INFORMACE O PŘÍSTUPU SPOLEČNOSTI K UDRŽITELNOSTI
Cílem tohoto dokumentu je poskytnout stávajícím a potenciálním zákazníkům společnosti
UMD Network, a.s., se sídlem Krátkého 250/4, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 048 74 820,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21420
(„Společnost“), informace o začleňování rizik týkajících se udržitelnosti do jejích postupů a
zohledňování nepříznivých dopadů finančního poradenství na udržitelnost v souladu
s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 o zveřejňování informací
souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb („Nařízení SFDR“).
Společnost je povinna uvedené informace zveřejňovat v souvislosti s poskytováním finančního
poradenství ve vztahu k investičním nástrojům, investičnímu životnímu pojištění a
doplňkovému penzijnímu spoření („Produkty“).
Dopady poskytovaného poradenství na faktory udržitelnosti
Nařízení SFDR definuje „faktory udržitelnosti“ jako „environmentální, sociální a
zaměstnanecké otázky, dodržování lidských práv a otázky boje proti korupci a úplatkářství“.
Společnost tímto informuje, že při poskytování poradenství k Produktům zohledňuje hlavní
nepříznivé dopady na faktory udržitelnosti, a to zejména prostřednictvím následujících
postupů:
-

-

Společnost začlenila oblast udržitelnosti do svého systému řízení Produktů, tj. zda
Produkt nebo investiční nástroj, který tvoří investiční složku investičního životního
pojištění, zohledňuje faktory udržitelnosti.
Pokud je to možné (např. vzhledem k potřebám a cílům zákazníka), Společnost
doporučí zákazníkovi spíše Produkt, který faktory udržitelnosti zohledňuje.

Společnost upozorňuje, že aktuálně neexistuje všeobecně uznávaná metodologie týkající se
např. způsobu získávání podkladových informací od spolupracujících finančních institucí.
Proto Společnost nevylučuje, že v budoucnu, zejména po přijetí nových legislativních opatření
bude politiku zohledňování dopadů finančního poradenství na faktory udržitelnosti revidovat.
Zohledňování rizik týkajících se udržitelnosti
Nařízení SFDR definuje „rizika týkající se udržitelnosti“ jako „událost nebo situace v
environmentální nebo sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení, která by v případě, že by
nastala, mohla mít skutečný nebo možný významný nepříznivý dopad na hodnotu investice“.
Z posouzení pravděpodobných dopadů rizik týkajících se udržitelnosti na návratnost Produktů
vyplývá, že rizika týkající se udržitelnosti nemají aktuálně významnější dopad na návratnost
doporučovaných Produktů než jiná rizika související s investováním, a není proto třeba, aby
Společnost tato rizika specificky zohledňovala. Je tomu tak z důvodu, že Společnost
zprostředkovává velice široké spektrum Produktů bez specifického zaměření na oblasti
s výrazným, ať pozitivním nebo negativním, dopadem na faktory udržitelnosti (např. ESG
fondy nebo naopak těžký průmysl).

Rizika týkající se udržitelnosti a zásady odměňování
Jelikož se Společnost na rizika týkající se udržitelnosti specificky nezaměřuje, nezohledňuje
tato rizika ve svých zásadách odměňování odlišně od jiných potenciálních rizik. Na tato rizika
tak uplatňuje obecná pravidla týkající se řízení rizik. Proto byly zásady odměňování
vypracovány v souladu s obecnou povinností efektivního řízení rizik tak, aby podporovaly
řádné a efektivní řízení rizik a byly s ním v souladu, nepodněcovaly k podstupování rizika nad
rámec míry rizika akceptované Společností a byly v souladu se strategií podnikání, cíli,
hodnotami a dlouhodobými zájmy Společnosti. Zásady odměňování jsou dále nastavené tak,
aby nedocházelo ke střetům zájmům a aby neohrožovaly plnění povinnosti jednat v nejlepším
zájmu zákazníků, mj. nesmí být závislé na splnění prodejního cíle, a podporují dlouhodobost
a udržitelnost vykonávaných činností jednotlivých pracovníků, jakož i celé Společnosti.
Pracovníci Společnosti tedy nejsou nijak motivováni k tomu, aby v rámci poradenství
doporučovali Produkty s negativním dopadem na faktory udržitelnosti či zvýšeným rizikem
týkajícím se udržitelnosti.

