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Ve výroční zprávě použité zkratky: 

Administrátor – Winstor investiční společnost a.s., se sídlem Růžová 948/14, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 

083 15 868, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 

24543. 

ČNB – Česká národní banka. 

Depozitář – Československá obchodní banka, a.s. 

Fond či Emitent – FQI TRUST investiční společnost s proměnným základním kapitálem, a.s. 

Fondový kapitál – Hodnota majetku Podfondu, která je součástí jmění Podfondu, snížená o hodnotu dluhů, 

které jsou součástí jmění Podfondu ve smyslu § 191 odst. 6 ZISIF, přičemž majetek a dluhy Podfondu 

představují majetek a dluhy Fondu z jeho investiční činnosti, které byly jako část jmění Fondu účetně 

a majetkově odděleny a zahrnuty do Podfondu vytvořeného Fondem ve smyslu ustanovení § 165 odst. 1 a 2 

ZISIF. 

Obhospodařovatel – Winstor investiční společnost a.s., se sídlem Růžová 948/14, Nové Město, 110 00 Praha 

1, IČO 083 15 868, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 

vložka 24543. 

Podfond – FQI TRUST podfond CinzovniDomy jako účetně a majetkově oddělená část jmění Fondu podle 

§ 165 ZISIF. 

ZISIF – Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění. 

ZOK – Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), 

v platném znění. 

ZPKT – Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění. 

AIFMD – Nařízení Komise v přenesené pravomoci EU č. 231/2013 ze dne 19. prosince 2012, kterým se doplňuje 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování 

činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled, ve znění pozdějších předpisů. 

BCPP – Burza cenných papírů Praha, a.s. 

IAS/IFRS – Mezinárodní standardy účetního výkaznictví přijaté právem Evropské unie. 

ISIN – Identifikační označení podle mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů. 

LEI – Legal Entity Identifier. 

Nařízení o prospektu – Nařízení Komise v přenesené pravomoci EU 2019/980, kterým se doplňuje nařízení 

Evropského parlamentu a Rady EU 2017/1129, pokud jde o formát, obsah a kontrolu a schválení prospektu, 

který má být uveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů nebo jejich přijetí k obchodování na regulovaném 

trhu, a zrušuje nařízení komise ES č. 809/2004. 

Nařízení o zneužití trhu – Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 596/2014 o zneužívání trhu, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Ostatní jmění – Majetek a dluhy Fondu, které nejsou součástí majetku a dluhů Fondu z jeho investiční činnosti 

ve smyslu § 165 odst. 2 ZISIF. 



 

 

OZ – Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění. 

Transparenční směrnice – Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 

o harmonizaci požadavků na průhlednost týkající se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty 

k obchodování na regulovaném trhu, a o změně směrnice 2001/34/ES, v platném znění. 

VoBÚP – Vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých pravidel zákona o investičních společnostech 

a investičních fondech. v platném znění. 

ZoA – Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění 

NOZ – Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

ZoÚ – Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. 

Nařízení 809/2001 – Nařízení Komise (ES) č. 809/2004. 

Nařízení 231/2013 – Nařízení Komise (ES) č. 231/2013. 

Vyhláška o ochraně trhu – Vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, v platném 

znění 
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Příloha č. 5 – Identifikace majetku Podfondu, jehož hodnota přesahuje 1 % majetku Podfondu 

Příloha č. 6 – Zpráva o vztazích 

Příloha č. 7 – Informace o společnostech, ve kterých byli členové správních, řídících a dozorčích orgánů Fondu 

a rovněž členové jeho vrcholového vedení členy správních, řídících a dozorčích orgánů nebo jejich společníky 

v předešlých pěti letech 

 

Tato výroční zpráva emitenta je sestavená dle ustanovení § 118 ZPKT. 

Účetní závěrka přiložená k výroční zprávě jak Fondu, tak Podfondu, byla sestavena v souladu s Mezinárodními 

standardy účetního výkaznictví (International Financial Reporting Standards, IAS/IFRS) a jejich interpretacemi 

(SIC, IFRIC) ve znění přijatém Evropskou unií. 

Srovnávacím obdobím ve výkazu o finanční situaci, výkazu o úplném výsledku hospodaření, výkazu změn 

vlastního kapitálu, výkaz čistých aktiv přiřaditelných držitelům vyplatitelných investičních akcií  a výkazu 

o peněžních tocích, je období k 31. prosince 2019. 

Vysvětlující poznámky obsahují dostačující informace tak, aby investor řádně porozuměl veškerým významným 

změnám v hodnotách a jakémukoliv vývoji v dotčeném účetním období, jež odráží tyto finanční výkazy. 

Výroční zpráva je nekonsolidovaná a podléhá auditu. 

Fond v souladu s ustanovením § 165 odst. 1 ZISIF vytváří podfondy jako účetně a majetkově oddělené části 

jmění Fondu. O majetkových poměrech podfondu, jakož i o dalších skutečnostech, se vede účetnictví tak, že 

umožnilo sestavení účetní závěrky samostatně za Fond i Podfond. Samostatně za Fond i Podfond jako 

samostatné účetní jednotky je také ve smyslu § 21 odst. 1 ZoÚ sestavena výroční zpráva. Tato výroční zpráva 

se vztahuje k Fondu i k Podfondu. 

  



 

 

 

FQI TRUST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. byl založen zakladatelskou listinou a vznikl 

zápisem do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20773, dne 26. června 

2015. Rozhodnutí o povolení k činnosti investičního fondu bylo uděleno Fondu Českou národní bankou dne 

4. června 2015. 

Na podfond FQI TRUST podfond CinzovniDomy, který je oddělenou částí jmění společnosti FQI TRUST 

investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., přešla část jmění rozdělované společnosti Prague 

Properties s.r.o., IČO 270 92 241, během jejího rozdělení odštěpení sloučením, které bylo zapsáno 

do obchodního rejstříku dne 1. července 2017. Současně na podfond FQI TRUST podfond CinzovniDomy přešla 

rovněž část jmění rozdělované společnosti FQI CAPITAL, a.s., IČO 041 77 967, během jejího rozdělení odštěpení 

sloučením, které bylo zapsáno do obchodního rejstříku dne 1. srpna 2017. 

Fond je investičním fondem s právní osobností, který má individuální statutární orgán. Statutárním orgánem 

je právnická osoba, společnost Winstor investiční společnost a.s., která je oprávněna obhospodařovat 

a administrovat Fond (dále také jako “Administrátor“ či “Obhospodařovatel“) od 1. května 2020. Předchozím 

statutárním orgánem byla společnost AVANT investiční společnost, a.s. 

 

Obchodní firma:  FQI TRUST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 

IČO:  042 03 241 

LEI:  315700TR3LOLZHCFVA33 

Sídlo:  Elišky Krásnohorské 10/2, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika 

Předmět podnikání:  Fond kvalifikovaných investorů dle ZISIF § 95 odst. 1 písm. a) v právní formě 

akciové společnosti s proměnným základním kapitálem 

Vznik:  26. června 2015 

Právní forma:  Akciová společnost, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, sp. zn. B 20773 

Účetní období Fondu:  1. ledna 2020 – 31. prosince 2020 

dále také jako „Fond“. 

Název Podfondu:  FQI TRUST podfond CinzovniDomy 

NIČ:  751 60 064 

Sídlo:  Elišky Krásnohorské 10/2, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika 

Kontakt:  +420 212 249 649, www.winstor.cz 

Vznik:  13. ledna 2017 

Účetní období Podfondu:  1. ledna 2020 – 31. prosince 2020 

Vykazované období Podfondu: 1. ledna 2020 – 31. prosince 2020 

dále také jako „Podfond“. 

http://www.winstor.cz/


 

 

 

Výše základního kapitálu:  100 000 Kč 

Druh, podoba, forma:   Zakladatelské akcie, listinný cenný papír, na jméno, kusový 

Obchodovatelnost: Zakladatelské akcie nejsou veřejně obchodovatelné na evropském 

regulovaném trhu, převoditelnost zakladatelských akcií je omezená. 

K 31. prosinci 2020 je základní kapitál splacen v plné výši. V účetním období nedošlo ke změnám 

v zakladatelských akciích. 

 

FQI TRUST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 

Fondový kapitál neinvestiční:  118 tis. Kč 

FQI TRUST podfond CinzovniDomy 

Fondový kapitál investiční:   827 782 tis. Kč 

 

Počet akcií:  9 987 ks 

Druh, podoba, forma:  Investiční akcie, listinný cenný papír, na jméno, kusový 

Obchodovatelnost: Výkonnostní investiční akcie nejsou veřejně obchodovatelné na 

evropském regulovaném trhu, jsou převoditelné se souhlasem 

statutárního orgánu Fondu a dozorčí rady Fondu, a plně splacené. 

ISIN:  Nebyl přidělen. 

Počet akcií na začátku období:  9 987 ks 

Počet emitovaných akcií:  0 ks 

Počet odkoupených akcií:  0 ks 

Počet akcií na konci období:  9 987 ks 

Počet akcií:  3 245 ks 

Druh, podoba, forma: Investiční akcie, zaknihovaný cenný papír v evidenci společnosti 

Centrální depozitář cenných papírů, a.s., na jméno 

ISIN:  CZ0008042405 

Obchodovatelnost: Prioritní investiční akcie jsou plně splacené, jsou volně převoditelné 

a od 24. července 2017 jsou veřejně obchodovatelné na 

regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. jako instrument 

s označením IAA FQI IFPZK. 

Počet akcií na začátku období:  3 245 ks 



 

 

Počet emitovaných akcií:  0 ks 

Počet odkoupených akcií:  0 ks 

Počet přeměněných akcií:  0 ks 

Počet akcií na konci období:  3 245 ks 

Počet akcií:  29 122 ks 

Druh, podoba, forma: Investiční akcie, zaknihovaný cenný papír v evidenci společnosti 

Československá obchodní banka, a.s. jako instrument s označením 

IAB FQI IFPZK na jméno. 

ISIN:  CZ0008042835 

Obchodovatelnost: Prémiové investiční akcie jsou plně splacené, jsou převoditelné se 

souhlasem statutárního orgánu Fondu a dozorčí rady Fondu, 

zastavené s pozastaveným právem nakládání ve prospěch MONETA 

Money Bank, a.s. a nejsou veřejně obchodovatelné na evropském 

regulovaném trhu. 

Počet akcií na začátku období:  30 788 ks 

Počet emitovaných akcií:  0 ks 

Počet odkoupených akcií:  1 666 ks 

Počet přeměněných akcií:  0 ks 

Počet akcií na konci období:  29 122 ks 

 

K 31. prosinci 2020 byly dle zákona platného do 31. prosince 2020 orgány společnosti statutární ředitel 

a správní rada. Od 13. ledna 2021 se statutární ředitel přeměnil na člena představenstva a správní rada na 

dozorčí radu. 

Statutární ředitel s účinností do 30. dubna 2020: 

Název:   AVANT investiční společnost, a.s. 

IČO:   275 90 241 

Sídlo:   Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 

Místo registrace:   Městský soud v Praze 

Číslo registrace:   B 11040 

Poznámka:  Obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit. 

Obhospodařovatel vykonává pro fond služby administrace ve smyslu 

§ 38 odst. 1 ZISIF. 

  



 

 

Při výkonu funkce zastupuje: 

Pověřený zmocněnec:   Mgr. Ing. ONDŘEJ PIERAN, dat. nar. 18. března 1983 

   Rolnická 56, Pudlov, 735 51 Bohumín 

 

Pověřený zmocněnec:   Mgr. ROBERT ROBEK, dat. nar. 7. září 1970 

   Útulná 506/17, Malešice, 108 00 Praha 10 

 

Pověřený zmocněnec:   Bc. KRISTÝNA ISHIHARA PALŠOVIČ, MSc., dat. nar. 22. září 1981 

   Horní 197, 251 01 Dobřejovice 

 

Statutární ředitel s účinností od 1. května 2020: 

Název:   Winstor investiční společnost a.s. 

IČO:   083 15 868 

Sídlo:   Růžová 948/14, 110 00, Praha 1 – Nové Město 

Místo registrace:   Městský soud v Praze 

Číslo registrace:   B 24543 

Poznámka:  Statutární ředitel je obhospodařovatelem Fondu a k 31. prosince 

2020 není oprávněn přesáhnout rozhodný limit. Obhospodařovatel 

vykonává pro fond služby administrace ve smyslu § 38 odst. 1 ZISIF. 

Při výkonu funkce zastupuje: 

Pověřený zmocněnec:   Ing. MARTIN OLIVA, dat. nar. 27. července 1984 

   Tyršova 321, 332 03 Šťáhlavy 

 

Pověřený zmocněnec:   Ing. KAROLÍNA KLAPALOVÁ, dat. nar. 29. března 1986 

   Devonská 1223/9, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 

 

Správní rada: 

Člen správní rady:   MARTIN URMAN, dat. nar. 9. října 1969 

   Elišky Krásnohorské 10/2, Josefov, 110 00 Praha 1 

   Den vzniku členství: 26. června 2015 

 

 

  



 

 

 

 

Fond vytvořil Podfond, jako účetně a majetkově oddělenou část jmění Fondu. Fond zahrnuje do Podfondu 

majetek a dluhy ze své investiční činnosti. K Podfondu Fond vydává investiční akcie. O majetkových poměrech 

Podfondu, jakož i o dalších skutečnostech, se vede účetnictví tak, aby umožnilo sestavení účetní závěrky za 

každý jednotlivý Podfond. Tato výroční zpráva je vydávána současně za Fond i Podfond. 

V průběhu účetního období Podfond prováděl standardní investiční činnost dle svého statutu. Předmětem 

podnikání Fondu a Podfondu je kolektivní investování prostředků získaných od investorů na základě 

stanovených investičních cílů a investiční strategie Fondu a Podfondu. 

Investiční strategie Podfondu (investiční části majetku Fondu) je setrvalé zhodnocování prostředků vložených 

investory Podfondu, přičemž se zaměřuje zejména na přímé či nepřímé investice do nemovitostí, bytových 

jednotek a nebytových prostor, včetně výstavby nových a rekonstrukce stávajících nemovitostí, bytových 

jednotek a nebytových prostor; účastí v nemovitostních a jiných společnostech a družstvech, investice do 

cenných papírů, pohledávek, poskytování úvěrů a zápůjček a jiných doplňkových aktiv s předpokládaným 

nadstandardním výnosem a rizikem v rámci Evropské unie. Současně je cílem Podfondu dlouhodobě vybírat 

nájem z pronajímaných nemovitostí v majetku Podfondu a realizované prostředky následně investovat do 

rekonstrukcí uvedených nemovitostí a do nákupu nových nemovitostí. Pokud by investice Podfondu 

nesplňovaly požadavky na předpokládanou výnosnost, bude zvažován prodej těchto účastí na trhu 

prostřednictvím specializovaných prodejců nemovitostí nebo na volném trhu, a to po splnění minimálně 

investičního horizontu Podfondu a za předpokladu adekvátní nabídky na prodej. V případě nedosažení 

předpokládaných výnosů v dceřiných společnostech je Podfond připraven odprodat tyto podíly. 

Podfond své investice koncentruje do investic v oblasti nemovitostního trhu, poskytování úvěrů a zápůjček, 

většinou zajištěných nemovitostmi, a pouze doplňkově bez koncentrace na určité hospodářské odvětví. 

Z hlediska zeměpisné oblasti jsou investice směřovány do prostoru Evropské unie. Vzhledem k růstové povaze 

Podfondu není zisk použit k výplatě podílů na zisku Podfondu investorům, ale převážná část zisků plynoucích 

z portfolia Podfondu je v souladu s investiční strategií dále reinvestována a projevuje se zvýšením hodnoty 

fondového kapitálu. Valná hromada Fondu však může rozhodnout o výplatě podílu na zisku Podfondu. 

V účetním období Podfond prováděl standardní investiční činnost, zejména držení nemovitostí v portfoliu se 

zaměřením na optimalizaci pronájmů nemovitostí v majetku Fondu a pokračování v postupné rekonstrukci 

části nemovitostí v majetku Fondu. Příjmy pocházely zejména z nájemních a podnájemních smluv a z prodeje 

bytových jednotek držených v rámci investičního majetku Podfondu. S ohledem nejen na situaci kolem 

pandemie Covid-19 je Podfond v případě, kdy by se, vzhledem ke změně parametrů vnějšího ekonomického 

prostředí, ukázalo další držení některé z investic Podfondu jako neekonomické, připraven jednotlivou 

nemovitost, ať drženou přímo či prostřednictvím nemovitostní společnosti, prodat jako celek jinému 

investorovi. 

V účetním období se Podfond držel stále stejné strategie, tedy dlouhodobého držení nemovitostí, zejména 

bytových a nebytových jednotek, budov a pozemků, a to buď přímo nebo nepřímo prostřednictvím dceřiných 

společností (nemovitostní SPV). Nemovitosti byly drženy zejména v následujících regionech: 

Aš, České Budějovice, Hradec Králové, Karlovy Vary, Lipno nad Vltavou, Mariánské Lázně, Poděbrady, Praha 1 

– Josefov, Praha 1 – Staré Město, Praha 2 – Nové Město, Praha 2 – Vinohrady, Praha 3 – Žižkov, Praha 5 – 

Smíchov, Praha 8 – Karlín, Praha 8 – Libeň, Praha 10 – Vinohrady, Praha 10 – Vršovice, Praha 14 – Dolní 

Počernice, Teplice, Trutnov. 



 

 

Hlavním zdrojem příjmů Podfondu v účetním období byly stejně, jako v předchozích obdobích, příjmy z nájmů 

držených nemovitostí. 

Podfond v účetním období uzavřel úvěrovou smlouvu se společností Sberbank CZ, a.s., č. KA2009035 za účelem 

refinancování předchozího úvěru poskytnutého společností MONETA Money Bank, a.s. na základě Smlouvy 

o úvěru č. 70417002261 a č. 70417001976 ze dne 21. září 2017 ve znění pozdějších dodatků. Úvěr poskytnutý 

společností Sberbank CZ, a.s., č. KA2009035 si Podfond sjednal spolu se společností Boutique Suites, s.r.o. na 

částku 189 000 tis. Kč s úrokovou sazbou ve výši součtu referenční sazby PRIBOR + 1,50 % p.a. splatnou ke dni 

20. listopadu 2030. Řídící orgány Fondu nezavázaly v účetním období Fond k žádným dalším významným 

investicím, včetně očekávaných zdrojů financování. 

V průběhu účetního období došlo k prodeji šesti bytových jednotek na adrese Na Dědince 818/7, 818/17, 

818/19, 818/26, 818/18 a 818/24, Praha 8 – Libeň. K žádným dalším prodejům, ani nákupům, ani k zavedení 

žádných nových významných produktů či služeb nedošlo. Zároveň v účetním období Fond evidoval omezení 

využití svých zdrojů kapitálu v souvislosti s využitím externího financování, ale žádná z těchto omezení 

podstatně neovlivňují provoz Fondu, a to ani nepřímo. 

Od 24. července 2017 jsou Prioritní investiční akcie (PIA) přijaty k obchodování na regulovaném trhu BCPP. 

Smyslem obchodování investičních akcií Podfondu na regulovaném trhu BCPP je zejména větší atraktivita 

a likvidita investičních akcií pro nové potenciální investory. Dalším důvodem je také možnost rychlejší 

a flexibilnější likvidity investičních akcií nad rámec pravidel odkupu investičních akcií Fondem a zároveň bez 

negativního dopadu na peněžní likviditu Podfondu pro stávající investory. 

Fond v podobě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, jehož investiční akcie jsou veřejně 

obchodovatelné na evropském regulovaném trhu, představuje vhodný nástroj pro shromažďování finančních 

prostředků od třetích osob, a to prostřednictvím jednorázového veřejného úpisu investičních akcií na 

regulovaném trhu nebo kontinuálním úpisem investičních akcií u samotného fondu. Právo akcionářů na odkup 

investičních akcií v určitých termínech a splatnostech ze zdrojů Podfondu však představuje u investic 

do nemovitostí, které jsou obvykle realizovány s delším investičním horizontem, a tudíž nejsou rychle likvidní, 

potenciální riziko nedostatečné likvidity Podfondu, pokud právo na odkup využije větší akcionář nebo větší 

skupina akcionářů v jednom okamžiku. Stanovy a statut sice lze upravit tak, aby využití práva na odkup bylo 

časově a finančně motivováno k dodržení delšího investičního horizontu (např. obdobím bez odkupu na 5 let, 

splatností odkupu do 2 let a výstupními srážkami), ale na druhou stranu, takto nastavená investiční akcie by 

nemusela být dostatečně atraktivní pro potenciální investory. 

Fond jako emitent investičních akcií proto zvážil i veřejnou obchodovatelnost jím emitovaných cenných papírů 

coby alternativního způsobu získání likvidity pro akcionáře, které by nezatěžoval vlastní likviditu Podfondu. 

Prodej investiční akcie akcionářem Podfondu třetí osobě na sekundárním regulovaném trhu by mohl být 

z tohoto hlediska vhodným instrumentem, neboť obchodování s těmito akciemi nemá za následek zhoršení 

likvidity Podfondu (akcie, které prodává akcionář, nevykupuje samotný Podfond). Fond tedy vnímá investiční 

akcie jako nástroj, který splňuje požadavky obou stran – dovolí Podfondu nalézt nové prostředky od dalších 

investorů, ale bez toho, aby zatěžoval svoji likviditu povinným odkupem akcií, přičemž na druhé straně mají 

noví akcionáři možnost zobchodovat své akcie v případě potřeby (např. při náhlé životní situaci nebo 

příležitosti) a takto přeměnit svoji investici na likvidní. 

 

V této části je uveden pouze základní komentovaný přehled o portfoliu Fondu a Podfondu a jejich výsledcích 

za účetní období v tis. Kč. Jednotlivé položky jsou blíže popsány v auditované účetní závěrce Fondu v příloze 

č. 2 výroční zprávy a v auditované účetní závěrce Podfondu v příloze č. 4 výroční zprávy. 



 

 

 

Ukazatelé Fondu Stav k 31. 12. 2020 Stav k 31. 12. 2019 Podíl Změna 

Peněžní prostředky 119 119 12,7 % 0 % 

Ostatní aktiva 818 818 87,3 % 0 % 

Aktiva celkem 937 937 100,00 % 0 % 

 

Ukazatelé Podfondu Stav k 31. 12. 2020 Stav k 31. 12. 2019 Podíl Změna 

Peněžní prostředky 17 759 13 330 1,67 % 33,25 % 

Ostatní podíly 15 980 17 214 1,50 % -7,17 % 

Nemovitosti 990 515 955 419 93,12 % 3,67 % 

Poskytnuté úvěry a 

zápůjčky 
8 785 9 707 0,83 % -6,41 % 

Ostatní majetek 30 663 83 881 2,88 % -63,45 % 

Aktiva celkem 1 063 702 1 079 551 100 % -1,47 % 

 

Podfond eviduje věcná břemena na nemovitostech klasifikovaných jako dlouhodobá hmotná aktiva. Tato věcná 

břemena neovlivňují využití těchto aktiv. Podfond eviduje poznámky spornosti na nemovitostech 

klasifikovaných jako dlouhodobá hmotná aktiva. Tyto poznámky spornosti negativně ovlivňují likviditu těchto 

aktiv, ale vzhledem k tomu, že jsou tato aktiva primárně držena za účelem výnosů, nemají vliv na hospodaření 

Podfondu. V průběhu vykazovaného období se nevyskytly žádné další faktory, rizika či nejistoty, které by měly 

vliv na výsledky hospodaření Podfondu. 

V průběhu vykazovaného období se nevyskytly žádné faktory, rizika či nejistoty, které by měly vliv na výsledky 

hospodaření Fondu. 

Fond ani Podfond neevidují žádné problémy týkající se životního prostředí, které by mohly ovlivnit využití aktiv 

ze strany Fondu nebo Podfondu. 

Fond sám o sobě nedisponuje významným majetkem, který by měl být zmíněn v této výroční zprávě. Jelikož 

Fond vytvořil Podfond, který je účetně a majetkově oddělenou částí Fondu, veškerá investiční činnost tak 

probíhá na úrovni Podfondu a tedy je jeho součástí i veškerý významný majetek s ním související. Významným 

majetkem Podfondu k 31. prosinci 2020 je portfolio 296 bytových, nebytových jednotek a pozemků, a to 

zejména na katastrálním území Prahy. 

Katastrální území Počet jednotek 

Obec Aš, k.ú. Aš 6 

České Budějovice, k.ú. České Budějovice 3 21 

Hradec Králové, k.ú. Hradec Králové 32 

Hradec Králové, k.ú. Pražské Předměstí 18 

Hradec Králové, k.ú. Velké Náměstí 1 

Karlovy Vary, k.ú. Karlovy Vary 18 

Lipno nad Vltavou, k.ú. Lipno nad Vltavou 2 

Mariánské Lázně, k.ú. Mariánské Lázně 8 

Mariánské Lázně, k.ú. Úšovice 13 

Poděbrady, k.ú. Poděbrady II 8 

hl. m. Praha, k.ú. Josefov 1 

hl. m. Praha, k.ú. Staré Město 1 

hl. m. Praha, k.ú. Vinohrady 3 

hl. m. Praha, k.ú. Nové Město 4 



 

 

hl. m. Praha, k.ú. Žižkov 6 

hl. m. Praha, k.ú. Smíchov 7 

hl. m. Praha, k.ú. Karlín 112 

hl. m. Praha, k.ú. Libeň 9 

hl. m. Praha, k.ú. Vinohrady 2 

hl. m. Praha, k.ú. Vršovice 8 

hl. m. Praha, k.ú. Dolní Počernice 2 

Teplice, k.ú. Teplice 13 

Trutnov, k.ú. Horní Staré Město 1 

Počet jednotek celkem 296 

 

Ve výše zmíněných katastrálních územích vlastní Podfond následující nemovitosti: 

Adresa nemovitosti Druh nemovitosti 

Okružní 1344/29, Aš Bytové a nebytové jednotky 

A.Trägera 404/14, České Budějovice Bytová jednotka 

Lipenská 1408/48, České Budějovice Bytové jednotky 

Lipenská 1970/6, České Budějovice Bytové jednotky 

Lipenská 1977/5, České Budějovice Bytové jednotky 

Staroměstská parc. č. 3357, České Budějovice Parcely 

Gočárova 254/53, Hradec Králové Bytová jednotka, parcela 

Gočárova 313/55, Hradec Králové Bytová jednotka, parcela 

Gočárova 314/57, Hradec Králové Bytová jednotka, parcela 

Velké náměstí 39/48, Hradec Králové Bytové a nebytové jednotky, parcely 

Velké náměstí 40/49, Hradec Králové Bytové a nebytové jednotky, parcely 

Koptova 1153/6, Karlovy Vary Bytové a nebytové jednotky 

Lipno nad Vltavou 89, Lipno nad Vltavou Bytová jednotka, parcela 

Hlavní 260/114, Mariánské Lázně Bytové jednotky 

Pod Panoramou 265, Mariánské Lázně Bytový dům 

nám. T.G. Masaryka 256/40, Poděbrady Bytové a nebytové jednotky 

Elišky Krásnohorské 10/2, Praha 1 – Josefov Bytová jednotka 

Bílkova 869/12, Praha 1 – Staré Město Nebytová jednotka 

Londýnská 379/73, Praha 2 – Vinohrady Bytová jednotka 

Uruguayská 78/12, Praha 2 – Vinohrady Bytová jednotka 

Wenzigova 1859/15, Praha 2 – Nové Město Bytové a nebytové jednotky, parcela 

Cimburkova 730/27, Praha 3 – Žižkov Bytové jednotky 

U Kněžské louky 2146/30, Praha 3 – Žižkov Bytové a nebytové jednotky, parcela 

Grafická 958/37, Praha 5 – Smíchov Bytové a nebytové jednotky 

Březinova 492/13, Praha 8 – Karlín Bytová jednotka 

Křižíkova 55/65, Praha 8 – Karlín Bytové a nebytové jednotky 

Křižíkova 679/65a, Praha 8 – Karlín Bytové a nebytové jednotky 

Na Dědince 818/11, Praha 8 – Libeň Bytové a nebytové jednotky, rozestavěná jednotka 

Irkutská 2437/10, Praha 10 – Vinohrady Bytové a nebytové jednotky, parcela 

Košická 68/25, Praha 10 – Vršovice Bytové a nebytové jednotky, parcela 

K Zámku 214, Praha 14 – Dolní Počernice Bytové jednotky 

Kollárova 108/16, Teplice Bytové a nebytové jednotky 

Trutnov Parcela 



 

 

 

Jednotlivé výkazy peněžních toků jsou zveřejněny v přílohách č. 2 a č. 4 výroční zprávy jako součást účetních 

závěrek Fondu a Podfondu.  

Fondu ani Podfondu nejsou známa žádná omezení využití zdrojů kapitálu, které by podstatně ovlivňovala či 

mohla ovlivnit provoz Fondu či Podfondu, a to ani nepřímo. Podfond eviduje majetek, na něž jsou uvaleny 

poznámky spornosti, ale s ohledem na charakter tohoto majetku to nikterak neovlivňuje provoz Podfondu, jak 

je uvedeno v části 4.1.1 této výroční zprávy. 

Hlavními peněžními toky Fondu byly Peníze a peněžní ekvivalenty, což byly peněžní prostředky na bankovních 

účtech Fondu. Jediným provozním tokem byla změna stavu závazků, kdy došlo k odúčtování závazku 

plynoucího za Podfondem z titulu auditu. Hlavními peněžními toky Podfondu byly v účetním období rovněž 

Peníze a peněžní ekvivalenty tvořené peněžními prostředky na bankovních účtech Podfondu, a především 

výnosem z přecenění investičního majetku.  

 

K 31. prosinci 2020 měl Fond celková aktiva ve výši 119 tis. Kč. Vlastní kapitál Fondu činil ke dni 31. prosinci 

2020 118 tis. Kč. Hospodářský výsledek za vykazované období byl uzavřen ziskem ve výši 61 tis. Kč. Hodnota 

zakladatelských akcií se ve vykazovaném období nezměnila a zůstala ve výši 100 tis. Kč. 

 

Z údajů vyplývajících z Výkazu o finanční situaci fondu, který je součástí přílohy č. 2 výroční zprávy, vyplývá 

následující finanční pozice Fondu: 

Aktiva Fondu 31. 12. 2020 

Dlouhodobá aktiva 0 

Krátkodobá aktiva 937 

Aktiva celkem 937 

 

Pasiva Fondu 31. 12. 2020 

Vlastní kapitál 118 

Dlouhodobé závazky 0 

Krátkodobé závazky 819 

Pasiva celkem 937 

 

 

Z údajů vyplývajících z Výkazu o úplném výsledku hospodaření Fondu, který je součástí přílohy č. 2 výroční 

zprávy, vyplývá následující: 

Výkonnost Fondu 31. 12. 2020 

Výsledek hospodaření před zdaněním 61 

Daň z příjmů 0 

Výsledek hospodaření po zdanění 61 

 

V účetním období nebyla evidována existence žádných faktorů, ani mimořádných událostí, které by významně 

ovlivnily provozní zisk či ztrátu Fondu. 

  



 

 

 

Ukazatel Fondu 31. 12. 2020 31. 12. 2019 Změna 

Ostatní jmění 57 119 -52,10 % 

Čistý zisk 61 -62 200 % 

 

 

Z údajů vyplývajících z Výkazu o finanční pozici Fondu, která je součástí přílohy č. 2 výroční zprávy, vyplývají 

následující údaje o zdrojích Fondu: 

Dlouhodobý kapitál Fondu 31. 12. 2020 

Vlastní kapitál 118 

 

Krátkodobý kapitál Fondu 31. 12. 2020 

Cizí zdroje 819 

 

 

K 31. prosinci 2020 měl Podfond celková aktiva ve výši 1 063 702 tis. Kč. Čistá aktiva přiřaditelná investičním 

akciím Podfondu činila ke dni 31. prosinci 2020 částku 872 782 tis. Kč. Hospodářský výsledek za vykazované 

období byl uzavřen ziskem ve výši 49 094 tis. Kč. Hodnota jedné Výkonnostní investiční akcie (VIA) Fondu 

k 31. prosinec 2020 činí 41 818 Kč. Hodnota jedné Prémiové investiční akcie Fondu k 31. prosinec 2020 činí 

12 693 Kč. Hodnota jedné Prioritní investiční akcie Fondu k 31. prosinec 2020 činí 12 480 Kč. 

K 31. prosinci 2020 neproběhly žádné transakce mezi spojenými osobami a Podfondem. 

 

Z údajů vyplývajících z Výkazu o finanční situaci podfondu, který je součástí přílohy č. 4 výroční zprávy, vyplývá 

následující finanční pozice Podfondu: 

Aktiva Podfondu 31. 12. 2020 

Dlouhodobá aktiva 1 006 495 

Krátkodobá aktiva 57 207 

Aktiva celkem 1 063 702 

 

Pasiva Podfondu 31. 12. 2020 

Čistá aktiva přiřaditelná IA 827 782 

Dlouhodobé závazky 220 584 

Krátkodobé závazky 15 335 

Pasiva celkem 1 063 702 

 

 

Z údajů vyplývajících z Výkazu o úplném výsledku hospodaření Podfondu, který je součástí přílohy č. 4 výroční 

zprávy, vyplývá následující: 

Výkonnost Podfondu 31. 12. 2020 31.12.2019 Změna v % 

Běžné výnosy 24 625 32 278 -23,71 % 

Realizované čisté výnosy z prodeje 

majetku 
2 737 302 806,29 % 

Výnosy z přecenění majetku 48 550 69 695 -30,34 % 



 

 

Ostatní výnosy 364 413 -11,86 % 

Výnosy celkem 76 276 102 688 -25,72 % 

Správní náklady 11 168 9 540 17,06 % 

Ostatní náklady 16 013 19 735 -18,86 % 

Náklady celkem 27 181 29 275 -7,15 % 

Čistá změna hodnoty portfolia 49 095 73 413 -33,12 % 

 

V účetním období nebyla evidována existence žádných faktorů, ani mimořádných událostí, které by významně 

ovlivnily provozní zisk či ztrátu Podfondu. Nejvýznamnějším zdrojem příjmů Podfondu byly v účetním období 

výnosy z pronájmu nemovitostí a z prodeje nemovitostí. Součástí výsledku hospodaření je rovněž přecenění 

investičního majetku Podfondu. 

 

Ostatní ukazatelé Podfondu 31. 12. 2020 31. 12. 2019 Změna v % 

Celkové NAV podfondu z investiční 

činnosti 
827 782 tis. Kč 799 030 tis. Kč 3,60 % 

Pákový efekt – Hrubá hodnota 

aktiv 
126 % 133 % -5 % 

Pákový efekt – Metoda závazková 129 % 135 % -5 % 

Nové investice 0 5 100 tis. Kč -100 % 

Ukončené investice 20 342 tis. Kč 0 0 % 

Čistý zisk 49 094 tis. Kč 73 413 tis. Kč -33,13 % 

Hodnota prioritní investiční akcie 

(PIA) 
12 480 Kč 11 784 Kč 5,9 % 

Hodnota prémiové investiční akcie 

(PRIA) 
12 693 Kč 12 362 Kč 2,68 % 

Hodnota výkonnostní investiční 

akcie (VIA) 
41 818 Kč 38 068 Kč 9,85 % 

 

Komentář k hlavním finančním ukazatelům Podfondu 

Celkové NAV Podfondu (jmění z investiční činnosti) je z 4,89 % přiřazeno investorům do prioritních investičních 

akcií, z 44,66 % přiřazeno investorům do prémiových investičních akcií a z 50,45 % přiřazeno investorům do 

výkonnostních investičních akcií. Pákový efekt byl využit, přičemž maximální míra je dle statutu Podfondu 

stanovena na 500 % fondového kapitálu. 

Srovnání celkového fondového kapitálu a fondového kapitálu na jednu akcii za 3 uplynulá účetní 

období 

Srovnání FK 31. 12. 2020 31. 12. 2019 31. 12. 2018 

Celkové NAV podfondu z investiční 

činnosti 
827 782 tis. Kč 799 030 tis. Kč 720 537 tis. Kč 

Hodnota prioritní investiční akcie 

(PIA) 
12 480 Kč 11 784 Kč 11 218 Kč 

Hodnota prémiové investiční akcie 

(PRIA) 
12 693 Kč 12 362 Kč 11 963 Kč 

Hodnota výkonnostní investiční 

akcie (VIA) 
41 818 Kč 38 068 Kč 32 123 Kč 

 

 

Z údajů vyplývajících z Výkazu o finanční pozici Podfondu, která je součástí přílohy č. 4 výroční zprávy, vyplývají 

následující údaje o zdrojích Podfondu: 



 

 

Dlouhodobý kapitál Podfondu 31. 12. 2020 

Vlastní kapitál 827 782 

Cizí zdroje 220 584 

 

Krátkodobý kapitál Podfondu 31. 12. 2020 

Cizí zdroje 15 335 

 

Komentář ke zdrojům Podfondu 

Financování investiční činnosti Podfondu je zajišťováno především dlouhodobými zdroji plynoucími 

z vydaných investičních akcií. Dlouhodobé závazky jsou tvořeny především dluhovým financováním Podfondu 

plynoucím z přijatého investičního úvěru od společnosti Sberbank CZ, a.s., odloženým daňovým závazkem 

a obchodními a jinými závazky. V rámci své činnosti není Podfond nucen omezovat svou investiční činnost 

z důvodu nedostatku zdrojů kapitálu. Zdroje financování jsou tedy především tvořeny emisemi investičních 

akcií a cizími zdroji, především dlouhodobým bankovním úvěrem. 

 

1. Green Energy Vision, s.r.o., IČO: 274 53 626 

Sídlo: Elišky Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha 1 

Spisová značka: C 113513, vedená u Městského soudu v Praze 

Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor; Provádění staveb, jejich změn a 

odstraňování 

Výše podílu na základním kapitálu: 100 % 

2. Lofty Křižíkova, s.r.o., IČO: 287 42 541 

Sídlo:   Elišky Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha 1 

Spisová značka:  C 227753, vedená u Městského soudu v Praze 

Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 

Výše podílu na základním kapitálu: 100 % 

3. Na Dubovci 6, s.r.o., IČO: 066 76 383 

Sídlo:   Elišky Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha 1 

Spisová značka:  C 286823, vedená u Městského soudu v Praze 

Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 

Výše podílu na základním kapitálu: 100 % 

4. Supreme Franchise, s.r.o., IČO: 071 17 795 

Sídlo:   Elišky Krásnohorské 10/2, Josefov, 110 00 Praha 1 

Spisová značka:  C 294904, vedená u Městského soudu v Praze 

Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 

Výše podílu na základním kapitálu: 100 % 

 

5. Supreme Project I, s.r.o., IČO: 070 67 097 

Sídlo:   Elišky Krásnohorské 10/2, Josefov, 110 00 Praha 1 

Spisová značka:  C 294073, vedená u Městského soudu v Praze 

Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 



 

 

Výše podílu na základním kapitálu: 100 % 

6. Supreme Project II, s.r.o., IČO: 070 67 186 

Sídlo:   Elišky Krásnohorské 10/2, Josefov, 110 00 Praha 1 

Spisová značka:  C 294075, vedená u Městského soudu v Praze 

Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 

Výše podílu na základním kapitálu: 100 % 
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Tato informace je obsahem přílohy č. 5 výroční zprávy. 
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Podfond v účetním období nesledoval ani nekopíroval žádný index nebo jiný benchmark. 

 

V účetním období nebyl k zakladatelským ani k investičním akciím vyplacen žádný podíl na zisku. 

V předchozím účetním období nebyl k zakladatelským ani k investičním akciím vyplacen žádný podíl na zisku. 

 

Ke konci účetního období nedržel Fond, Podfond, ani žádná z dceřiných společností či jinak spojených osob 

jménem Fondu akcie představující podíl na základním kapitálu Fondu. 

 

Po rozvahovém dni došlo v průběhu dubna 2021 k prodeji majetkové účasti ve společnosti Green Energy 

Vision, s.r.o. 

V účetním období bylo provedeno vyrovnání dlouhodobých závazků a pohledávek vedených Podfondem, 

které pokračovalo i v průběhu první poloviny roku 2021, kdy během května 2021 došlo k splacení pohledávky 

Podfondu za Libuší Urmanovou ve výši 6 500 000 Kč. 

Pandemie COVID-19 

Účetní období 2020 bylo významně ovlivněno náhlým rozšířením virového onemocnění COVID-19, které bylo 

označeno v průběhu měsíce března Světovou zdravotnickou organizací za globální pandemii. 

V reakci na zdravotní rizika a rychlé šíření viru zavedly lokální vlády řadu restriktivních opatření, včetně omezení 

volného pohybu osob s výjimkou nezbytně nutných úkonů. Většina obchodních provozoven s výjimkou 

nezbytně nutných prodejen, např. lékárny, potraviny, byly uzavřeny. Některá zařízení byla nucena přerušit 

provoz v návaznosti na zamezení shlukování větší skupiny obyvatel, např. restaurační zařízení a školy. 

Přes rozsáhlé stimuly z fiskální i monetární oblasti představené lokálními vládami a měnovými autoritami 

a s ohledem na třetí vlnu pandemie, která v současné době probíhá, a uzavření provozů s ohledem na 

epidemiologickou situaci, je výhled na další měsíce a celkový dopad pandemie COVID-19 stále nejasný 

a nejistota zůstává určujícím faktorem vývoje nejen finančních trhů, ale i celých ekonomik. Klíčovými parametry 

pro další vývoj ekonomické situace bude délka období a forma uvolňování restriktivních opatření, případně 

udržování některých ochranných opatření. 

Vedení Podfondu pozorně sledovalo vývoj nákazy a související nařízení a doporučení vlády a státních orgánů 

a jednalo v jejich souladu tak, aby nedošlo k ohrožení provozu Podfondu. V důsledku možnosti práce z domova 

a použití internetových a telefonických prostředků, nedošlo k významějšímu omezení fungování Podfondu, 

který tak dokázal pružně reagovat na vládní restrikce a jakékoli změny v celkové situaci. 

S ohledem na vývoj situace na nemovitostním trhu v době zpracování výroční zprávy vedení Podfondu 

nepředpokládá, že by tato pandemie měla mít negativní vliv na hodnotu majetku Podfondu v roce 2021 

a předpokládá se, že nebude ohroženo trvání podniku. 

Změna struktury z monistické na dualistickou 

Dne 1. ledna 2021 vstoupila v účinnost novela ZOK, která s sebou přinesla změnu monistické vnitřní struktury 

akciové společnosti a Fond nově přeměnil svoji vnitřní strukturu na dualistickou. Do rozvahového dne byly 

statutárním orgánem Fondu správní rada a statutární ředitel, což se novelou zákona změnilo a nově jsou po 

změně struktury k 13. lednu 2021 statutárními orgány představenstvo a dozorčí rada. 



 

 

Vnitřní struktura platná do 31. prosince 2020: 

Statutární ředitel 

Winstor investiční společnost a.s. 

IČO: 083 15 868 

Růžová 948/14, Nové Město, 110 00 Praha 1 

Správní rada 

Člen správní rady:  Martin Urman, dat. nar. 9. října 1969 

    Elišky Krásnohorské 10/2, Josefov, 110 00 Praha 1 

 

Vnitřní struktura platná od 13. ledna 2021: 

Statutární orgán – Představenstvo 

Člen představenstva:  Winstor investiční společnost a.s., IČO 083 15 868 

    Růžová 948/14, Nové Město, 110 00 Praha 1 

Při výkonu funkce zastupuje: Ing. Karolína Klapalová, dat. nar. 29. března 1986 

    Devonská 1223/9, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 

Dozorčí rada 

Člen dozorčí rady:  Martin Urman, dat. nar. 9. října 1969 

    Elišky Krásnohorské 10/2, Josefov, 110 00 Praha 1 

 

V účetním období nenastaly žádné další skutečnosti po rozvahovém dni kromě výše zmíněného. 

 

V průběhu roku 2021 je záměrem Fondu i Podfondu udržovat a zhodnocovat nemovitostní portfolio. Podfond 

bude v účetním období 2021 nadále realizovat investiční strategii vymezenou ve statutu Fondu a Podfondu. 

S ohledem na vývoj kolem pandemie COVID-19 ke dni zpracování výroční zprávy Fond i Podfond vnímají riziko 

spojené s mimořádnými opatřeními spojenými s pandemií. Nicméně s ohledem na vývoj podnikatelské 

činnosti během nejtvrdších opatření, a v současnosti široké rozvolňování a další plánované uvolňování restrikcí, 

ke kterému vláda v době zpracování výroční zprávy přistoupila, statutární orgán vyhodnotil, že riziko 

negativního vlivu na hodnotu majetku a dluhů Fondu a Podfondu je nízké a předpokládá se, že nebude 

ohroženo trvání podniku. 

V rámci dividendové politiky Fond neplánuje v roce 2021 výplatu dividendy ve vztahu k žádnému druhu akcií 

vydaných k Podfondu.  



 

 

 

 

V průběhu účetního období došlo ke změně v osobě obhospodařovatele a administrátora Fondu. 

 

Obhospodařovatel a administrátor Fondu s účinností do 30. dubna 2020: 

AVANT investiční společnost, a.s. 

Rohanské nábřeží 671/15186 00 Praha 8 

IČO: 275 90 241 

 

Obhospodařovatel a administrátor Fondu s účinností od 1. května 2020: 

Winstor investiční společnost a.s. 

Růžová 948/14 

110 00 Praha 1 

IČO: 083 15 868 

 

V průběhu účetního období nedošlo k žádným dalším podstatným změnám statutu Fondu s výjimkou změny 

osoby obhospodařovatele a administrátora. 

Nepředpokládá se investování ani jiná investiční činnost na vrub Fondu. 

 

Obhospodařovatel, společnost Winstor investiční společnost a.s., nebyla k 31. prosinci 2020 oprávněna 

přesáhnout rozhodný limit, není tedy povinna zveřejňovat údaje o odměňování v souladu s § 234 ZISIF. 

 

Ve vztahu k Fondu nebo obhospodařovateli nesplňuje definici §34 odst. 1 ZISIF žádná právnická osoba. 

 

Obhospodařovatel v účetním období prováděl standardní činnost v souladu se statutem Fondu a Podfondu. 

Z pohledu investic nedošlo v průběhu účetního období k uzavření žádné nabývací smlouvy. 

 

Portfolio manažer: Ing. Karolína Klapalová 

 dat. nar. 29. března 1986 

 Devonská 1223/9, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 

Výkon činnosti: 1. května – 31. prosince 2020 

Karolína Klapalová je absolventkou Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze. V roce 2011 

začala pracovat ve společnosti Chenen, ve které v pozici projektového manažera získala široké zkušenosti 

s řízením developerských projektů, správou nemovitostí a s provozem a řízením nemovitostních fondů 

kvalifikovaných investorů. Do týmu Winstor investiční společnosti a.s. se připojila v prosinci 2019 jako portfolio 

manažerka zodpovědná za správu nemovitostních fondů. Od května 2020 je zároveň členkou představenstva 

Winstor investiční společnosti a.s. zodpovědnou za obhospodařování nemovitého majetku. 

 



 

 

Portfolio manažer: Mgr. Filip Trpák 

 dat. nar. 15. září 1991 

 Petrská 1426/1, 110 00 Praha 1 

Výkon činnosti: 1. ledna – 30. dubna 2020 

Magisterský titul získal na Vysoké škole CEVRO Institut, z.ú. v oboru Obchodně právní vztahy. V posledních 

několika letech působil na obchodní pozici v investiční společnosti zaměřující se na správu kvalifikovaných 

investorů. Dříve působil v dalších finančních institucích. 

 

Název:  Československá obchodní banka, a.s. 

IČO:  000 01 350 

Sídlo:  Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 

Výkon činnosti depozitáře pro Fond i Podfond:           celé účetní období 

 

Údaje za Fond 

Odměna za obhospodařování: 0 Kč 

Odměna za administraci: 0 Kč 

Úplata depozitáři: 0 Kč 

Odměna auditora: 0 Kč 

Údaje o dalších nákladech či daních: 

 Právní a notářské služby  0 Kč 

 Ostatní správní náklady  -61 tis. Kč 

 Daň z příjmů, odložená daň 0 Kč 

 

Údaje za Podfond 

Odměna za obhospodařování: 1 007 tis. Kč 

Odměna za administraci: 600 tis. Kč 

Úplata depozitáři: 540 tis. Kč 

Odměna auditora: 170 tis. Kč 

Údaje o dalších nákladech či daních: 

 Právní a notářské služby  1 094 tis. Kč 

 Správa nemovitostí  2 285 tis. Kč 

 Opravy majetku  2 176 tis. Kč 

 Ostatní správní náklady  3 296 tis. Kč 

 Daň z příjmů, odložená daň 339 tis. Kč 

 

Úplaty jsou hrazeny na vrub Fondového kapitálu Podfondu. Náklady Fondu, které nevznikají nebo nemohou 

vznikat v souvislosti s investiční činností žádného podfondu, lze hradit pouze na vrub Ostatního jmění. Veškeré 

společné náklady, které lze přiřadit k více podfondům, jsou alokovány poměrně na vrub Fondového kapitálu 

všech dotčených podfondů, a to v poměru dle výše Fondového kapitálu dotčených podfondů. Veškeré náklady, 

které nelze jednoznačně přiřadit k určitému podfondu, jsou alokovány poměrně na vrub Fondového kapitálu 

všech podfondů v poměru dle výše Fondového kapitálu. 



 

 

 

Fond nevyužívá služeb hlavního podpůrce. 

 

V účetním období Podfond vedl několik aktivních i pasivních soudních sporů, přičemž u žádného z nich 

hodnota předmětu sporu nepřevyšovala 5 % hodnoty majetku v rozhodném období. 

Soudní spor, který by měl dopad na majetek Podfondu, se vede se společností EKOSTARMONT s.r.o. a BLUE 

POINT CZ a.s., a to jak na aktivní, tak i na pasivní straně, přičemž předmětem sporu byla neúčinnost projektu 

přeměny, na základě kterého byla odštěpena část jmění společnosti Prague Properties s.r.o., spisová značka 23 

C 188/2019 u Obvodního soudu pro Prahu 1. Po zahájení soudního řízení byly podány protistranou návrhy na 

zápis poznámek spornosti ke 44 nemovitostem, přičemž ke dni zpracování výroční zprávy se ve věci pokročilo 

tak, že došlo k odstranění poznámek spornosti u 42 nemovitostí, u jedné nemovitosti se na stažení ještě čeká 

a poznámka spornosti zůstane pouze u jedné nemovitosti. Součástí tohoto sporu je rovněž peněžní vyrovnání, 

které ale nedostahuje hodnoty 5 % majetku v rozhodném období. 

Dalším soudním sporem s potenciálním dopadem na majetek Podfondu je pasivní soudní spor se společností 

TH-System spol. s r.o.. Soudní spor se týká společnosti FQI CAPITAL, a.s., která byla ve 2017 zfúzována do 

Podfondu, a jejího bývalého obhospodařovatele, společnosti QI investiční společnost, a.s. Předmětem sporu je 

náhrada nákladů za odstranění vad na postavené nemovitosti, kterou společnost TH-System spol. s r.o. 

vymáhala ještě po společnosti FQI CAPITAL, a.s.. V říjnu 2019 Městský soud v Praze rozhodl vyhovět návrhu 

žalovatele a zahrnout Fond do žaloby jako žalovaného, jelikož na něj fúzí přešla část majetku žalované 

společnosti a byl tudíž soudem shledán jako ručitel. Proti rozhodnutí bylo podáno odvolání, které ke dni 

zpracování výroční zprávy nebylo projednáno. Zároveň došlo k částečnému započtení dluhu FQI CAPITAL, a.s. 

na smluvní pokutu.  

Mimosoudní spor, který od října 2020 vede Podfond, a který je stále aktivní, je rovněž spor se Specializovaným 

finančním úřadem týkající se sazby daně z příjmů právnických osob uplatňované Podfondem. V současné době 

je Podfond odvolán k Odvolacímu finančnímu ředitelství a čeká na rozhodnutí v této věci. V případě, když by 

došlo k rozhodnutí v neprospěch Podfondu, musel by Podfond doplatit doměřenou daň za rok 2019 ve výši 

456 tis. Kč. 

Přehled všech soudních sporů vedených v účetním období: 

Soudní spory ve 2020 Druh sporu Žalovaná částka 

TH-SYSTEM spol. s.r.o. Pasivní spor 
O zaplacení 12.584.554,00 Kč 

s příslušenstvím. 

Eliška Colding Aktivní spor 
O zaplacení 1.408.175,06 Kč 

s příslušenstvím 

Helena Wiklund Aktivní spor 
O zaplacení 52.875 Kč 

s příslušenstvím 

EKOSTARMONT s.r.o., BLUE 

POINT CZ s.r.o. 
Aktivní i pasivní spor 

Žalovaná částka požadovaná po 

Fondu 1.509.556,87 Kč. Žalovaná 

částka požadovaná po 

protistraně Fondem 3.410.248,73 

Kč. 

MB-EUROMEDIA s.r.o. Aktivní spor O úhradu nájemného. 

Andrea Hartlová Aktivní spor O úhradu nájemného. 



 

 

David Tyšer Aktivní spor O úhradu nájemného. 

SVJ Elišky Krásnohorské Aktivní i pasivní spor 

Žalovaná částka požadovaná po 

Fondu je 52.075,79 Kč. Žalovaná 

částka požadovaná po 

protistraně Fondem je 7.040 Kč. 

Aktivní spory jsou spory, kdy je Fond na straně žalobce, pasivní spory jsou spory, kdy je Fond na straně 

žalovaného. Žádné z uvedených soudních řízení nebylo v účetním období ukončeno. 

 

Aktiva Fondu ani z části nepodléhají zvláštním opatřením v důsledku jejich nelikvidnosti ve smyslu článku 108 

odst. 2 AIFMR. Obhospodařovatel v průběhu účetního období nezavedl zvláštní opatření k řízení likvidity 

Fondu. Pravidla a případná omezení při odkupování investičních akcií jsou uvedena ve statutu Fondu nebo 

v příslušných právních předpisech. 

Rizikový profil Fondu je detailně popsán ve statutu Fondu. V průběhu účetního období nedošlo k významným 

změnám v rizikovém profilu Fondu ani k překročení limitů pro diverzifikaci rizika stanovených statutem Fondu. 

Obhospodařovatel při obhospodařování majetku Fondu využívá systém řízení rizik založený zejména na 

limitech pro diverzifikaci rizika stanovených ve statutu Fondu. Osoba provádějící správu majetku Fondu není 

oprávněna uskutečnit transakci, pokud by to bylo v rozporu s limity pro diverzifikaci rizika. Obhospodařovatel 

Fondu ustanovil v rámci systému řízení rizik zvláštní nezávislé oddělení zodpovědné za řízení rizik. Toto 

oddělení řízení rizik vyhodnocuje rizika, kterým obhospodařovatel při své činnosti čelí, zejména posuzuje rizika 

investičních transakcí, vyhodnocuje soulad investičních transakcí s limity pro diverzifikaci rizik a provádí další 

úkony nezbytné pro efektivní řízení investičních a operačních rizik. V průběhu účetního období nedošlo 

k významným změnám v systému řízení rizik uplatňovaným obhospodařovatelem. 

Obhospodařovatel Fondu nevyužívá při obhospodařování Fondu pákového efektu. 

 

V účetním období nebyla taková osoba depozitářem pověřena. 

 

Obhospodařovatel nebyl k 31. prosinci 2020 oprávněn přesáhnout rozhodný limit, není tedy povinen 

zveřejňovat údaje o odměňování v souladu s § 234 ZISIF. 

 

Obhospodařovatel nebyl k 31. prosinci 2020 oprávněn přesáhnout rozhodný limit, není tedy povinen 

zveřejňovat údaje o odměňování v souladu s § 234 ZISIF. 

 

Fond ani Podfond nejsou aktivní v oblasti výzkumu a vývoje. 



 

 

Fond ani Podfond nevyvíjí činnost v oblasti ochrany životního prostředí. 

Fond ani Podfond nemají zaměstnance a nejsou tedy aktivní v oblasti pracovněprávních vztahů. 

Fond ani Podfond nemají organizační složku podniku v zahraničí. 

  



 

 

 

 

Statutární orgán 

Statutárním orgánem Fondu a Podfondu byla k 31. prosinci 2020 společnost Winstor investiční společnost a.s. 

Winstor investiční společnost a.s. je investiční společnost s oprávněním k obhospodařování a administraci 

fondů kvalifikovaných investorů, která rovněž poskytuje služby pro investiční fondy a poradenství v oblasti 

fondů kvalifikovaných investorů a fondů kolektivního investování. Ke dni vyhotovení výroční zprávy společnost 

obhospodařuje sedm investičních fondů s právní osobností a dva podílové fondy, které jsou rovněž uvedeny 

na internetových stránkách www.winstor.cz. 

Funkční období statutárního orgánu je 5 let. 

Statutární orgán má s Fondem uzavřenou smlouvu o výkonu funkce s výpovědní lhůtou 3 kalendářních měsíců, 

přičemž statutárnímu orgánu ani Fondu z ukončení smluvního vztahu neplynou žádné výhody. Statutární 

orgán nemá uzavřenou žádnou smlouvu s dceřinými společnostmi Fondu. 

Výkon statutárního orgánu je prováděn skrze pověřené zmocněnce, kteří disponují souhlasem ČNB k výkonu 

funkce. 

Pověření zmocněnci statutárního orgánu Fondu v účetním období 

Jméno a příjmení:   Ing. Martin Oliva 

Další identifikační údaje:  Datum narození 27. červenec 1984 

Výkon činnosti:   1. ledna – 31. prosince 2020 

Znalosti a zkušenosti  

Ing. Martin Oliva absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze se specializací na Bankovnictví 

a pojišťovnictví a Oceňování podniku a jeho majetku. V roce 2011 začal pracovat ve společnosti Patria Finance, 

kde na pozicích makléře a následně proprietary tradera získal bohaté zkušenosti se správou aktiv 

a obchodováním na vlastní účet. Po více než 7 letech Patrii opouštěl z pozice Head of Business Design, ve které 

vedl tým zodpovědný za vývoj nových produktů a služeb, projektový management, business development, 

optimalizaci interních procesů a tvorbu strategie Patrie. V roce 2018 se stal partnerem v holdingové společnosti 

Winstor Capital a.s. a následně v roce 2019 členem představenstva Winstor investiční společnosti a.s. 

zodpovědným za obhospodařování majetku.. 

Jméno a příjmení:   Ing. Karolína Klapalová 

Další identifikační údaje:   Datum narození 29. března 1986 

Výkon činnosti:   1. ledna – 31. prosince 2020 

Znalosti a zkušenosti  

Karolína Klapalová je absolventkou Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze. V roce 2011 

začala pracovat ve společnosti Chenen, ve které v pozici projektového manažera získala široké zkušenosti 

s řízením developerských projektů, správou nemovitostí a s provozem a řízením nemovitostních fondů 

kvalifikovaných investorů. Do týmu Winstor investiční společnosti a.s. se připojila v prosinci 2019 jako portfolio 

manažerka zodpovědná za správu nemovitostních fondů. Od května 2020 je zároveň členkou představenstva 

Winstor investiční společnosti a.s. zodpovědnou za obhospodařování nemovitého majetku. 

 

http://www.winstor.cz/


 

 

Pověření zmocněnci neuzavřeli žádné pracovní ani jiné smlouvy s Fondem ani jeho dceřinými společnostmi 

v účetním období a v účetním období nebyly evidovány žádné střety zájmů. 

Členové kontrolního orgánu Fondu v účetním období 

Jméno a příjmení:   Martin Urman 

Další identifikační údaje:   Datum narození 9. října 1969 

Výkon činnosti:   1. ledna – 31. prosince 2020 

Znalosti a zkušenosti  

Absolvent Střední ekonomické školy v Praze, ukončené maturitní zkouškou v roce 1988. Více než 20 let 

zkušeností s obhospodařováním nemovitostí, majetkových účastí a s poskytováním úvěrů pro podnikatelské 

subjekty. 

Funkční období člena kontrolního orgánu je 5 let. 

Člen kontrolního orgánu nemá uzavřenou smlouvu o výkonu funkce ani jinou smlouvu s Fondem, jelikož je 

tato činnost bezúplatná a v účetním období nebyly evidovány žádné střety zájmů. 

Informace o společnostech, ve kterých byli členové správních, řídících a dozorčích orgánů Fondu a rovněž 

členové jeho vrcholového vedení členy správních a dozorčích orgánů nebo jejich společníky v předešlých pěti 

letech a stejné informace o bývalých členech správních, řídících a dozorčích orgánů Fondu či vrcholového 

vedení Fondu, kteří byli členy orgánů Fondu alespoň po určitou část účetního období jsou uvedeny v příloze 

č. 10 výroční zprávy. 

Členové výboru pro audit v účetním období 

Jméno a příjmení:   Ing. Václav Urban (předseda) 

Jméno a příjmení:   RNDr. Dušan Brabec 

Jméno a příjmení:   Martin Urman 

 

Členové investičního výboru v účetním období 

Jméno a příjmení:   Martin Urman 

Jméno a příjmení:   Ing. Karel Faltus 

Jméno a příjmení:   Ing. Karolína Klapalová 

 

Prohlášení 

Nikdo z členů správních, řídicích a dozorčích orgánů ani vrcholového vedení nebyl za předešlých pět let 

odsouzen za podvodný trestný čin a není, ani nebyl v předešlých pěti letech spojen s žádným konkurzním 

řízením, správou či likvidací. Vůči žádnému z členů správních, řídicích a dozorčích orgánů, ani vrcholového 

vedení nebylo v posledních pěti letech vzneseno úřední veřejné obvinění nebo udělena sankce ze strany 

statutárních nebo regulatorních orgánů. Mezi členy správních, řídicích a dozorčích orgánů ani vrcholového 

vedení a Fondem v účetním období nenastaly žádné střety zájmů. 

  



 

 

 

Statutární orgán 

V tis. Kč 31.12.2020 

Akcie Fondu 0 

Akcie Podfondu 0 

Opce a srovnatelné investiční nástroje, jejichž hodnota 

se vztahuje k akciím Fondu 
Nebyly emitovány 

Opce a srovnatelné investiční nástroje, jejichž hodnota 

se vztahuje k akciím Podfondu 
Nebyly emitovány 

 

Ve vlastnictví statutárního orgánu Fondu nejsou žádné akcie ani jiné cenné papíry, ani práva k akciím, které by 

představovaly podíl na Fondu. 

Členové statutárního orgánu celkem 

V tis. Kč 31.12.2020 

Akcie Fondu 0 

Akcie Podfondu 0 

Opce a srovnatelné investiční nástroje, jejichž hodnota 

se vztahuje k akciím Fondu 
Nebyly emitovány 

Opce a srovnatelné investiční nástroje, jejichž hodnota 

se vztahuje k akciím Podfondu 
Nebyly emitovány 

 

Ve vlastnictví členů statutárního orgánu Fondu nejsou žádné akcie ani jiné cenné papíry, ani práva k akciím, 

které by představovaly podíl na Fondu. 

Členové kontrolního orgánu celkem 

V tis. Kč 31.12.2020 

Akcie Fondu 10 ks zakladatelských akcií 

Akcie Podfondu 

2 707 ks prioritních investičních akcií 

29 122 ks prémiových investičních akcií 

9 906 ks výkonnostních investičních akcií 

Opce a srovnatelné investiční nástroje, jejichž hodnota 

se vztahuje k akciím Fondu 
Nebyly emitovány 

Opce a srovnatelné investiční nástroje, jejichž hodnota 

se vztahuje k akciím Podfondu 
Nebyly emitovány 

 

Osoby s řídící pravomocí celkem 

V tis. Kč 31.12.2020 

Akcie Fondu 0 

Akcie Podfondu 0 

Opce a srovnatelné investiční nástroje, jejichž hodnota 

se vztahuje k akciím Fondu 
Nebyly emitovány 

Opce a srovnatelné investiční nástroje, jejichž hodnota 

se vztahuje k akciím Podfondu 
Nebyly emitovány 

 

  



 

 

 

Odměna auditora v tis. Kč 31.12.2020 

Účtovaná odměna 170 tis. Kč 

Z toho:  

- Odměna za povinný audit roční účetní 

závěrky Fondu 
50 tis. Kč 

- Odměna za povinný audit roční účetní 

závěrky Podfondu 
120 tis. Kč 

- Odměna za jiné ověřovací služby 0 tis. Kč 

- Odměna za neauditové služby 0 tis. Kč 

 

Činnost vnitřního auditu a compliance je prováděna administrátorem Fondu, přičemž odměna za tyto služby 

je zahrnuta v měsíční částce fakturované na základě Smlouvy o výkon funkce individuálního statutárního 

orgánu. 

 

Fond vydává k Fondu a Podfondu následující druhy cenných papírů: 

a) Fond: zakladatelské akcie 

b) Podfond: Prioritní investiční akcie,  

c) Podfond: Prémiové investiční akcie,  

d) Podfond: Výkonnostní investiční akcie 

Více k druhům vydaných akcií v kapitole č. 3 výroční zprávy. 

a) Zakladatelské akcie 

Zakladatelské akcie jsou vydávané k zapisovanému základnímu kapitálu Fondu a představují stejný podíl na 

zapisovaném základním kapitálu Fondu. 

Zapisovaný základní kapitál fondu je rozvržen na 10 ks zakladatelských akcií Fondu. Se zakladatelskou akcií 

není spojeno právo na její odkoupení na účet Fondu. Zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu 

se řídí stanovami, ZISIF a ZOK. 

Práva spojená se zakladatelskými akciemi 

Se zakladatelskou akcií je spojeno právo akcionáře jako společníka podílet se na řízení Fondu, jeho zisku a na 

likvidačním zůstatku při jeho zrušení s likvidací, v souladu se ZOK, ZISIF a stanov Fondu. 

Akcionáři držící zakladatelské akcie se na fondovém kapitálu Fondu ve vztahu k těmto akciím podílí v rozsahu 

fondového kapitálu Fondu. 

Podíl na zisku a podíl na likvidačním zůstatku včetně záloh lze akcionářům držícím zakladatelské akcie vyplácet 

na tyto akcie výlučně na vrub majetku, který vzniká pouze z hospodaření Fondu s majetkem, který není zahrnut 

do žádného podfondu. 

Se zakladatelskými akciemi je vždy spojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákon jinak. Se zakladatelskými 

akciemi není spojeno právo na jejich odkoupení na účet společnosti, ani žádné jiné zvláštní právo. 

  



 

 

b) Investiční akcie 

Investiční akcie jsou vydávané Podfondem a jsou rozlišné od zakladatelských akcií. Investiční akcie se řídí právní 

úpravou v ZOK, ZISIF, dalšími právními předpisy a stanovami Fondu, statutem Fondu a statutem Podfondu. 

Práva spojená s investičními akciemi 

Investoři do investičních akcií se na fondovém kapitálu Fondu podílí zcela a výlučně v rozsahu fondového 

kapitálu Podfondu. 

Investoři mají veškerá práva spojená s akciemi Podfondu, které jim uděluje ZOK, s výjimkou hlasovacího práva 

k investičním akciím, nestanoví-li stanovy, statut Fondu, statut Podfondu nebo ZISIF jinak. 

S investiční akcií je spojeno právo na její odkoupení na žádost jejího vlastníka na účet Podfondu. Investiční 

akcie odkoupením zanikají. S investičními akciemi je spojeno právo týkající se podílu na zisku z hospodaření 

Podfondu a na likvidačním zůstatku při zániku Podfondu s likvidací. S investiční akcií není spojeno hlasovací 

právo s výjimkou případů, kdy tak stanoví stanovy Fondu, nebo v případech, kdy tak určuje ZISIF nebo ZOK. 

Investoři do všech investičních akcií jedné třídy se na fondovém kapitálu Podfondu podílí zcela a výlučně 

v rozsahu části fondového kapitálu připadajícího na danou třídu na základě distribučního poměru uvedeného 

ve stanovách a statutu Fondu a Podfondu. Investoři do investičních akcií jedné třídy se pak na části fondového 

kapitálu připadajícího na tuto třídu podílí poměrně podle počtu investičních akcií ve svém majetku. Třída 

investičních akcií znamená druh investičních akcií ve smyslu §276 ZOK, resp. § 163 odst. 3 ZISIF, tj. investiční 

akcie, se kterými jsou spojena stejná práva. Podíl na zisku a podíl na likvidačním zůstatku včetně záloh na tyto 

výplaty lze vlastníkům investičních akcií určité třídy vyplácet výlučně na vrub části fondového kapitálu 

Podfondu připadajícího na tuto třídu. 

S investiční akcií je spojeno zejména: 

a) právo na její odkoupení na účet Podfondu za podmínek stanovených statutem Podfondu, 

b) právo na podíl na zisku Podfondu (dividenda), 

c) právo na podíl na likvidačním zůstatku při zrušení Podfondu s likvidací. 

S investičními akciemi není spojeno zejména: 

a) hlasovací právo, nestanoví-li právní předpis, stanovy Podfondu nebo jeho statut něco jiného, 

b) právo akcionáře jako společníka podílet se podle ZOK a stanov na řízení Podfondu. 

Dividendová politika 

Valná hromada Fondu může rozhodnout o výplatě podílu na zisku Podfondu (dividendě). Dividenda je určená 

poměrem akcionářova podílu k fondovému kapitálu Podfondu k datu výplaty dividendy určenému k takovému 

účelu valnou hromadou Fondu, přičemž nesmí předcházet den konání valné hromady Fondu, na které bylo 

o výplatě rozhodnuto, a nesmí následovat po dnu splatnosti dividendy. O splatnosti dividend rozhodne valná 

hromada Fondu usnesením o rozdělení zisku. Pokud valná hromada Fondu v usnesení splatnost a místo výplaty 

neupraví, platí úprava ZOK. Souhrn vyplacených dividend za příslušné účetní období nesmí být vyšší, než 

hospodářský výsledek za příslušné účetní období po odečtení prostředků povinně převáděných do 

kapitálových fondů Podfondu (jsou-li zřízeny), a neuhrazených ztrát minulých let, po přičtení nerozděleného 

zisku minulých let a fondů vytvořených ze zisku, které Podfond může použít dle svého uvážení. Podfond nesmí 

vyplatit zisk nebo prostředky z jiných vlastních zdrojů, ani na ně vyplácet zálohy, pokud by si tím přivodil 

úpadek. 

Fond ani Podfond nemají stanoveny pevné zásady dividendové politiky. 



 

 

Regulační prostředí 

Regulace kapitálového trhu stanoví rámec pro podnikání Fondu na kapitálovém trhu, přičemž tato činnost je 

upravena zejména ZPKT a ZISIF. ČNB na základě těchto zákonů upravuje pravidla pro vstup na kapitálový trh, 

pravidla jednání s investory a klienty a pravidla tržní transparence. ČNB se tak významně podílí na přípravě 

řady právních předpisů týkajících se tuzemského finančního trhu. Regulace zahrnuje zpravidla činnosti 

tuzemských investičních fondů a jejich obhospodařovatelů, administrátorů a depozitářů. 

Podfond podléhá regulaci ČNB, která plní úlohu integrovaného orgánu dohledu nad finančním trhem v České 

republice. ČNB vykonává dohled nad subjekty a nad infrastrukturou kapitálového trhu. Při výkonu dohledu nad 

finančním trhem posiluje ČNB důvěru investorů a emitentů především tím, že přispívá k ochraně investorů 

a podporuje transparentnost finančního trhu a tržní disciplínu. V rámci výkonu dohledu nad investičními 

společnostmi a fondy se ČNB zaměřuje zejména na fondy s potenciálně významným systémovým dopadem, 

což jsou především fondy kolektivního investování spravující finanční prostředky veřejnosti. Dohled ČNB nad 

kapitálovým trhem zahrnuje mimo jiné také licenční, schvalovací a povolovací činnosti, kontrolu dodržování 

zákonů a přímo použitelných předpisů Evropské unie (v případě, že je k této kontrole ČNB zmocněna), vyhlášek 

a opatření vydaných ČNB, ukládání nápravných opatření, řízení o přestupcích a zajišťování činnosti regulace 

a aktivity v oblasti mezinárodní spolupráce. Dohled nad kapitálovým trhem ČNB provádí následnou kontrolní 

činností, která je zaměřena na dodržování stanovené regulace, dodržování pravidel odborné péče při správě 

fondů a nastavení řídicích a kontrolních systémů.  

Fond uvádí, že neeviduje vládní, hospodářskou, fiskální, měnovou ani obecnou politiku, která by významně 

ovlivnila nebo by mohla ovlivnit přímo či nepřímo provoz Podfondu. 

Zaměstnanci 

Podfond je účetně a majetkově oddělenou částí jmění Fondu, nemá tedy žádné zaměstnance. 

Významné smlouvy 

Významné smlouvy uzavřené Fondem na účet Podfondu v průběhu účetního období, mimo smluv uzavřených 

v rámci běžného podnikání Fondu, jsou součástí přílohy č. 6 výroční zprávy. 

Regulované trhy 

Cenné papíry vydané Fondem k Podfondu jsou z části přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu 

BCPP. 

Investiční akcie přijaté k obchodování na BCPP: Prioritní investiční akcie 

Investiční akcie, které mohou být přijaty k obchodování na regulovaných trzích: Prémiové investiční akcie 

Rating 

Podfond nepožádal o přidělení ratingu, žádný rating tedy Podfondu nebyl přidělen. 

Alternativní výkonnostní ukazatele 

Celkové NAV Podfondu - celková hodnota fondového kapitálu Podfondu dle § 165 odst. 2 ZISIF, tedy celková 

hodnota majetku Podfondu po odečtení všech dluhů Podfondu. V komentáři k účetním výkazům Podfondu je 

uvedena jako Čistá aktiva přiřaditelná držitelům investičních akcií s právem na odkup. 

Pákový efekt metodou hrubé hodnoty aktiv - ukazatel využití pákového efektu vypočtený metodou 

definovanou čl. 6 a 7 AIFMR. Obecně je tento ukazatel stanoven jako poměr mezi celkovou expozicí Podfondu 



 

 

a NAV Podfondu. Výpočet celkové expozice je stanoven jako celkový součet hrubých hodnot všech expozic 

upravený postupem dle čl. 7 AIFMR. 

Pákový efekt dle standardní závazkové metody - ukazatel využití pákového efektu vypočtený metodou 

definovanou  čl. 6 a 8 AIFMR. Obecně je tento ukazatel stanoven jako poměr mezi celkovou expozicí Podfondu 

a NAV Podfondu. Výpočet celkové expozice je stanoven jako celkový součet hrubých hodnot všech expozic 

upravený postupem dle čl. 8 odst. 2 až 9 AIFMR, zejména za použití pravidel pro netting expozic a při 

zohlednění využitého hedgingu expozic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dceřiné společnosti 

1. Green Energy Vision, s.r.o., IČO: 274 53 626 

Sídlo: Elišky Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha 1 

Spisová značka: C 113513, vedená u Městského soudu v Praze 

Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor; Provádění staveb, jejich změn 

a odstraňování 

Výše podílu na základním kapitálu:  100 % 

Výše podílu na hlasovacích právech: 100 % 

2. Lofty Křižíkova, s.r.o., IČO: 287 42 541 

Sídlo:   Elišky Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha 1 

Spisová značka:  C 227753, vedená u Městského soudu v Praze 

Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 

Výše podílu na základním kapitálu: 100 % 

Martin Urman 

100 % zakladatelských akcií Fondu 

FQI TRUST investiční fond  

s proměnným základním 

kapitálem, a.s. 

FOND 

Real Estate 

Jobs s.r.o. 

Property 

Managers s.r.o. 

FQI Supreme, 

a.s. 

CAPITAL Trust, 

a.s. 

Boutique 

Suites, s.r.o. 

100 % podíl 

SUPREME 

Solution s.r.o. 

SUPREME 

Solution s.r.o. 

Green Energy 

Vision, s.r.o. 

Lofty Křižíkova, 

s.r.o. 

Na Dubovci 6, 

s.r.o. 

Supreme 

Franchise, s.r.o. 

Supreme 

Project I, s.r.o. 

Supreme 

Project II, s.r.o. 

COOPERA I, 

s.r.o. 

COOPERA II, 

s.r.o. 

COOPERA 

Praha, s.r.o. 

100 % podíl 100 % podíl 100 % podíl 100 % podíl 100 % podíl 

50 % podíl 50 % podíl 

100 % podíl 100 % podíl 100 % podíl 100 % podíl 100 % podíl 100 % podíl 

98 % podíl 98 % podíl 98 % podíl 

Boutique Suites 

Old Town, s.r.o. 

100 % podíl 

CinzovniDomy 

CZ s.r.o. 

100 % podíl 

Prague Property 

Portfolio, a.s. 

100 % podíl 



 

 

Výše podílu na hlasovacích právech: 100 % 

3. Na Dubovci 6, s.r.o., IČO: 066 76 383 

Sídlo:   Elišky Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha 1 

Spisová značka:  C 286823, vedená u Městského soudu v Praze 

Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 

Výše podílu na základním kapitálu: 100 % 

Výše podílu na hlasovacích právech: 100 % 

4. Supreme Franchise, s.r.o., IČO: 071 17 795 

Sídlo:   Elišky Krásnohorské 10/2, Josefov, 110 00 Praha 1 

Spisová značka:  C 294904, vedená u Městského soudu v Praze 

Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 

Výše podílu na základním kapitálu: 100 % 

Výše podílu na hlasovacích právech: 100 % 

5. Supreme Project I, s.r.o., IČO: 070 67 097 

Sídlo:   Elišky Krásnohorské 10/2, Josefov, 110 00 Praha 1 

Spisová značka:  C 294073, vedená u Městského soudu v Praze 

Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 

Výše podílu na základním kapitálu: 100 % 

Výše podílu na hlasovacích právech: 100 % 

6. Supreme Project II, s.r.o., IČO: 070 67 186 

Sídlo:   Elišky Krásnohorské 10/2, Josefov, 110 00 Praha 1 

Spisová značka:  C 294075, vedená u Městského soudu v Praze 

Předmět činnosti: Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 

Výše podílu na základním kapitálu: 100 % 

Výše podílu na hlasovacích právech: 100 % 

 

Další informace jsou uvedeny v příloze č. 6 výroční zprávy. 

Hlavní akcionáři 

Jméno:   MARTIN URMAN 

Datum narození:   dat. nar. 9. října 1969 

Bytem:   Elišky Krásnohorské 10/2, Josefov, 110 00 Praha 1 

Účast:   Osoba ovládající 

Výše podílu k 31.12.2020:   100 % zakladatelských akcií Fondu 

   83,4 % prioritních investičních akcií 

   100 % prémiových investičních akcií 

   99,2 % výkonnostních investičních akcií 

Podíl účasti na fondovém kapitálu připadajícího na příslušný druh akcií odpovídá v plné výši podílu akcionáře. 

Akcionář disponuje hlasovacími právy pouze ve vztahu k zakladatelským akciím Fondu. 

Akcionář nedisponuje odlišnými hlasovacími právy. 

Další informace jsou uvedeny v příloze č. 6 výroční zprávy.  



 

 

 

 

Účetnictví Podfondu je vedeno v souladu s IFRS, přičemž jsou rovněž dodržovány účetní metodiky a směrnice 

dle závazných právních předpisů, účetních standardů a vnitřních směrnic administrátora, platných 

v předmětném účetním období. 

Podfond účtuje o všech účetních případech pouze na základě schválených účetních podkladů, které jsou 

schvalovány v souladu s vnitřními směrnicemi a předpisy administrátora Podfondu a které zohledňují aktuální 

složení jeho statutárního orgánu. 

Vedením účetnictví Podfondu je pověřena třetí osoba v souladu s § 50 ZISIF, společnost ESCAPE CONSULT, 

spol. s r.o., IČO: 255 16 221, se sídlem Vídeňská 267/56a, Štýřice, 639 00 Brno. 

Oddělení účetnictví Administrátora Podfondu, je v rámci organizačního řádu Administrátora odděleno od 

oddělení obhospodařování, tedy od správy majetku Podfondu a dceřiných společností Fondu, včetně správy 

bankovního spojení, a od provádění úhrad plateb (avšak nikoli od jejich potvrzování) z běžných a z dalších účtů 

Podfondu v souladu s interními směrnicemi Administrátora. Tímto je eliminováno riziko nakládání s majetkem 

Podfondu jedinou osobou bez vlivu výkonných osob a současně je významně omezeno riziko úmyslného 

zkreslení účetnictví. 

Osoby oprávněné uzavřít obchod na účet Podfondu jsou odděleny od osob oprávněných potvrdit realizaci 

obchodu na účet Podfondu, včetně realizace takového obchodu. 

Do účetního systému mají přístup pouze uživatelé s příslušnými oprávněními a dle jejich funkce jsou jim 

přiřazena příslušná uživatelská oprávnění. Oprávnění k přístupu do účetního systému je realizováno po 

schválení nadřízenou osobou, která má rovněž na starosti celý proces nad účetnictvím. Oprávnění pro přístup 

k účtování jednotlivých případů do účetního systému mají pouze pracovníci oddělení účetnictví administrátora, 

případně zaměstnanci osoby, na kterou byla tato činnost přenesena. 

Výkon vnitřní kontroly je zajišťován vnitřním auditorem administrátora, či pracovníkem administrátora 

pověřeným výkonem compliance činnosti. Výkon vnitřní kontroly je u Administrátora zajišťován třetí osobou, 

společností GPP s.r.o., IČO 077 54 302, sídlem Korunní 1321/62, Vinohrady, 120 00 Praha 2. Administrátor má 

systém interních směrnic, kterým se při své činnosti řídí a které jsou pravidelně kontrolovány a je 

vyhodnocováno dodržování všeobecně závazných právních předpisů a vnitřních řádů, příkazů, pokynů, směrnic 

a limitů. Rovněž jsou pravidelně kontrolovány schvalování a autorizace transakcí nad stanovené limity, průběh 

činností a transakcí, ověřování výstupů používaných systémů, jejich rizikovost a metody řízení rizik. V případě 

nalezených nesrovnalostí jsou neprodleně navržena a v co nejkratší době realizována nápravná opatření. 

Součástí interního účetního kontrolního systému je rovněž inventarizace majetku a závazků, kdy je ověřován 

stav účetních výstupů, jejich soulad s potenciálními riziky a ztrátami a především zda-li odráží reálnou hodnotu 

jednotlivých vykazovaných položek. Na pravidelné bázi je účetnictví rovněž kontrolováno vnitřním auditem, 

kdy je ověřován soulad s platnou legislativou a vnitřními předpisy Administrátora. Správnost a průkaznost 

účetnictví je ověřována kromě průběžných měsíčních kontrol rovněž statutárním externím auditorem, jehož 

činnost je schvalována valnou hromadou Fondu a který provádí ověření účetní závěrky zpracované 

k rozvahovému dni v souladu se ZoÚ. V případě nalezených nesrovnalostí jsou neprodleně navržena a v co 

nejkratší době realizována nápravná opatření, která zajistí, že účetnictví zobrazuje skutečný stav. 



 

 

 

Statutárním orgánem Fondu je statutární ředitel (s platností od 1. ledna 2021 představenstvo), kterým je 

investiční společnost s platnou licencí udělenou ČNB, která má oprávnění obhospodařovat Fond včetně 

Podfondu, jako nesamosprávný investiční fond v souladu se ZISIF. Dle §154 OZ je Obhospodařovatel oprávněn 

se nechat zastupovat pověřenými zmocněnci ve funkci statutárního orgánu Fondu za splnění podmínek § 46 

odst. 3 ZOK, kteří jsou zplnomocněni k zastupování společnosti samostatně. 

Statutárního ředitele (představenstvo) volí a odvolává valná hromada Fondu. 

V kompetenci statutárního orgánu je v souladu s § 154 odst. 3 ZISIF stanovení základního zaměření 

obchodního vedení Fondu a Podfondu. Tato kompetence nemůže být delegována na jiné orgány Fondu. 

Samotná investiční rozhodnutí obhospodařovatele v rámci uplatňování investiční strategie Fondu a Podfondu 

jsou realizována příslušným portfolio manažerem, který řídí investiční činnost obhospodařovatele ve vztahu 

k Fondu a Podfondu. 

Kontrolním orgánem Fondu je správní rada (s platností od 1. ledna 2021 dozorčí rada), která se skládá 

z jednoho člena voleného a odvolávaného valnou hromadou. Správní rada je usnášeníschopná, je-li člen 

přítomen. Pro přijetí usnesení správní rady je třeba hlas člena správní rady. Správní rada zejména kontroluje 

činnost Obhospodařovatele při obhospodařování a administraci majetku Fondu a Podfondu. 

Fond zřídil výbor pro audit, který se skládá ze tří členů volených valnou hromadou, přičemž dva z těchto členů 

jsou z řad osob nezávislých na Fondu, a to minimálně s tříletou praxí z oblasti účetnictví nebo statutárního 

auditu. Pravomoci výboru pro audit se řídí § 44a ZoA. 

Obhospodařovatel Fondu zřídil investiční výbor, který se skládá ze tří členů a plní funkci poradního orgánu 

Obhospodařovatele při realizaci investiční strategie Fondu a Podfondu. Členy investičního výboru jmenuje 

a odvolává Obhospodařovatel jako statutární orgán Fondu, a to dva členy na společný návrh všech akcionářů 

vlastnících zakladatelské akcie Fondu  a jednoho člena na návrh předsedy představenstva Obhospodařovatele. 

Investiční výbor hlasuje o stanoviscích k návrhům předkládaným obhospodařovatelem Fondu a jednotlivými 

členy investičního výboru. Toto stanovisko není pro Obhospodařovatele závazné. Investiční výbor o svém 

stanovisku rozhoduje prostou většinou svých hlasů. 

Fond nezřizuje výbor odborníků ve smyslu § 284 odst. 3 ZISIF. 

 

Žádná zvláštní pravidla určující volbu nebo odvolání členů statutárního orgánu nejsou stanovena. 

O změně stanov Fondu rozhoduje valná hromada Fondu v souladu se stanovami a ZOK. Stanovy nabývají 

platnosti a účinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou s výjimkou případů, kdy z rozhodnutí valné 

hromady vyplývá, že stanovy nabývají platnosti a účinnosti pozdějším dnem. Ty části stanov, kde zápis do 

obchodního rejstříku má konstitutivní charakter, nabývají účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku. 

Statutární orgán rozhodne o změně stanov tehdy, přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je 

změna obsahu stanov a z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda, popř. jakým způsobem, se stanovy mění. 

O změnách statutu Podfondu rozhoduje statutární orgán jako obhospodařovatel Podfondu, pokud se takové 

změny netýkají investičních cílů. Změna statutu týkající se investičních cílů Podfondu je podmíněna předchozím 

souhlasem alespoň 3/5 (slovy tří pětin) hlasů všech vlastníků zakladatelských akcií učiněným na valné hromadě, 



 

 

rozhodnutím učiněným mimo valnou hromadu, nebo samostatným písemným souhlasem doručeným 

statutárnímu orgánu Fondu. 

 

Statutární ani kontrolní orgán nedisponují dle stanov žádnou zvláštní působností podle ZOK. Obchodní vedení 

Fondu a Podfondu, včetně stanovení jeho základního zaměření, je v souladu s § 154 odst. 3 ZISIF svěřeno 

výlučně Obhospodařovateli. 

 

Nejvyšším orgánem Fondu je valná hromada, které přísluší rozhodovat o všech záležitostech, které do její 

působnosti svěřuje ZOK, ZISIF, stanovy Fondu nebo jiný právní předpis. Valná hromada je usnášeníschopná, 

pokud jsou přítomni akcionáři vlastnící zakladatelské akcie, jejichž počet přesahuje ⅔ (slovy dvě třetiny) 

zapisovaného základního kapitálu Fondu. Valná hromada rozhoduje nadpoloviční většinou hlasů všech 

akcionářů vlastnících zakladatelské akcie, pokud ZOK nebo stanovy Fondu nepožadují jinak. Souhlasu alespoň 

¾ (tříčtvrtinové) většiny hlasů všech akcionářů vlastnících zakladatelské akcie je zapotřebí pro rozhodnutí valné 

hromady o níže uvedených záležitostech:  

a) změna stanov Fondu, nejde-li o změnu dle článku XX odst. 2 těchto stanov, tedy tehdy: 

a. přijme-li valná hromada rozhodnutí, jehož důsledkem je změna obsahu stanov a z rozhodnutí 

valné hromady neplyne, zda popř. jakým způsobem se stanovy mění, 

b. jde-li o změnu přímo vyvolanou změnou právní úpravy, 

c. v důsledku opravy písemných a tiskových chyb, a 

d. v případě úpravy, která logicky vyplývá z obsahu stanov. 

b) zvýšení nebo snížení zapisovaného základního kapitálu, 

c) schválení podílů na likvidačním zůstatku, 

d) rozhodnutí o přeměně Fondu, 

e) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou 

změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti 

Fondu, 

f) změna druhu nebo formy akcií, 

g) rozhodnutí o vydání nového druhu akcií nebo třídy investičních akcií a stanovení práv s takovým 

druhem akcií spojených, 

h) změna práv spojených s určitým druhem akcií, 

i) volba a odvolání členů dozorčí rady, 

j) rozhodnutí o způsobu naložení s hospodářským výsledkem Fondu. 

 

Podfond je řízen a spravován investiční společností, která je povinna se při obhospodařování a administraci 

Podfondu řídit celou řadou všeobecně závazných právních předpisů, včetně právních předpisů Evropské unie 

(ZISIF, ZOK, AIFMR atd.), z jejich požadavků vychází i soubor vnitřních předpisů obhospodařovatele Fondu. 

Vnitřní předpisy obhospodařovatele podléhají interní kontrole compliance a vnitřního auditu. Obsahují řadu 

vnitřních pravidel obhospodařovatele (např. organizační řád, který je základní normou řízení a správy 

obhospodařovatele Fondu, o střetu zájmů, o výkonu hlasovacích práv atd.), které mají za cíl podporovat řádnou 

správu jmění Podfondu a dosahování vytyčených investičních cílů etickým způsobem. Vnitřní předpisy jsou 



 

 

pravidelně aktualizovány a předkládány ČNB. Obhospodařovatel je rovněž vůči Podfondu, resp. investorům 

Podfondu zavázán dodržovat při správě majetku standard tzv. odborné péče. Tímto je zajištěna vysoká úroveň 

odbornosti poskytovaných služeb se současným důrazem na etiku, transparentnost a spravedlivý přístup vůči 

všem zainteresovaným subjektům. Dohled nad uplatňováním výše uvedené politiky řízení a správy 

obhospodařovaných fondů zajištuje stálá funkce vnitřního auditu, oddělení compliance, management 

obhospodařovatele a kontrolní orgán Fondu. 

Mimo výše uvedené neexistují žádné kodexy řízení a správy Podfondu, které by byly pro Podfond závazné 

nebo které by dobrovolně dodržoval. 

 

Podfond nemá žádný kodex řízení a správy, který by pro něj byl závazný nebo který by dobrovolně dodržoval. 

 

Volba statutárního orgánu, kontrolního orgánu i výboru pro audit je v působnosti valné hromady, neuplatňuje 

se tedy na něj žádná politika rozmanitosti ze strany Fondu. Při obsazování těchto orgánů Fond principiálně 

akcentuje výběr osob, jejichž odborné znalosti a zkušenosti svědčí o jejich způsobilosti k řádnému výkonu 

funkce, při dodržení zásad nediskriminace a rovného zacházení. 

 

Struktura vlastního kapitálu (fondového kapitálu) Fondu a Podfondu dle ZISIF 

Vlastní kapitál Fondu v tis. Kč 31.12.2020 31.12.2019 

Vlastní kapitál celkem 118 57 

Základní zapisovaný kapitál 100 100 

Kapitálové fondy 0 0 

Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta 

předchozích období z neinv. činnosti 
-43 20 

Zisk/ztráta za účetní období 61 -62 

 

Fondový kapitál Podfondu v tis. Kč 31.12.2020 31.12.2019 

Fondový kapitál celkem 827 782 799 030 

Základní zapisovaný kapitál - - 

Kapitálové fondy 395 487 415 755 

Nerozdělený zisk/neuhrazená ztráta 

předchozích období z inv. činnosti 
383 201 309 862 

Zisk/ztráta za účetní období 49 094 73 413 

 

Části vlastního kapitálu (fondového kapitálu) Podfondu připadající na jednotlivé druhy cenných papírů dle ZISIF 

Cenné papíry v tis. Kč 31.12.2020 31.12.2019 

Fondový kapitál celkem 827 782 799 030 

Prioritní investiční akcie (“PIA“) 40 497 38 239 

Prémiové investiční akcie (“PRIA“) 369 649 380 607 

Výkonnostní investiční akcie (“VIA“) 417 636 380 184 

 



 

 

K rozvahovému dni Fond neevidoval žádné emitované ani upsané akcie Fondu ani Podfondu, které by nebyly 

splaceny. 

Akcie Fondu a Podfondu mohou být smluvně nabyty osobou nejméně ve výši ekvivalentu částky 125 tis. EUR 

nebo osobou uvedenou v §272 ZISIF. 

Investiční akcie Podfondu jsou vydávány za aktuální hodnotu investiční akcie vyhlášenou vždy zpětně pro 

období, v němž se nachází tzv. rozhodný den, tj. den připsání finančních prostředků poukázaných upisovatelem 

na účet Podfondu zřízený pro tento účel Depozitářem, resp. za peněžní částku započtenou k rozhodnému dni 

postupem dle §21 odst. 3 ZOK. Za peněžní částku došlou na účet Podfondu, nebo za peněžní částku 

započtenou k rozhodnému dni postupem dle §21 odst. 3 ZOK, je vydán nejbližší nižší celý počet investičních 

akcií Podfondu vypočtený jako celočíselná část podílu došlé částky po odečtení případných poplatků a aktuální 

hodnoty investiční akcie Podfondu pro rozhodný den. 

 

K převodu Prioritních investičních akcií není nutný předchozí souhlas člena představenstva ani dozorčí rady. 

Smluvně nabýt investiční akcie lze však pouze za podmínek ZISIF. K převodu Prémiových investičních akcií 

a Výkonnostních investičních akcií je nezbytný předchozí souhlas člena představenstva Fondu a dozorčí rady 

Fondu. Převod zakladatelských akcií je omezen způsobem stanoveným ve stanovách Fondu, a to tak, že hodlá-

li některý z vlastníků zakladatelských akcií převést své zakladatelské akcie, mají ostatní vlastníci zakladatelských 

akcií k těmto akciím po dobu šesti měsíců ode dne, kdy jim tuto skutečnost oznámil, předkupní právo, ledaže 

vlastník zakladatelských akcií zakladatelské akcie převádí jinému vlastníkovi zakladatelských akcií. K převodu 

zakladatelských akcií třetím osobám, tj. osobám, které dosud nejsou vlastníky zakladatelských akcií, je nezbytný 

písemný souhlas člena představenstva Fondu opatřený úředně ověřeným podpisem. 

 

Hlasovací práva na valné hromadě Fondu jsou spojena pouze se zakladatelskými akciemi, nestanoví-li zákon 

jinak. Významnými přímými podíly na hlasovacích právech Fondu tak disponují pouze vlastníci zakladatelských 

akcií Fondu, pokud není zákonem stanoveno jinak. 

Vlastník podílu:    Martin Urman 

Výše podílu k 31. prosinci 2020:  100 % 

 

Práva spojená s cennými papíry jsou popsána v kapitole 6.4 této výroční zprávy. 

Fond emitoval cenné papíry se zvláštními právy. Cenné papíry s totožnými právy tvoří jeden druh. Druhy 

cenných papírů vydávaných Fondem jsou uvedeny v kapitole 3 výroční zprávy. 

Se všemi investičními akciemi, tedy i kótovanými akciemi, které jsou vydané Fondem, jsou spojena stejná práva. 

Se všemi investičními akciemi vydanými Fondem, je spojeno zvláštní právo na její odkoupení na žádost jejího 

vlastníka na účet Podfondu v souladu se statutem a stanovami Fondu. Z výše uvedeného vyplývá, že žádný 

z vlastníků investičních akcií vydaných Fondem nemá žádná zvláštní práva, kterými by nedisponovali ostatní 

vlastníci investičních akcií vydaných Fondem. 

 

Se zakladatelskými akciemi je vždy spojeno hlasovací právo, není-li zákonem stanoveno jinak. 



 

 

S investičními akciemi není spojeno hlasovací právo, není-li zákonem stanoveno jinak. 

V případě, kdy valná hromada hlasuje o: 

- Změně práv spojených s určitým druhem investičních akcií, 

- Změně druhu nebo formy investičních akcií, 

- Další záležitosti, pro kterou zákon vyžaduje hlasování podle druhu akcií, 

hlasují současně akcionáři držící zakladatelské akcie a také akcionáři držící investiční akcie. V takovém případě 

je s investičními akciemi spojeno hlasovací právo. 

 

Fondu není známo, že by byly v účetním období uzavřeny smlouvy mezi akcionáři, které mohou mít za následek 

ztížení převoditelnosti akcií nebo obdobných cenných papírů představujících podíl na Podfondu nebo 

hlasovacích práv. 

 

V průběhu účetního období nebyly uzavřeny žádné významné smlouvy, ve kterých by byl Fond na účet 

Podfondu smluvní stranou, a které nabydou účinnosti, změní se nebo zaniknou v případě změny ovládání 

Fondu v důsledku nabídky převzetí, a tedy nenastaly žádné účinky z těchto smluv vyplývající. 

 

V průběhu účetního období nebyly uzavřeny žádné smlouvy mezi Fondem a členy jeho statutárního orgánu 

nebo zaměstnanci, kterými je Fond zavázán k plnění pro případ skončení jejich funkce nebo zaměstnání 

v souvislosti s nabídkou převzetí. 

 

Fondem nejsou nastaveny žádné programy, na jejichž základě je zaměstnancům a členům statutárního orgánu 

Fondu umožněno nabývat účastnické cenné papíry Podfondu, či jiná práva k nim za zvýhodněných podmínek. 

  



 

 

Podle našeho nejlepšího vědomí podává výroční zpráva věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské 

činnosti a výsledcích hospodaření Fondu  a jeho odfondu za uplynulé účetní období a o vyhlídkách budoucího 

vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření. 

 

V Praze dne 17. května 2021 

 

 

 

 FQI TRUST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 

 Ing. Karolína Klapalová, pověřený zmocněnec, 

 Winstor investiční společnost a.s. 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

Zpráva nezávislého auditora 

 

o ověření 

účetní závěrky 

 

 

 

k 31. prosinci 2020 

 

 

 

 

 

FQI TRUST investiční fond s proměnným 
základním kapitálem, a.s. 

 

 

 

 

Praha, květen 2021 
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Údaje o auditované účetní jednotce 

Název účetní jednotky: FQI TRUST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 

Sídlo: Elišky Krásnohorské 10/2, Josefov, 110 00 Praha 1 

Zápis proveden u: Městského soudu v Praze 

Zápis proveden pod číslem: oddíl B, číslo vložky 20773 

IČO: 042 03 241 

Statutární orgán: Winstor investiční společnost a.s., člen představenstva, při výkonu funkce 
zastupuje Ing. Karolína Klapalová 

Předmět činnosti: činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. § 95 
odst. 1 písm. a) zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech 

a investičních fondech  

Ověřované období: 1. ledna 2020 až 31. prosince 2020 

Příjemce zprávy: jediný akcionář společnosti 

Martin Urman, dat. nar. 9. října 1969 

Elišky Krásnohorské 10/2, Josefov, 110 00 Praha 1 
 
 
 
 
 
 

 

Údaje o auditorské společnosti 

Název společnosti: NEXIA AP a.s. 

Evidenční číslo auditorské 
společnosti: 

č. 096 

Sídlo: Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8 Karlín 

Zápis proveden u: Městského soudu v Praze 

Zápis proveden pod číslem: oddíl B, číslo vložky 14203 

IČO: 481 17 013 

DIČ: CZ48117013 

Telefon: +420 221 584 302 

E-mail: nexiaprague@nexiaprague.cz  

Odpovědný auditor: Ing. Jakub Kovář 

Evidenční číslo auditora: č. 1959 
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Zpráva nezávislého auditora 

jedinému akcionáři investičního fondu  
FQI TRUST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 

 

Zpráva o auditu účetní závěrky 

Výrok auditora 

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky investičního fondu FQI TRUST investiční fond s proměnným 

základním kapitálem, a.s. (dále „účetní jednotka“) sestavené na základě mezinárodních standardů účetního 

výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií (dále i „IFRS“), která se skládá z výkazu o finanční situaci 

k 31. 12. 2020, výkazu o úplném výsledku hospodaření, výkazu o změnách vlastního kapitálu a výkazu 

o peněžních tocích za rok končící 31. 12. 2020 a komentáře k těmto výkazům, který obsahuje popis použitých 

podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční situace investičního fondu FQI TRUST 

investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., k 31. 12. 2020, finanční výkonnosti a peněžních toků 

za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění 

přijatém Evropskou unií. 

Základ pro výrok 

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro 

audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená 

těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se 

zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Účetní jednotce 

nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní 

informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. 

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě 

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě 

mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá představenstvo. 

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností 

souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní 

informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní 

jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně 

(materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) 

ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní 

informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací 

v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé 

ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací. 

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že: 

• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve 

všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a 

• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy. 
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Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o účetní jednotce, k nimž jsme dospěli při 

provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených 

postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili. 

Odpovědnost představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit za účetní závěrku 

Představenstvo odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v s mezinárodními 

standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií, a za takový vnitřní kontrolní systém, který 

považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti 

způsobené podvodem nebo chybou. 

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo povinno posoudit, zda je účetní jednotka schopna nepřetržitě 

trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání 

a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo 

plánuje zrušení účetní jednotky nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit. 

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví odpovídá dozorčí rada a výbor pro audit. 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) 

nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra 

jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve 

všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti 

mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně 

předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní 

závěrky na jejím základě přijmou. 

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu 

odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností: 

• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem 

nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné 

důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou 

(materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné 

(materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), 

falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol vedením účetní 

jednotky. 

• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem účetní jednotky relevantním pro audit v takovém rozsahu, 

abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli 

vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému. 

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, 

které v této souvislosti vedení účetní jednotky uvedlo v příloze účetní závěrky. 

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky vedením účetní 

jednotky a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota 

vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost účetní jednotky 

nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší 

povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, 

a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti 

účetní jednotky nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. 

Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že účetní jednotka ztratí schopnost 

nepřetržitě trvat. 

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní 

závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení. 
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Naší povinností je informovat představenstvo, dozorčí radu a výbor pro audit mimo jiné o plánovaném rozsahu 

a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných 

nedostatků ve vnitřním kontrolním systému. 

Naší povinností je rovněž poskytnout výboru pro audit prohlášení o tom, že jsme splnili příslušné etické 

požadavky týkající se nezávislosti, a informovat ho o veškerých vztazích a dalších záležitostech, u nichž se lze 

reálně domnívat, že by mohly mít vliv na naši nezávislost, a případných souvisejících opatřeních. 

Dále je naší povinností vybrat na základě záležitostí, o nichž jsme informovali představenstvo, dozorčí radu 

a výbor pro audit, ty, které jsou z hlediska auditu účetní závěrky za běžný rok nejvýznamnější, a které tudíž 

představují hlavní záležitosti auditu, a tyto záležitosti popsat v naší zprávě. Tato povinnost neplatí, když právní 

předpisy zakazují zveřejnění takové záležitosti nebo jestliže ve zcela výjimečném případě usoudíme, že bychom 

o dané záležitosti neměli v naší zprávě informovat, protože lze reálně očekávat, že možné negativní dopady 

zveřejnění převáží nad přínosem z hlediska veřejného zájmu. 

 

Zpráva o jiných požadavcích stanovených právními předpisy 

V souladu s článkem 10 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 uvádíme v naší zprávě 

nezávislého auditora následující informace vyžadované nad rámec mezinárodních standardů pro audit: 

Určení auditora a délka provádění auditu 

Auditorem účetní jednotky nás dne 5. 10. 2020 určila valná hromada účetní jednotky. Auditorem účetní jednotky 

jsme druhým rokem. 

Soulad s dodatečnou zprávou pro výbor pro audit 

Potvrzujeme, že náš výrok k účetní závěrce uvedený v této zprávě je v souladu s naší dodatečnou zprávou pro 

výbor pro audit Společnosti, kterou jsme dne 19. 05. 2021 vyhotovili dle článku 11 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014. 

Poskytování neauditorských služeb 

Prohlašujeme, že jsme Společnosti neposkytli žádné služby uvedené v čl. 5 odst. 1 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014. Zároveň jsme Společnosti ani jí ovládaným obchodním společnostem 

neposkytli žádné jiné neauditorské služby, které by nebyly uvedeny v komentáři k účetním výkazům účetní 

jednotky. 

Zpráva o souladu s nařízením o ESEF  

Provedli jsme zakázku poskytující přiměřenou jistotu, jejímž předmětem bylo ověření souladu účetní závěrky 

obsažené ve výroční zprávě s ustanoveními nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/815 ze dne 

17. prosince 2018, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES, pokud jde 

o regulační technické normy specifikace jednotného elektronického formátu pro podávání zpráv („nařízení 

o ESEF“), která se vztahují k účetní závěrce. 

Odpovědnost představenstva 

Za vypracování účetní závěrky v souladu s nařízením o ESEF je zodpovědné představenstvo Účetní jednotky. 

Představenstvo Účetní jednotky nese odpovědnost mimo jiné za: 

• návrh, zavedení a udržování vnitřního kontrolního systému relevantního pro uplatňování 

požadavků nařízení o ESEF, 

• sestavení účetní závěrky obsažené ve výroční zprávě v platném formátu XHTML. 
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Odpovědnost auditora 

Naším úkolem je vyjádřit na základě získaných důkazních informací názor na to, zdali účetní závěrka obsažená 

ve výroční zprávě je ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s požadavky nařízení o ESEF. Tuto 

zakázku poskytující přiměřenou jistotu jsme provedli podle mezinárodního standardu pro ověřovací zakázky 

ISAE 3000 (revidované znění) – „Ověřovací zakázky, které nejsou auditem ani prověrkou historických finančních 

informací“ (dále jen „ISAE 3000“). 

Charakter, načasování a rozsah zvolených postupů závisí na úsudku auditora. Přiměřená míra jistoty je velká 

míra jistoty, nicméně není zárukou, že ověření provedené v souladu s výše uvedeným standardem ve všech 

případech odhalí případný existující významný (materiální) nesoulad s požadavky nařízení o ESEF.  

 

V rámci zvolených postupů jsme provedli následující činnosti: 

• seznámili jsme se s požadavky nařízení o ESEF, 

• seznámili jsme se s vnitřními kontrolami Účetní jednotky relevantními pro uplatňování požadavků nařízení o 

ESEF, 

• identifikovali a vyhodnotili jsme rizika významného (materiálního) nesouladu s požadavky nařízení o ESEF 

způsobeného podvodem nebo chybou a  

• na základě toho navrhli a provedli postupy s cílem reagovat na vyhodnocená rizika a získat přiměřenou jistotu 

pro účely vyjádření našeho závěru. 

Cílem našich postupů bylo posoudit, zdali účetní závěrka, která je obsažena ve výroční zprávě, byla sestavena 

v platném formátu XHTML. 

Domníváme se, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření 

našeho závěru.  

Závěr 

Podle našeho názoru účetní závěrka Účetní jednotky za rok končící 31. prosince 2020 obsažená ve výroční 

zprávě je ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s požadavky nařízení  

o ESEF. 

 

V Praze dne 19. května 2021 

 

 

 Ing. Jakub Kovář 
Evidenční číslo auditora: 1959 

NEXIA AP a.s. 
evidenční číslo auditorské společnosti: 096 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 



 

 

 

 

                

  VÝKAZ O FINANČNÍ SITUACI   

  k 31. 12. 2020   

                

                

  tis. Kč   Bod   31. 12. 2020 31. 12. 2019   

               

  AKTIVA            

               

  Krátkodobá aktiva         937    937   

               

  Pohledávka za spojenými osobami   11.3.1      818    818   

  Peněžní prostředky    11.3.2      119    119   

               

  Aktiva celkem         937    937   

               

               

  tis. Kč   Bod   31. 12. 2020 31. 12. 2019   

               

  PASIVA            

               

  Vlastní kapitál         118    57   

               

  Základní kapitál   11.3.3      100    100   

  Výsledek hospodaření běžného období   11.3.3      61 -   62   

  Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období         11.3.3                                                                           -   43    19   

                

  Krátkodobé závazky          819    880   

                

  Závazky z obchodních vztahů a ostatní pasiva   11.3.4      819    880   

                

  Vlastní kapitál a závazky celkem          937    937   

              

                

Výkaz o finanční situaci je sestaven k 31. prosinci 2020 se srovnatelným obdobím k 31. prosinci 2019. Údaje 

k oběma datům jsou auditované. Hodnoty výkazu finanční situace jsou dosaženy pouze neinvestiční činností 

a veškerý majetek Fondu je přiřaditelný na zakladatelské akcie. Hodnoty náležící k investiční činnosti jsou 

součástí Řádné účetní závěrky Podfondu, která je rovněž součástí této výroční zprávy. 

  



 

 

 

 

                

  VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ   

  k 31. 12. 2020   

                

                

  tis. Kč   Bod   31. 12. 2020 31. 12. 2019   

                

  Správní náklady (-)    11.3.5      61 - 62   

                

  
Výsledek hospodaření z pokračující činnosti před 
zdaněním 

       61 - 62   

                

  Daň z příjmu za běžnou činnost - splatná    11.3.6      0    0   

  Daň z příjmu za běžnou činnost - odložená    11.3.6      0    0   

  
Výsledek hospodaření z pokračující činnosti po 
zdanění 

       61 - 62   

                

  
Zisk po zdanění připadající na držitele zakladatelských akcií po 
zdanění 

     61 - 62   

  Celkový úplný výsledek hospodaření          61 - 62   

                

        

Výkaz o úplném výsledku hospodaření je sestaven k 31. prosinci 2020 se srovnávacím obdobím 

k 31. prosinci 2019. Údaje k oběma datům jsou auditované. Hodnoty výkazu o úplném výsledku hospodaření 

jsou dosaženy pouze neinvestiční činností a veškerý zisk Fondu je přiřaditelný na zakladatelské akcie. Hodnoty 

náležící k investiční činnosti jsou součástí účetní závěrky Podfondu, která je rovněž součástí této výroční zprávy. 

 



 

 

 

 

              

  VÝKAZ O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU   

  za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020   

              

 tis. Kč Základní kapitál 
Výsledek 

hospodaření 
b.o. 

Nerozdělený zisk Vlastní kapitál celkem  

  Zůstatek k 1. 1. 2020   100 -  62   19   57   

  Převedení VH min. období   0   62 -  62   0   

  Zisk/ztráta za běžné období   0   61   0   61   

  Zůstatek k 31. 12. 2020   100   61 -  43   118   

              

              

              

  VÝKAZ O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU   

  za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019   

              

  
tis. Kč Základní kapitál 

Výsledek 
hospodaření 

b.o. 
Nerozdělený zisk Vlastní kapitál celkem 

  

  Zůstatek k 1. 1. 2019   100 -  1   20   119   

  Zisk/ztráta za běžné období   0 -  62   0 -  62   

 Rozdělení VH   0    1   -1     0  

  Zůstatek k 31. 12. 2019   100 -  62   19   57   

              

              

              

  



 

 

 

 

 

                  

  VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH   

  k 31. 12. 2020   

                  

                  

  tis. Kč        31. 12. 2020 31. 12. 2019   

  Zisk z pokračující činnosti před zdaněním            61 -   62   

  Provozní činnost                

  Změna stavu krátkodobých finančních závazků         -   61    60   

  Peněžní tok generovaný z (použitý v) provozní činnosti             0 -   2   

  Peněžní tok generovaný z (použitý v) finanční činnosti             0    0   

                  

  Čisté zvýšení/snížení peněz a peněžních ekvivalentů             0 -   2   

                  

  Peníze a peněžní ekvivalenty k 1. 1. 2020            119    121   

  Peníze a peněžní ekvivalenty k 31. 12. 2020            119    119   

                  

                  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020  



 

 

 

 

FQI TRUST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. byl založen zakladatelskou listinou a vznikl 

zápisem do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20773, dne 26. června 

2015. Rozhodnutí o povolení k činnosti investičního fondu bylo uděleno Fondu Českou národní bankou dne 

4. června 2015. 

Na podfond FQI TRUST podfond CinzovniDomy, který je oddělenou částí jmění společnosti FQI TRUST 

investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., přešla část jmění rozdělované společnosti Prague 

Properties s.r.o., IČO: 270 92 241, během jejího rozdělení odštěpení sloučením, které bylo zapsáno 

do obchodního rejstříku dne 1. července 2017. Současně na podfond FQI TRUST podfond CinzovniDomy přešla 

rovněž část jmění rozdělované společnosti FQI CAPITAL, a.s., IČO: 041 77 967, během jejího rozdělení odštěpení 

sloučením, které bylo zapsáno do obchodního rejstříku dne 1. srpna 2017. 

Fond je investičním fondem s právní osobností, který má individuální statutární orgán. Statutárním orgánem 

je právnická osoba, společnost Winstor investiční společnost a.s., která je oprávněna obhospodařovat 

a administrovat Fond (dále také jako “Administrátor“ či “Obhospodařovatel“) od 1. května 2020. Předchozím 

statutárním orgánem byla společnost AVANT investiční společnost, a.s. 

 

Obchodní firma:  FQI TRUST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 

IČO:  042 03 241 

LEI:  315700TR3LOLZHCFVA33 

Sídlo:  Elišky Krásnohorské 10/2, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika 

Předmět podnikání:  Fond kvalifikovaných investorů dle ZISIF § 95 odst. 1 písm. a) v právní formě 

akciové společnosti s proměnným základním kapitálem 

Vznik:  26. června 2015 

Právní forma:  Akciová společnost, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, sp. zn. B 20773 

Účetní období Fondu:  1. ledna 2020 – 31. prosince 2020 

dále také jako „Fond“ 

 

 

Výše základního kapitálu: 100 000 Kč 

Druh, forma, podoba:  Zakladatelské akcie, listinný cenný papír, na majitele, kusový 

Obchodovatelnost: Zakladatelské akcie nejsou veřejně obchodovatelné na evropském 

regulovaném trhu, převoditelnost zakladatelských akcií je omezená. 

K 31. prosinci 2020 je základní kapitál splacen v plné výši. V účetním období nedošlo ke změnám 

v zakladatelských akciích.  

 



 

 

 

 

K 31. prosinci 2020 byly dle zákona platného do 31. prosince 2020 orgány společnosti statutární ředitel 

a správní rada. Od 13. ledna 2021 došlo ke změně monistické vnitřní struktury akciové společnosti na 

dualistickou. Statutární orgán se změnil ze statutárního ředitele na představenstvo a kontrolní orgán se změnil 

ze správní rady na dozorčí radu.  

Statutární ředitel s účinností do 30. dubna 2020: 

Název:  AVANT investiční společnost, a.s. 

IČO:  275 90 241 

Sídlo:  Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 

Místo registrace:  Městský soud v Praze 

Číslo registrace:  B 11040 

Poznámka:  Obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit. 

Obhospodařovatel vykonává pro fond služby administrace ve smyslu § 38 

odst. 1 ZISIF. 

Statutární ředitel s účinností od 1. května 2020: 

Název:  Winstor investiční společnost a.s. 

IČO:  083 15 868 

Sídlo:  Růžová 948/14, 110 00, Praha 1 – Nové Město 

Místo registrace:  Městský soud v Praze 

Číslo registrace:  B 24543 

Poznámka:  Statutární ředitel je obhospodařovatelem Fondu a k 31. prosinci 2020 není 

oprávněn přesáhnout rozhodný limit. Obhospodařovatel vykonává pro fond 

služby administrace ve smyslu § 38 odst. 1 ZISIF. 

Při výkonu funkce zastupuje: 

Pověřený zmocněnec:  Ing. MARTIN OLIVA, dat. nar. 27. července 1984 

  Tyršova 321, 332 03 Šťáhlavy 

 

Pověřený zmocněnec:  Ing. KAROLÍNA KLAPALOVÁ, dat. nar. 29. března 1986 

  Devonská 1223/9, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 

 

Správní rada: 

Člen správní rady:  MARTIN URMAN, dat. nar. 9. října 1969 

  Elišky Krásnohorské 10/2, Josefov, 110 00 Praha 1 

  Den vzniku členství: 26. června 2015 

  



 

 

 

 

Depozitářem Fondu je v účetním období společnost Československá obchodní banka, a.s., IČO 000 01 350, 

sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

pod spisovou značkou B XXXVI 46. 

 

Tato účetní závěrka Fondu byla připravena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS), 

Mezinárodními účetními standardy (IAS) a jejich interpretacemi (SIC, IFRIC) (společně jako IFRS) ve znění 

přijatém Evropskou unií na základě nařízení Evropského Společenství č. 1606/2002, o uplatňování 

mezinárodních účetních standardů a vydanými Radou pro Mezinárodní účetní standardy (IASB), a v souladu 

s IAS 1. 

Účetní závěrka vychází z předpokladu pokračujícího podniku, který nebyl do data schválení účetní závěrky 

narušen, a je sestavena na bázi historického ocenění s výjimkou ocenění finančních nástrojů, jejich pravidla 

oceňování jsou přiblížena dále.  

Jako srovnatelné údaje jsou ve výkazu o finanční pozici, výkazu o úplném výsledku, výkazu o peněžních tocích 

a výkazu změn vlastního kapitálu uvedeny údaje za minulé účetní období končící 31. prosince 2019. 

 

 

S účinností od 1. ledna 2020 (a to i retrospektivně) vstoupilo v platnost následující: 

- úpravy IFRS 9, IAS 39 a IFRS 7 Reforma referenčních úrokových sazeb (Fáze 1), 

- úpravy IFRS 16 Úlevy na nájemném v souvislosti s pandemií COVID-19, 

- úpravy IFRS 3 Definice podniku, 

- úpravy IAS 1 a IAS 8 Definice pojmu významný, 

- změny odkazů na Koncepční rámec ve standardech IFRS. 

Pro použití v EU byly úpravy IFRS 9, IAS 39 a IFRS 7 v souladu s Reformou referenčních úrokových sazeb, kterou 

vydala Rada IASB v září 2019, přičemž úpravy byly schváleny v lednu 2020.  

Došlo k úpravě požadavků na zajišťovací účetnictví, aby ho bylo možno aplikovat na dotčená zajištění i během 

období nejistoty předtím, než dojde ke změně zajišťovaných položek nebo nástrojů probíhající reformou 

referenčních úrokových sazeb, které jsou stávajícími sazbami ovlivněny.  

Tyto úpravy nemají vliv na účetní závěrku Fondu, jelikož Fond neaplikuje zajišťovací účetnictví. 

V květnu 2020 byly vydány úpravy IFRS 16 Leasing v souvislosti s probíhající pandemií COVID-19 s ohledem 

na úlevy na nájemném. Těmito úlevami došlo k zjednodušení IFRS 16 a pomoc při účtování o úlevách na 

nájemném, které v roce 2020 vznikly kvůli pandemii COVID-19. Toto zjednodušení umožňuje nájemcům se 

rozhodnout, že nebudou posuzovat, zda došlo k modifikaci leasingu v souvislosti s úlevou od nájemného 

v důsledku pandemie. Jakékoli úlevy by v tomto případě byly dle rozhodnutí nájemníka zaúčtovány stejně jako 

by nedošlo k modifikaci leasingu.  

Tyto úpravy se týkají pouze úlev na nájemném, které byly poskytnuty v důsledku pandemie a při splnění 

předem stanovených podmínek (došlo ke změně protihodnoty leasingu, která je stejná nebo nižší než před 



 

 

 

změnou; pouze pro platby splatné před 30. červnem 2021; nedošlo k žádné podstatné změně dalších 

podmínek leasingu). 

Tyto úpravy nemají vliv na účetní závěrku Fondu, jelikož Fond nepřijal žádné úlevy na nájemném v účetním 

období. 

Cílem této úpravy bylo pomoci účetním jednotkám určit, zda nabyly podnik nebo skupinu aktiv pomocí úpravy 

přílohy, definici pojmů, aplikační příručky a ilustračních příkladů. Nově úprava vyjasňuje například, že aby 

integrovaný soubor aktivit a aktiv splnil definici podniku, musí alespoň zahrnovat vstupy a podstatný process, 

aby bylo možno významně přispívat ke schopnosti vytvářet výstupy. Přičemž samotné výstupy nejsou určující 

pro označení aktiv podnikem.  

Rovněž bylo například nahrazeno “schopnost vytvářet výstupy” za “schopnost přispívat k vytváření výstupů”, 

čímž vice upřesnila podmínky pro existence podniku. Rada IASB novelou rovněž navádí ke sledování, zda 

nabyté vstupy a podstatné procesy společně významně přispívají ke schopnosti vytvářet přístupy.  

Byly rovněž přidány nové pokyny a ilustrativní příklady, aby měly účetní jednotky vice příkladů a mohly lépe 

posoudit, zda byl nabyt podstatný proces.  

Tyto úpravy nemají vliv na účetní závěrku Fondu, jelikož Fond v účetním období neprovedl žádné podnikové 

kombinace. 

Rada IASB se rozhodla upravit standardy IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky a IAS 8 Účetní 

pravidla, změny v účetních odhadech a chyby, aby účetním jednotkám usnadnilo usuzovat o významnosti 

jednotlivých transakcí.  

Nově je pojem „významný“ definován jako: „Informace jsou významné, pokud lze důvodně očekávat, že by jejich 

opomenutí, chybné uvedení nebo zastření mohlo ovlivnit rozhodnutí primárních uživatelů účetní závěrky pro 

obecné účely přijímaná na základě této účetní závěrky, která poskytuje finanční informaceokonkrétní účetní 

jednotce.“ Nově se tedy v definici objevují i „zastření“, „by mohlo ovlivnit“ a „primární uživatelé“.   

Tyto úpravy nemají vliv na účetní závěrku Fondu v účetním období. 

V účetním období byla vydána novelizace IFRS, které odkazovaly na Koncepční rámec, který byl v roce 2018 

aktualizován. Došlo k úpravě standardů IFRS 2, IFRS 3, IFRS 6, IFRS 14, IAS 1, IAS 8, IAS 34, IAS 37, IAS 38 a 

interpretací IFRIC 12, IFRIC 19, IFRIC 20, IFRIC 22 a SIC-32, aby odkazovaly na novelizovaný Koncepční rámec. 

V některých ustanoveních došlo ke specifikaci, na kterou verzi Koncepčního rámce odkazují, případně že 

definice v daném standardu nebyly aktualizovány.  

Fond tyto úpravy v účetním období přijal a jsou bez vlivu na účetní závěrku Fondu. 

Následující úpravy byly vydány radou IASB a schváleny Evropskou unií, ale dosud nejsou účinné. Tedy k datu 

schválení účetní závěrky Fond neaplikoval následující úpravy stávajících standardů. 

- Úpravy IFRS 4 – Prodloužení přechodné výjimky z uplatňování IFRS 9 

- Úpravy IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4, IFRS 16 – Reforma referenčních úrokových sazeb – Fáze 2 



 

 

 

Úpravy IFRS 4 – Prodloužení přechodné výjimky z uplatňování IFRS 9 

Úpravy tohoto standardu mění předchozí stanovené datum, které se uplatňuje na přechodné výjimky aplikace 

IFRS 9, která je uvedena v tomto standardu. Předchozí datum stanovovalo konec výjimky z aplikace na 1. ledna 

2021, ale bylo upraveno na 1. ledna 2023.  

Úpravy IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4, IFRS 16 – Reforma referenčních úrokových sazeb – Fáze 2 

Tyto úpravy umožňují reflektovat účinky přechodu z referenčních úrokových sazeb na alternativní referenční 

úrokové sazby. Změny se vztahují k modifikaci finančních aktiv, finančních závazků a závazků z leasingu, 

specifickým požadavkům zajišťovacího účetnictví a požadavkům na zveřejnění podle IFRS 7 a doprovázejí 

úpravy týkající se modifikací a zajišťovacího účetnictví.  

Vedení Fondu neočekává, že by přijetí výše uvedených úprav stávajících standardů mělo významný dopad na 

účetní závěrku v budoucích účetních obdobích.  

Následující standardy a úpravy nebyly dosud schváleny k použití v Evropské unii a nebyly tedy zatím použity 

pro účetní závěrku Fondu: 

- IFRS 17, úpravy IFRS 17 – Pojistné smlouvy, účinné od 1. ledna 2023, 

- Úpravy IFRS 3 – Odkaz na Koncepční rámec, účinné od 1. ledna 2022, 

- Úpravy IFRS 10, IAS 28 – Prodej nebo vklad aktiv mezi investorem a přidruženým nebo 

společným podnikem, datum účinnosti nestanoveno, 

- Úpravy IAS 1 – Klasifikace závazků jako krátkodobé nebo dlouhodobé, účinné od 1. ledna 2023, 

- Úpravy IAS 16 – Příjmy před zamýšleným použitím, účinné od 1. ledna 2022, 

- Úpravy IAS 37 – Nevýhodné smlouvy – Náklady na splnění smlouvy, účinné od 1. ledna 2022, 

- Roční zdokonalení IFRS – cyklus 2018-2020 – Úpravy IFRS 1 První přijetí Mezinárodních 

standardů účetního výkaznictví, IFRS 9 Finanční nástroje, IFRS 16 Leasingy a IAS 41 Zemědělství, 

účinné od 1. ledna 2022 

 

Účetní období 2020 bylo významně ovlivněno náhlým rozšířením virového onemocnění COVID-19, které bylo 

označeno v průběhu měsíce března 2020 Světovou zdravotnickou organizací za globální pandemii. 

Vedení Fondu pozorně sledovalo vývoj nákazy a související nařízení a doporučení vlády a státních orgánů 

a jednalo v jejich souladu tak, aby nedošlo k ohrožení provozu Fondu. V důsledku možnosti práce z domova 

a použití internetových a telefonických prostředků, nedošlo k významějšímu omezení fungování Fondu, který 

tak dokázal pružně reagovat na vládní restrikce a jakékoli změny v celkové situaci. 

S ohledem na vývoj situace na nemovitostním trhu v době zpracování výroční zprávy vedení Fondu 

nepředpokládá, že by tato pandemie měla mít negativní vliv na hodnotu majetku Fondu v roce 2021 

a předpokládá, že nebude ohroženo trvání podniku v dohledné budoucnosti.  

V době schválení účetní závěrky neexistovaly žádné další skutečnosti, které by ohrožovaly předpoklad trvání 

účetní jednotky, proto se při přípravě této účetní závěrky uplatňoval předpoklad, že účetní jednotka bude 

schopna pokračovat ve své činnosti v dohledné budoucnosti. 



 

 

 

Funkční měnou je česká koruna (Kč), která je stejně tak měnou vykazování, v níž je sestavena a prezentována 

účetní závěrka. Transakce, které jsou realizované v jiných měnách (cizí měny) než je funkční měna (Kč), jsou 

přepočteny do měny funkční okamžitým měnovým kurzem, tj. měnovým kurzem platným k datu realizace 

transakce.  

Ke každému rozvahovému dni jsou peněžní aktiva a peněžní závazky vedené v cizích měnách přepočteny 

závěrkovým měnovým kurzem. Nepeněžní položky, které se oceňují na bázi historických cen a byly původně 

pořízeny v cizoměnové transakci, nejsou k rozvahovému dni již přeceňovány. Kurzové rozdíly vyplývající 

z vypořádání cizoměnových peněžních položek nebo z jejich přecenění k rozvahovému dni jsou uznány ve 

výsledku hospodaření příslušného období. 

Rezerva je zachycena ve výkazu o finanční pozici, pokud Fondu důsledkem minulé události vznikne současný 

smluvní nebo mimosmluvní závazek, u něhož je pravděpodobné, že k jeho vypořádání bude nezbytný odtok 

prostředků představujících ekonomický prospěch, přičemž lze spolehlivě odhadnout výši závazku. 

Částka zachycená jako rezerva je nejlepším odhadem výdajů, které budou nezbytné k vypořádání závazku 

vykázaného k rozvahovému dni, přičemž jsou uvažována všechna rizika a nejistoty s ním spojené. Je-li ocenění 

rezervy založeno na odhadu budoucích peněžních toků nutných k vypořádání závazku, je účetní hodnota 

závazku stanovena jako současná hodnota těchto peněžních toků diskontovaná pomocí úrokové sazby před 

zdaněním, která odráží současné tržní ohodnocení časové hodnoty peněz a specifická rizika. 

Z rozsahu finančních aktiv, jak je upravují pravidla IFRS, Fond prezentuje hlavně kategorii „Úvěry a pohledávky“ 

zahrnující poskytnuté úvěry a zápůjčky, obchodní pohledávky a peněžní prostředky. 

Úvěry a zápůjčky, obchodní pohledávky 

Pohledávky jsou prvotně zachyceny v reálné hodnotě upravené o transakční náklady. Následně se oceňují 

v zůstatkové hodnotě s použitím metody efektivní úrokové míry. Úrokový výnos je zachycen ve výsledku 

hospodaření v souladu s metodou efektivní úrokové míry s výjimkou krátkodobých pohledávek, u nichž je 

případný úrokový výnos nevýznamný. Tyto pohledávky jsou poté oceňovány v nominální hodnotě. Jestliže 

existuje objektivní důkaz o tom, že došlo ke ztrátě ze snížení hodnoty pohledávky, zohlední se tato ztráta 

formou tvorby opravné položky k pochybným a nedobytným částkám. Nedobytné pohledávky jsou 

odepisovány až po ukončení konkurzního řízení dlužníka. 

Metoda efektnivní úrokové míry je metoda výpočtu zůstatkové hodnoty finančního aktiva, resp. pasiva, 

a alokace úrokového výnosu, resp. nákladu za dané období. Efektivní úroková míra je úroková míra, která 

přesně diskontuje odhadované budoucí peněžní příjmy/výdaje (včetně všech přijatých nebo uhrazených 

poplatků, které tvoří nedílnou součást efektivní úrokové sazby, transakční náklady a další prémie nebo 

diskonty) po očekávanou dobu trvání finančního aktiva/pasiva nebo případně po kratší dobu. 

Peníze a peněžní ekvivalenty 

Peníze a peněžní ekvivalenty zahrnují peníze v hotovosti, vklady na požádání a jiné krátkodobé vysoce likvidní 

investice s původní dobou splatnosti tři měsíce a méně.  



 

 

 

Z rozsahu finančních závazků, jak je upravují pravidla IFRS, Fond prezentuje hlavně kategorii „Ostatní závazky“ 

zahrnující obchodní závazky, přijaté úvěry a zápůjčky. Tyto závazky jsou prvotně zachyceny v reálné hodnotě 

upravené o transakční náklady. Následně se oceňují v zůstatkové hodnotě s použitím metody efektivní úrokové 

míry. Úrokový náklad je zachycen ve výsledku hospodaření v souladu s metodou efektivní úrokové míry 

s výjimkou krátkodobých závazků, u nichž je případný úrokový náklad nevýznamný. Tyto zázvazky jsou poté 

oceňovány v nominální hodnotě. 

Daňový základ pro daň z příjmů se propočte z výsledku hospodaření běžného účetního období připočením 

daňově neuznatelných níkladů a odečtením výnosů, které nepodléhají dani z příjmů, který je dále upraven 

o slevy na dani a případné zápočty. 

Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a závazků 

s použitím očekávané daňové sazby platné pro následující období. O odložené daňové pohledávce se účtuje 

pouze v případě, kdy neexistuje pochybnost o jejím dalším uplatnění v následujících účetních obdobích. 

V podmínkách Fondu vzniká odložená daň zejména z titulu změny ocenění investičního majetku. 

Výnosy z pronájmu jsou vykázány lineárně po dobu nájmu, ledaže by existovala jiná vhodnější metoda 

vzhledem k okolnostem. Smluvní pobídky, jako jsou jednorázové poplatky, nejsou aplikovány. Ostatní smluvní 

pobídky jako je rent-free nebo snížené nájemné po určité období jsou aplikovány pro některé nájemníky 

v souladu s nájemními smlouvami a jsou uznány na lineární bázi.  

Peníze a peněžní ekvivalenty zahrnují peníze v hotovosti, vklady na požádání a jiné krátkodobé vysoce likvidní 

investice s původní dobou splatnosti tři měsíce a méně.  

Výkaz peněžních toků v části peněžního toku z provozní činnosti byl sestaven za použití nepřímé metody, při 

níž je výsledek hospodaření upraován o dopady nepeněžních transakcí, o časové rozlišení minulých nebo 

budoucích provozních peněžních příjmů a výdajů a o položky výnosů a nákladů souvisejících s peněžními toky 

z investičních činností nebo financování. 

Výkaz peněžních toků v části peněžního toku z investičních činnsostí a financování byl sestaven za použití 

přímé metody, při níž jsou zveřejněny hlavní třídy hrubých peněžních příjmů a výdajů. 

Při přípravě účetní závěrky používá vedení Fondu odhady a stanovuje předpoklady, které mají vliv na uplatnění 

účetních postupů a na výši majetku, závazků, výnosů a nákladů vykázaných v účetní závěrce. Tyto odhady 

a předpoklady vychází z historických zkušeností a různých dalších faktorů, které jsou považovány za přiměřené 

k datu sestavení účetní závěrky, a používají se v situaci, kdy účetní hodnoty majetku a závazků nejsou zcela 

evidentní z jiných zdrojů nebo kdy existuje nejistota při uplatnění jednotlivých účetních postupů. Skutečné 

výsledky se mohou od odhadů lišit. 

Odhady a předpoklady jsou průběžně revidovány. Úpravy účetních odhadů jsou zohledněny v období, ve 

kterém jsou tyto odhady revidovány, pokud se revize týká pouze daného účetního období, nebo v období 

revize budoucích obdobích, pokud revize ovlivňuje současné i budoucí období.  



 

 

 

Odhady a výchozí předpoklady použité v běžném účetním období ovlivňují především hodnotu vykázaných 

investic do nemovitostí, popřípadě pohledávek.  

 

 

V tis. Kč 31. 12. 2020 31. 12. 2019 

Pohledávka za spojenými osobami 818 818 

Ostatní pohledávky celkem 818 818 

Jedná se o pohledávku z titulu daně z příjmů za Podfondem. Povinnost platit daň z příjmu v roce 2018 vznikla 

Fondu z titulu zisku v roce 2016. Po převodu majetku do Podfondu již Fond nevykazuje žádné zisky. Zálohy na 

daň byly placeny z účtu Podfondu, za Podfondem z tohoto titulu Fond eviduje závazek. 

 

V tis. Kč 31. 12. 2020 31. 12. 2019 

Peněžní prostředky na b.ú. 119 119 

Peněžní prostředky celkem 119 119 

 

 

V tis. Kč 31. 12. 2020 31. 12. 2019 

Základní kapitál 100 100 

Výsledek hospodaření b.o. 61 -62 

Nerozdělené výsledky minulých období -43 20 

Vlastní kapitál celkem 118 57 

Základní kapitál fondu je složen z 10 ks zakladatelských akcií, přičemž hodnota 1 ks akcie je 10 tis. Kč, což 

představuje hodnotu základního kapitálu ve výši 100 tis. Kč (2019: 100 tis. Kč). 

Výsledek hospodaření běžného období je uvedený ve výkazu o úplném výsledku a rovněž ve výkazu o finanční 

situaci. Nerozdělené výsledky minulých období zahrnují kumulované výsledky hospodaření minulých období.  

 

V tis. Kč 31. 12. 2020 31. 12. 2019 

Obchodní závazky 819 819 

Jiné závazky (dohadné účty pasivní) 0 61 

Obchodní závazky celkem 819 880 

Obchodní závazky jsou tvořeny závazky z obchodních vztahů ve výši 819 tis. Kč (2019: 819 tis. Kč), který vede 

Fond za Podfondem z titulu úhrady záloh na dani z příjmů (818 tis. Kč) a dohadnými účty pasivními ve výši 0 Kč 

(2019: 61 tis. Kč). 

 

V tis. Kč 31. 12. 2020 31. 12. 2019 

Náklady na audit -61 61 

Ostatní daně a poplatky 0 1 

Správní náklady celkem -61 62 

Náklady na audit ve výši -61 tis. Kč (2019: 61 tis. Kč) jsou tvořeny rozpuštěním nadbytečné dohadné položky. 

 

Daň z příjmů splatná je vypočtena ze zisku pomocí sazby 5 % platné pro základní investiční fondy. Vzhledem 

k tomu, že Fond uplatnil v základu daně ztrátu z předchozích let, nevznikla mu v účetním období daňová 

povinnost (2019: 0 Kč). 



 

 

 

Daň z příjmů odložená je vypočtena ze všech přechodných rozdílů mezi daňovým základem aktiv a pasiv 

a jejich účetní hodnotou k rozvahovému dni. Odložené daňové závazky se vykazují z titulu všech zdanitelných 

přechodných rozdílů. Odložené daňové pohledávky se vykazují z titulu všech daňově odčitatelných 

přechodných rozdílů a nevyužitých daňových ztrát v případě, že je pravděpodobné, že bude k dispozici 

dostatečný zdanitelný zisk k tomu, aby mohly být využity. Odložená daň v účetním období dosáhla výše 0 Kč 

(2019: 0 Kč). 

 

Spřízněné strany Fondu v účetním období: 

Osoba ovládající – jediný akcionář Martin Urman, dat. nar. 9. října 1969, Elišky Krásnohorské 10/2, 110 00 

Praha 1 

V účetním období neproběhly žádné transakce se spřízněnými stranami. 

 

Fond nemá žádné zaměstnance a v účetním období tedy nevyplácel žádné odměny klíčovému vedení účetní 

jednotky.  

 

Fond nevyvíjí investiční činnost. Hlavní rizika spojená s investováním jsou součástí Komentáře k účetním 

výkazům Podfondu. 

 

Fond nevede žádné právní spory, z nichž by pro něj plynuly podmíněné závazky, případně podmíněná aktiva. 

Nejsou evidovány ani další skutečnosti, které by naplňovaly podmínky pro zveřejnění podmíněných závazků. 

 

Pandemie COVID-19 

Účetní období 2020 bylo významně ovlivněno náhlým rozšířením virového onemocnění COVID-19, které bylo 

označeno v průběhu měsíce března Světovou zdravotnickou organizací za globální pandemii. 

V reakci na zdravotní rizika a rychlé šíření viru zavedly lokální vlády řadu restriktivních opatření, včetně omezení 

volného pohybu osob s výjimkou nezbytně nutných úkonů. Většina obchodních provozoven s výjimkou 

nezbytně nutných prodejen, např. lékárny, potraviny, byly uzavřeny. Některá zařízení byla nucena přerušit 

provoz v návaznosti na zamezení shlukování větší skupiny obyvatel, např. restaurační zařízení a školy. 

Přes rozsáhlé stimuly z fiskální i monetární oblasti představené lokálními vládami a měnovými autoritami 

a s ohledem na třetí vlnu pandemie, která v současné době probíhá, a uzavření provozů s ohledem na pátý 

stupeň epidemiologické situace, je výhled na další měsíce a celkový dopad pandemie COVID-19 stále nejasný 

a nejistota zůstává určujícím faktorem vývoje nejen finančních trhů, ale i celých ekonomik. Klíčovými parametry 

pro další vývoj ekonomické situace bude délka období a forma uvolňování restriktivních opatření, případně 

udržování některých ochranných opatření. 

Vedení Fondu pozorně sledovalo vývoj nákazy a související nařízení a doporučení vlády a státních orgánů 

a jednalo v jejich souladu tak, aby nedošlo k ohrožení provozu Fondu. V důsledku možnosti práce z domova 

a použití internetových a telefonických prostředků, nedošlo k významějšímu omezení fungování Fondu, který 

tak dokázal pružně reagovat na vládní restrikce a jakékoli změny v celkové situaci. 



 

 

 

S ohledem na vývoj situace na nemovitostním trhu v době zpracování výroční zprávy vedení Fondu 

nepředpokládá, že by tato pandemie měla mít negativní vliv na hodnotu majetku Fondu v roce 2021 

a předpokládá, že nebude ohroženo trvání podniku v dohledné budoucnosti. 

Změna struktury z monistické na dualistickou 

Dne 1. ledna 2021 vstoupila v účinnost novela ZOK, která s sebou přinesla změnu monistické vnitřní struktury 

akciové společnosti a Fond nově přeměnil svoji vnitřní strukturu na dualistickou. Do rozvahového dne byly 

statutárním orgánem Fondu správní rada a statutární ředitel, což se novelou zákona změnilo a nově jsou po 

změně struktury k 13. lednu 2021 statutárními orgány představenstvo a dozorčí rada. 

Vnitřní struktura platná do 31. prosince 2020: 

Statutární ředitel 

Winstor investiční společnost a.s. 

IČO: 083 15 868 

Růžová 948/14, Nové Město, 110 00 Praha 1 

Správní rada 

Člen správní rady:  Martin Urman, dat. nar. 9. října 1969 

    Elišky Krásnohorské 10/2, Josefov, 110 00 Praha 1 

 

Vnitřní struktura platná od 13. ledna 2021: 

Statutární orgán – Představenstvo 

Člen představenstva:  Winstor investiční společnost a.s., IČO 083 15 868 

    Růžová 948/14, Nové Město, 110 00 Praha 1 

Při výkonu funkce zastupuje: Ing. Karolína Klapalová, dat. nar. 29. března 1986 

    Devonská 1223/9, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 

Dozorčí rada 

Člen dozorčí rady:  Martin Urman, dat. nar. 9. října 1969 

    Elišky Krásnohorské 10/2, Josefov, 110 00 Praha 1 

V účetním období nenastaly žádné další skutečnosti po rozvahovém dni kromě výše zmíněného. 

 

 

V Praze dne 17. května 2021 

 

 

 

 FQI TRUST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 

 Ing. Karolína Klapalová, pověřený zmocněnec, 

 Winstor investiční společnost a.s.  



 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

Zpráva nezávislého auditora 
 

o ověření 

účetní závěrky 
 

 

 

k 31. prosinci 2020 

 

 

 

 

 

FQI TRUST podfond CinzovniDomy 

 

 

 

 

Praha, květen 2021  
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Údaje o auditované účetní jednotce 

Název účetní jednotky: FQI TRUST podfond CinzovniDomy, FQI TRUST investiční fond 
s proměnným základním kapitálem, a.s. 

Sídlo: Elišky Krásnohorské 10/2, Josefov, 110 00 Praha 1 

IČO: 

NIČ podfondu: 

042 03 241 

751 60 064 

Statutární orgán: Winstor investiční společnost a.s., člen představenstva, při výkonu funkce 
zastupuje Ing. Karolína Klapalová 

Předmět činnosti: činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu ust. § 95 
odst. 1 písm. a) zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech 

a investičních fondech  

Ověřované období: 1. ledna 2020 až 31. prosinec 2020 

Příjemce zprávy: investoři účetní jednotky 
 
 
 
 
 
 

 

Údaje o auditorské společnosti 

Název společnosti: NEXIA AP a.s. 

Evidenční číslo auditorské 
společnosti: 

č. 096 

Sídlo: Sokolovská 5/49, 186 00 Praha 8 Karlín 

Zápis proveden u: Městského soudu v Praze 

Zápis proveden pod číslem: oddíl B, číslo vložky 14203 

IČO: 481 17 013 

DIČ: CZ48117013 

Telefon: +420 221 584 302 

E-mail: nexiaprague@nexiaprague.cz  

Odpovědný auditor: Ing. Jakub Kovář 

Evidenční číslo auditora: č. 1959 

  

  
  
  

 

  

mailto:nexiaprague@nexiaprague.cz
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Zpráva nezávislého auditora 
investorům podfondu FQI TRUST podfond CinzovniDomy, FQI TRUST investiční 

fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 

 

Zpráva o auditu účetní závěrky 

Výrok auditora 

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky investičního podfondu FQI TRUST podfond CinzovniDomy, FQI 

TRUST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. (dále „účetní jednotka“ či „podfond“) 

sestavené na základě mezinárodních standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií (dále 

i „IFRS“), která se skládá z výkazu o finanční situaci k 31. 12. 2020, výkazu o úplném výsledku hospodaření, 

výkazu čistých aktiv přiřaditelných držitelům vyplatitelných investičních akcií a výkazu o peněžních tocích za rok 

končící 31. 12. 2020 a komentáře k těmto výkazům, který obsahuje popis použitých podstatných účetních metod 

a další vysvětlující informace. 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční situace investičního podfondu 

FQI TRUST podfond CinzovniDomy, FQI TRUST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., 

k 31. 12. 2020, finanční výkonnosti a peněžních toků za období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 v souladu 

s mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií. 

Základ pro výrok 

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro 

audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše odpovědnost stanovená 

těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky. V souladu se 

zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou auditorů České republiky jsme na Účetní jednotce 

nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti vyplývající z uvedených předpisů. Domníváme se, že důkazní 

informace, které jsme shromáždili, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. 

 

Hlavní záležitosti auditu 

Hlavní záležitosti auditu jsou záležitosti, které byly podle našeho odborného úsudku při auditu účetní závěrky za 

běžné období nejvýznamnější. Těmito záležitostmi jsme se zabývali v kontextu auditu účetní závěrky jako celku 

a v souvislosti s utvářením názoru na tuto závěrku. Samostatný výrok k těmto záležitostem nevyjadřujeme. 
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Hlavní záležitosti auditu Způsob řešení 

Ocenění dlouhodobých aktiv 

Hodnota nemovitostí a majetkových účastí účetní 

jednotky představuje k datu účetní závěrky 

nejvýznamnější část bilanční sumy.  

Podle požadavků platné legislativy promítnutých do 

stanov účetní jednotky a statutu fondu schváleného 

Českou národní bankou, přeceňuje účetní jednotka 

svoje dlouhodobá aktiva k rozvahovému dni na 

reálnou hodnotu.  

Riziko v této oblasti vnímáme v nesprávně 

provedeném ocenění aktiv a správnosti promítnutí 

přecenění do účetní závěrky (nadhodnocení hodnoty 

aktiv). 

Informace o přecenění nemovitostí a majetkových 

účastí na reálnou hodnotu jsou uvedeny v bodě 14.9 

komentáře k účetním výkazům. 

Účtování výnosů z nájmu nebytových prostor 

Hlavní část výnosů v účetním období je realizována 

z uzavřených nájemních smluv, které představují 

riziko v případě jejich nezahrnutí ve správné výši do 

příslušného účetního období. 

Informace k tržbám z nájmů jsou uvedeny v bodě 

14.10.9 komentáře k účetním výkazům. 

 

Námi provedené auditorské postupy zahrnovaly 

mimo jiné spolupráci s naším znalcem, který se 

podílel na vyhodnocení předpokladů a metodiky 

použité znalcem účetní jednotky při ocenění 

nemovitostního portfolia a také majetkových účastí 

účetní jednotky.  

V rámci našich testů jsme ověřili, že provedené 

ocenění je metodicky správné a výsledné ocenění 

zobrazuje reálnou hodnotu nemovitostního portfolia 

a reálnou hodnotu majetkových účastí účetní 

jednotky. Dále jsme vyhodnotili, jak je výsledné 

ocenění vykázáno v účetní závěrce a popsáno 

v komentáři k účetním výkazům.  

 

 

 

Námi provedené auditorské postupy zahrnovaly 

analytické testy spočívající v porovnání s tržbami 

v minulém období a vysvětlení případných odchylek. 

Dále byly provedeny detailní testy nájemních smluv, 

kdy jsme porovnali výši nájemného dle smlouvy 

a zaúčtované částky v účetním období. Tržby 

z pronájmu jsou zaúčtovány k datu uskutečnění 

služeb a odpovídají nájemním smlouvám. 

  

 

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě 

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve výroční zprávě 

mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá představenstvo. 

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich povinností 

souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi a posouzení, zda ostatní 

informace nejsou ve významném (materiálním) nesouladu s účetní závěrkou či s našimi znalostmi o účetní 

jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významně 

(materiálně) nesprávné. Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) 

ohledech vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní 

informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování ostatních informací 
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v kontextu významnosti (materiality), tj. zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé 

ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací. 

Na základě provedených postupů, do míry, již dokážeme posoudit, uvádíme, že: 

• ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní závěrce, jsou ve 

všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a 

• ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy. 

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o účetní jednotce, k nimž jsme dospěli při 

provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. V rámci uvedených 

postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) věcné nesprávnosti nezjistili. 

Odpovědnost představenstva, dozorčí rady a výboru pro audit za účetní závěrku 

Představenstvo odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v s mezinárodními 

standardy účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií, a za takový vnitřní kontrolní systém, který 

považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti 

způsobené podvodem nebo chybou. 

Při sestavování účetní závěrky je představenstvo povinno posoudit, zda je účetní jednotka schopna nepřetržitě 

trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající se jejího nepřetržitého trvání 

a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy představenstvo 

plánuje zrušení účetní jednotky nebo ukončení její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit. 

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví odpovídá dozorčí rada a výbor pro audit. 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou (materiální) 

nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující náš výrok. Přiměřená míra 

jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený v souladu s výše uvedenými předpisy ve 

všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti 

mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně 

předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní 

závěrky na jejím základě přijmou. 

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během celého auditu 

odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností: 

• Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky způsobené podvodem 

nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na tato rizika a získat dostatečné a vhodné 

důkazní informace, abychom na jejich základě mohli vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou 

(materiální) nesprávnost, k níž došlo v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné 

(materiální) nesprávnosti způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), 

falšování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol vedením účetní 

jednotky. 

• Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem účetní jednotky relevantním pro audit v takovém rozsahu, 

abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané okolnosti, nikoli abychom mohli 

vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního systému. 

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a informace, 

které v této souvislosti vedení účetní jednotky uvedlo v příloze účetní závěrky. 

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky vedením účetní 

jednotky a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná (materiální) nejistota 
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vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit schopnost účetní jednotky 

nepřetržitě trvat. Jestliže dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší 

povinností upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, 

a pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající se schopnosti 

účetní jednotky nepřetržitě trvat vycházejí z důkazních informací, které jsme získali do data naší zprávy. 

Nicméně budoucí události nebo podmínky mohou vést k tomu, že účetní jednotka ztratí schopnost 

nepřetržitě trvat. 

• Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky, včetně přílohy, a dále to, zda účetní 

závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému zobrazení. 

Naší povinností je informovat představenstvo, dozorčí radu a výbor pro audit mimo jiné o plánovaném rozsahu 

a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu učinili, včetně zjištěných významných 

nedostatků ve vnitřním kontrolním systému. 

Naší povinností je rovněž poskytnout výboru pro audit prohlášení o tom, že jsme splnili příslušné etické 

požadavky týkající se nezávislosti, a informovat ho o veškerých vztazích a dalších záležitostech, u nichž se lze 

reálně domnívat, že by mohly mít vliv na naši nezávislost, a případných souvisejících opatřeních. 

Dále je naší povinností vybrat na základě záležitostí, o nichž jsme informovali představenstvo, dozorčí radu 

a výbor pro audit, ty, které jsou z hlediska auditu účetní závěrky za běžný rok nejvýznamnější, a které tudíž 

představují hlavní záležitosti auditu, a tyto záležitosti popsat v naší zprávě. Tato povinnost neplatí, když právní 

předpisy zakazují zveřejnění takové záležitosti nebo jestliže ve zcela výjimečném případě usoudíme, že bychom 

o dané záležitosti neměli v naší zprávě informovat, protože lze reálně očekávat, že možné negativní dopady 

zveřejnění převáží nad přínosem z hlediska veřejného zájmu. 

 

Zpráva o jiných požadavcích stanovených právními předpisy 

V souladu s článkem 10 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 uvádíme v naší zprávě 

nezávislého auditora následující informace vyžadované nad rámec mezinárodních standardů pro audit: 

Určení auditora a délka provádění auditu 

Auditorem účetní jednotky nás dne 5. 10. 2020 určila valná hromada fondu. Auditorem účetní jednotky jsme 

druhým rokem. 

Soulad s dodatečnou zprávou pro výbor pro audit 

Potvrzujeme, že náš výrok k účetní závěrce uvedený v této zprávě je v souladu s naší dodatečnou zprávou pro 

výbor pro audit účetní jednotky, kterou jsme dne 19. 05. 2021 vyhotovili dle článku 11 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014. 

Poskytování neauditorských služeb 

Prohlašujeme, že jsme účetní jednotce neposkytli žádné služby uvedené v čl. 5 odst. 1 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014. Zároveň jsme účetní jednotce ani jí ovládaným obchodním společnostem 

neposkytli žádné jiné neauditorské služby, které by nebyly uvedeny v komentáři k účetním výkazům účetní 

jednotky. 
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Zpráva o souladu s nařízením o ESEF  

Provedli jsme zakázku poskytující přiměřenou jistotu, jejímž předmětem bylo ověření souladu účetní závěrky 

obsažené ve výroční zprávě s ustanoveními nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/815 ze dne 

17. prosince 2018, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES, pokud jde 

o regulační technické normy specifikace jednotného elektronického formátu pro podávání zpráv („nařízení 

o ESEF“), která se vztahují k účetní závěrce. 

Odpovědnost představenstva 

Za vypracování účetní závěrky v souladu s nařízením o ESEF je zodpovědné představenstvo Účetní jednotky. 

Představenstvo Účetní jednotky nese odpovědnost mimo jiné za: 

• návrh, zavedení a udržování vnitřního kontrolního systému relevantního pro uplatňování 

požadavků nařízení o ESEF, 

• sestavení účetní závěrky obsažené ve výroční zprávě v platném formátu XHTML. 

Odpovědnost auditora 

Naším úkolem je vyjádřit na základě získaných důkazních informací názor na to, zdali účetní závěrka obsažená 

ve výroční zprávě je ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s požadavky nařízení o ESEF. Tuto 

zakázku poskytující přiměřenou jistotu jsme provedli podle mezinárodního standardu pro ověřovací zakázky 

ISAE 3000 (revidované znění) – „Ověřovací zakázky, které nejsou auditem ani prověrkou historických finančních 

informací“ (dále jen „ISAE 3000“). 

Charakter, načasování a rozsah zvolených postupů závisí na úsudku auditora. Přiměřená míra jistoty je velká 

míra jistoty, nicméně není zárukou, že ověření provedené v souladu s výše uvedeným standardem ve všech 

případech odhalí případný existující významný (materiální) nesoulad s požadavky nařízení o ESEF.  

 

V rámci zvolených postupů jsme provedli následující činnosti: 

• seznámili jsme se s požadavky nařízení o ESEF, 

• seznámili jsme se s vnitřními kontrolami Účetní jednotky relevantními pro uplatňování požadavků 

nařízení o ESEF, 

• identifikovali a vyhodnotili jsme rizika významného (materiálního) nesouladu s požadavky nařízení 

o ESEF způsobeného podvodem nebo chybou a  

• na základě toho navrhli a provedli postupy s cílem reagovat na vyhodnocená rizika a získat 

přiměřenou jistotu pro účely vyjádření našeho závěru. 

Cílem našich postupů bylo posoudit, zdali účetní závěrka, která je obsažena ve výroční zprávě, byla sestavena 

v platném formátu XHTML. 

Domníváme se, že důkazní informace, které jsme získali, poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření 

našeho závěru.  
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Závěr 

Podle našeho názoru účetní závěrka Účetní jednotky za rok končící 31. prosince 2020 obsažená ve výroční 

zprávě je ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s požadavky nařízení  

o ESEF. 

 

 

V Praze dne 19. května 2021 

 

 

 Ing. Jakub Kovář 
Evidenční číslo auditora: 1959 

NEXIA AP a.s. 
evidenční číslo auditorské společnosti: 096 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020 

  



 

 

 

 

  VÝKAZ O FINANČNÍ SITUACI   

  k 31.12.2020   

                

                

  tis. Kč   Bod   31.12.2020 31.12.2019   

                

  AKTIVA             

                

  Dlouhodobá aktiva        1 006 495   972 633   

                

  Investiční majetek   14.10.1     990 515   955 419   

  Podíly v ovládaných osobách   14.10.2     15 980   17 214   

                

  Krátkodobá aktiva         57 207   106 918   

                

  Poskytnuté půjčky krátkodobé – spřízněné strany   14.10.4      8 785   9 707   

  Pohledávka z titulu daně z příjmů   14.10.3      921    839   

  Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní aktiva   14.10.3   29 603   83 042   

  Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty   14.10.5     17 759   13 330   

  Časové rozlišení aktiv   14.10.3      139    0   

                

  Aktiva celkem        1 063 702  1 079 551   

                

  tis. Kč   Bod   31.12.2020 31.12.2019   

                

  PASIVA             

                

  Dlouhodobé závazky         220 584   254 249   

                

  Emitované dluhopisy   14.10.16      0   18 100   

  Dlouhodobé půjčky a úvěry   14.10.7     189 000   198 804   

  Ostatní dlouhodobé závazky   14.10.6     4 051   12 618   

  Odložený daňový závazek   14.10.6     27 533   24 728   

                

  Krátkodobé závazky         15 335   26 272   

                

  Daňové závazky   14.10.6, 14.10.15      360    276   

  Závazky z obchodních vztahů a ostatní pasiva   14.10.6     14 976   25 996   

  
Čistá aktiva připadající k investičním akciím  
(v jednotkách Kč) 

     827 781 871  799 029 858   

  
Hodnota Čistých aktiv na jednu investiční akcii  
(v jednotkách Kč) 

      19 544   18 152   

  Vlastní kapitál a závazky celkem        1 063 702  1 079 551   

  



 

 

 

 

 

                

  VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ   

  k 31.12.2020   

                

                

  tis. Kč   Bod   31.12.2020 31.12.2019   

                

  Výnosy z investičního majetku   14.10.9     73 175   101 973   

    Tržby z poskytovaných služeb    24 625 32 278  

     Zisk (ztráta) z přecenění investičního majetku         48 550   69 695   

  Zisk (ztráta) z prodeje investičního majetku    14.10.10     2 737    302   

  Správní náklady (-)   14.10.12   -  11 168 -  9 540   

      Materiál a energie       -  2 933 -  1 525   

      Služby       -  8 235 -  8 015   

  Ostatní výnosy   14.10.9      67    116   

  Ostatní náklady (-)   14.10.14   -  962 -   729   

  Osobní náklady (-)   14.10.11   -   64    0   

  Úpravy hodnot finančních aktiv (-/+)   14.10.3, 14.10.14     -5 870 -  6 447   

  VH před finančními náklady         57 914   85 675   

                

      Výnosové úroky   14.10.9      297    297   

      Nákladové úroky (-)   14.10.13   -  8 648 -  12 147   

      Ostatní finanční náklady (-)   14.10.13   -   130 -   56   

  Výsledek hospodaření před zdaněním       49 433   73 769   

                

  Daň z příjmu za běžnou činnost - splatná   14.10.15   -   154 -   167   

  Daň z příjmu za běžnou činnost - odložená   14.10.15   -   185 -   189   

  
Výsledek hospodaření z pokračující činnosti po 
zdanění 

      49 094   73 413   

                

  Zisk po zdanění připadající na držitele investičních akcií po zdanění     49 094   73 413   

  Zisk po zdanění připadající na držitele zakladatelských akcií po zdanění      0    0   

  Ostatní úplný výsledek hospodaření          0    0   

  Celkový úplný výsledek hospodaření         49 094   73 413   

                

                

 

 

 

  



 

 

 

 

 

          

  

VÝKAZ ČISTÝCH AKTIV PŘIŘADITELNÝCH DRŽITELŮM  
VYPLATITELNÝCH INVESTIČNÍCH AKCIÍ  

  

  za období od 1.1.2020 do 31.12.2020   

          

  
tis. Kč   

Čistá aktiva připadající 
k investičním akciím 

  

  Zůstatek k 1.1.2020     799 030   

  Odkoupené investiční akcie   -  20 342   

  
Zvýšení čistých aktiv připadajících na držitele investičních akcií s právem 
na odkup po zdanění 

  49 094   

  Zůstatek k 31.12.2020     827 782   

          

          

          

  

VÝKAZ ČISTÝCH AKTIV PŘIŘADITELNÝCH DRŽITELŮM  
VYPLATITELNÝCH INVESTIČNÍCH AKCIÍ  

  

  za období od 1.1.2019 do 31.12.2019   

          

  
tis. Kč   

Čistá aktiva připadající 
k investičním akciím 

  

  Zůstatek k 1.1.2019     720 537   

  Příjem z vydaných investičních akcií     5 080   

  
Zvýšení čistých aktiv připadajících na držitele investičních akcií s právem 
na odkup po zdanění 

  73 413   

  Zůstatek k 31.12.2019     799 030   

          

          
 

 

 

  



 

 

 

 

 

                  

  VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH   

  k 31.12.2020   

                  

                  

  tis. Kč     Bod   31.12.2020 31.12.2019   

  Zisk z pokračující činnosti před zdaněním           49 094   73 413   

  Pěněžní tok z provozních činností               

  Úpravy o:               

  Daňový náklad            339    356   

  Tvorba opravných položek a rezerv         -  1 461   6 447   

  Ztráta (zisk) z přecenění majetku         -  40 017 -  69 695   

  Úrokové výnosy         -   297 -   297   

 Úrokové náklady     8 648 0  

  Vyřazení investic            2 737    302   

              19 043   10 525   

  (Zvýšení) snížení obchodních a jiných pohledávek           60 976 -  2 831   

  Zvýšení (snížení) obchodních a jiných závazků         -  37 594    103   

              42 425   7 797   

  Zaplacené úroky           -8 648    0   

  Přijaté úroky           297    0   

  Peněžní tok generovaný z provozních činností           34 074   7 797   

                  

  Peněžní tok z financování               

  Poskytnuté úvěry a výpůjčky            500 -   500   

 Přijaté úvěry a půjčky     -9 804 0  

  Emise investičních akcií         -  20 342   5 080   

  Peněžní tok generovaný z financování         -  29 645   4 580   

                  

  Čisté zvýšení/snížení peněz a peněžních ekvivalentů            4 429   12 377   

                  

  Peníze a peněžní ekvivalenty k 1. 1. 2020           13 330    953   

  Peníze a peněžní ekvivalenty k 31. 12. 2020           17 759   13 330   

                  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za účetní období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020  



 

 

 

 

FQI TRUST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. byl založen zakladatelskou listinou a vznikl 

zápisem do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20773, dne 26. června 

2015. Rozhodnutí o povolení k činnosti investičního fondu bylo uděleno Fondu Českou národní bankou dne 

4. června 2015. 

Na podfond FQI TRUST podfond CinzovniDomy, který je oddělenou částí jmění společnosti FQI TRUST 

investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., přešla část jmění rozdělované společnosti Prague 

Properties s.r.o., IČO: 270 92 241, během jejího rozdělení odštěpení sloučením, které bylo zapsáno 

do obchodního rejstříku dne 1. července 2017. Současně na podfond FQI TRUST podfond CinzovniDomy přešla 

rovněž část jmění rozdělované společnosti FQI CAPITAL, a.s., IČO: 041 77 967, během jejího rozdělení odštěpení 

sloučením, které bylo zapsáno do obchodního rejstříku dne 1. srpna 2017. 

Fond je investičním fondem s právní osobností, který má individuální statutární orgán. Statutárním orgánem 

je právnická osoba, společnost Winstor investiční společnost a.s., která je oprávněna obhospodařovat 

a administrovat Fond (dále také jako “Administrátor“ či “Obhospodařovatel“) od 1. května 2020. Předchozím 

statutárním orgánem byla společnost AVANT investiční společnost, a.s. 

 

Název Podfondu:   FQI TRUST podfond CinzovniDomy 

NIČ:   751 60 064 

Sídlo:   Elišky Krásnohorské 10/2, Josefov, 110 00 Praha 1, Česká republika 

Kontakt:   +420 212 249 649, www.winstor.cz 

Vznik:   13. 1. 2017 

Účetní období Podfondu:   1. ledna 2020 – 31. prosince 2020 

Vykazované období Podfondu:  1. ledna 2020 – 31. prosince 2020 

dále také jako „Podfond“. 

 

FQI TRUST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 

Fondový kapitál neinvestiční:  118 tis. Kč 

FQI TRUST podfond CinzovniDomy 

Fondový kapitál investiční:   827 782 tis. Kč 

 

Počet akcií:  9 987 ks 

Druh, forma, podoba:  Investiční akcie, listinný cenný papír, na majitele, kusový 

Obchodovatelnost: Výkonnostní investiční akcie nejsou veřejně obchodovatelné na 

evropském regulovaném trhu a jsou volně převoditelné. 



 

 

 

ISIN:  Nebyl přidělen. 

Počet akcií na začátku období:  9 987 ks 

Počet emitovaných akcií:  0 ks 

Počet odkoupených akcií:  0 ks 

Počet akcií na konci období:  9 987 ks 

Počet akcií:  3 245 ks 

Druh, forma, podoba: Investiční akcie, na majitele, zaknihovaný cenný papír v evidenci 

společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s. 

ISIN:  CZ0008042405 

Obchodovatelnost: Prioritní investiční akcie jsou plně splacené, volně převoditelné a od 

24. července 2017 jsou veřejně obchodovatelné na regulovaném trhu 

Burzy cenných papírů Praha, a.s. jako instrument s označením IAA FQI 

IFPZK. 

Počet akcií na začátku období:  3 245 ks 

Počet emitovaných akcií:  0 ks 

Počet odkoupených akcií:  0 ks 

Počet přeměněných akcií:  0 ks 

Počet akcií na konci období:  3 245 ks 

Počet akcií:  29 122 ks 

Druh, forma, podoba: Investiční akcie, na majitele, zaknihovaný cenný papír v evidenci 

společnosti Československá obchodní banka, a.s. jako instrument 

s označením IAB FQI IFPZK. 

ISIN:  CZ0008042835 

Obchodovatelnost: Prémiové investiční akcie jsou plně splacené, volně převoditelné 

a nejsou veřejně obchodovatelné na evropském regulovaném trhu. 

Počet akcií na začátku období:  30 788 ks 

Počet emitovaných akcií:  0 ks 

Počet odkoupených akcií:  1 666 ks 

Počet přeměněných akcií:  0 ks 

Počet akcií na konci období:  29 122 ks 

 

K 31. prosinci 2020 byly dle zákona platného do 31. prosince 2020 orgány společnosti statutární ředitel 

a správní rada. Od 1. ledna 2021 došlo ke změně monistické vnitřní struktury akciové společnosti na 



 

 

 

dualistickou. Statutární orgán se změnil ze statutárního ředitele na představenstvo a kontrolní orgán se změnil 

ze správní rady na dozorčí radu.  

Statutární ředitel s účinností do 30. 4. 2020: 

Název:  AVANT investiční společnost, a.s. 

IČO:  275 90 241 

Sídlo:  Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 

Místo registrace:  Městský soud v Praze 

Číslo registrace:  B 11040 

Poznámka:  Obhospodařovatel je oprávněn přesáhnout rozhodný limit. 

Obhospodařovatel vykonává pro fond služby administrace ve smyslu § 38 

odst. 1 ZISIF. 

Statutární ředitel s účinností od 1. 5. 2020: 

Název:  Winstor investiční společnost a.s. 

IČO:  083 15 868 

Sídlo:  Růžová 948/14, 110 00, Praha 1 – Nové Město 

Místo registrace:  Městský soud v Praze 

Číslo registrace:  B 24543 

Poznámka:  Statutární ředitel je obhospodařovatelem Fondu a k 31. prosince 2020 není 

oprávněn přesáhnout rozhodný limit. Obhospodařovatel vykonává pro fond 

služby administrace ve smyslu § 38 odst. 1 ZISIF. 

Při výkonu funkce zastupuje:  

Pověřený zmocněnec:  Ing. MARTIN OLIVA, dat. nar. 27. července 1984 

  Tyršova 321, 332 03 Šťáhlavy 

 

Pověřený zmocněnec:  Ing. KAROLÍNA KLAPALOVÁ, dat. nar. 29. března 1986 

  Devonská 1223/9, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 

 

Správní rada: 

Člen správní rady:  MARTIN URMAN, dat. nar. 9. října 1969 

  Elišky Krásnohorské 10/2, Josefov, 110 00 Praha 1 

  Den vzniku členství: 26. června 2015 

 

 

Depozitářem Fondu je v účetním období společnost Československá obchodní banka, a.s., IČO: 000 01 350, 

sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

pod spisovou značkou B XXXVI 46. 



 

 

 

 

Tato účetní závěrka Fondu byla připravena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS), 

Mezinárodními účetními standardy (IAS) a jejich interpretacemi (SIC, IFRIC) (společně jako IFRS) ve znění 

přijatém Evropskou unií na základě nařízení Evropského Společenství č. 1606/2002, o uplatňování 

mezinárodních účetních standardů a vydanými Radou pro Mezinárodní účetní standardy (IASB), a v souladu 

s IAS 1. 

Účetní závěrka vychází z předpokladu pokračujícího podniku, který nebyl do data schválení účetní závěrky 

narušen, a je sestavena na bázi historického ocenění s výjimkou ocenění finančních nástrojů, jejichž pravidla 

oceňování jsou přiblížena dále.  

Tato účetní závěrka je nekonsolidovanou účetní závěrkou za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2020. 

Fond je investiční jednotkou ve smyslu mezinárodních účetních standardů (IFRS 10) a není tedy povinen 

sestavovat konsolidovanou účetní závěrku. Fond investice do majetkových účastí oceňuje jako finanční aktiva 

oceňované reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty. Žádná z majetkových účastí Fondu nebo jeho 

obhospodařovateli neposkytuje služby související s investiční činností Fondu. 

Fond naplňuje typické znaky investiční jednotky, jak je definuje IFRS 10.28, tedy: 

- Má více než jednu investici, 

- Má více než jednoho investora, 

- Má investory, kteří nejsou s Fondem ani Podfondem propojeni, 

- Má majetkové účasti ve formě podílu na základním kapitálu. 

Výše uvedené bylo splněno po dobu trvání celého účetního období. 

Jako srovnatelné údaje jsou ve výkazu o finanční pozici, výkazu o úplném výsledku, výkazu o peněžních tocích 

a výkazu čistých aktiv přiřaditelných držitelům vyplatitelných investičních akcií uvedeny údaje za minulé účetní 

období končící 31. prosince 2019. Individuální účetní výkazy jsou připraveny na akruální bázi, s výjimkou výkazu 

o peněžních tocích. Účetní závěrka je povinně auditovaná v souladu s § 118 odst. 3 ZISIF. 

Účetní závěrka je v souladu se všemi požadavky IFRS schválenými EU a poskytuje věrný a poctivý obraz finanční 

pozice Podfondu k 31. prosinci 2020, výsledku jeho hospodaření a peněžních toků za rok ke dni 31. prosince 

2020. Prezentované údaje v účetní závěrce jsou zaokrouhleny na tisíce Kč, není-li uvedeno jinak.  

Účetní období 2020 bylo významně ovlivněno náhlým rozšířením virového onemocnění COVID-19, které bylo 

označeno v průběhu měsíce března Světovou zdravotnickou organizací za globální pandemii. Vedení 

Podfondu pozorně sledovalo vývoj nákazy a související nařízení a doporučení vlády a státních orgánů a jednalo 

v jejich souladu tak, aby nedošlo k ohrožení provozu Podfondu. V důsledku možnosti práce z domova a použití 

internetových a telefonických prostředků, nedošlo k významějšímu omezení fungování Podfondu, který tak 

dokázal pružně reagovat na vládní restrikce a jakékoli změny v celkové situaci. S ohledem na vývoj situace na 

nemovitostním trhu v době zpracování výroční zprávy vedení Podfondu nepředpokládá, že by tato pandemie 

měla mít negativní vliv na hodnotu majetku Podfondu v roce 2021 a předpokládá se, že nebude ohroženo 

trvání podniku. 

Účetní závěrka tedy byla sestavena na základě předpokladu going concern, tedy ke dni schválení účetní závěrky 

neexistovaly žádné náznaky, že by Podfond nemohl v blízké době pokračovat ve své činnosti.  

  



 

 

 

 

S účinností od 1. ledna 2020 (a to i retrospektivně) vstoupilo v platnost následující: 

- úpravy IFRS 9, IAS 39 a IFRS 7 Reforma referenčních úrokových sazeb (Fáze 1), 

- úpravy IFRS 16 Úlevy na nájemném v souvislosti s pandemií COVID-19, 

- úpravy IFRS 3 Definice podniku, 

- úpravy IAS 1 a IAS 8 Definice pojmu významný, 

- změny odkazů na Koncepční rámec ve standardech IFRS. 

Pro použití v EU byly úpravy IFRS 9, IAS 39 a IFRS 7 v souladu s Reformou referenčních úrokových sazeb, kterou 

vydala Rada IASB v září 2019, přičemž úpravy byly schváleny v lednu 2020.  

Došlo k úpravě požadavků na zajišťovací účetnictví, aby ho bylo možno aplikovat na dotčená zajištění i během 

období nejistoty předtím, než dojde ke změně zajišťovaných položek nebo nástrojů probíhající reformou 

referenčních úrokových sazeb, které jsou stávajícími sazbami ovlivněny.  

Tyto úpravy nemají vliv na účetní závěrku Fondu, jelikož Fond neaplikuje zajišťovací účetnictví. 

V květnu 2020 byly vydány úpravy IFRS 16 Leasing v souvislosti s probíhající pandemií COVID-19 s ohledem 

na úlevy na nájemném. Těmito úlevami došlo k zjednodušení IFRS 16 a pomoc při účtování o úlevách na 

nájemném, které v roce 2020 vznikly kvůli pandemii COVID-19. Toto zjednodušení umožňuje nájemcům se 

rozhodnout, že nebudou posuzovat, zda došlo k modifikaci leasingu v souvislosti s úlevou od nájemného 

v důsledku pandemie. Jakékoli úlevy by v tomto případě byly dle rozhodnutí nájemníka zaúčtovány stejně jako 

by nedošlo k modifikaci leasingu.  

Tyto úpravy se týkají pouze úlev na nájemném, které byly poskytnuty v důsledku pandemie a při splnění 

předem stanovených podmínek (došlo ke změně protihodnoty leasingu, která je stejná nebo nižší než před 

změnou; pouze pro platby splatné před 30. červnem 2021; nedošlo k žádné podstatné změně dalších 

podmínek leasingu). 

Tyto úpravy nemají vliv na účetní závěrku Fondu, jelikož Fond nepřijal žádné úlevy na nájemném v účetním 

období. 

Cílem této úpravy bylo pomoci účetním jednotkám určit, zda nabyly podnik nebo skupinu aktiv pomocí úpravy 

přílohy, definici pojmů, aplikační příručky a ilustračních příkladů. Nově úprava vyjasňuje například, že aby 

integrovaný soubor aktivit a aktiv splnil definici podniku, musí alespoň zahrnovat vstupy a podstatný process, 

aby bylo možno významně přispívat ke schopnosti vytvářet výstupy. Přičemž samotné výstupy nejsou určující 

pro označení aktiv podnikem.  

Rovněž bylo například nahrazeno “schopnost vytvářet výstupy” za “schopnost přispívat k vytváření výstupů”, 

čímž vice upřesnila podmínky pro existence podniku. Rada IASB novelou rovněž navádí ke sledování, zda 

nabyté vstupy a podstatné procesy společně významně přispívají ke schopnosti vytvářet přístupy.  

Byly rovněž přidány nové pokyny a ilustrativní příklady, aby měly účetní jednotky vice příkladů a mohly lépe 

posoudit, zda byl nabyt podstatný proces.  



 

 

 

Tyto úpravy nemají vliv na účetní závěrku Fondu, jelikož Fond v účetním období neprovedl žádné podnikové 

kombinace. 

Rada IASB se rozhodla upravit standardy IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky a IAS 8 Účetní 

pravidla, změny v účetních odhadech a chyby, aby účetním jednotkám usnadnilo usuzovat o významnosti 

jednotlivých transakcí.  

Nově je pojem „významný“ definován jako: „Informace jsou významné, pokud lze důvodně očekávat, že by jejich 

opomenutí, chybné uvedení nebo zastření mohlo ovlivnit rozhodnutí primárních uživatelů účetní závěrky pro 

obecné účely přijímaná na základě této účetní závěrky, která poskytuje finanční informaceokonkrétní účetní 

jednotce.“ Nově se tedy v definici objevují i „zastření“, „by mohlo ovlivnit“ a „primární uživatelé“.   

Tyto úpravy nemají vliv na účetní závěrku Fondu v účetním období. 

V účetním období byla vydána novelizace IFRS, které odkazovaly na Koncepční rámec, který byl v roce 2018 

aktualizován. Došlo k úpravě standardů IFRS 2, IFRS 3, IFRS 6, IFRS 14, IAS 1, IAS 8, IAS 34, IAS 37, IAS 38 

a interpretací IFRIC 12, IFRIC 19, IFRIC 20, IFRIC 22 a SIC-32, aby odkazovaly na novelizovaný Koncepční rámec. 

V některých ustanoveních došlo ke specifikaci, na kterou verzi Koncepčního rámce odkazují, případně že 

definice v daném standardu nebyly aktualizovány.  

Fond tyto úpravy v účetním období přijal a jsou bez vlivu na účetní závěrku Fondu. 

Následující úpravy byly vydány radou IASB a schváleny Evropskou unií, ale dosud nejsou účinné. Tedy k datu 

schválení účetní závěrky Fond neaplikoval následující úpravy stávajících standardů. 

- Úpravy IFRS 4 – Prodloužení přechodné výjimky z uplatňování IFRS 9 

- Úpravy IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4, IFRS 16 – Reforma referenčních úrokových sazeb – Fáze 2 

Úpravy IFRS 4 – Prodloužení přechodné výjimky z uplatňování IFRS 9 

Úpravy tohoto standardu mění předchozí stanovené datum, které se uplatňuje na přechodné výjimky aplikace 

IFRS 9, která je uvedena v tomto standardu. Předchozí datum stanovovalo konec výjimky z aplikace na 1. ledna 

2021, ale bylo upraveno na 1. ledna 2023.  

Úpravy IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4, IFRS 16 – Reforma referenčních úrokových sazeb – Fáze 2 

Tyto úpravy umožňují reflektovat účinky přechodu z referenčních úrokových sazeb na alternativní referenční 

úrokové sazby. Změny se vztahují k modifikaci finančních aktiv, finančních závazků a závazků z leasingu, 

specifickým požadavkům zajišťovacího účetnictví a požadavkům na zveřejnění podle IFRS 7 a doprovázejí 

úpravy týkající se modifikací a zajišťovacího účetnictví.  

Vedení Fondu neočekává, že by přijetí výše uvedených úprav stávajících standardů mělo významný dopad na 

účetní závěrku v budoucích účetních obdobích.  

Následující standardy a úpravy nebyly dosud schváleny k použití v Evropské unii a nebyly tedy zatím použity 

pro účetní závěrku: 



 

 

 

- IFRS 17, úpravy IFRS 17 – Pojistné smlouvy, účinné od 1. ledna 2023, 

- Úpravy IFRS 3 – Odkaz na Koncepční rámec, účinné od 1. ledna 2022, 

- Úpravy IFRS 10, IAS 28 – Prodej nebo vklad aktiv mezi investorem a přidruženým nebo společným 

podnikem, datum účinnosti nestanoveno, 

- Úpravy IAS 1 – Klasifikace závazků jako krátkodobé nebo dlouhodobé, účinné od 1. ledna 2023, 

- Úpravy IAS 16 – Příjmy před zamýšleným použitím, účinné od 1. ledna 2022, 

- Úpravy IAS 37 – Nevýhodné smlouvy – Náklady na splnění smlouvy, účinné od 1. ledna 2022, 

- Roční zdokonalení IFRS – cyklus 2018-2020 – Úpravy IFRS 1 První přijetí Mezinárodních standardů 

účetního výkaznictví, IFRS 9 Finanční nástroje, IFRS 16 Leasingy a IAS 41 Zemědělství, účinné od 1. 

ledna 2022 

 

Účetní závěrka vychází z předpokladu, že Podfond bude schopen pokračovat ve své činnosti.  

V době schválení účetní závěrky neexistovaly skutečnosti, které by narušovaly předpoklad trvání účetní 

jednotky, proto se při přípravě této účetní závěrky uplatňoval předpoklad, že účetní jednotka bude schopna 

pokračovat ve své činnosti. 

Funkční měnou a měnou vykazování této účetní závěrky je česká koruna (Kč). Transakce, které jsou realizované 

v jiných měnách (cizí měny) než je funkční měna (Kč), jsou přepočteny do měny funkční měnovým kurzem 

platným k datu realizace transakce.  

Ke každému rozvahovému dni jsou peněžní aktiva a peněžní závazky vedené v cizích měnách přepočteny 

závěrkovým měnovým kurzem. Nepeněžní položky, které se oceňují na bázi historických cen a byly původně 

pořízeny v cizoměnové transakci, nejsou k rozvahovému dni již přeceňovány. Kurzové rozdíly vyplývající 

z vypořádání cizoměnových peněžních položek nebo z jejich přecenění k rozvahovému dni jsou uznány ve 

výsledku hospodaření příslušného období. 

Vzhledem k zaměření investiční politiky Podfondu, kdy je investováno především do nemovitostního portfolia 

na území České republiky, je rozlišováno na provozní segmenty „Bytové a nebytové domy“ a „Segment Ostatní“ 

nad rámec prezentace ve výkazu o úplném výsledku hospodaření. 

Investice do nemovitostí 

Za investice do nemovitostí jsou považovány nemovitosti (nemovitosti ve fázi výstavby nevyjímaje, pokud jsou 

považovány za budoucí investice do nemovitostí), které jsou držené za účelem dosažení příjmů z nájemného, 

případně za účelem zhodnocení vložených finančních prostředků. V Podfondu jsou drženy následující typy 

investičních nemovitostí: 

- Pozemek za účelem dlouhodobého kapitálového zhodnocení, 

- Pozemek držený za účelem zatím neurčeného použití v budoucnosti, 

- Budova vlastněná účetní jednotkou a pronajatá dále na základě jednoho nebo více operativních 

leasingů, 

- Budova, která je neobsazená, ale držená za účelem pronájmu na jeden nebo více operativních 

leasingů. 



 

 

 

Investice do nemovitosti je považována a vykazována jako aktivum v případě, že je při jejím pořízení 

vyhodnoceno, že je pravděpodobné, že Podfond získá s touto investicí budoucí ekonomické užitky a pokud 

náklady spojené s pořízením této investice jsou spolehlivě ocenitelné. 

Prvotní ocenění 

Investice do nemovitostí se prvotně oceňují na bázi pořizovacích nákladů včetně vedlejších nákladů na pořízení. 

Následné ocenění 

Při následném oceňování se investice do nemovitostí oceňují k rozvahovému dni na reálnou hodnotu v souladu 

s IAS 40. Rozdíl z přecenění je účtován do výsledku hospodaření toho období, ve kterém je rozpoznán. Ve 

Výkazu o úplném výsledku hospodaření je součástí položky Zisk (ztráta) z přecenění investičního majetku. 

Ocenění na reálnou hodnotu ke dni 31. prosince 2020 bylo provedeno na základě znaleckého posudku na 

roční bázi nezávislým, profesionálním odborníkem, znaleckým ústavem Grand Thorton Valuations a.s., kterému 

je ze strany Fondu poskytnuta veškerá potřebná součinnost, přičemž investice do nemovitostních společností 

Lofty Křižíkova s.r.o., Supreme Project I, s.r.o., Supreme Project II, s.r.o. a Supreme Franchise, s.r.o., byly oceněny 

na reálnou hodnotu metodou ekvivalence, jelikož se jedná o malé společnosti, které nevyvíjí významnou 

činnost.  

Znalecké ocenění společností Grand Thorton Valuations a.s. bylo, s výjimkou společnosti Green Energy Vision, 

s.r.o., provedeno pomocí porovnávacího přístupu s využitím metod přímého a nepřímého porovnání 

jednotkových cen. Tento přístup umožňuje do stanovení hodnoty promítnout cenový vývoj, a tedy aktuální 

situaci na trhu. Tento přístup je standardním a transparentním určením hodnoty nemovitostí. Hodnota je 

stanovena porovnáváním se souborem cen obdobných nemovitostí v daném čase a místě, očištěným 

o extrémní polohy spekulativních cen nebo cen, které z jiných důvodů zásadně vybočují ze souboru cen 

obdobných nemovitostí v daném místě a čase. Porovnávací nemovitosti mají srovnatelné parametry 

s oceňovanými nemovitostmi. 

Majetková účast v nemovitostní společnosti Green Energy Vision, s.r.o. byla oceněna rovněž znaleckým 

ústavem Grand Thorton Valuations a.s., a to za pomoci majetkových metod, konkrétně metodou čisté hodnoty 

aktiv, která hledá tržní hodnotu jednotlivých položek majetku a závazků pomocí sumarizace jednotlivých 

položek, a majetkovým oceněním účetní hodnoty vlastního kapitálu na principu historických cen. Princip 

historických cen vychází především z údajů, za kolik Kč byla převáděná aktiva skutečně pořízena a za kolik Kč 

budou převáděné závazky uhrazeny. Zejména u dlouhodobého majetku tento způsob ocenění vede ke značné 

odchylce od ekonomické reality. 

Finanční investice 

Za finanční investice, které jsou rovněž majetkem společnosti, se řadí rovněž majetkové účasti ve společnostech 

s rozhodujícím vlivem. Takové společnosti jsou ovládány Podfondem, přičemž Podfond v nich může určovat 

finanční a provozní politiku s cílem získat přínosy z činnosti společnosti. Tyto jsou považovány za dceřiné 

společnosti. 

Majetkovou účastí s rozhodujícím vlivem je investice v dceřiné společnosti, kdy Podfond přímo nebo nepřímo 

vlastní více než 50% hlasovacích práv nebo je schopen vykonávat nad společností kontrolu jiným způsobem.  

Majetkové účasti ve společnostech s rozhodujícím vlivem jsou k rozvahovému dni přeceněny reálnou 

hodnotou v souladu s IAS 39, přičemž rozdíl z přecenění je účtován do výsledku hospodaření v období jeho 

rozpoznání a uveden ve Výkazu o úplném výsledku hospodaření jako součást položky Zisk (ztráta) z přecenění 

investičního majetku.  



 

 

 

Pro stanovení hodnoty majetkové účasti ve společnostech s rozhodujícím vlivem bývá standardně použito 

kombinace následujících elementárních oceňovacích metod a přístupů: 

- Metoda výnosová 

- Metoda komparativní 

- Metoda majetková (tj. zjištění věcné hodnoty) 

- Metoda účetní hodnoty 

- Metoda likvidační 

- Aplikace metod (tj. porovnání několika oceňovacích metod). 

V závislosti na typu transakce je okamžikem uskutečnění účetního případu zejména den výplaty nebo převzetí 

oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popř. cenných papírů, den provedení platby, den zúčtování 

příkazů Podfondu, den připsání prostředků podle výpisu z účtu, den sjednání a den vypořádání obchodu 

s cennými papíry, devizami, opcemi, popř. jinými deriváty. 

Finanční aktiva se zachytí v okamžiku, kdy Podfond převezme kontrolu nad aktivem a je pravděpodobný 

budoucí prospěch z tohoto aktiva a odúčtuje se v případě, kdy Podfond ztratí kontrolu nad smluvními právy 

k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části (např. při zániku či vzdání se práv na výhody definované smlouvou).  

Finanční závazek se zachytí v okamžiku, kdy Podfondu vznikne povinnost vyplývající z tohoto závazku a je 

očekáván odliv ekonomického prospěchu. Finanční závazek se odúčtuje v případě, kdy je povinnost vyplývající 

ze smlouvy splněna, zrušena nebo kdy skončila její platnost. Rozdíl mezi hodnotou závazku v účetnictví, 

případně jeho části, která zanikla nebo byla převedena, a mezi částkou, která je za tento závazek uhrazena, se 

zaúčtuje do výnosů nebo nákladů. 

Podfond v účetním období neuzavřel smlouvy o komerčním operativním pronájmu nemovitostí.  

Rezerva je zachycena ve výkazu o finanční pozici, pokud Fondu důsledkem minulé události vznikne současný 

smluvní nebo mimosmluvní závazek, u něhož je pravděpodobné, že k jeho vypořádání bude nezbytný odtok 

prostředků představujících ekonomický prospěch, přičemž lze spolehlivě odhadnout výši závazku. 

Částka zachycená jako rezerva je nejlepším odhadem hodnoty výdajů, které budou nezbytné k vypořádání 

závazku vykázaného k rozvahovému dni, přičemž jsou uvažována všechna rizika a nejistoty s ním spojené. Je-

li ocenění rezervy založeno na odhadu budoucích peněžních toků nutných k vypořádání závazku, je účetní 

hodnota závazku stanovena jako současná hodnota těchto peněžních toků diskontovaná pomocí úrokové 

sazby před zdaněním, která odráží současné tržní ohodnocení časové hodnoty peněz a specifická rizika. 

Veškeré výpůjční náklady přímo přiřaditelné k akvizici, výstavbě nebo výrobě způsobilých aktiv, jsou 

kapitalizovány do pořizovací ceny aktiv. Ostatní výpůjční náklady jsou považovány za náklady příslušného 

účetního období.  

Z rozsahu finančních aktiv, jak je upravují pravidla IFRS, Podfond prezentuje hlavně kategorii „Úvěry 

a pohledávky“ zahrnující poskytnuté úvěry a zápůjčky, obchodní pohledávky a peněžní prostředky. 

Úvěry a zápůjčky, obchodní pohledávky 



 

 

 

Pohledávky jsou prvotně zachyceny v reálné hodnotě upravené o transakční náklady. Následně se oceňují 

v zůstatkové hodnotě s použitím metody efektivní úrokové míry. Úrokový výnos je zachycen ve výsledku 

hospodaření v souladu s metodou efektivní úrokové míry s výjimkou krátkodobých pohledávek, u nichž je 

případný úrokový výnos nevýznamný. Tyto pohledávky jsou poté oceňovány v nominální hodnotě. 

Metoda efektnivní úrokové míry je metoda výpočtu zůstatkové hodnoty finančního aktiva, resp. pasiva, 

a alokace úrokového výnosu, resp. nákladu za dané období. Efektivní úroková míra je úroková míra, která 

přesně diskontuje odhadované budoucí peněžní příjmy/výdaje (včetně všech přijatých nebo uhrazených 

poplatků, které tvoří nedílnou součást efektivní úrokové sazby, transakční náklady a další prémie nebo 

diskonty) po očekávanou dobu trvání finančního aktiva/pasiva nebo případně po kratší dobu. 

Podfond vykazuje opravnou položku k očekávaným úvěrovým ztrátám u investic do dluhových nástrojů, které 

jsou oceňovány v naběhlé hodnotě nebo do ostatního úplného výsledku, smluvních aktiv, jakož i úvěrových 

závazků a finančních záruk. Ztráty ze snížení hodnoty nejsou vykázány u investic do kapitálových nástrojů. Výše 

očekávané úvěrové ztráty je aktualizována ke každému datu účetní závěrky tak, aby odrážela změny 

v úvěrovém riziku od počátečního vykázání příslušného finančního nástroje. Očekávaná úvěrová ztráta z těchto 

finančních aktiv je odhadnuta na základě historických zkušeností, upravená o faktory, které jsou specifické pro 

tyto dlužníky, obecné ekonomické podmínky a posouzení současného stavu i prognózu podmínek k datu 

vykázání, včetně případné časové hodnoty peněz. 

Peníze a peněžní ekvivalenty 

Peníze a peněžní ekvivalenty zahrnují peníze v hotovosti, vklady na požádání a jiné krátkodobé vysoce likvidní 

investice s původní dobou splatnosti tři měsíce a méně.  

Z rozsahu finančních závazků, jak je upravují pravidla IFRS, Podfond prezentuje hlavně kategorii „Ostatní 

závazky“ zahrnující obchodní závazky, přijaté úvěry a zápůjčky. Tyto závazky jsou prvotně zachyceny v reálné 

hodnotě upravené o transakční náklady. Následně se oceňují v zůstatkové hodnotě s použitím metody 

efektivní úrokové míry. Úrokový náklad je zachycen ve výsledku hospodaření v souladu s metodou efektivní 

úrokové míry s výjimkou krátkodobých závazků, u nichž je případný úrokový náklad nevýznamný. Tyto 

zázvazky jsou poté oceňovány v nominální hodnotě. 

Finanční aktiva a finanční závazky mohou být vzájemně započteny, v takovém případě jsou vykázány ve Výkazu 

o finanční situaci v čisté částce, a to pouze v případě, že má Podfond v dané chvíli právně vymahatelný nárok 

zaúčtované částky započítat a má v úmyslu vypořádat příslušné aktivum a příslušný závazek v čisté výši nebo 

realizovat příslušné aktivum a zároveň vypořádat příslušný závazek. 

Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky jsou oceněny prvotně v nominální hodnotě a následně 

v amortizované hodnotě za použití metody efektivní úrokové míry upravené o snížení hodnoty. U pohledávky 

se splatností do jednoho roku je jejich zůstatková hodnota považována za srovnatelnou s reálnou hodnotou. 

Daň z příjmů se vypočte z výsledku hospodaření běžného účetního období připočením daňově neuznatelných 

nákladů a odečtením výnosů, které nepodléhají dani z příjmů, který je dále upraven o slevy na dani a případné 

zápočty a spočítán za použití daňové sazby platné k rozvahovému dni. Splatné daňové pohledávky a závazky 

jsou oceněny v částce, která bude získána či zaplacena finančnímu úřadu.  



 

 

 

Daň z příjmů odložená je vypočtena ze všech přechodných rozdílů mezi daňovým základem aktiv a pasiv 

a jejich účetní hodnotou k rozvahovému dni. Odložené daňové závazky se vykazují z titulu všech zdanitelných 

přechodných rozdílů. Odložené daňové pohledávky se vykazují z titulu všech daňově odčitatelných 

přechodných rozdílů a nevyužitých daňových ztrát v případě, že je pravděpodobné, že bude k dispozici 

dostatečný zdanitelný zisk k tomu, aby mohly být využity v následujících obdobích. V podmínkách Fondu 

vzniká odložená daň zejména z titulu změny ocenění investičního majetku. 

Podfond je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty. 

Výnosy z pronájmu jsou vykázány lineárně po dobu nájmu, ledaže by existovala jiná vhodnější metoda 

vzhledem k okolnostem. Smluvní pobídky, jako jsou jednorázové poplatky, nejsou aplikovány. Ostatní smluvní 

pobídky jako je rent-free nebo snížené nájemné po určité období, jsou aplikovány pro některé nájemníky 

v souladu s nájemními smlouvami a jsou uznány na lineární bázi.  

Peníze a peněžní ekvivalenty zahrnují peníze v hotovosti, vklady u bank splatné na požádání a jiné krátkodobé 

vysoce likvidní investice s původní dobou splatnosti tři měsíce a méně. Pokladní hotovost a vklady u bank 

splatné na požádání jsou oceňovány nominální hodnotou, což rovněž představuje jejich reálnou hodnotu.  

Výkaz peněžních toků v části peněžního toku z provozní činnosti byl sestaven za použití nepřímé metody, při 

níž je výsledek hospodaření před zdaněním upravován o dopady nepeněžních transakcí, časové rozlišení 

minulých nebo budoucích provozních peněžních příjmů a výdajů a o položky výnosů a nákladů souvisejících 

s peněžními toky z investičních činností nebo financování. 

Výkaz peněžních toků v části peněžního toku z investičních činností a financování byl sestaven za použití přímé 

metody, při níž jsou zveřejněny hlavní třídy hrubých peněžních příjmů a výdajů. 

Podfond definoval své spřízněné strany v souladu s IAS 24 Zveřejnění spřízněných stran následovně: 

Strana spřízněná s účetní jednotkou při splnění následujících podmínek: 

 

a) Strana 

a. Ovládá účetní jednotku (mateřský podnik), je ovládána účetní jednotkou (dceřiný podnik) 

nebo je pod společným ovládáním s účetní jednotkou (sesterský podnik), 

b. Má podíl v účetní jednotce, který jí poskytuje významný vliv, nebo 

c. Spoluovládá takovouto účetní jednotku. 

b) Strana je přidruženým podnikem účetní jednotky; 

c) Strana je společným podnikem, ve kterém je účetní jednotka spoluvlastníkem; 

d) Strana je členem klíčového managementu účetní jednotky nebo jejího mateřského podniku; 

e) Strana je blízkým členem rodiny jednotlivce, který patří pod písmeno a) nebo d); 

f) Strana je účetní jednotkou, která je ovládána, spoluovládána nebo má na ni podstatný vliv přímo nebo 

nepřímo jakýkoliv jednotlivec patřící pod písmeno d) nebo e) nebo podstatné hlasovací právo v dané 

straně má přímo nebo nepřímo takovýto jednotlivec.  



 

 

 

Transakce mezi spřízněnými stranami je převod zdrojů, služeb nebo závazků mezi spřízněnými stranami bez 

ohledu na to, zda je účtována cena. 

Podnikatelské aktivity Podfondu nejsou významně ovlivněny sezónními výkyvy. 

Při přípravě účetní závěrky používá vedení Podfondu odhady a stanovuje předpoklady, které mají vliv na 

uplatnění účetních postupů a na výši majetku, závazků, výnosů a nákladů vykázaných v účetní závěrce. Tyto 

odhady a předpoklady vychází z historických zkušeností a různých dalších faktorů, které jsou považovány za 

přiměřené k datu sestavení účetní závěrky, a používají se v situaci, kdy účetní hodnoty majetku a závazků 

nejsou zcela evidentní z jiných zdrojů nebo kdy existuje nejistota při uplatnění jednotlivých účetních postupů. 

Skutečné výsledky se mohou od odhadů lišit. 

Odhady a předpoklady jsou průběžně revidovány. Úpravy účetních odhadů jsou zohledněny v období, ve 

kterém jsou tyto odhady revidovány, pokud se revize týká pouze daného účetního období, nebo v období 

revize a budoucích obdobích, pokud revize ovlivňuje současné i budoucí období.  

Odhady a výchozí předpoklady použité v běžném účetním období ovlivňují především hodnotu vykázaných 

investic do nemovitostí, popřípadě pohledávek.  

U nástrojů, pro které neexistuje žádný aktivní trh, Podfond používá pro stanovení reálné hodnoty ocenění 

provedená nezávislým certifikovaným znalcem, která jsou obvykle založena na oceňovacích metodách 

a technikách, které jsou všeobecně uznávány jako standardy v rámci odvětví. 

Hierarchie reálných hodnot má následující úrovně: 

- Vstupy úrovně 1 jsou kótované ceny (neupravené) na aktivních trzích pro totožná aktiva nebo 

závazky, které má účetní jednotka k dispozici k datu ocenění; 

- Vstupy úrovně 2 jsou vstupy jiné než kótované ceny zahrnuté do úrovně 1, které jsou pro aktivum 

nebo závazek pozorovatelné buď přímo, nebo nepřímo; 

- Vstupy úrovně 3 jsou nepozorovatelné vstupy pro aktivum nebo závazek. 

Podfond vlastní pouze majetek oceňovaný na úrovni 3. Ocenění na úrovni 3 jsou přezkoumávána minimálně 

jednou ročně nezávislým znaleckým posudkem k 31. prosinci každého kalendářního roku (rozvahový den). 

Ocenění provedené nezávislým certifikovaným znalcem zahrnuje pro stanovení názoru na reálnou hodnotu 

nemovité věci tři obecně uznávané metody ocenění – nákladovou metodu, metodu tržního srovnání 

a výnosovou metodu. Při každém ocenění je zvažováno použití všech tří metod ocenění s ohledem na daný 

typ majetku a účel ocenění. S ohledem na typ nemovitých věcí a skutečnost, že se se srovnatelnými 

nemovitostmi na trhu běžně obchoduje, byla při stanovení reálné hodnoty aplikována srovnávací metoda, 

kterou považujeme pro tento typ aktiva za nejvíce vypovídající o reálné hodnotě.  

Metoda tržního srovnání určuje hodnotu nemovité věci prostřednictvím analýzy podobných nemovitých věcí 

nedávno prodaných nebo nabídnutých k prodeji. Analýza je založena na porovnání předmětné nemovité věci 

s obdobnými, jejichž ceny byly v nedávné době realizovány na trhu, jsou známé a ze získané informace je 

možno vyhodnotit jak hodnotu samotné stavby či souboru staveb, tak i hodnotu pozemku. Porovnávání musí 

být provedeno jak z pohledu stavební substance (obestavěný prostor, zastavěná plocha, užitková plocha, 

velikost pozemku atd.), tak i z pohledu ekonomického efektu nemovité věci. Srovnávací metoda dává 

nejpřesnější obraz o skutečně realizovatelných cenách. Pokud nejsou informace o již zrealizovaných prodejích 



 

 

 

dostupné, použijí se tržně nabízené nemovitosti, informace získané z jiných veřejně přístupných zdrojů, 

odborné odhady realitních a právních kanceláří apod. Takto získané informace o cenách nemovitých věcí se 

upraví koeficienty cenového porovnání vzhledem k oceňované nemovité věci. 

Podfond je investiční jednotkou v souladu s IFRS 10 a není tedy povinen sestavovat konsolidovanou účetní 

závěrku. Podfond investice do majetkových častí oceňuje jako finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou do 

zisku nebo ztráty. Žádná z majetkových účastí Podfondu nebo jeho obhospodařovateli neposkytuje služby 

související s investiční činností Podfondu.  

Podfond naplňuje typické znaky investiční jednotky v souladu s IFRS a naplňoval je po celé účetní období, tedy: 

- Má více než jednu investici, 

- Má více než jednoho investora, 

- Má investory, kteří nejsou s Podfondem propojeni, 

- Má majetkové účasti ve formě podílu na základním kapitálu. 

Podfond na základě práv a povinností spojených s držením investičních akcií klasifikoval investiční akcie jako 

finanční závazek a vykazuje je jako „Čistá aktiva připadající na držitele investičních akcií s právem na odkup“. 

Tato klasifikace byla učiněna především na základě práva na jejich odkup na žádost vlastníka na účet Podfondu, 

které je s akciemi spojeno dle Statutu. Investiční akcie se rovněž liší v alokaci fondového kapitálu na jednotlivé 

investiční třídy dle ZISIF. Jako závazek jsou vydávány následující druhy kusových akcií: 

- Výkonnostní investiční akcie, listinné cenné papíry na jméno 

- Prioritní investiční akcie, zaknihované cenné papíry na jméno 

V důsledku toho se ekonomické a účetní pojetí zobrazení investičních akcií liší od právního pojetí, jelikož 

z pohledu české legislativy se jedná o složku vlastního kapitálu, zatímco v účetní závěrce investiční akcie 

představují závazek. Na tuto klasifikaci je navázáno účetní zachycení případných dividend, které jsou finančním 

nákladem Podfondu.  

S ohledem na výše uvedené v bodě 12.4.2.23 Podfond neuvádí ve Výkazu o úplném výsledku hospodaření 

ukazatel zisku na akcii a v komentářích neuvádí související zveřejnění. Se zakladatelskými akciemi není 

obchodováno. S investičními akciemi je obchodováno, ale jsou klasifikovány jako finanční závazek a současně 

výsledek za období je vnímán jako přírůstek (úbytek) čistých aktiv přiřaditelných držitelům vyplatitelných 

investičních akcií. 

V účetním období došlo k reklasifikaci položky krátkodobých bankovních úvěrů do položky dlouhodobých 

bankovních úvěrů, jelikož lépe odpovídá charakteru tohoto závazku. 

 

 

K 31.12.2020 

v tis. Kč 

Budovy, haly a 

stavby 

Samostatné 

movité věci 

Pozemky Nedokončené 

investice 

Celkem 

Počátek období 902 021 633 52 649 116 955 419 

Přírůstky 0 0 0 0 0 



 

 

 

Přecenění 43 872 0 0 0 43 872 

Úbytky -8 489 0 -287 0 -8 776 

Konec období 937 405 633 52 361 116 990 515 

 

K 31.12.2019 

v tis. Kč 

Budovy, haly a 

stavby 

Samostatné 

movité věci 

Pozemky Nedokončené 

investice 

Celkem 

Počátek období 838 111 633 52 744 116 891 604 

Přírůstky 0 0 0 0 0 

Přecenění 73 802 0 0 0 73 802 

Úbytky -9 892 0 -95 0 -9 987 

Konec období 902 021 633 52 649 116 955 419 

 

V souvislosti s investicemi do nemovitostí uznal Podfond k 31. prosinci 2020 ve výsledku hospodaření nájemné 

a související služby ve výši 24 625 tis. Kč (2019: 32 278 tis. Kč), které jsou prezentovány jako součást tržeb ve 

Výkazu o úplném výsledku hospodaření. 

Podfond není nijak omezen na svých právech na výnosy plynoucí z nájmů investic do nemovitostí. Neexistují 

žádné smluvní závazky Podfondu na další investice do těchto nemovitostí.  

Výše přímých provozních nákladů na investice do nemovitostí: 

V tis. Kč K 31. 12. 2020 K 31. 12. 2019 

Náklady na opravy majetku 2 176 1 467 

Daň z nemovitostí 279 182 

Spotřeba energií 1 294 1 394 

Pojištění 92 81 

Celkem 3 841 3 124 

 

Vývoj hodnoty investic: 

V tis. Kč 

Nemovitosti 

k pronájmu Ostatní 

Nedokončené 

investice Celkem 

K 31. 12. 2020 989 766 633 116 990 515 

K 31. 12. 2019 954 670 633 116 955 419 

K 31. 12. 2018 890 855 633 116 891 604 

K 31. 12. 2017 804 340 633 1 125 806 098 

 

Lokalita 

Hierarchie reálné 

hodnoty Reálná hodnota (v tis. Kč) 

Praha – Březinova Úroveň 3 7 711 

Praha – Cimburkova Úroveň 3 10 472 

Praha – Elišky Krásnohorské Úroveň 3 16 505 

Praha – Bílkova Úroveň 3 86 

Praha – Grafická Úroveň 3 42 759 

Praha – Irkutská Úroveň 3 10 323 

Praha – K Zámku Úroveň 3 15 464 

Praha – Košická Úroveň 3 44 619 

Praha – Křižíkova 55 Úroveň 3 23 604 

Praha – Křižíkova 679 Úroveň 3 490 417 

České Budějovice – A. Trägera Úroveň 3 4 380 

České Budějovice – Lipenská 48 Úroveň 3 10 580 

České Budějovice – Lipenská 5 Úroveň 3 6 820 

České Budějovice – Lipenská 6 Úroveň 3 15 632 

Lipno nad Vltavou Úroveň 3 7 864 



 

 

 

Praha – Londýnská Úroveň 3 12 130 

Praha – Na Dědince Úroveň 3 45 031 

České Budějovice – Staroměstská Úroveň 3 5 839 

Praha – U Kněžské louky Úroveň 3 16 305 

Praha – Uruguayská Úroveň 3 17 344 

Praha – Wenzigova Úroveň 3 21 542 

Trutnov – Horní Staré Město Úroveň 3 48 

Hradec Králové – Velké Náměstí Úroveň 3 59 465 

Hradec Králové – Gočárova Úroveň 3 5 706 

Karlovy Vary – Koptova Úroveň 3 19 616 

Aš – Okružní Úroveň 3 3 502 

Mariánské Lázně – Hlavní třída Úroveň 3 11 501 

Mariánské Lázně – Pod Panoramou Úroveň 3 10 629 

Poděbrady – nám. T.G. Masaryka Úroveň 3 36 120 

Teplice – Kollárova Úroveň 3 17 752 

Celkem  989 766 

Pro investice do nemovitostí klasifikované do Úrovně 3 v rámci hierarchie reálné hodnoty jsou relevantní 

následující informace: 

Významný nepozorovatelný vstup (vstupy): 

- Míra kapitalizace, při zohlednění kapitalizace potenciálního příjmu z pronájmu, charakteru 

nemovitosti a převládajících tržních podmínek. 

Citlivost: mírné zvýšení použité míry kapitalizace by vedlo k významnému poklesu reálné hodnoty 

a naopak. 

- Roční tržní nájemné, při zohlednění rzdílů v lokalitě a individuálních faktorů, jako např. fasáda 

a velikost, mezi srovnatelnými objekty a příslušnou nemovitostí. 

Citlivost: významný nárůst použitého nájemného by vedl k významnému nárůstu reálné hodnoty 

a naopak. 

- Porovnání vzorku nemovitých věcí a stanovení střední hodnoty jako základu pro hodnocení. 

Citlivost: šíře porovnávaného vzorku a variační koeficient. 

 

Pro jednotlivé investice do nemovitostí byly použity tyto vstupy pro stanovení reálné hodnoty (dle lokality): 

Lokalita Technika ocenění Významný neporovnatelný vstup 

Praha – Březinova Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 97 836,07 

Praha – Cimburkova Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 113 784,65 

Praha – Elišky Krásnohorské Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 206 773,72 

Praha – Bílkova Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 91 444,12 

Praha – Grafická Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 31 377,50 – 96 747,29 

Praha – Irkutská Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 25 731,69 – 97 602,97 

Praha – K Zámku Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 79 883,32 – 90 335,35 

Praha – Košická Komparativní metoda Jednotková cena za m2:  48 198,66 – 108 000,70 

Praha – Křižíkova 55 Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 42 035,85 – 115 598,59 

Praha – Křižíkova 679 Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 45 299,83 – 175 961,16 

České Budějovice – A. Trägera Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 46 029,15 

České Budějovice – Lipenská 48 Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 49 448,70 – 53 111,56 

České Budějovice – Lipenská 5 Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 40 749,59 – 54 485,41 

České Budějovice – Lipenská 6 Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 40 749,39 – 53 111,56 

Lipno nad Vltavou Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 44 683,44 

Praha – Londýnská Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 130 707,43 

Praha – Na Dědince Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 38 309,41 – 95 773,53 

České Budějovice – 

Staroměstská 
Komparativní metoda Jednotková cena za m2:  1 578,16 – 1 775,43 

Praha – U Kněžské louky Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 23 045,19 – 93 887,79 



 

 

 

Praha – Uruguayská Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 135 871,72 

Praha – Wenzigova Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 39 616,77 – 110 509,94 

Trutnov – Horní Staré Město Komparativní metoda Jednotková cena za m2:  465,98 

Hradec Králové – Velké 

Náměstí 
Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 3 023,70 – 54 488,00 

Hradec Králové – Gočárova Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 19 762,70 

Karlovy Vary – Koptova Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 4 662,46 – 27 544,07 

Aš – Okružní Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 3 586,68 – 8 092,45 

Mariánské Lázně – Hlavní třída Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 3 023,64 – 18 945,09 

Mariánské Lázně – Pod 

Panoramou 
Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 20 278,89 

Poděbrady – nám. T.G. 

Masaryka 
Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 20 089,14 – 213 495,53 

Teplice – Kollárova Komparativní metoda Jednotková cena za m2:  5 482,63 – 24 864,53 

 

 

Majetkové účasti ve společnostech Hierarchie reálné hodnoty 

Reálná hodnota (v tis. 

Kč) 

Lofty Křižíkova s.r.o., IČ 287 42 541 Úroveň 3 198 

Na Dubovci 6 s.r.o., IČ 066 76 383 Úroveň 3 15 779 

Green Energy Vision s.r.o., IČ 274 53 626 Úroveň 3 3 

Supreme Project I, s.r.o., IČ 070 67 097 Úroveň 3 0 

Supreme Project II, s.r.o., IČ 070 67 186 Úroveň 3 0 

Supreme Franchise s.r.o., IČ 071 17 795 Úroveň 3 0 

Celkem majetkové účasti  15 980 

 

 

V tis. Kč 31.12.2020 31.12.2019 

Pohledávky z obchodního styku 19 520 12 790 

Poskytnuté zálohy 5 951 10 008 

Dohadné účty aktivní 0 959 

Náklady příštích období 139 0 

Ostatní pohledávky 13 063 69 507 

Stát a podobné pohledávky 921 1 006 

Opravné položky k pohledávkám 

z obchodního styku 
-7 554 -9 015 

Opravné položky k ostatním pohledávkám -1 375 -1 375 

Obchodní a jiné pohledávky celkem 30 663 83 880 

 

Položka ostatních pohledávek je složena z pohledávky za Fondem z titulu uhrazených záloh na daň z příjmů 

ve výši 615 tis. Kč (2019: 615 tis. Kč), pohledávky za spojenými osobami z obchodních vztahů ve výši 1 875 tis. 

Kč (2019: 1 938 tis. Kč), pohledávkami za spojenými osobami vyplývající z fúze se společností Prague Properties 

s.r.o. ve výši 7 551 tis. Kč (2019: 7 551 tis. Kč), pohledávkou za bývalým zaměstnancem Podfondu Eliškou 

Colding ve výši 1 376 tis. Kč (2019: 1 376 tis. Kč), ostatními pohledávkami ve výši 325 tis. Kč (2019: 281 tis. Kč) 

a z pohledávek vyplývajících z fúze se společností Prague Properties s.r.o. ve výši 1 321 tis. Kč (2019: 57 746 tis. 

Kč). Materiální meziroční změna v poslední položce je způsobena vyrovnáním vzájemných pohledávek 

a závazků plynoucích z této fúze mezi jediným akcionářem Martinem Urmanem a Podfondem.  

  



 

 

 

 

OPRAVNÉ POLOŽKY 

V tis. Kč K 1. 1. 2020 Tvorba Rozpuštění K 31. 12. 2020 

OP k pohledávkám z obchodního 

styku 
9 015 0 - 1 461 7 554 

OP k ostatním pohledávkám 1 375 0 0 1 375 

OP celkem 10 390 0 - 1 461 8 930 

 

Po splatnosti 

v tis. Kč 

Do 

splatnosti Do 3 měs. 

Od 3 měs 

do 1 roku 

Od 1 roku do 5 

let Nad 5 let Celkem 

Pohledávky 4 897 5 113 2 018 12 329 1 633 26 019 

Závazky 530 84 153 6 226 0 6 992 

 

 

V tis. Kč 31.12.2020 31.12.2019 

Supreme Project I, s.r.o. 8 445 8 868 

Prague Property Project I 265 265 

Prague Property Project IV 74 74 

Martin Urman 0 500 

Celkem poskytnuté půjčky 8 785 9 707 

 

 

V tis. Kč 31.12.2020 31.12.2019 

Běžné účty u bank 17 759 13 330 

Peníze a peněžní ekvivalenty 

celkem 

17 759 13 330 

 

 

V tis. Kč 31.12.2020 31.12.2019 

Závazky z obchodního styku 7 384 7 887 

Přijaté zálohy a kauce 2 996 5 092 

Dohadné účty pasivní 4 596 3 955 

Stát a podobné závazky 201 109 

Odložený daňový závazek 27 533 24 728 

Jiné závazky ve skupině 3 217 8 228 

Jiné závazky 834 834 

Obchodní a jiné závazky celkem 46 761 50 832 

 

 

V tis. Kč 31.12.2020 31.12.2019 

Dlouhodobé bankovní úvěry 189 000 198 804 

Dlouhodobé bankovní úvěry 

celkem 

189 000 198 804 

V předchozích obdobích měl Podfond uzavřen úvěrové smlouvy s bankovním ústavem Moneta Money Bank 

a.s., reg. č. 70417002261 na částku 65 000 tis. Kč a reg. č. 70417001976 na částku 170 000 tis. Kč, přičemž tyto 

úvěry byly v roce 2020 splaceny. 



 

 

 

Podfond v účetním období uzavřel úvěrovou smlouvu se společností Sberbank CZ, a.s., reg. č. 70417002261 

na úvěr, který si sjednal spolu se společností Boutique Suites, s.r.o. na částku 189 000 tis. Kč s úrokovou sazbou 

ve výši součtu referenční sazby PRIBOR + 1,50 % p.a. splatnou ke dni 20.11.2030. 

 

K Podfondu jsou Fondem vydány následující třídy investičních akcií: 

- Prioritní investiční akcie (dále jako “PIA“), zaknihované cenné papíry, na jméno, v Kč 

- Prémiové investiční akcie (dále jako “PRIA“), zaknihované cenné papíry, na jméno, v Kč 

- Výkonnostní investiční akcie (dále jako “VIA“), listinné cenné papíry, na jméno, v Kč 

Aktuální hodnota investičních akcií je stanovována dvanáctkrát ročně z kapitálu Podfondu zjištěného pro 

příslušné období vždy zpětně k poslednímu dni kalendářního měsíce s platností pro předchozí období. 

Investiční akcie Podfondu jsou tedy vydávány za aktuální hodnotu vyhlášenou vždy zpětně pro období, v němž 

se nachází tzv. rozhodný den, tj. den připsání finančních prostředků poukázaných upisovatelem na účet 

Podfondu zřízený pro tento účel Depozitářem.   

Investiční akcie PIA jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. a byly 

plně splaceny. Investiční akcie PRIA mohou být přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. 

Investiční akcie VIA nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. 

Investoři mají veškerá práva spojená s akciemi Podfondu, které jim uděluje ZOK, s výjimkou hlasovacího práva 

k investičním akciím, není-li ve stanovách Fondu, statutu Fondu nebo ZISIF uvedeno jinak.  

S investičními akciemi vydanými k Podfondu je spojeno právo týkající se podílu na zisku z hospodaření 

Podfondu a na likvidačním zůstatku při zániku Podfondu s likvidací. S investiční akcií není spojeno hlasovací 

právo s výjimkou případů, kdy stanoví stanovy Fondu, nebo v případech, kdy tak určuje ZISIF nebo ZOK. 

S investiční akcií je spojeno právo na její odkoupení na žádost jejího vlastníka na účet Podfondu. Investiční 

akcie odkoupením zanikají. 

Investiční akcie mohou být odkoupeny v následujících lhůtách: 

a) 4 měsíců ode dne, kdy investor předložil žádost o odkoupení investičních akcií, pokud žádá 

o odkoupení investičních akcií v aktuální hodnotě maximálně 10.000.000 Kč; 

b) 6 měsíců ode dne, kdy investor předložil žádost o odkoupení investičních akcií, pokud žádá 

o odkoupení investičních akcií v aktuální hodnotě vyšší než 10.000.000 Kč, maximálně však v hodnotě 

30.000.000 Kč; 

c) 12 měsíců ode dne, kdy investor předložil žádost o odkoupení investičních akcií, pokud žádá 

o odkoupení investičních akcií v aktuální hodnotě vyšší než 30.000.000 Kč. 

Cílem Fondu je poskytnout investorům do PIA a PRIA v rámci rozhodného období za určitých podmínek 

zvýhodněné postavení oproti investorům do VIA při výpočtu aktuální hodnoty investičních akcií tak, aby bylo 

dostaženo tohoto stavu: 

a) v případě růstu hodnoty portfolia Podfondu je veškerý výnos alokován následovně: 

a. přednostně do růstu hodnoty PIA a PRIA, a to proporcionálně tak, aby oba druhy investičních 

akcií zaznamenaly totožný procentní nárůst hodnoty až do výše výnosu odpovídající 5,7 % p.a.; 

b. poté do růstu hodnoty VIA tak, aby zaznamenaly procentní nárůst hodnoty, a to až do výše 

výnosu odpovídajícího 5,7 % p.a.; 



 

 

 

c. poté do růstu hodnoty PIA, PRIA a VIA a to proporcionálně tak, aby všechny tři druhy 

investičních akcií zaznamenaly totožný procentní nárůst hodnoty, a to až do výše výnosu 

odpovídajícího 6,3 % p.a.; 

d. poté do růstu hodnoty PRIA a VIA, a to proporcionálně tak, aby oba druhy investičních akcií 

zaznamenaly totožný procentní nárůst hodnoty až do výše výnosu odpovídajícího 7,8 % p.a.; 

e. výlučně do růstu hodnoty VIA; 

b) v případě poklesu hodnoty portfolia Podfondu nesou ztrátu přednostně a proporcionálně investoři do 

VIA a PRIA, teprve následně nesou ztrátu rovněž investoři do PIA; 

c) v případě, že v příslušném rozhodném období nelze dosáhnout růstu hodnoty PIA ve výši odpovídající 

alespoň 5,7 % p.a. platí, že částka potřebná k dosažení tohoto výnosu bude ve prospěch hodnoty PIA 

redistribuována na vrub hodnoty VIA; 

d) v případě, ž v příslušném rozhodném období po aplikaci pravidel distribuce dle písm. a. až c. hodnota 

PIA nedosahuje takové výše, jaká by odpovídala dlouhodobému zhodnocení PIA (od data účinnosti 

zavedení tohoto dlouhodobého cílového minimálního zhodnocení do posledního dne rozhodného 

období) ve výši odpovídající alespoň 5,7 % p.a. platí, že částka potřebná k dosažení tohoto stavu bude 

ve prospěch hodnoty PIA redistribuována na vrub hodnoty VIA. 

Hodnota PIA v celých Kč 2020 2019 

Počet CP na začátku období 3 245 2 800 

Emise 0 445 

Odkupy 0 0 

Počet CP na konci období 3 245 3 245 

Hodnota PIA 12 480 11 784 

 

Hodnota PRIA v celých Kč 2020 2019 

Počet CP na začátku období 30 788 30 788 

Emise 0 0 

Odkupy 1 666 0 

Počet CP na konci období 29 122 30 788 

Hodnota PRIA 12 693 12 362 

 

Hodnota VIA v celých Kč 2020 2019 

Počet CP na začátku období 9 987 9 987 

Emise 0 9 

Odkupy 0 0 

Počet CP na konci období 9 987 9 987 

Hodnota VIA 41 818 38 068 

 

 

V tis. Kč 31.12.2020 31.12.2019 

Tržby z nájmu bytových a 

nebytových prostor a za spojené 

služby 

24 625 32 278 

Ostatní výnosy 67 116 

Úrokové výnosy 297 297 

Tržby celkem 24 989 32 691 

Všechny výnosy jsou realizovány na území České republiky a nejsou nijak ovlivněny vývojem měnového rizika. 

  



 

 

 

 

V tis. Kč 31.12.2020 31.12.2019 

Tržby z prodeje nemovitostí 20 045 10 289 

Zůstatková cena prodané 

nemovitosti 
17 308 9 987 

Tržby celkem 2 737 302 

 

 

V tis. Kč 31.12.2020 31.12.2019 

Odměny členům dozorčí rady 48 0 

Sociální a zdravotní pojištění 16 0 

Osobní náklady celkem 64 0 

 

V tis. Kč 31.12.2020 31.12.2019 

Obhospodařování a administrace 1 607 1 657 

Depozitář 540 379 

Audit 170 119 

Opravy majetku 2 176 1 467 

Emise akcií a správa CP 0 50 

Spotřeba materiálu 9 132 

Spotřeba energií 2 924 1 393 

Správa nemovitostí 3 379 4 271 

Ostatní náklady 363 72 

Správní náklady celkem 11 168 9 540 

 

 

V tis. Kč 31.12.2020 31.12.2019 

Úrokové náklady z bank.úvěru 6 838 9 975 

Úrokové náklady z dluhopisů 1 810 2 172 

Ostatní finanční náklady 130 56 

Finanční náklady celkem 8 778 12 203 

 

 

Úpravy hodnot v tis. Kč 31.12.2020 31.12.2019 

Odpis pohledávek 7 331 0 

Úpravy hodnot celkem 7 331 0 

 

Ostatní provozní náklady 

Ostatní provozní náklady jsou tvořeny smluvními pokutami a penálem ve výši 12 tis. Kč (2019: 0 tis. Kč), 

ostatními pokutami a penálem ve výši 3 tis. Kč (2019: 14 tis. Kč), ostatními daněmi a poplatky ve výši 841 tis. 

Kč (2019: 624 tis. Kč) a ostatními provozními náklady ve výši 107 tis. Kč (2019: 92 tis. Kč). 

 

Daň z příjmů se vypočítá ze základu daně upraveného o nedaňové náklady a nezdanitelné výnosy za použití 

sazby 5 %. 

V tis. Kč 31.12.2020 31.12.2019 

Splatná daň 154 167 



 

 

 

Odložená daň 185 189 

Daň z příjmů celkem 339 356 

 

Odložená daň z příjmů se vypočítá z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv 

a pasiv, případně dalších dočasných rozdílů (daňová ztráta), s použitím očekávané daňové sazby platné pro 

období, ve kterém budou odložený daňový závazek nebo pohledávka uplatněny. 

K 31.12.2020 v tis. Kč Účetní hodnota Daňová hodnota Přechodný rozdíl 

Odložený daň. 

závazek 

Investice do nemovitostí 990 399 439 736 550 663 27 533 

- Vliv přecenění    2 805 

- odložený daň. náklad    185 

K 31.12.2019 v tis. Kč Účetní hodnota Daňová hodnota Přechodný rozdíl 

Odložený daň. 

závazek 

Investice do nemovitostí 955 303 460 743 494 560 24 728 

- Vliv přecenění    3 690 

- odložený daň. náklad    189 

 

 

K 31.12.2019 v tis. Kč Objem emise Jm.hodnota Hodnota emise Splatnost 

Dluhopis (Prague 

Properties) 
3 100 000 1 3 100 000 31.12.2027 

Dluhopis (Rodus) 10 000 000 1 10 000 000 31.12.2027 

Dluhopis (ACD Palace) 5 000 000 1 5 000 000 31.12.2027 

Dluhopisy celkem   18 100 000  

 

Dluhopisy byly emitovány právními předchůdci fondu, společnostmi Prague Properties s.r.o., Rodus s.r.o. a ACD 

Palace s.r.o. a do závazků Podfondu přešly v rámci fúze s rozhodným dnem 1. 7. 2017. Podfond se rozhodl 

v účetním období zrušit všechny své dluhopisy, které nabyl a držel ve svém vlastnictví. K rozvahovému dni tedy 

Podfond již neevidoval žádné dluhopisy. 

 

Osoby ovládající Podfond 

Jediný akcionář: Martin Urman, dat. nar. 9. října 1969, Elišky Krásnohorské 10/2, Josefov, 110 00 Praha 1 

Pohledávky za jediným akcionářem: 

Podfond neeviduje žádné pohledávky. 

Závazky za jediným akcionářem: 

Podfond neeviduje žádné závazky. 

Osoby ovládané Podfondem 

Spřízněná osoba IČO Místo podnikání Výše vlastnického podílu 

Green Energy Vision s.r.o. 274 53 626 Česká republika 100 % 

Lofty Křižíkova s.r.o. 287 42 541 Česká republika 100 % 

Na Dubovci 6 s.r.o. 066 76 383 Česká republika 100 % 

Supreme Project I, s.r.o. 070 67 097 Česká republika 100 % 

Supreme Project II, s.r.o. 070 67 186 Slovenská republika 100 % 

Supreme Franchise s.r.o. 071 17 795 Česká republika 100 % 

 



 

 

 

Transakce se spojenými osobami v účetním období 

Spojenými osobami jsou rovněž osoby spojené s Fondem. Všechny transakce se spojenými osobami splňují 

požadavky dané legislativou, kdy transakce mezi spojenými osobami se uskutečňují za stejných podmínek, 

jako by se uskutečňovaly se třetí stranou. Nesplacené či jinak nevyrovnané závazky ke konci účetního období 

se nezajišťují, očekává se jejich vypořádání formou peněžní platby nebo zápočtu. Podfond nesnížil hodnotu 

žádné z níže uvedených pohledávek vedených za spojenou osobou.  

K 31. prosinci 2020 Podfond evidoval následující transakce se spřízněnými osobami. 

V tis. Kč Pohledávky Závazky Náklady Výnosy Typ transakce 

Boutique Suites, s.r.o. 5 013 1 592 - 12 436 

P – obchodní 

Z – obchodní 

V - obchodní 

Boutique Lofts, s.r.o. - - - 8 805 V - obchodní 

Capital Trust s.r.o. 26 75 872 224 

P – obchodní 

Z – obchodní 

N – obchodní 

V - obchodní 

FQI Capital, a.s. 2 153 - - - P – obchodní 

Libuše Urmanová 6 580 - - - P – finanční 

Prague Property Project I, s.r.o. 265 - - - P – finanční 

Prague Property Project IV 74 - - - P – finanční 

Prague Properties s.r.o. 373 - - - P – obchodní 

Supreme Project I, s.r.o. 8 445 - - - P – finanční 

Prague Property Portfolio - 1 550 - - Z - finanční 

 

 

Podfond nemá žádné kmenové zaměstnance, kterým by vyplatil odměny. Osobní náklady uvedené ve Výkazu 

o úplném výsledku, náleží za odměny za výkon práce na dohodu o provedení práce pro členy dozorčí rady, jak 

je uvedeno v části 12.5.1.13 této výroční zprávy, přičemž polovina ze zmíněné částky patří jako odměny členům 

dozorčí rady za minulé období, které nebyly vyplaceny. Platby statutárnímu orgánu za obhospodařování 

a administraci jsou uvedeny samostatně v části 12.5.1.14 této výroční zprávy. Žádné odměny či jiné výhody 

nebyly členům statutárního orgánu v účetním období vyplaceny. 

 

Podfond je vystaven vlivu rizika spojeného s investicemi do nemovitostí, tržního, úvěrového, likvidního rizika, 

ale i dalších rizik v důsledku své investiční strategie stanovené ve statutu. 

Investičním cílem Podfondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených investory Podfondu, a to zejména 

ve formě přímých či nepřímých investic do nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor, včetně 

výstavby nových a rekonstrukce stávajících nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor, účastí 

v nemovitostních a jiných společnostech, družstvech, cenných papírů, pohledávek, poskytování úvěrů 

a zápůjček a jiných doplňkových aktiv s předpokládaným nadstandardním výnosem a rizikem v rámci Evropské 

unie.  

Podfond své investice koncentruje do investic v oblasti nemovitostního trhu, poskytování úvěrů a zápůjček, 

většinou zajištěných nemovitostmi, a pouze doplňkově bez koncentrace na určité hospodářské odvětví.  

Z hlediska zeměpisné oblasti jsou k rozvahovému dni investice směřovány v rámci České republiky, v souladu 

se statutem Podfondu ale mohou být směřovány do prostoru Evropské unie. 



 

 

 

 

U investic do nemovitostí existuje riziko spojené s investicemi do nemovitostí, ke kterým se vážou zástavní 

nebo jiná práva třetích osob, riziko nedostatečné infrastruktury potřebné k využívání nemovitosti a riziko 

vyplývající z oceňování nemovitostí. S ohledem na povahu rozhodné části majetku Podfondu, probíhá jeho 

oceňování v souladu se statutem jednou za rok, obvykle k rozvahovému dni. V případě náhlé změny okolností 

ovlivňujících cenu nemovitostí v majetku Podfondu by tak mohla nastat situace, kdy aktuální hodnota akcie 

Podfondu stanovená na základě posledního provedeného ocenění, nekoresponduje s reálnou hodnotou 

nemovitostí v majetku Podfondu. Dojde-li k takovéto náhlé změně okolností, provede Administrátor na žádost 

akcionářů ocenění reflektující aktuální okolnosti ovlivňující cenu majetku Podfondu, pro eliminaci rizika. 

 

Tržní riziko vyplývá z vlivu změn vývoje nemovitostního trhu na ceny a hodnoty projektů v majetku Podfondu. 

Tržní riziko je omezeno pečlivým oceněním a nákupem nemovitostí obvykle za cenu nižší než tržní, časováním 

nákupů v souladu s hospodářským cyklem, makroekonomickou situací a indexy realitního trhu, ideálně v době, 

kdy ceny nemovitostí poklesnou.  

Nejvýznamnější tržní rizika jsou riziko ceny nemovitostí a úrokové riziko úvěrů a pohledávek. Obě rizika jsou 

v účetním období považována za nízká. 

 

Úvěrové riziko spočívá v nedodržení závazku protistranou obchodu (např. dlužníkem, finanční institucí, 

dodavatelem služby) nebo emitentem investičního nástroje. Podfond řídí komplexní analýzou a selekcí 

protistran obchodu a emitentů. Výsledkem této činnosti je maximalizace výnosů ve vztahu k podstupovanému 

úvěrovému riziku. 

Úvěrové riziko je vzhledem k objemu poskytnutách úvěrů a pohledávek v aktivech fondu v účetním období 

považováno za nízké.  

Po splatnosti v tis. Kč Do 3 měs. 

Od 3 měs do 1 

roku 

Od 1 roku do 5 

let Nad 5 let Celkem 

Pohledávky 5 113 2 018 12 329 1 633 21 122 

Závazky 84 153 6 226 0 6 426 

 

 

Riziko nedostatečné likvidity aktiv spočívající v tom, že není zaručeno včasné a přiměřené zpeněžení 

dostatečného množství aktiv určených k prodeji (např. bytových jednotek v residenčních projektech), nebo 

včasné a přiměřené obsazení aktiv určených k pronájmu (např. nebytových prostor u neresidenčních projektů) 

dostatečným množstvím nájemců. Riziko je snižováno diverzifikací portfolia a využitím služeb renomovaných 

realitních kanceláří.  

Likvidní riziko je v účetním období považováno za nízké. 

Aktiva v tis. Kč Do 3 měs. 

Od 3 měs 

do 1 roku 

Od 1 roku 

do 5 let Nad 5 let 

Bez 

specifikace Celkem 

Investice do nemovitostí - - - - 990 515 990 515 

Finanční investice - - - - 15 980 15 980 

Obchodní a ostatní 

pohledávky 
19 495 10 247 - - - 29 742 

Daňové pohledávky 921 - - - - 921 

Poskytnuté půjčky - 8 785 - - - 8 785 

Peníze a peněžní ekvivalenty 17 759 - - - - 17 759 



 

 

 

Celkem 38 175 19 032 0 0 1 006 495 1 063 702 

 

Pasiva v tis. Kč Do 3 měs. 

Od 3 měs 

do 1 roku 

Od 1 roku 

do 5 let Nad 5 let 

Bez 

specifikace Celkem 

Obchodní a ostatní závazky 14 976 4 051 - - - 19 027 

Přijaté úvěry - - - 189 000 - 189 000 

Odložený daňový závazek - - - - 27 533 27 533 

Daňové závazky 360 - - - - 360 

Vlastní kapitál a Čistá 

aktiva přiřaditelná 

k investičním akciím 

- - - - 827 781 827 781 

Celkem 15 336 4 051 - 189 000 855 314 1 063 702 

       

Gap 22 839 14 981 - - 189 000 151 181 - 

Kumulace 22 839 37 820 37 820 - 151 180 - - 

 

 

S ohledem na možnost Podfondu přijímat úvěry do souhrnné výše představující čtyřnásobek majetku 

Podfondu, dochází v odpovídajícím rozsahu také ke zvýšení nepříznivého ekonomického dopadu na majetek 

Podfondu v případě chybného investičního rozhodnutí, resp. v důsledku jiného důvodu vedoucího ke snížení 

hodnoty majetku Podfondu. Vzhledem k této možné úvěrové angažovanosti Podfondu existuje rovněž 

odpovídající riziko jeho insolvence. Toto riziko je eliminováno volbou parametrů přijatých úvěrů tak, aby úvěr 

pokryl očekávanou dobu držení nemovitosti či délku výstavby (jde o parametry jako doba splatnosti úvěru, 

úroková sazba, typ úročení). 

Riziko spojené s využitím cizího kapitálu je v účetním období považováno za nízké. 

 

Mezi další rizika, která jsou rovněž upravena Statutem Podfondu, se řadí např. rizika spojená se stavebními 

vadami, riziko spojené s financováním výstavby nemovitosti apod. Tato rizika jsou upravena ve Statutu 

Podfondu a v jeho vnitřních předpisech a rovněž jsou před pořízením investic kontrolovány ze strany 

Depozitáře na základě smlouvy o výkonu činnosti depozitáře. 

 

Typ expozice Typ rizika Protistrana Hodnota Koncentrace 

Běžné účty Úvěrové, úrokové Sberbank 16 776 1.58 % 

Běžné účty Úvěrové, úrokové ČSOB 210 0.02 % 

Běžné účty Úvěrové, úrokové Moneta 774 0.07 % 

Běžné účty Úvěrové, úrokové Celkem 17 759 1.67 % 

Nemovitosti Tržní, likvidní  990 515 93.12 % 

Podíly Tržní  15 980 1.5 % 

Úvěry Úvěrové, úrokové  8 785 0.83 % 

Pohledávky Úvěrové, úrokové  19 356 1.82 % 

Pohledávky Úvěrové, úrokové Stát 921 0.09 % 

Pohledávky Úvěrové, úrokové  10 386 0.98 % 

Pohledávky Úvěrové, úrokové Celkem 30 663 2.88 % 

Celkem   1 063 702 100.00 % 

 



 

 

 

 

Podfond vykazuje segmenty v souladu se svou investiční činností na dva segmenty – „Bytové a nebytové 

domy“, který obsahuje pronájem bytových a nebytových prostor, „Segment Ostatní“, který obsahuje finanční 

aktiva v reálné hodnotě vykázané do ostatního úplného výsledku hospodaření a poskytnuté půjčky. 

Rozdělení na segmenty je následující: 

K 31.12.2020 v tis. Kč 

Bytové a nebytové 

domy Ostatní Celkem 

Výnosy z pronajatých nemovitostí 24 625 0 24 625 

Zisk z prodeje investic do nemovitostí 2 737 0 2 737 

Ostatní výnosy 67 0 67 

Přímé náklady související s pronajatými nemovitostmi -10 529 - 639 - 11 168 

Ostatní provozní náklady - 6 446 - 451 - 6 897 

Změna reálné hodnoty investice do nemovitostí 47 764 - 786 48 550 

Provozní VH 58 218 - 1 876 57 914 

Úrokové výnosy 0 297 297 

Úrokové náklady - 8 495 - 153 - 8 648 

Ostatní finanční náklady - 128 - 2 - 130 

Finanční VH - 8 623 142 - 8 481 

VH před zdaněním 49 595 - 1 734 49 433 

Daň z příjmů splatná - 339 0 - 339 

VH po zdanění 49 256 - 1 734 49 094 

Úplný VH po zdanění 49 256 - 1 734 49 094 

 

 

Podfond vede aktivní i pasivní soudní spory, ale žádných z nich s potenciálním dopadem, který by zadával 

nutnost evidovat podmíněné závazky, případně podmíněná aktiva. Nejsou evidovány ani další skutečnosti, 

které by naplňovaly podmínky pro zveřejnění podmíněných závazků. 

 

Pandemie COVID-19 

Účetní období 2020 bylo významně ovlivněno náhlým rozšířením virového onemocnění COVID-19, které bylo 

označeno v průběhu měsíce března Světovou zdravotnickou organizací za globální pandemii. 

V reakci na zdravotní rizika a rychlé šíření viru zavedly lokální vlády řadu restriktivních opatření, včetně omezení 

volného pohybu osob s výjimkou nezbytně nutných úkonů. Většina obchodních provozoven s výjimkou 

nezbytně nutných prodejen, např. lékárny, potraviny, byly uzavřeny. Některá zařízení byla nucena přerušit 

provoz v návaznosti na zamezení shlukování větší skupiny obyvatel, např. restaurační zařízení a školy. 

Přes rozsáhlé stimuly z fiskální i monetární oblasti představené lokálními vládami a měnovými autoritami 

a s ohledem na třetí vlnu pandemie, která v současné době probíhá, a uzavření provozů s ohledem na pátý 

stupeň epidemiologické situace, je výhled na další měsíce a celkový dopad pandemie COVID-19 stále nejasný 

a nejistota zůstává určujícím faktorem vývoje nejen finančních trhů, ale i celých ekonomik. Klíčovými parametry 

pro další vývoj ekonomické situace bude délka období a forma uvolňování restriktivních opatření, případně 

udržování některých ochranných opatření. 

Vedení Podfondu pozorně sledovalo vývoj nákazy a související nařízení a doporučení vlády a státních orgánů 

a jednalo v jejich souladu tak, aby nedošlo k ohrožení provozu Podfondu. V důsledku možnosti práce z domova 

a použití internetových a telefonických prostředků, nedošlo k významějšímu omezení fungování Podfondu, 

který tak dokázal pružně reagovat na vládní restrikce a jakékoli změny v celkové situaci. 



 

 

 

S ohledem na vývoj situace na nemovitostním trhu v době zpracování výroční zprávy vedení Podfondu 

nepředpokládá, že by tato pandemie měla mít negativní vliv na hodnotu majetku Podfondu v roce 2021 

a předpokládá, že nebude ohroženo trvání podniku. 

Změna struktury z monistické na dualistickou 

Dne 1. ledna 2021 vstoupila v účinnost novela ZOK, která s sebou přinesla změnu monistické vnitřní struktury 

akciové společnosti a Fond nově přeměnil svoji vnitřní strukturu na dualistickou. Do rozvahového dne byly 

statutárním orgánem Fondu správní rada a statutární ředitel, což se novelou zákona změnilo a nově jsou 

statutárními orgány představenstvo a dozorčí rada.  

Vnitřní struktura platná do 31. prosince 2020: 

Statutární ředitel 

Winstor investiční společnost a.s. 

IČO: 083 15 868 

Růžová 948/14, Nové Město, 110 00 Praha 1 

 

Správní rada 

Člen správní rady:  Martin Urman, dat. nar. 9. října 1969 

    Elišky Krásnohorské 10/2, Josefov, 110 00 Praha 1 

 

Vnitřní struktura platná od 13. ledna 2021: 

Statutární orgán – Představenstvo 

Člen představenstva:  Winstor investiční společnost a.s., IČO 083 15 868 

    Růžová 948/14, Nové Město, 110 00 Praha 1 

Při výkonu funkce zastupuje: Ing. Karolína Klapalová, dat. nar. 29. března 1986 

    Devonská 1223/9, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 

Dozorčí rada 

Člen dozorčí rady:  Martin Urman, dat. nar. 9. října 1969 

    Elišky Krásnohorské 10/2, Josefov, 110 00 Praha 1 

 

Investiční činnost Podfondu 

Po rozvahovém dni došlo v průběhu dubna 2021 k prodeji majetkové účasti ve společnosti Green Energy 

Vision, s.r.o. 

V účetním období bylo provedeno vyrovnání dlouhodobých závazků a pohledávek vedených Podfondem, 

které pokračovalo i v průběhu první poloviny roku 2021, kdy během května 2021 došlo k splacení pohledávky 

Podfondu za Libuší Urmanovou ve výši 6 500 000 Kč. 

V účetním období nenastaly žádné další významné události  po rozvahovém dni. 

  



 

 

 

 

V Praze dne 17. května 2021 

 

 

 

 FQI TRUST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 

 Ing. Karolína Klapalová, pověřený zmocněnec, 

 Winstor investiční společnost a.s.  



 

 

 

 

Majetek v tis. Kč Hodnota k 31.12.2020 Pořizovací cena 

Lipenská 1970/6, České Budějovice 15 632  10 690 

Velké náměstí, Hradec Králové 59 465  42 764 

Koptova 1153/6, Karlovy Vary 19 616  20 000 

Hlavní 260/114, Mariánské Lázně 11 501  8 600 

Pod Panoramou 265, Mariánské Lázně 10 629  8 900 

nám. T.G. Masaryka 256/40, Poděbrady 36 120  21 000 

Elišky Krásnohorské 10/2, Praha 1 – Josefov 16 505  9 020  

Londýnská 379/73, Praha 2 – Vinohrady 12 130  11 920 

Uruguayská 78/12, Praha 2 – Vinohrady 17 344  8 560 

Wenzigova 1859/15, Praha 2 – Nové Město 21 542  15 090 

U Kněžské louky 2146/30, Praha 3 – Žižkov 16 305  13 930 

Grafická 958/37, Praha 5 – Smíchov 42 759  30 000  

Křižíkova 55/65, Praha 8 – Karlín 23 604  22 470 

Křižíkova 679/65a, Praha 8 – Karlín 490 417  349 080 

Na Dědince 818/11, Praha 8 – Libeň 45 031  60 270 

Košická 68/25, Praha 10 – Vršovice 44 619  28 880 

K Zámku 214, Praha 14 – Dolní Počernice 15 464  11 970 

Kollárova 108/16, Teplice 17 752  10 550 

Společnost Na Dubovci 15 779  14 400 

 

  



 

 

 

 

 

Osoba ovládaná 

Název fondu: FQI Trust investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 

IČO: 042 03 241 

Sídlo: Elišky Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha 1 

 

Úloha ovládané osoby ve struktuře vztahů mezi osobami dle § 82 odst. 1 ZOK 

Ovládaná osoba je autonomní ve vztahu k ostatním osobám dle § 82 odst. 1 ZOK. Jejím cílem je naplňování 

investiční strategie určené ve statutu ovládané osoby. Fond je obhospodařovaný společností Winstor investiční 

společnost a.s. ve smyslu § 9 odst. 1 ZISIF. 

Osoby ovládající  

Osoba ovládající: Martin Urman 

Datum narození: 9. října 1969 

Bytem: Elišky Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha 1 

Způsob ovládání: přímo prostřednictvím 100% podílu na základním kapitálu 

 

Osoby ovládané stejnou ovládající osobou 

Osoba ovládaná: Boutique Suites, s.r.o. 

Sídlo: Elišky Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha 1 

IČO: 276 42 151 

Způsob ovládání: přímo prostřednictvím 100% podílu na základním kapitálu 

 

Osoba ovládaná: Boutique Suites Old Town, s.r.o. 

Sídlo: Elišky Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha 1 

IČO: 053 82 904 

Způsob ovládání: nepřímo prostřednictvím 100% podílu na základním kapitálu společnosti Boutique 

Suites, s.r.o., která vlastní 100% podíl na základním kapitálu společnosti Boutique 

Suites Old Town, s.r.o. 

 

Osoba ovládaná: CAPITAL Trust, a.s. 

Sídlo: Elišky Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha 1 

IČO: 257 49 951 

Způsob ovládání: přímo prostřednictvím 100% podílu na základním kapitálu  

 

Osoba ovládaná: CinzovniDomy CZ s.r.o. 

Sídlo: Elišky Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha 1 

IČO: 274 54 177 

Způsob ovládání: nepřímo prostřednictvím 100% podílu na základním kapitálu společnosti CAPITAL 

Trust, a.s., která vlastní 100% podíl na základním kapitálu společnosti CinzovniDomy 

CZ s.r.o. 

  



 

 

 

Osoba ovládaná: COOPERA I, s.r.o. 

Sídlo: Elišky Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha 1 

IČO: 020 26 601 

Způsob ovládání: nepřímo prostřednictvím 100% podÌlu na základním kapitálu ovládané osoby FQI 

TRUST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., která vlastní 100% podíl 

na základním kapitálu společnosti Supreme Project II, s.r.o., která vlastní 98% podíl na 

základním kapitálu společnosti COOPERA I, s.r.o.  

 

Osoba ovládaná: COOPERA II, s.r.o 

Sídlo: Elišky Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha 1 

IČO: 020 26 767 

Způsob ovládání: nepřímo prostřednictvím 100% podÌlu na základním kapitálu ovládané osoby FQI 

TRUST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., která vlastní 100% podíl 

na základním kapitálu společnosti Supreme Project II, s.r.o., která vlastní 98% podíl na 

základním kapitálu společnosti COOPERA II, s.r.o.  

 

Osoba ovládaná: COOPERA Praha, s.r.o. 

Sídlo: Elišky Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha 1 

IČO: 020 26 546 

Způsob ovládání: nepřímo prostřednictvím 100% podílu na základním kapitálu ovládané osoby FQI 

TRUST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., která vlastní 100% podíl 

na základním kapitálu společnosti Supreme Project II, s.r.o., která vlastní 98% podíl na 

základním kapitálu společnosti COOPERA Praha, s.r.o.   

 

Osoba ovládaná: FQI Supreme, a.s. 

Sídlo: Elišky Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha 1 

IČO: 071 76 368 

Způsob ovládání: přímo prostřednictvím 100% podílu na základním kapitálu  

 

Osoba ovládaná: Green Energy Vision, s.r.o. 

Sídlo: Elišky Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha 1 

IČO: 274 53 626 

Způsob ovládání: nepřímo prostřednictvím 100% podílu na základním kapitálu ovládané osoby FQI 

TRUST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., která vlastní 100% podíl 

na základním kapitálu společnosti Green Energy Vision, s.r.o. 

 

Osoba ovládaná: Lofty Křižíkova, s.r.o. 

Sídlo: Elišky Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha 1 

IČO: 287 42 541 

Způsob ovládání: nepřímo prostřednictvím 100% podílu na základním kapitálu ovládané osoby FQI 

TRUST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., která vlastní 100% podíl 

na základním kapitálu společnosti Lofty Křižíkova, s.r.o. 

 

Osoba ovládaná: Na Dubovci 6 s.r.o. 

Sídlo: Elišky Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha 1 

IČO: 066 76 383 



 

 

 

Způsob ovládání: nepřímo prostřednictvím 100% podílu na základním kapitálu ovládané osoby FQI 

TRUST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., která vlastní 100% podíl 

na základním kapitálu společnosti Na Dubovci 6 s.r.o. 

 

Osoba ovládaná: Prague Property Portfolio, a.s. 

Sídlo: Elišky Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha 1 

IČO: 276 21 391 

Způsob ovládání: přímo prostřednictvím 100% podílu na základním kapitálu 

 

Osoba ovládaná: Property Managers s.r.o. 

Sídlo: Elišky Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha 1 

IČO: 064 58 327 

Způsob ovládání: přímo prostřednictvím 100% podílu na základním kapitálu  

 

Osoba ovládaná: Real Estate Jobs s.r.o. 

Sídlo: Elišky Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha 1 

IČO: 274 20 701 

Způsob ovládání: přímo prostřednictvím 100% podílu na základním kapitálu  

 

Osoba ovládaná: Supreme Franchise, s.r.o. 

Sídlo: Elišky Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha 1 

IČO: 071 17 795 

Způsob ovládání: nepřímo prostřednictvím 100% podílu na základním kapitálu ovládané osoby FQI 

TRUST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., která vlastní 100% podíl 

na základním kapitálu společnosti Supreme Franchise, s.r.o.  

 

Osoba ovládaná: Supreme Project I, s.r.o. 

Sídlo: Elišky Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha 1 

IČO: 070 67 097 

Způsob ovládání: nepřímo prostřednictvím 100% podílu na základním kapitálu ovládané osoby FQI 

TRUST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., která vlastní 100% podíl 

na základním kapitálu společnosti Supreme Project I, s.r.o.  

 

Osoba ovládaná: Supreme Project II, s.r.o. 

Sídlo: Elišky Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha 1 

IČO: 070 67 186 

Způsob ovládání: nepřímo prostřednictvím 100% podílu na základním kapitálu ovládané osoby FQI 

TRUST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., která vlastní 100% podíl 

na základním kapitálu společnosti Supreme Project II, s.r.o.  

 

Osoba ovládaná: SUPREME Solution s.r.o. 

Sídlo: Elišky Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha 1 

IČO: 073 26 807 

Způsob ovládání: nepřímo prostřednictvím 100% podílu na základním kapitálu společnosti FQI 

Supreme, a.s., která vlastní 50% podíl na základním kapitálu společnosti SUPREME 

Solution s.r.o. a prostřednictvím 100% podílu na základním kapitálu společnosti 

CAPITAL Trust a.s., která vlastní 50% podíl na základním kapitálu společnosti SUPREME 

Solution s.r.o. 



 

 

 

Způsob a prostředky ovládání 

Ovládající osoba užívá standardní způsoby a prostředky ovládání, tj. ovládání skrze majetkový podíl na 

ovládané osobě prostřednictvím valné hromady, čímž přímo uplatňuje rozhodující vliv na ovládanou osobu. 

 

V účetním období nebyla učiněna žádná jednání učiněná na popud nebo v zájmu osob dle ust. § 82 odst.1 ZOK 

(ust. § 82 odst. 2 písm. d) ZOK). 

 

Protistrana Smluvní typ 

Datum 

uzavření 

Plnění 

poskytovatele 

Plnění 

obdržené 

FQI CAPITAL, a.s. 
Smlouva o rámcovém úvěru ukončena 

k 30.11.2020 
15.07.2015 úvěr úrok 

FQI CAPITAL, a.s. Smlouva o příplatku mimo ZK 30.10.2015 příplatek - 

FQI CAPITAL, a.s. Smlouva o příplatku mimo ZK 1.12.2016 příplatek - 

FQI CAPITAL, a.s. 
Smlouva o započtení vzájemných 

pohledávek 
1.12.2016 započtení započtení 

Martin Urman 
Smlouva o převodu obchodního podílu 

společnosti Lofty Křižíkova, s.r.o. 
4.5.2016 

vlastnické právo 

k podílu ve 

společnosti 

peněžní 

prostředky 

Martin Urman 
Smlouva o převodu obchodního podílu 

společnosti Green Energy Vision, s.ro. 
4.10.2016 

vlastnické právo 

k podílu ve 

společnosti 

peněžní 

prostředky 

Martin Urman 
Smlouva o převodu obchodního podílu 

společnosti Praque Properties s.ro. 
27.2.2017 

vlastnické právo 

k podílu ve 

společnosti 

peněžní 

prostředky 

Martin Urman Smlouva o zápůjčce 20.3.2017 zápůjčka úrok 

Supreme Project I, 

s.r.o. 
Rámcová smlouva o úvěru 4.5.2018 úvěr úrok 

CAPITAL trust, a.s. Smlouva o spolupráci a poskytování služeb 1.1.2019 odměna služba 

CAPITAL trust, a.s. 
Smlouva o nájmu prostoru sloužícího 

k podnikání 
1.1.2019 nebytový prostor nájem 

Boutique Lofts, s.r.o. Smlouva o nájmu bytů 1.9.2019 
bytové a nebytové 

prostory 

nájem 

 

Boutique Suites, 

s.r.o. 
Smlouva o nájmu bytů 1.9.2019 

bytové a nebytové 

prostory 

nájem 

 

Martin Urman 
Smlouva o započtení vzájemných 

pohledávek 
26.02.2020 započtení započtení 

Boutique Lofts 
Smlouva o postoupení podnájemních 

smluv 
30.09.2020 Nájemní smlouvy - 

Martin Urman 
Smlouva o započtení vzjemných 

pohledávek 
31.10.2020 

Započtení, úhrada 

zbývajícího 

závazku 

započtení 

Boutique Suites, 

s.r.o. 
Dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu bytů 15.12.2020 

bytové a nebytové 

prostory 
nájem 

 

  



 

 

 

 

Ovládané osobě nevznikla ze vztahu s osobou ovládající, resp. osobami dle § 82 odst. 1 ZOK, žádná újma. 

 

Ovládaná osoba je investičním fondem v režimu § 9 odst. 1 ZISIF, kdy investiční společnost jako statutární 

orgán nemůže být přímo vázána pokyny akcionářů ve vztahu k jednotlivým obchodním transakcím, ale 

primárně má povinnost odborné péče ve smyslu ustanovení ZISIF. Vzhledem k této skutečnosti nevznikají 

z formální existence ovládacího vztahu pro ovládanou osobu rizika. Rovněž nelze vymezit výhody nebo 

nevýhody plynoucí z ovládacího vztahu, neboť efektivně nedochází k ovlivnění jednání ovládané osoby 

v jednotlivých obchodních transakcích. 

 

 

Statutární orgán společnosti tímto prohlašuje, že: 

• Informace uvedené v této zprávě o vztazích jsou zpracovány dle informací, které pochází z vlastní 

činnosti statutárního orgánu ovládané osoby, anebo které si statutární orgán ovládané osoby pro 

tento účel opatřil z veřejných zdrojů, anebo od jiných osob; a 

• Statutárnímu orgánu ovládané osoby nejsou známy žádné skutečnosti, které by měly být součástí 

zprávy o vztazích ovládané osoby a v této zprávě uvedeny nejsou. 

 

V Praze dne 31. března 2021 

 

 

 

 FQI TRUST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 

 Ing. Karolína Klapalová, pověřený zmocněnec, 

 Winstor investiční společnost a.s. 

  



 

 

 

 

Winstor investiční společnost a.s. je ve smyslu § 9 ZISIF individuálním statutárním orgánem investičních fondů, 

které obhospodařuje. Jejich aktuální seznam je uveden na internetových stránkách ČNB a internetových 

stránkách www.winstor.cz . 

Informace o společnostech, ve kterých byl Ing. Rostislav Plíva, Ph.D. členem správních, řídících, dozorčích 

orgánů nebo jejich společníkem v předešlých pěti letech: 

Společnost Funkce Aktivní v účetním období 

pietro filipi holding, a.s. Člen dozorčí rady Ne 

Winstor Capital a.s. Člen správní rady Ano 

Winstor investiční společnost a.s. Předseda představenstva Ano 

EVROPA Investiční Fond SICAV a.s. Zástupce statutárního ředitele Ano 

Startec Ventures SICAV a.s. Pověřený zmocněnec 

statutárního ředitele 
Ano 

 

Informace o společnostech, ve kterých byl Ing. Martin Oliva členem správních, řídících, dozorčích orgánů nebo 

jejich společníkem v předešlých pěti letech: 

Společnost Funkce Aktivní v účetním období 

Winstor investiční společnost a.s. Místopředseda představenstva Ano 

Winstor Advisory s.r.o. Jednatel Ano 

EVROPA Investiční Fond SICAV a.s. Zástupce statutárního ředitele Ano 

FQI TRUST investiční fond 

s proměnným základním 

kapitálem, a.s. 

Zástupce statutárního ředitele Ano 

J&T Thein SICAV a.s. 
Pověřený zmocněnec člena 

představenstva 
Ano 

Vala SICAV a.s. Pověřený zmocněnec 

statutárního ředitele 
Ano 

Startec Ventures SICAV a.s. Pověřený zmocněnec 

statutárního ředitele 
Ano 

 

Informace o společnostech, ve kterých byla Ing. Karolína Klapalová členem správních, řídících, dozorčích 

orgánů nebo jejich společníkem v předešlých pěti letech: 

Společnost Funkce Aktivní v účetním období 

green trees monkeys, z.s. Místopředseda Ano 

Winstor investiční společnost a.s. Člen představenstva Ano 

ISEC Servis s.r.o. Jednatel Ne 

FQI TRUST investiční fond 

s proměnným základním 

kapitálem, a.s. 

Zástupce statutárního ředitele Ano 

CB SICAV a.s. Pověřený zmocněnec člena 

představenstva 
Ano 

 

http://www.winstor.cz/


 

 

 

Informace o společnostech, ve kterých byl Martin Urman členem správních, řídících, dozorčích orgánů nebo 

jejich společníkem v předešlých pěti letech: 

Společnost Funkce Aktivní v účetním období 

Boutique Lofts, s.r.o. Jednatel Ano 

Boutique Suites, s.r.o. Jednatel, společník Ano 

Boutique Suites Old Town, s.r.o. Jednatel Ano 

CAPITAL Trust, a.s. Jediný akcionář Ano 

CAPITAL Trust, a.s. Statutární ředitel, člen správní 

rady 
Ne 

CinzovniDomy CZ s.r.o. Jednatel Ano 

COOPERA I, s.r.o. Jednatel, společník Ano 

COOPERA II, s.r.o. Jednatel, společník Ano 

COOPERA Praha, s.r.o. Jednatel, společník Ano 

FQI Supreme, a.s. Předseda správní rady, jediný 

akcionář, statutární ředitel 
Ano 

FQI Supreme, a.s. Člen správní rady Ne 

FQI TRUST investiční fond 

s proměnným základním 

kapitálem, a.s. 

Jediný akcionář, člen správní rady Ano 

Green Energy Vision, s.r.o. Jednatel, společník Ano 

Lofty Křižíkova, s.r.o. Jednatel Ano 

Na Dubovci 6, s.r.o. Jednatel Ano 

Prague Property Portfolio, a.s. Člen správní rady, statutární 

ředitel 
Ano 

Prague Property Project I, s.r.o. Jednatel Ano 

Property Managers s.r.o. Jednatel, společník Ano 

Real Estate Jobs s.r.o. Jednatel, společník Ano 

Společenství vlastníků jednotek 

domu Košická 68, Praha 10 

Pověřený zmocněnec 

statutárního orgánu 
Ano 

Supreme Franchise, s.r.o. Jednatel Ano 

Supreme Project I, s.r.o. Jednatel Ano 

Supreme Project II, s.r.o. Jednatel Ano 

SUPREME Solution s.r.o. Jednatel Ano 

AAB Real Estate s.r.o. Prokura, společník Ne 

Aralka s.r.o. Prokura, společník ne 

EU Franchising, s.r.o. Jednatel, společník Ne 

FQI a.s. v likvidaci Jediný akcionář, člen správní rady, 

statutární ředitel 
Ne 

FQI CAPITAL, a.s. Jediný akcionář, statutární ředitel, 

člen správní rady 
Ne 

Immo Prague s.r.o. Jednatel Ne 

Prague Properties s.r.o. Jednatel, společník Ne 

Prague Property Project III, s.r.o. Jednatel Ne 

Prague Property Project IV, s.r.o. Jednatel Ne 

Prague Property Project V, s.r.o. Jednatel Ne 

Prague Property Project VIII, s.r.o. Jednatel Ne 

Prague Property Project IX, s.r.o. Jednatel Ne 

Prague Property Project eleven, 

s.r.o. 
Jednatel Ne 

Prague Property Project sixteen, 

s.r.o. 
Jednatel Ne 



 

 

 

Prague Property Project thirteen, 

s.r.o. 
Jednatel Ne 

PrestissImmo s.r.o. Jednatel Ne 

Společenství vlastníků jednotek 

domu Grafická 37/958, Praha 

Pověřený zmocněnec 

statutárního orgánu 
Ne 

Společenství vlastníků jednotek 

domu Na Dědince 818/11, Praha 8 

Pověřený zmocněnec 

statutárního orgánu 
Ne 

Společná databáze realitních 

kanceláří ČR, s.r.o. v likvidaci 
Jednatel, společník Ne 

URMAN GROUP s.r.o. Jednatel, společník Ne 

Zenexto Sky C1.1, s.r.o. Jednatel, společník Ne 

 

Výše zmíněné osoby nebyly odsouzeny za podvodné trestné činy a v případě, kdy byly v posledních 5 letech 

spojeny se společnostmi, které byly součástí konkurzních řízení, správách, likvidacích nebo společnostmi, na 

které byla uvalena nucená správa, pak je toto uvedeno u dané konkrétní společnosti. Zároveň není-li to výše 

uvedeno, pak proti výše uvedeným osobám nejsou evidovány údaje o jakémkoli úředním veřejném obvinění 

nebo sankcích ze strany statutárních nebo regulatorních orgánů, ani nebyla někdy zbavena způsobilosti 

k výkonu funkce správních, řídících nebo dozorčích orgánů či manažerské funkce kteréhokoli emitenta. 

 


