauer 
Výkonný spoločník spoločnosti Bauwens GmbH & Co. KG, Kolín  
 
Dr. Dr. Günter Scheipermeier 
predseda vedenia spoločnosti  
NOBILIA-WERKE GmbH & Co., Verl 
 
d) Vedenie  
 
Walter Schmidt, predseda 
člen vedenia spoločnosti AmpegaGerling Asset Management GmbH 
 
Jörg Burger 
 
Manfred Köberlein 
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Reinhard Kruse 
 
Ralf Pohl 
 
Jürgen Wrobbel 
člen vedenia spoločnosti AmpegaGerling Asset Management GmbH 
 
e) Depozitná banka 
 
Hauck & Aufh äuser Privatbankiers KGaA 
Kaiserstraße 24 
60311 Frankfurt 
 
f) Audítor  
 
KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft 
audítorská spoločnosť  
 
g) Platobné miesto v Rakúsku  
 
PRIVATINVEST Bank AG, Grießgasse 11,  5020 Salzburg, Rakúsko  
 
h) Externé služby 
 
Manažmentom portfólia investičného fondu bola poverená spoločnosť C-QUADRAT 
Kapitalanlage AG, Stubenring 2, A-1010 Viedeň, ktorá túto činnosť previedla na spoločnosť 
ARTS Asset Management GmbH, ktorá má  sídlo na rovnakej adrese.  
 

Spoločnosť v plnom alebo čiastočnom rozsahu previedla na iné spoločnosti nasledovné 
činnosti:  

- správa investičných účtov;  
- vývoj, riadenie a prevádzkovanie informačných technológií (výpočtové stredisko); 
- meranie rizík,  
- mzdové vyúčtovania;  
- správa prevádzky / centrála pre služby. 

 
i) Dozorný úrad  
 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (Spolkový úrad pre dozor nad 
finančným trhom) 
Lurgiallee 12 
60439 Frankfurt 
 
Zmeny sú oznamované v pravidelných polročných a výročných správach ako aj na internetovej 
stránke spoločnosti AmpegaGerling Investment GmbH (http://www.ampegaGerling.de). 
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Všeobecné zmluvné podmienky    
 
upravujúce právne vzťahy medzi investormi a spoločnosťou AmpegaGerling Investment 
GmbH (ďalej ako „spoločnosť“), Kolín, v súvislosti s investičnými fondami, ktoré 
zodpovedajú smerniciam a ktoré založila spoločnosť, ktoré sú pre daný fond platné 
výlučne v spojení s „Osobitnými zmluvnými podmienkami“. 
 

 
§ 1 
Základné ustanovenia 
 
1. Spoločnosť je investičnou spoločnosťou a podlieha predpisom Zákona o investovaní. 
 
2. Spoločnosť investuje do nej vložené finančné prostriedky vo vlastnom mene a na 
spoločný účet investorov podľa zásady rozloženia rizika do majetku v súlade s ustanoveniami 
Zákona o investovaní, a to oddelene od vlastného majetku vo forme fondov. Okrem práv 
investorov, ktoré vyplývajú z týchto podielov, spoločnosť vydáva listiny (podielové listy). 
 
§ 2  
Depozitná banka 
 
1. Spoločnosť poverí jednu finančnú inštitúciu pôsobnosťou depozitnej banky, ktorá musí 
konať nezávisle od spoločnosti a výhradne v záujme investorov.  
 
2. Depozitná banka je povinná plniť úlohy predpísané v Zákone o investovaní.  
 
§ 3  
Správa fondov 
 
1. Spoločnosť nadobúda a spravuje majetok vo vlastnom mene a na spoločný účet 
investorov s odbornou starostlivosťou. Pri vykonávaní svojich úloh koná nezávisle od depozitnej 
banky a výhradne v záujme investorov a integrity trhu.  
 
2. Spoločnosť je oprávnená nadobúdať za finančné prostriedky investorov majetok, tento 
znovu predávať a výnos z predaja investovať; okrem toho je oprávnená vykonávať všetky 
právne úkony vyplývajúce zo správy majetku. 
 
3. Spoločnosť nie je oprávnená na spoločný účet investorov požičiavať finančné 
prostriedky a nadobúdať záväzky zo zmlúv o ručení alebo záručných zmlúv; spoločnosť nesmie 
predávať majetok podľa § 47, 48 a 50 Zákona o investovaní, ktorý v čase uzatvorenia obchodu 
nepatrí k majetku fondu. Ustanovenia § 51 Zákona o investovaní ostávajú nedotknuté.  
 
§ 4  
Investičné zásady 
 
1. Spoločnosť nadobúda na účet fondu podiely na tuzemských investičných fondoch 
zodpovedajúcich smerniciam a zahraničné investičné podiely v rámci EU v zmysle Zákona o 
investovaní. Podiely na iných tuzemských investičných fondoch a zahraničné inestičné podiely, 
ktoré nie sú investičnými podielmi v rámci EU ako aj podiely na investičných akciových 
spoločnostiach s variabilným imaním je možné nadobúdať vtedy, ak  
 

a) boli tieto fondy povolené podľa právnych predpisov, na základe ktorých podliehajú 
účinnej verejnej ochrane za účelom ochrany investorov a ak existuje dostatočná záruka 
na uspokojivú spoluprácu medzi úradmi,  
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b) je úroveň ochrany investora podľa Zákona o investovaní rovnocenná s úrovňou ochrany 
platnou pri investičných fondoch, ktoré sú v súlade so smernicami a ak sú najmä  
predpisy o osobitnej úschove majetku, prijímaní úverov, poskytovaní úverov 
a špekulatívny predaj cenných papierov a nástrojov peňažného trhu rovnocenné 
s požiadavkami Smernice č. 85/611/EHS, 

 
c) obchodná činnosť týchto investičných fondov predmetom výročných a polročných správ, 

ktoré umožňujú vytvoriť si názor o majetku, záväzkoch, výnosoch a transakciách v rámci 
investičného fondu, 
 

d) sú podiely bez obmedzenia počtu podielov ponúkané verejnosti a ak majú investori 
právo na vrátenie podielov.  

 
2. Podiely na tuzemských investičných fondoch a investičných akciových spoločnostiach 
s variabilným imaním a zahraničné investičné podiely môže spoločnosť nadobúdať len vtedy, ak 
podľa zmluvných podmienok alebo stanov investičnej spoločnosti, investičnej akciovej 
spoločnosti alebo zahraničnej investičnej spoločnosti je možné najviac 10% hodnoty fondu 
investovať do podielov na na iných tuzemských investičných fondoch, investičných akciových 
spoločnostiach s variabilným imaním a zahraničných investičných fondoch v zmysle § 50 
Zákona o investovaní.   
 
3. Spoločnosť určí v „Osobitných zmluvných podmienkach“ 
 

- zásady, podľa ktorých sa vyberajú podiely, ktoré majú byť nadobudnuté,  
- druhy investičných fondov, investičných akciových spoločností s variabilným imaním 

a majetku spracovaného zahraničným investičným fondom, ktorých podiely je možné 
nadobúdať na účet fondu,  

- podiel majetku fondu, ktorý môže byť investovaný do podielov príslušného druhu, 
- či a v akom rozsahu a na aký účel je možné na účet fondu realizovať obchody s 

derivátmi. Pri používaní derivátov bude spoločnosť dbať na Vyhlášku o riadení rizika 
a meraní rizika v investičných fondoch prijatú podľa § 51 ods. 3 Zákona o 
investovaní.  

 
4. Spoločnosť môže okrem toho najviac 49% majetku fondu investovať do vkladov v 
bankách, nástrojov peňažného trhu podľa ods. 5 a 6 a podielov na fondoch peňažného trhu, ak 
nie je v „Osobitných zmluvných podmienkach“ uvedené inak.  
 
5. Spoločnosť môže na účet fondu udržiavať vklady v bankách, ktoré majú dobu splatnosti 
najviac 12 mesiacov. Tieto vklady musia byť uložené na viazaných účtoch v úverovej inštitúcii 
so sídlom v členskej krajine Európskej únie alebo iného člena Dohody európskom 
hospodárskom priestore; účty môžu byť vedené aj v úverovej inštitúcii so sídlom v tretej krajine, 
ktorej ustanovenia o dohľade sú podľa názoru Spolkového ústavu rovnocenné s ustanoveniami 
práva EU, ak je to uvedené v "Osobitných zmluvných podmienkach“. Ak nie je v „Osobitných 
zmluvných podmienkach“ uvedené inak, môžu byť vklady v bankách vedené aj na cudziu menu. 
Minimálny vklad nie je predpísaný.  
 
6. Spoločnosť môže pod výhradou § 5 ods. 4 na účet investičného fondu nadobúdať 
nástroje, s ktorými sa bežne obchoduje na peňažnom trhu, ako aj úročiteľné cenné papiere, 
ktoré v čase nadobudnutia za majetok fondu majú dobu splatnosti alebo ktorých úročenie sa 
podľa emisných podmienok počas ich doby splatnosti pravidelne, najmenej raz za 12 mesiacov, 
upravuje podľa podmienok na trhu (nástroje peňažného trhu). Za majetok fondu je možné 
nadobúdať nástroje peňažného trhu od nasledovných emitentov:  
 
a) štátu, štátneho investičnému fondu, spolkovej krajiny, inej členskej krajiny Európskej 

únie alebo iného člena Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, 
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b) inej domácej územnej korporácie alebo regionálnej vlády príp. miestnej korporácie inej 
členskej krajiny Európskej únie alebo inej členskej krajiny podľa Dohody o európskom 
hospodárskom priestore,  

 
c) Európskej únie alebo inej krajiny, ktorá je členom Organizácie pre hospodársku 
 spoluprácu a rozvoj, 
 
d) centrálnej banky členskej krajiny Európskej únie alebo inej členskej krajiny podľa 
 Dohody o európskom hospodárskom priestore, Európskej centrálnej banky alebo 
 Európskej investičnej banky,  
 
e) inej medzinárodnej organizácie, ktorej plným členom je aj Spolková republika Nemecko,  
 
f) inej spoločnosti, ktorej cenné papiere sú oficiálne obchodovateľné na domácej alebo 
 zahraničnej burze alebo ktoré sú povolené na obchodovanie na úradnom alebo 
 organizovanom trhu,  
 
g) úverovej inštitúcie so sídlom v členskej krajine Európskej únie alebo inej členskej krajine 
 podľa  Dohody o európskom hospodárskom priestore alebo úverovej inštitúcie so sídlom 
 v tretej krajine, ktorej ustanovenia o dozore sú podľa názoru Spolkového úradu pre 
 dozor nad finančnými službami rovnocenné s ustanoveniami o dozore podľa práva 
 Európskej únie,  
 
h) spoločnosti, ktorej vlastné imanie predstavuje najmenej 10 miliónov EUR a ktorá svoju 
 ročnú závierku vyhotovuje podľa predpisov Štvrtej smernice č. 78/660/EHS Rady z 25. 
 7. 1978 o ročných závierkach spoločností s istými právnymi formami, naposledy 
 pozmenenej Smernicou č. 2003/51/ES Európskeho parlamentu a Rady z 18. 7. 2003,  
 
 
i) koncernovej spoločnosti v zmysle § 18 Zákona o akciových spoločnostiach, ak iná 
 spoločnosť z toho istého koncernu, ktorý spĺňa požiadavky podľa bodu 6, 7 alebo 8, 
 prevzala záruku za úročenie a splatenie týchto nástrojov peňažného trhu,  
 
j) iného právneho subjektu, ktorého obchodná činnosť sa zameriava na umiestňovanie 
 záväzkov, ktoré sú založené na cenných papieroch, na trhu, ak tento právny subjekt 
 využíva na zabezpečenie likvidity úverové linky úverovej inštitúcie. 
 
a ak vydávanie alebo vydavateľ týchto nástrojov dodržiava predpisy o ochrane vkladov 
a investorov. Nástroje peňažného trhu môžu znieť aj na cudziu menu.  
 
7. Investičná spoločnosť môže na účet fondu nadobúdať aj nástroje peňažného trhu, za 
ktorých úročenie a splatenie prevzal záruku niektorý z emitentov uvedených v ods. 6 a) až e) 
alebo g).  
 
8. Spoločnosť môže na účet fondu nadobúdať len taký majetok, ktorý je spojený s 
očakávaným výnosom a/alebo nárastom hodnoty.  
 
§ 5 
Limity pri investovaní 
 
1. Pri správe majetku musí spoločnosť dodržiavať hranice a obmedzenia stanovené v 
Zmluvných podmienkach a uvedené v Zákone o investovaní. 
 
2. Hodnota investičných podielov podľa § 4 ods. 1 nesmie celkovo byť nižšia ako 51% 
hodnoty investičného fondu.  
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3. Maximálne 20% hodnoty majetku fondu je možné investovať do podielov na jednom 
investičnom fonde podľa § 4 ods. 1. Do investičných fondov podľa § 4 ods. 1 veta druhá môže 
spoločnosť investovať najviac 30% hodnoty majetku fondu. Spoločnosť nesmie na účet fondu 
nadobudnúť viac ako 25% vydaných podielov iného fondu alebo zahraničného investičného 
majetku.  
 
4. Najviac 10% hodnoty fondu môže spoločnosť investovať do:  
 

a) nástrojov peňažného trhu, ktorých emitenti neplnia požiadavky § 48 Zákona 
o investovaní, 

b) pohľadávok z pôžičiek, ktoré nie sú nástrojmi peňažného trhu podľa § 48 Zákona o 
investovaní, častí pôžičky poskytnutej treťou osobou, na ktoré bol vydaný dlžný úpis 
(dlžný úpis proti pôžičke), ak je možné tieto pohľadávky po nadobudnutí za majetok 
fondu najmenej dvakrát postúpiť a ak bola pôžička poskytnutá:  

 
- štátom, štátnym investičným fondom, spolkovou krajinou, inou členskou krajinou 
 Európskej únie alebo iným členom Organizácie pre hospodársku  spoluprácu a rozvoj,  
 
- inou domácou územnou korporáciou alebo regionálnou vládou príp. miestnou 
 korporáciou inej členskej krajiny Európskej únie alebo inej členskej krajiny podľa Dohody 
 o európskom hospodárskom priestore, pre ktoré bola podľa článku 44 Smernice č. 
 2000/12/ES Európskeho parlamentu a Rady z 20. 3. 2000 o vykonávaní činnosti 
 úverových inštitúcií oznámená váha rovnajúca sa nule,  
 
- ostatnými korporáciami alebo subjektami verejného práva so sídlom v tuzemsku alebo 
 inou členskou krajinou Európskej únie alebo iným členom Dohody o európskom 
 hospodárskom priestore, 
 
- spoločnosťami, ktoré vydali cenné papiere, ktoré sú oficiálne obchodovateľné na 

domácej alebo zahraničnej burze, 
 
- iným dlžníkom, ak niektorý zo subjektov uvedených v bode d (prvá až tretia odrážka) 

prevzal ručenie za úročenie a splatenie úveru. 
 
5. Spoločnosť môže za majetok fondu v jednej inštitúcii investovať najviac 20% hodnoty 
majetku do vkladov v banke v zmysle § 49 Zákona o investovaní.   
 
6. Spoločnosť môže do nástrojov peňažného trhu, pri ktorých je vystavovateľom tá istá 
spoločnosť v zmysle § 48 ods. 1 bod 8 Zákona o investovaní alebo ak prevzala ručenie, najviac 
len 5% hodnoty investičného fondu; do nástrojov peňažného trhu, pri ktorých je vystavovateľom 
tá istá spoločnosť v zmysle § 48 ods. 1 bod 8 Zákona o investovaní alebo ak prevzala ručenie 
a ktorej vlastné imanie predstavuje menej ako 25 miliónov EUR, najviac len 2% hodnoty 
investičného fondu. Do nástrojov peňažného trhu podľa prvej vety je možné investovať najviac 
20% hodnoty investičného fondu. Do nástrojov peňažného trhu podľa § 52 ods. 1 bod 2 Zákona 
o investovaní je možné investovať najviac 2% hodnoty investičného fondu.     
     
7. Spoločnosť môže za majetok fondu v jednej inštitúcii investovať najviac 20% hodnoty 
majetku do kombinácie nasledovných aktív:  
 

- nástroje peňažného trhu vydané touto inštitúciou 
- vklady v tejto inštitúcii 
- deriváty nadobudnuté touto inštitúciou, ktoré nie sú obchodovateľné na bruze alebo 

na inom organizovanom trhu.  
 
Príslušné jednotlivé horné hranice ostávajú nedotknuté.  
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§ 6 
Prevod majetku investičného fondu do iného investičného fondu  
 
1. Spoločnosť môže majetok tohto investičného fondu previesť do iného investičného fondu 
alebo môže prevziať majetok iného fondu do tohto fondu, ak:  
 

a) sú oba investičné fondy spravované spoločnosťou,  
 

b) sa investičné zásady a limity podľa zmluvných podmienok pre tento fond od seba 
podstatne neodlišujú,  
 

c) sa odmeny, ktoré fond platí spoločnosti a depozitnej banky ako aj emisné prirážky 
a zrážky pri odkupovaní od seba podstatne neodlišujú,  
 

d) bude prevod majetku investičného fondu vykonaný ku koncu obchodného roka 
prevádzaného fondu (deň rozhodujúci pre prevod), ak boli hodnoty prevádzaného 
a preberajúceho fondu vypočítané ku dňu rozhodujúcemu pre prevod, ak bude prevzatý 
majetok a záväzky a ak bude postup pri prevode kontrolovaný audítorom a ak prevod 
majetku, pri ktorom musia byť dodržané záujmy investorov, sa vykonáva so súhlasom 
Spolkového úradu pre dozor nad finančnými službami. 

 
2. Výmenný pomer bude stanovený podľa pomeru čistých inventárnych hodnôt 
preberaného a prevádzaného fondu v čase prevzatia. Nové podiely na investičnom fonde sa 
s ohľadom na investorov prevádzaného fondu považujú za podiely vydané ku dňu 
rozhodujúcemu pre prevod. 
 
3. Odsek 1 písmeno c neplatí pre zlúčenie jednotlivých investičných fondov do jedného 
fondu s rôznymi triedami podielov. V tomto prípade musí byť namiesto výmenného pomeru 
podľa ods. 2 prvej vety zistený podiel triedy podielov na investičnom fonde.  
 
§7 
Pôžičky 
 
1. Spoločnosť smie na účet fondu dlžníkovi za úhradu zodpovedajúcu trhovým 
podmienkam a po prevode dostatočnej zábezpeky zapožičať cenné papiere na dobu určitú 
alebo neurčitú, pričom kurzová hodnota prevádzaných cenných papierov nesmie spolu 
s kurzovou hodnotou cenných papierov, ktoré boli tej istej osobe poskytnuté na účet fondu vo 
forme zápožičky cenných papierov, prekročiť 10% hodnoty fondu. Kurzová hodnota cenných 
papierov, ktoré sa prevádzajú na dobu určitú, nesmie spolu s kurzovou hodnotou cenných 
papierov, ktoré boli tej istej osobe poskytnuté na účet fondu vo forme zápožičky cenných 
papierov, prekročiť 15% hodnoty majetku vo fonde.  
 
2. Ak bude zábezpeka za prevedené cenné papiere poskytnutá zo strany dlžníka vo forme 
vkladu, môže spoločnosť využiť možnosť investovania týchto vkladov do nástrojov peňažného 
trhu v zmysle § 48 Zákona o investovaní v mene vkladu. Výnosy zo zábezpek pripadajú 
investičnému fondu.  
 
3. Spoločnosť môže takisto využívať organizovaný systém na sprostredkovanie a realizáciu 
zápožičiek cenných papierov, ktorý prevádzkuje banka špecializujúca sa na hromadnú správu 
cenných papierov príp. niektorá z nižšie uvedených spoločností (ktorej predmetom činnosti je 
realizácia globálnych obchodov s cennými papiermi) a ktorý sa odchyľuje od požiadaviek podľa 
§ 9 54 a 55 Zákona o investovaní, ak je na základe podmienok tohoto systému zabezpečená 
ochrana záujmov investorov. 
 
4. Ak spoločnosť smie poskytovať pôžičky s ohľadom na iný majetok, ktorý môže 
nadobudnúť za majetok fondu, musí to byť stanovené v „Osobitných zmluvných podmienkach“. 
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§ 8 
Penzijné obchody  
 
1. Spoločnosť smie na účet fondu uzatvárať s úverovými inštitúciami alebo spoločnosťami 
poskytujúcimi finančné služby penzijné obchody s cennými papiermi v zmysle § 340 b ods. 2 
Obchodného zákonníka za odplatu.   
 
2. Predmetom penzijných obchodov musia byť cenné papiere, ktoré je možné nadobúdať 
za majetok podľa zmluvných podmienok.  
 
3. Penzijné obchody je možné uzatvárať na najviac 12 mesiacov. 
 
4. Ak spoločnosť smie uzatvárať penzijné obchody s ohľadom na iný majetok, ktorý môže 
nadobudnúť za majetok fondu, musí to byť stanovené v „Osobitných zmluvných podmienkach“. 
 
§ 9 
Prijímanie úverov 
 
Spoločnosť si so súhlasom depozitnej banky môže vziať na spoločný účet investorov 
krátkodobé úvery do výšky 10% majetku vo fonde, ak sú podmienky na prijatie úveru na trhu 
bežné a ak depozitná banka s tým súhlasí. Tu musia byť započítané čiastky, ktoré spoločnosť 
získala v rámci penzijných obchodov (s cennými papiermi).  
 
§ 10 
Podielové listy 
 
1. Podielové listy znejú na majiteľa a vzťahujú sa na jeden alebo viac podielov. 
 
2. Podiely môžu zhmotňovať rôzne práva s ohľadom na použitie výnosov, emisnej prirážky, 
zrážky za spätné odkúpenie, meny podielu, odmeny za správu alebo kombinácie týchto 
položiek (triedy podielov). Podrobnosti sú uvedené v Osobitných zmluvných podmienkach. 
 
3. Na podielových listoch musia byť uvedené najmenej vlastnoručné alebo rozmnožené 
podpisy zástupcov spoločnosti a depozitnej banky. Okrem toho sa na nich musí nachádzať 
vlastnoručný podpis kontrolóra depozitnej banky. 
 
4. Podiely sú prenosné. Pri prevode podielového listu prechádzajú na nového držiteľa 
všetky zhmotnené práva. Držiteľ podielového listu vystupuje voči spoločnosti v každom prípade 
ako oprávnená osoba.  
 
5. Ak sú práva investorov pri založení fondu alebo pri zavedení istej triedy podielov 
zhmotnené výhradne vo forme globálnych listín, musia byť presné pravidlá stanovené v 
„Osobitných zmluvných podmienkach“. 
 
§ 11 
Vydávanie a spätné odkupovanie podielových listov, zastavenie spätného odkupovania  
 
1. Počet vydaných podielov a zodpovedajúcich podielových listov v zásade nie je 
obmedzený. Spoločnosť si vyhradzuje právo úplne alebo dočasne pozastaviť vydávanie 
podielových listov. 
 
2. Podielové listy je možné nadobudnúť od spoločnosti, depozitnej banky alebo 
sprostredkovane od tretej osoby. 
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3. Investori môžu spoločnosť požiadať o spätné odkúpenie podielov. Spoločnosť je povinná 
odkúpiť podielové listy naspäť za platnú odkupnú cenu a na účet majetku fondu. Za odkupné 
miesto sa považuje depozitná banka. 
 
4. Spoločnosť si vyhradzuje právo na pozastavenie spätného odkupovania podielových 
listov, ak nastanú mimoriadne okolnosti, za ktorých je pozastavenie odkupovania pri zohľadnení 
záujmov investorov nevyhnutné. 
 
§ 12 
Emisná a odkupná cena 
 
1. Na stanovenie emisnej a odkupnej ceny podielov sa použije hodnota majetku fondu 
(inventárna hodnota), ktorá bude určená v čase podľa „Osobitných zmluvných podmienok“ a 
v spolupráci so spoločnosťou, a ktorá bude vydelená počtom podielov v obehu (hodnota 
podielu). Ak budú podľa § 10 ods. 2 zavedené rôzne triedy podielov, musí byť hodnota podielu 
ako aj emisná a odkupná cena stanovená osobitne pre každú triedu. Oceňovanie majetku sa 
uskutoční v súlade so zásadami pre stanovenie kurzu a ceny uvedenými v Zákone o 
investovaní.  
 
2. Emisná cena zodpovedá hodnote podielu, ku ktorej sa pripočíta emisná prirážka 
stanomvená v “Osobitných zmluvných podmienkach“. Odkupná cena zodpovedá hodnote 
podielu, od ktorej sa odpočíta zrážka pri odkupovaní uvedená v „Osobitných zmluvných 
podmienkach“. Ak musí investor okrem emisnej prirážky alebo zrážky pri odkupovaní uhradiť aj 
ostatné náklady, musí byť ich výška a výpočet uvedená v „Osobitných zmluvných 
podmienkach“.  
 
§ 13 Náklady 
 
V „Osobitných zmluvných podmienkach“ sú uvedené náklady ako aj odmeny prislúchajúce 
spoločnosti, depozitnej banke a tretím osobám, ktoré sa platia z prostriedkov investičného 
fondu. Pri odmenách podľa prvej vety musí byť v „Osobitných zmluvných podmienkach“ okrem 
toho uvedené, na základe akej metódy, v akej výške a na základe akého výpočtu majú byť 
hradené.  

 
§ 14 
Výročná správa o činnosti a polročná správa 
 
1. Spoločnosť v súlade s § 44 ods. 1 Zákona o investovaní predkladá najneskôr tri mesiace 
po uplynutí obchodného roka fondu výročnú správu o činnosti vrátane výkazu výnosov a 
nákladov. 
 
2. Najneskôr dva mesiace po uplynutí polovice obchodného roka spoločnosť podľa 
ustanovení § 44 ods. 2 Zákona o investovaní predkladá polročnú správu. 
 
3. Ak bude právo na spravovanie investičného fondu počas obchodného roka prevedené 
na inú investičnú spoločnosť, musí spoločnosť ku dňu rozhodujúcemu pre prevod fondu 
vypracovať priebežnú správu, ktorá zodpovedá požiadavkám na výročnú správu podľa § 44 
ods. 1 Zákona o investovaní.  
 
4. Správy sú k dispozícii v spoločnosti a depozitnej banke a na všetkých miestach 
uvedených v predajnom prospekte; okrem sa uverejňujú v elektronickom spolkovom vestníku 
a okrem toho v hospodárskom denníku alebo denníku s dostatočnou distribúciou alebo 
v elektronických informačných médiách uvedených v predajnom prospekte.   
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§ 15 
Vypovedanie a zrušenie fondu 
 
1. Spoločnosť môže vypovedať správu fondu v lehote najmenej 13 mesiacov od 
oznámenia v elektronickom Spolkovom vestníku, vo výročnej a polročnej správe. 
 
2. Účinnosťou výpovede zaniká právo spoločnosti na správu fondu. V tomto prípade 
prechádza právo disponovať majetkom fondu na depozitnú banku, ktorá je povinná majetok 
fondu zlikvidovať a rozdeliť medzi investorov. Za obdobie likvidácie fondu môže depozitná 
banka požadovať odmenu prislúchajúcu spoločnosti. So súhlasom Spolkového úradu môže 
depozitná banka upustiť od likvidácie a rozdelenia majetku fondu a fond môže viesť na inú 
investičnú spoločnosť podľa doterajších zmluvných podmienok.  
 
3. Spoločnosť musí ku dňu zrušeniu práva na disponovanie fondom podľa § 38 Zákona 
o investovaní vypracovať správu o zrušení fondu, ktorá zodpovedá požiadavkám na výročnú 
správu podľa § 44 ods. 1 Zákona o investovaní.  
 
§ 16  
Zmeny zmluvných podmienok 
 
1. Spoločnosť môže pozmeniť zmluvné podmienky. 
 
2. Zmeny týchto zmluvných podmienok, okrem ustanovení o nákladoch a odmenách, ktoré 
prislúchajú spoločnosti, depozitnej banke a tretím osobám a ktoré idú na ťarchu fondu (§ 41 
ods. 1 veta prvá Zákona o investovaní), sú možné len na základe predchádzajúceho súhlasu 
Spolkového úradu pre dohľad nad úverovaním. Ak sa zmeny podľa prvej vety dotýkajú 
investičných zásad fondu, podliehajú predchádzajúcemu súhlasu Spolkového úradu pre dozor 
nad finančnými službami. 
 
3. Všetky plánované zmeny sa uverejňujú v elektronickom spolkovom vestníku a okrem 
toho v hospodárskom denníku alebo denníku s dostatočnou distribúciou alebo v elektronických 
informačných médiách uvedených v predajnom prospekte a nadobúdajú platnosť – s výnimkou 
zmien podľa odsekov 4 a 5 – najskôr 3 mesiace po ich uverejnení, ak nebol na základe súhlasu 
Spolkového úradu pre dozor nad finančnými službami uvedený skorší termín. V oznámení 
podľa prvej vety je potrebné upozorniť na pripravované zmeny a ich vstup do platnosti.  
 
4. Zmeny ustanovení o nákladoch a odmenách, ktoré prislúchajú spoločnosti, depozitnej 
banke a tretím osobám (§ 41 ods. 1 veta prvá Zákona o investovaní) nadobúdajú platnosť 13 
mesiacov po ich uverejnení. Uverejnenie bude vykonané podľa ods. 3 veta druhá. 
 
5. Zmeny doterajších investičných zásad fondu nadobúdajú platnosť 13 mesiacov po ich 
uverejnení. Uverejnenie bude vykonané podľa ods. 3 veta druhá. 
 
§ 17 
Miesto plnenia a miestna príslušnosť súdu 
 
1. Miestom plnenia je sídlo spoločnosti. 
 
2. Ak investor nemá v tuzemsku príslušný všeobecný súd, platí miestna príslušnosť súdu 
v sídle spoločnosti. 
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Osobitné zmluvné podmienky    
 
upravujúce právne vzťahy medzi investormi a spoločnosťou AmpegaGerling Investment 
GmbH (ďalej ako „spoločnosť“), Kolín, v súvislosti s investičným fondom C-QUADRAT 
ARTS Total Refund Global - AMI, ktorý zodpovedá smerniciamť, ktoré sú pre daný fond 
platné výlučne v spojení so „Všeobecnými zmluvnými podmienkami“. 
 
 
Investičné zásady a investičné limity  
 
§ 1 
Investičné podiely  
 
1. Spoločnosť môže za majetok fondu nadobúdať podiely na investičných fondoch 
zodpovedajúcich smerniciam (tuzemské investičné fondy, investičné akciové spoločnosti 
s variabilným imaním, investičné podiely v rámci EU a zahraničné investičné podiely). 
 
2. Podiely na zahraničných investičných fondoch je možné nadobúdať vtedy, ak môžu byť 
tieto podiely podľa Zákona o investovaní verejne distribuované aj v tuzemsku a ak majú 
majitelia podielov právo na vrátenie podielov. Zahraničné investičné spoločnosti ako emitenti 
týchto investičných podielov musia mať svoje sídlo a svoje vedenie v niektorom z nižšie 
uvedených krajín, ak nejde o iné členské krajiny Európskej únie alebo členov Dohody o 
európskom hospodárskom priestore:  
 
- Austrália      - Švajčiarsko 
- Japonsko      - Južná Kórea 
- Kanada      - Turecko 
- Mexiko       - Česká republika 
- Nový Zéland      - Maďarsko 
- Poľsko       - USA 
 
§ 2 
Investičné limity  
 
1. Investičné podiely, ktoré sú predmetom penzií, musia byť započítané na investičné limity 
podľa § 61 a 64 ods. 3 Zákona o investovaní. Ak spoločnosť realizuje penzijné obchody 
s vkladmi v bankách a nástrojmi peňažného trhu, musia byť čiastky, ktoré spoločnosť uhradila 
ako príjemca penzie, započítané na investičné limity podľa § 4 ods. 4 „Všeobecnýych 
zmluvných podmienok“. Nástroje peňažného trhu, ktoré sú predmetom penzií, musia byť 
započítané na investičné limity podľa § 60 ods. 1 a 2 Zákona o investovaní.  
 
2. Spoločnosť môže v rámci správy investičného fondu používať deriváty. Spoločnosť 
môže – podľa spôsobu a rozsahu používaných derivátov – za účelom zistenia vyťaženia 
hranice trhového rizika podľa § 51 ods. 2 Zákona o investovaní – použiť pri derivátoch 
jednoduchý alebo kvalifikovaný odhad v zmysle Vyhlášky o derivátoch. Bližšie podmienky sú 
uvedené v predajnom prospekte.  
 
3. Ak spoločnosť používa jednoduchý odhad, môže používať výhradne nasledovné 
základné formy derivátov alebo kombinácie z týchto derivátov alebo kombinácie týchto 
investičných podielov alebo nástrojov peňažného trhu, ktoré je možné nadobúdať za majetok 
fondu, spolu s derivátmi v investičnom fonde. Pritom nesmie započítateľná čiastka investičného 
fondu, ktorá sa zisťuje podľa § 16 Vyhlášky o derivátoch s ohľadom na riziko akciových kurzov 
alebo menových kurzov presiahnuť dvojnásobok hodnoty investičného fondu po odpočítaní 
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hodnoty podielov na investičnom majektu, ktoré sa priamo alebo nepriamo nachádzajú vo 
fonde, ktorý používa deriváty.  
 
 
a) termínové kontrakty na nástroje peňažného trhu, ktoré je podľa zmluvných podmienok 
možné nadobúdať za majetok fondu, uznávané finančné indexy, úrokové miery, výmenné kurzy 
alebo meny,  
 
b) opcie alebo opčné listy na nástroje peňažného trhu, ktoré je podľa zmluvných 
podmienok možné nadobúdať za majetok fondu, uznávané finančné indexy, úrokové miery, 
výmenné kurzy alebo meny, a na termínové kontrakty podľa písmena a), ak:  
 

- je možné ich uplatnenie počas celej doby splatnosti alebo ku koncu doby splatnosti, 
a  

- ak hodnota opcie predstavuje zlomok alebo násobok rozdielu medzi základnou 
cenou a trhovou cenou základnej hodnoty a ak sa bude rovnať nule, ak bude mať 
rozdiel iné znamienko; 

 
c) swapy, menové swapy alebo úrokovo-menové swapy,  
 
d) opcie na swapy podľa písmena c), ak vykazujú vlastnosti uvedené v písmene b) (opcie 
 na swapy),  
 
e) Credit Default swapy na investičné podiely alebo nástroje peňažného trhu, ktoré je podľa 

zmluvných podmienok možné nadobúdať za majetok fondu, ak výhradne a dôvodne 
slúžia na zabezpečenie úverového rizika presne priraditeľných aktív z majetku fondu, 

 
f) termínové kontrakty, opcie alebo opčné listy na investičné podiely podľa § 50 Zákona o 

investovaní a obligácie podľa § 52 bod 4 Zákona o investovaní ako aj Credit Default 
swapy na obligácie podľa § 52 bod 4 Zákona o investovaní nie je možné uzatvárať.  

 
4. Ak spoločnosť používa kvalifikovaný odhad, môže – pod výhradou vhodného systému 
na riadenie rizika – investovať do derivátov, s výnimkou derivátov na dlžné úpisy proti pôžičkám 
podľa § 52 ods. 4 Zákona o investovaní, ktoré sú odvodené od investičných podileov alebo 
nástrojov peňažného trhu, ktoré je podľa zmluvných podmienok možné nadobúdať za majetok 
fondu, alebo z uznávaných finančných indexov, úrokových sadzieb, výmenných kurzov alebo 
mien. Medzi ne patria najmä opcie, finančné termínové kontrakty a swapy ako aj ich 
kombinácie.  
 
Pritom nesmie čiastka potenciálneho rizika priradená fondu prekročiť dvojnásobok čiastky 
potenciálneho rizika príslušného porovnateľného majetku podľa § 9 Vyhlášky o derivátoch.  
 
5. Za žiadnych okolností sa spoločnosť pri týchto obchodoch nesmie odchýliť od 
investičného ťažiska "investičné podiely" ako aj od investičných limitov a zásad uvedených vo 
"Všeobecných a Osobitných zmluvných podmienkach" investičného fondu. 
 
6. Spoločnosť používa deriváty za účelom zabezpečenia, efektívneho rozloženia portfólia 
a dosahovania dodatočných výnosov, ak to považuje za nevyhnutné v záujme investorov.  
 
7. Pri zisťovaní hranice trhového rizika pri používaní derivátov môže spoločnosť 
kedykoľvek zmeniť jednoduchý odhad na kvalifikovaný odhad podľa § 7 Vyhlášky o derivátoch. 
Zmena z jednoduchého odhadu na kvalifikovaný odhad nepodlieha súhlasu Spolkového úradu, 
spoločnosť však musí zmenu bezodkladne oznámiť Spolkovému úradu a oznámiť v nasledovnej 
polročnej alebo výročnej správe.  
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§3 
Obchody so zápožičkami a penzijné obchody  
 
Pri investičných zásadách a investičných limitoch musia byť zohľadnené „Všeobecné zmluvné 
podmienky“ uvedené v § 7 a 8 a platia primerane aj pre investičné podiely.  
 
Triedy podielov 
 
§ 4  
Triedy podielov 
 
Za majetok fondu je možné vydávať podiely s rozličnými vlastnosťami. Podiely s rovnakými 
vlastnosťami tvoria jednu triedu podielov. V súčasnosti fond obsahuje vyplácajúcu triedu 
podielov A a tezauračnú triedu podielov T. Zriaďovanie ďalších tried podielov je prípustné podľa 
uváženia spoločnosti.  
 
Prípustné sú aj odlišné vlastnosti podielov s ohľadom na používanie výnosov (výplata, 
reinvestovanie, čiastočná výplata a čiastočné reinvestovanie alebo priebežné výplaty počas 
roka), emisnej prirážky a odmeny za správu. Kombinácia týchto vlastností je možná.  
 
Nadobúdanie aktív je možné len za celý investičný fond a nie za jednotlivú triedu podielov alebo 
skupinu tried podielov.   
 
Existujúce triedy podielov sa podrobne uvádzajú vo výročnej a polročnej správe. Vlastnosti 
jednotlivých tried podielov sa takisto podrobne uvádzajú vo výročnej a polročnej správe. Emisné 
prirážky a zrážky za spätné odkúpenie ako aj správne odmeny za každú triedu podielov sú 
samostatne vypočítané v podrobnom predajnom prospekte ako aj vo výročnej a polročnej 
správe. Za jednotlivú triedu podielov je možné vyhotoviť osobitný zjednodušený predajný 
prospekt, ak tento prospekt obsahuje príslušný odkaz na iné triedy podielov v rámci fondu.  
 
Pri prvom vydaní podielov jednej triedy musí byť vypočítaná ich hodnota na základe hodnoty 
zistenej pre celý investičný fond podľa § 36 ods. 1 veta prvá Zákona o investovaní. Podľa toho 
vyplýva hodnota jednej triedy podielov zo súčtu pomernej zmeny čistej hodnoty vypočítanej pre 
túto triedu podielov oproti predchádzajúcemu dňu ocenenia. Hodnota triedy podielov sa pod 
výhradou § 36 ods. 1 veta tretia Zákona o investovaní zisťuje v každý burzový deň. Hodnota 
podielu triedy podielov vyplýva z vydelenia hodnoty triedy podielov počtom vydaných podielov 
tejto triedy podielov.   
 
Prípadne bude vypočítané vyrovnanie výnosov za triedu podielov. 
 
Pre každú triedu podielov bude spoločnosť v prípade potreby zisťovať osobitný akciový zisk 
podľa § 8 Zákona o dani z investícií.  
 
Pri triede podielov A sa v prípade výplaty znižuje hodnota podielov na triedach oprávnených na 
výplatu o sumu výplaty. Tým sa takisto znižuje percentuálny podiel tejto triedy podielov na 
celkovej hodnote čistého majetku fondu, kým sa percentuálny podiel jednej alebo viacerých 
ostatných tried oprávnených na výplatu na celkovom čistom majetku fondu zvyšuje.  
 
Ak budú vydané podiely v rámci jednej triedy podielov, bude hodnota čistého majetku príslušnej 
triedy podielov – ako aj hodnota investičného fondu – zvýšená o výnos dosiahnutý pri vydaní.  
 
Ak budú vrátené podiely jednej triedy podielov, bude hodnota čistého majetku príslušnej triedy 
podielov znížená o inventárnu hodnotu odkúpených podielov.  
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Emisná cena, odkupná cena, spätné odkúpenie podielov a náklady 
 
§ 5 
Podielové listy  

 
1. Investori sa v rozsahu svojich podielov podieľajú na majetku fondu ako jeho 
spoluvlastníci podľa ich zlomkov.   
 
2. Práva investorov sú pri zriaďovaní investičného fondu potvrdené výhradne formou 
globálnych listín. Tieto globálne listiny sú uchovávané v databáze cenných papierov. Investor 
nemá nárok na vydanie jednotlivých podielových listov. 
 
3. Práva investorov, ktorí vlastnia podiely pod pôvodným označením C-Quadrat Global 
Universal Fonds, ostávajú nedotknuté. Títo vlastníci podielov dostanú podiely triedy A.  
 
§ 6 
Emisná a odkupná cena 
 
1. Emisná a odkupná cena sa zisťuje v každý burzový deň. Počas zákonných sviatkov, 
ktoré sú burzovými dňami, ako aj 24. a 31. decembra v roku nemusí investičná spoločnosť ani 
depozitná banka vykonávať stanovenie hodnoty podielu; podrobnejšie ustanovenia sa 
nachádzajú v predajnom prospekte.  
 
2. Dňom rozhodujúcim pre vyúčtovanie, ktorý je platný pre žiadosti o vydanie podielov a ich 
odkúpenie, je najneskôr druhý deň stanovovania hodnoty, ktorý nasleduje po doručení žiadosti 
o vydanie podielov a ich odkúpenie. 
 
3. Emisná prirážka predstavuje 5% hodnoty podielu. Spoločnosť môže stanoviť aj nižšiu 
emisnú prirážku.  
 
4. Spätné odkúpenie sa vykonáva za hodnotu podielu.  
 
§ 7 
Náklady1  
 
1. Odmena za správu predstavuje denne najviac 2,0% ročne z hodnoty investičného fondu 
na základe inventárnej hodnoty zisťovanej v každý deň ocenenia (porovnaj § 7 ods. 1 
„Osobitných zmluvných podmienok“). Odmena za správu môže byť kedykoľvek odobratá 
z investičného fondu.  
 
2. Okrem toho bude spoločnosti mesačne vyplácaná odmena za správu závislá od 
úspechu, a to vo výške 20% zvýšeného výkonu hodnoty podielov oproti porovnávaciemu 
meradlu "3-mesačnej sadzbe EURIBOR“, na základe hodnoty majetku fondu ku koncu 
príslušného mesiaca.  
 
3. Za účelom stanovenia vývoja hodnoty fondu sa porovnáva hodnota podielu na konci 
mesiaca s hodnotou podielu na konci predchádzajúceho mesiaca, pričom výplaty a dane 
uhradený na úkor investičného fondu budú pripočítané k hodnote podielu (metóda BVI). Ak 
bude vývoj hodnoty v jednom mesiaci nižší než vývoj porovnávacieho meradla, bude rozdiel 
rozpísaný ako percentuálna sadzba na nasledujúce mesiace. Až po vyrovnaní tohto 
negatívneho prevodu je možná úhrada odmeny za správu závislej od úspechu. 
 
3. Depozitnej banke bude vyplácaná za jej činnosť denná odmena vo výške 0,15% ročne, 
momentálne 0,10% ročne, najmenej však 2.500,00, ktorá sa bude zisťovať podobne ako 

                                                
1 Táto úprava nepodlieha povinnému odsúhlaseniu zo strany Spolkového úradu pre dozor nad finančnými službami  
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odmena za správu. Odmena pre depozitnú banku môže byť kedykoľvek odobratá 
z investičného fondu. 
 
4. Okrem odmien prislúchajúcich spoločnosti, depozitnej banke a poradenskej spoločnosti 
sa z prostriedkov fondu platia nasledovné náklady:  
 
 

a) náklady za nadobúdanie a predaj aktív; 
b) bežné depozitné poplatky, príp. vrátane nákladov za úschovu zahraničných cenných 

papierov v zahraničí, ako aj vrátane bežných poplatkov platených depozitnej banke za 
vydávanie a spätné odkupovanie podielových listov prostredníctvom tretích bánk; 

c) bežné náklady a poplatky vznikajúce pri otváraní účtov a depozitov v zahraničných 
bankách; 

d) náklady na tlač a distribúciu správ o činnosti a polročných správ určených pre 
investorov; 

e) náklady na zverejňovanie výročných a polročných správ ako aj emisných a odkupných 
cien; 

f) náklady na previerku investičného fondu zo strany audítora spoločnosti; 
g) náklady na zverejňovanie daňových základov a potvrdenie, že daňové údaje boli zistené 

podľa ustanovení nemeckého daňového práva; 
h) dane súvisiace s nákladmi na správu a úschovu; 
i) náklady na uplatňovanie a vymáhanie právnych nárokov za investičný fond, ktoré 

vznikajú pri riadnej správe a zohľadnení záujmov investorov.  
 
5. Spoločnosť nesmie investičnému fondu vyúčtovať emisné prirážky a zrážky za spätné 
odkúpenie ani odmeny za správu nadobudnutých podielov, ak príslušný majetok spravuje 
spoločnosť alebo iná spoločnosť, s ktorou je táto spoločnosť prepojená formou priamej alebo 
nepriamej účasti.  
 
Používanie výnosov a obchodný rok 
 
§ 8 
Výplata  
 
1. Za podiely tried A v obehu vypláca spoločnosť v zásade úroky, ktoré vznikli počas 
obchodného roka a neboli použité na úhradu nákladov, dividendy a výnosy z investičných 
podielov ako aj odmeny z obchodov z pôžičiek a penzijných obchodov – pri zohľadnení 
príslušného vyrovnania výnosov. Zisky z predaja a ostatné výnosy – pri zohľadnení príslušného 
vyrovnania výnosov – je možné takisto použiť na výplatu.  
 

a) Pomerné výnosy podľa odseku 1, ktoré sú určené na výplatu v neskorších obchodných 
rokoch, je možné preniesť na nový účet, k suma prenesených výnosov nepresiahne 
15% príslušnej hodnoty investičného fondu ku koncu obchodného roka. Výnosy zo 
skrátených obchodných rokov je možné preniesť na nový účet v plnej výške. 
Reinvestície podľa prvej a druhej vety sú prípustné v záujme zachovania substancie, ak 
nie je úžitok výplaty podľa spravodlivého uváženia nepomerne nižší než úžitok 
reinvestície do investičného fondu.  

 
b) Výplata bude realizovaná raz za rok do 3 mesiacov od ukončenia obchodného roka.  

 
2. Za podiely tried T v obehu spoločnosť reinvestuje do fondu úroky, ktoré vznikli počas 
obchodného roka a neboli použité na úhradu nákladov, dividendy a výnosy z investičných 
podielov ako aj zisky z predaja tezauračnej triedy podielov – pri zohľadnení príslušného 
vyrovnania výnosov.  
 
§ 9 
Obchodný rok  
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Obchodný rok investičného fondu sa začína 1. januára a končí 31. decembra. 
 
 
 
 
 
Investičná spoločnosť  
 

AmpegaGerling Investment GmbH 
Hohenzollernring 72 
50672 Kolín  
P. O. Box 10 16 65 
50456 Kolín  
 
Telefónne číslo: +49 (221) 790 799-799 
Faxové číslo:  +49 (221) 790 799-729 
E-mail:   info@ampegaGerling.de 
Internet:  http://www.ampegaGerling.de 
 
Depozitná banka 
 
Hauck & Aufh äuser Privatbankiers KGaA 
Kaiserstraße 24 
60311 Frankfurt 
 
Manažment portfólia  
 
ARTS Asset Management GmbH 
Stubenring 2 
A-1010 Viedeň 


