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Pou�ité zkratky 

AIFMR 

Naøízení Komise v pøenesené pravomoci (EU) è. 231/2013 ze dne 19. prosince 
2012, kterým se doplòuje smìrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, 
pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování èinnosti, depozitáøe, pákový 
efekt, transparentnost a dohled, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù 

AVANT IS 
AVANT investièní spoleènost, a.s., IÈO: 275 90 241, se sídlem Rohanské nábøe�í 
671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 

BCPP Burza cenných papírù Praha, a.s. 

ÈNB Èeská národní banka 

Fond 
FQI TRUST investièní fond s promìnným základním kapitálem, a.s., IÈO: 042 03 
241, se sídlem Eli�ky Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha 1 � Josefov 

IAS/IFRS Mezinárodní standardy úèetního výkaznictví pøijaté právem Evropské unie 

Fondový kapitál 

Hodnota majetku v podfondu sní�ená o hodnotu dluhù v podfondu ve smyslu 
§ 191 odst. 6 ZISIF, pøièem� majetek a dluhy podfondu pøedstavují majetek a 
dluhy Fondu z jeho investièní èinnosti, které byly jako èást jmìní Fondu úèetnì a 
majetkovì oddìleny a zahrnuty do podfondu vytvoøeného Fondem ve smyslu ust. 
§ 165 odst. 1 a 2 ZISIF. 

ISIN 
Identifikaèní oznaèení podle mezinárodního systému èíslování pro identifikaci 
cenných papírù 

LEI 
Legal Entity Identifier (blí�e viz https://www.gleif.org/en 
a https://www.cdcp.cz/index.php/cz/dalsi-sluzby/lei-legal-entity-
identifier/prideleni-lei) 

Naøízení 
o prospektu 

Naøízení Komise v pøenesené pravomoci (EU) 2019/980, kterým se doplòuje 
naøízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1129, pokud jde o formát, 
obsah, kontrolu a schválení prospektu, který má být uveøejnìn pøi veøejné nabídce 
cenných papírù nebo jejich pøijetí k obchodování na regulovaném trhu, a zru�uje 
naøízení Komise (ES) è. 809/2004 

Naøízení o zneu�ití 
trhu 

Naøízení Evropského parlamentu a Rady (EU) è. 596/2014 o zneu�ívání trhu , ve 
znìní pozdìj�ích pøedpisù 

Ostatní jmìní 
Majetek a dluhy Fondu, které nejsou souèástí majetku a dluhù Fondu z jeho 
investièní èinnosti ve smyslu § 165 odst. 2 ZISIF 

OZ Zákon è. 89/2012 Sb., obèanský zákoník, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù 

Podfond 
Podfond vytvoøený Fondem s názvem �FQI TRUST podfond CinzovniDomy�, 
NIÈ: 75160064 

Transparenèní 
smìrnice 

Smìrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/109/ES ze dne 15. prosince 2004 
o harmonizaci po�adavkù na prùhlednost týkajících se informací o emitentech, 
jejich� cenné papíry jsou pøijaty k obchodování na regulovaném trhu, a o zmìnì 
smìrnice 2001/34/ES, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù 

VoBÚP 
Vyhlá�ka è. 244/2013 Sb., o bli��í úpravì nìkterých pravidel zákona o investièních 
spoleènostech a investièních fondech, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù 
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Vyhlá�ka 
o ochranì trhu 

Vyhlá�ka è. 234/2009 Sb., o ochranì proti zneu�ívání trhu a transparenci, ve znìní 
pozdìj�ích pøedpisù 

Výroèní zpráva Tato výroèní zpráva 

Úèetní období Období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 

ZISIF 
Zákon è. 240/2013 Sb., o investièních spoleènostech a investièních fondech , ve 
znìní pozdìj�ích pøedpisù 

ZoA Zákon è. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù 

ZOK 
Zákon è. 90/2012 Sb., o obchodních spoleènostech a dru�stvech (zákon o 
obchodních korporacích), ve znìní pozdìj�ích pøedpisù 

ZoÚ Zákon è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù 

ZPKT 
Zákon è. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znìní pozdìj�ích 
pøedpisù 

 

Úèetní závìrka byla sestavena v souladu se standardem IAS 1. Sestavování a zveøejòování úèetní závìrky 
a v jeho návaznosti v souladu s Mezinárodními standardy úèetního výkaznictví (International Financial 
Reporting Standards, IAS/IFRS) a jejich interpretacemi (SIC, IFRIC) ve znìní pøijatém Evropskou unií. 

Srovnávacím obdobím ve výkazu o finanèní situaci, ve výkazu výsledku hospodaøení a ostatního úplného 
výsledku, ve výkazu zmìn vlastního kapitálu a výkazu o penì�ních tocích je období konèící posledním 
dnem pøedchozího Úèetního období. 

Vysvìtlující poznámky obsahují dostaèující informace tak, aby investor øádnì porozumìl ve�kerým 
významným zmìnám v hodnotách a vývoji v Úèetním období, je� odrá�í finanèní výkazy. 

Výroèní zpráva je nekonsolidovaná a je auditovaná. 

Fond v souladu s ust. § 165 odst. 1 ZISIF vytváøí podfondy jako úèetnì a majetkovì oddìlené èásti jmìní 
Fondu. O majetkových pomìrech podfondù, jako� i o dal�ích skuteènostech, se vede úèetnictví tak, �e 
umo�nilo sestavení úèetní závìrky samostatnì za Fond i ka�dý jeho podfond. Samostatnì za Fond i ka�dý 
jeho podfond jako samostatné úèetní jednotky je také ve smyslu § 21 odst. 1 ZoÚ sestavena výroèní 
zpráva. Tato výroèní zpráva se vztahuje k Podfondu. 
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1. Základní údaje o Fondu a Podfondu 

Název Fondu FQI TRUST investièní fond s promìnným základním kapitálem, a.s. 

Sídlo Eli�ky Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha 1 � Josefov 

IÈO 042 03 241 

LEI 315700TR3LOLZHCFVA33 

Místo registrace 
zapsaný v obchodním rejstøíku vedeném Mìstským soudem v Praze, sp. zn. B 
20773 

Vznik Fondu 26. 6. 2015 

Doba trvání Fondu doba neurèitá 

Typ Fondu a jeho 
právní forma 

Fond kvalifikovaných investorù dle ust. § 95 odst. 1 písm. a) ZISIF v právní 
formì akciové spoleènosti s promìnným základním kapitálem 

Právní re�im 
Fond se pøi své èinnosti øídí právními pøedpisy v�eobecnì závaznými v Èeské 
republice 

Zemì sídla Fondu Èeská republika 

Telefonní èíslo a 
webové stránky 

+420 267 997 795, avantfunds.cz 

Obhospodaøovatel AVANT IS 

Poznámka 
Obhospodaøovatel je oprávnìn pøesáhnout rozhodný limit. 
Obhospodaøovatel vykonává pro Fond slu�by administrace ve smyslu 
ust. § 38 odst. 1 ZISIF. 

Administrátor AVANT IS 

Podfond FQI TRUST podfond CinzovniDomy 

NIÈ 75160064 

Vznik Podfondu: 13. 1. 2017 

a) Základní kapitál Fondu 

Vý�e fondového kapitálu: 799 087 tis. Kè (k poslednímu dni Úèetního období) 

 z toho neinvestièní fondový kapitál: 57 tis. Kè 

 (z toho 100 000 Kè zapisovaný základní kapitál) 

 z toho Fondový kapitál Podfondu: 799 030 tis. Kè 

b) Údaje o cenných papírech Fondu 

Zakladatelské akcie 

Podoba listinný cenný papír 

Forma na jméno 

Jmenovitá hodnota kusové 



 VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2019 � FQI TRUST PODFOND CINZOVNIDOMY 

 

 9 

 

Obchodovatelnost nejsou veøejnì obchodovatelné 

Pøevoditelnost pøevoditelnost je omezena 

ISIN nebylo pøidìleno 

Poèet akcií ke konci Úèetního období 10 ks 

Zmìny v Úèetním období  

Novì vydané 0 ks v objemu 0 tis. Kè 

Odkoupené 0 ks v objemu 0 tis. Kè 

c) Údaje o cenných papírech Podfondu 

Výkonnostní investièní akcie (�VIA�) 

Podoba listinný cenný papír 

Forma na jméno 

Jmenovitá hodnota kusové 

Obchodovatelnost 
nejsou pøijaty k obchodování na evropském 
regulovaném trhu 

Pøevoditelnost volnì pøevoditelné 

ISIN nebylo pøidìleno 

Poèet akcií ke konci Úèetního období 9 987 kusù 

Zmìny v Úèetním období  

Novì vydané 0 ks v objemu 0 tis. Kè 

Odkoupené 0 ks v objemu 0 tis. Kè 

Prioritní investièní akcie (�PIA�) 

Podoba 
zaknihovaný cenný papír v evidenci spoleènosti 
Centrální depozitáø cenných papírù, a.s. 

Forma na jméno 

Jmenovitá hodnota kusové 

Obchodovatelnost 
od 24. 7. 2017 jsou pøijaty k obchodování na 
regulovaném trhu Burzy cenných papírù Praha, 
a.s. jako instrument s oznaèením IAA FQI IFPZK 

Pøevoditelnost volnì pøevoditelné 

ISIN CZ0008042405 

Poèet akcií ke konci Úèetního období 3 245 kusù 

Zmìny v Úèetním období  

Novì vydané 445 ks v objemu 5 100 tis. Kè 

Odkoupené 0 ks v objemu 0 tis. Kè 

Prémiové investièní akcie (�PRIA�) 

Podoba 
zaknihovaný cenný papír v evidenci spoleènosti 
Èeskoslovenská obchodní banka, a.s. 

Forma na jméno 

Jmenovitá hodnota kusové 
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Pøijetí k obchodování na regulovaném trhu 
nejsou pøijaty k obchodování na evropském 
regulovaném trhu 

Pøevoditelnost volnì pøevoditelné 

ISIN CZ0008042835 

Poèet akcií ke konci Úèetního období 30 788 kusù 

Zmìny v Úèetním období  

Novì vydané 0 ks v objemu 0 tis. Kè 

Odkoupené 0 ks v objemu 0 tis. Kè 
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2. Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské èinnosti a stavu majetku Fondu 
(ust. § 436 odst. 2 ZOK) 

a) Pøehled investièní èinnosti 

Fond vytváøí podfondy, jako úèetnì a majetkovì oddìlené èásti jmìní Fondu. Fond zahrnuje do podfondù 
majetek a dluhy ze své investièní èinnosti. K podfondùm Fond vydává investièní akcie. O majetkových 
pomìrech podfondù, jako� i o dal�ích skuteènostech, se vede úèetnictví tak, aby umo�nilo sestavení 
úèetní závìrky za ka�dý jednotlivý podfond. Za jednotlivé podfondy samostatnì jsou také sestavovány 
jednotlivé výroèní zprávy. Proto�e ve�kerá èinnost Fondu probíhá na jeho podfondech, je pøehled 
investièní èinnosti Fondu popsána v samostatných výroèních zprávách jeho podfondù. 

V prùbìhu úèetního období Podfond provádìl standardní investièní èinnost dle svého statutu. Pøedmìtem 
podnikání Fondu a Podfondu je kolektivní investování prostøedkù získaných od investorù na základì 
stanovených investièních cílù a investièní strategie Fondu a Podfondu. Investièním cílem Fondu a 
Podfondu jsou zejména investice ve formì pøímých èi nepøímých investic do nemovitostí, bytových 
jednotek a nebytových prostor, vèetnì výstavby nových a rekonstrukce stávajících nemovitostí, bytových 
jednotek a nebytových prostor, úèastí v nemovitostních a jiných spoleènostech, dru�stvech, cenných 
papírù, pohledávek, poskytování úvìrù a zápùjèek a jiných doplòkových aktiv s pøedpokládaným 
nadstandardním výnosem a rizikem v rámci Evropské unie. Pøevá�ná èást ziskù plynoucích z portfolia 
Podfondu bude v souladu s investièní strategií dále reinvestována. 

Podfond své investice koncentruje do investic v oblasti nemovitostního trhu, poskytování úvìrù 
a zápùjèek, vìt�inou zaji�tìných nemovitostmi, a pouze doplòkovì bez koncentrace na urèité 
hospodáøské odvìtví. Z hlediska zemìpisné oblasti budou investice smìøovány do prostoru Evropské 
unie. 

V prùbìhu Úèetního období se Fond zamìøil na optimalizaci pronájmù nemovitostí v majetku Fondu. 

Hlavními zdroji pøíjmù Fondu v Úèetním období byly pøíjmy z nájmù nemovitostí v majetku Fondu. 

V souèasné dobì platí, �e øídicí orgány Fondu pevnì nezavázaly Fond k dal�ím významným investicím, 
vèetnì oèekávaných zdrojù financování. V prùbìhu Úèetního období Fond nezavedl �ádné nové významné 
produkty èi slu�by. Fond neeviduje �ádná omezení vyu�ití zdrojù jeho kapitálu, které podstatnì ovlivnily 
nebo mohly podstatnì ovlivnit provoz Fondu jako emitenta, a to ani nepøímo. 

Fond v podobì akciové spoleènosti s promìnným základním kapitálem, jeho� investièní akcie jsou veøejnì 
obchodovatelné, pøedstavuje vhodný nástroj pro shroma�ïování finanèních prostøedkù od tøetích osob, a 
to prostøednictvím jednorázového veøejného úpisu investièních akcií na regulovaném trhu nebo 
kontinuálním úpisem investièních akcií u samotného fondu. Právo akcionáøù na odkup investièních akcií 
v urèitých termínech a splatnostech ze zdrojù Podfondu v�ak pøedstavuje u investic do nemovitostí, které 
jsou obvykle realizovány s del�ím investièním horizontem, a tudí� nejsou rychle likvidní, potencionální 
riziko nedostateèné likvidity Podfondu, pokud právo na odkup vyu�ije vìt�í akcionáø nebo vìt�í skupina 
akcionáøù v jednom okam�iku. Stanovy a statut sice lze upravit tak, aby vyu�ití práva na odkup bylo èasovì 
a finanènì motivováno k dodr�ení del�ího investièního horizontu, ale na druhou stranu, takto nastavená 
investièní akcie by nemusela být dostateènì atraktivní pro potenciální investory. 

Fond jako emitent investièních akcií proto zvá�il i veøejnou obchodovatelnost jím emitovaných cenných 
papírù coby alternativního zpùsobu získání likvidity pro akcionáøe, které by nezatì�oval vlastní likviditu 
Podfondu. Prodej investièní akcie akcionáøem Podfondu tøetí osobì na sekundárním regulovaném trhu by 
mohl být z tohoto hlediska vhodným instrumentem, nebo� obchodování s tìmito akciemi nemá za 
následek zhor�ení likvidity Podfondu (akcionáø, který prodává akcie, nevykupuje samotný Podfond). Fond 
tedy vnímá investièní akcie jako nástroj, který splòuje po�adavky obou stran � dovolí Podfondu nalézt 
nové prostøedky od dal�ích investorù, ale bez toho, aby zatì�oval svoji likviditu povinným odkupem akcií, 
pøièem� na druhé stranì mají noví akcionáøi mo�nost zobchodovat své akcie v pøípadì potøeby (napø. pøi 
náhlé �ivotní situaci nebo pøíle�itosti) a takto pøemìnit svoji investici na likvidní. 
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b) Finanèní pøehled 

Ze zveøejnìného výkazu Výkaz finanèní situace (pøíloha è. 2 Výroèní zprávy) lze definovat finanèní pozici 
Podfondu následujícími údaji v tis. Kè: 

Ukazatel Stav k 31. 12. 2019 

Dlouhodobá aktiva 972 633 

Krátkodobá aktiva 106 918 

Aktiva celkem 1 079 551 

 

Ukazatel Stav k 31. 12. 2019 

Èistá aktiva pøiøaditelná 
investièním akciím s právem 
na odkup 

799 030 

Dlouhodobé závazky 55 446 

Krátkodobé závazky 225 075 

Pasiva celkem 1 079 551 

c) Pøehled portfolia 

V této èásti je uveden pouze základní komentovaný pøehled o portfoliu Podfondu a jeho výsledcích za 
Úèetní období v tis. Kè. Více podrobností je uvedeno v auditované úèetní závìrce v pøíloze è. 1 Výroèní 
zprávy. 

Ukazatel Stav k 31. 12. 2018 Stav k 31. 12. 2019 % podíl zmìna v % 

Celková aktiva 
Podfondu 

1 000 947 1 079 551 100,00 7,85 % 

Penì�ní prostøedky 953 13 330 1,23 1298,7 % 

Ostatní podíly 17 631 17 214 1,59 - 2,37 % 

Nemovitosti 891 604 955 419 88,5 7,16 % 

Poskytnuté úvìry a 
zápùjèky 

8 912 9 707 0,91 8,92 % 

Ostatní majetek 81 847 83 881 7,77 2,49 % 

Komentáø k pøehledu portfolia 

Významná hmotná dlouhodobá aktiva Podfondu jsou uvedena v pøíloze è. 4 Výroèní zprávy. 

Podfond eviduje vìcná bøemena na nemovitostech spadajících do hmotných dlouhodobých aktiv fondu. 
Toto vìcná bøemena neovlivòují vyu�itý tìchto hmotných aktiv (jedná se zejména o vìcná bøemena 
spoleènosti ÈEZ). V prùbìhu Úèetního období se nevyskytly �ádné faktory, rizika èi nejistoty, které by mìly 
vliv na výsledky hospodaøení Fondu. 

d) Významné majetkové úèasti 

Spoleènost Green Energy Vision, s.r.o. 
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Sídlo spoleènosti: Eli�ky Krásnohorské 10/2, Josefov, 110 00 Praha 1 

Identifikaèní èíslo: 274 53 626 

Obchodní rejstøík: zapsaná v obchodním rejstøíku Mìstského soudu v Praze, oddíl C, vlo�ka 113513 

Pøedmìt podnikaní: pronájem nemovitosti, bytù a nebytových prostor; výroba, obchod a slu�by neuvedené 
v pøílohách 1 a� 3 �ivnostenského zákona 

Spoleènost Lofty Køi�íkova, s.r.o. 

Sídlo spoleènosti: Eli�ky Krásnohorské 10/2, Josefov, 110 00 Praha 1 

Identifikaèní èíslo: 287 42 541 

Obchodní rejstøík: zapsaná v obchodním rejstøíku Mìstského soudu v Praze, oddíl C, vlo�ka 227753 

Pøedmìt podnikaní: pronájem nemovitosti, bytù a nebytových prostor 

Spoleènost Na Dubovci 6, s.r.o. 

Sídlo spoleènosti: Eli�ky Krásnohorské 10/2, Josefov, 110 00 Praha 1 

Identifikaèní èíslo: 066 76 383 

Obchodní rejstøík: zapsaná v obchodním rejstøíku Mìstského soudu v Praze, oddíl C, vlo�ka 286823 

Pøedmìt podnikaní: pronájem nemovitosti, bytù a nebytových prostor 

Spoleènost Supreme Franchise, s.r.o. 

Sídlo spoleènosti: Eli�ky Krásnohorské 10/2, Josefov, 110 00 Praha 1 

Identifikaèní èíslo: 071 17 795 

Obchodní rejstøík: zapsaná v obchodním rejstøíku Mìstského soudu v Praze, oddíl C, vlo�ka 294904 

Pøedmìt podnikaní: pronájem nemovitosti, bytù a nebytových prostor; výroba, obchod a slu�by neuvedené 
v pøílohách 1 a� 3 �ivnostenského zákona 

Spoleènost Supreme Project I, s.r.o. 

Sídlo spoleènosti: Eli�ky Krásnohorské 10/2, Josefov, 110 00 Praha 1 

Identifikaèní èíslo: 070 67 097 

Obchodní rejstøík: zapsaná v obchodním rejstøíku Mìstského soudu v Praze, oddíl C, vlo�ka 294073 

Pøedmìt podnikaní: pronájem nemovitosti, bytù a nebytových prostor 

Spoleènost Supreme Project II, s.r.o. 

Sídlo spoleènosti: Eli�ky Krásnohorské 10/2, Josefov, 110 00 Praha 1 

Identifikaèní èíslo: 070 67 186 

Obchodní rejstøík: zapsaná v obchodním rejstøíku Mìstského soudu v Praze, oddíl C, vlo�ka 294075 

Pøedmìt podnikaní: pronájem nemovitosti, bytù a nebytových prostor 

e) Pøehled výsledkù Podfondu 

Ze zveøejnìného výkazu Výkaz výsledku hospodaøení a ostatního úplného výsledku (pøíloha è. 2 Výroèní 
zprávy) lze definovat finanèní výkonnost Podfondu následujícími údaji v tis. Kè: 

Ukazatel Stav k 31. 12. 2018 Stav k 31. 12. 2019 zmìna v % 

Bì�né výnosy  
(inkasa dividend, úrokù atd.) 

32 541 32 278 - 0,81 % 

Realizované èisté výnosy 
z prodeje majetku 

12 000 302 - 97,48 % 
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Nerealizované výnosy  
(z pøecenìní majetku) 

56 542 69 695 23,26 % 

Ostatní výnosy 482 413 - 14,32 % 

Výnosy celkem 101 565 102 688 1,11 % 

Správní náklady 8 441 9 540 13,02 % 

Ostatní náklady 12 769 19 735 54,55 % 

Náklady celkem 21 210 29 275 38,02 % 

Èistá zmìna hodnoty 
portfolia 

80 355 73 413 - 8,64 % 

Komentáø k pøehledu výsledkù  

Nejvýznamnìj�ím zdrojem výnosù Podfondu jsou tr�by z pronájmu nemovitostí a také výnosy z prodeje 
nemovitostního majetku. Dále se na výnosech Podfondu podílely i nerealizované výnosy z pøecenìní 
majetku Podfondu. 

V rozhodném období nebyly �ádné mimoøádné faktory, které by významnì ovlivnily provozní zisk Fondu. 

f) Pøehled základních finanèních a provozních ukazatelù  

Hlavní finanèní ukazatelé 

Ukazatel 
Pøedchozí úèetní 
období 

Úèetní období Zmìna v % 

NAV Podfondu 720 537 tis. Kè 799 030 tis. Kè 10,89 % 

Pákový efekt � metoda 
hrubé hod. aktiv 

139 % 133 % - 4 % 

Pákový efekt � metoda 
standardní závazková 

139 % 135 % - 3 % 

Nové investice (úpisy) 0 5 100 tis. Kè - 

Ukonèené investice 
(odkupy) 

0 0 - 

Èistý zisk 80 355 tis. Kè 73 413 tis. Kè - 8,64 % 

Èistá zmìna hodnoty NAV 80 355 tis. Kè 799 030 tis. Kè 894,37 % 

Hodnota výkonnostní 
investièní akcie (VIA) 

32 123 Kè 38 068 Kè 18,5 % 

Hodnota prioritní 
investièní akcie (PIA)  

11 218 Kè 11 784 Kè 5,05 % 

Hodnota prémiové 
investièní akcie (PRIA) 

11 963 Kè 12 362 Kè 3,34 % 

Komentáø k hlavním finanèním ukazatelùm 

NAV Podfondu � celková hodnota Fondového kapitálu Podfondu, tj. celková hodnota majetku Podfondu 
po odeètení v�ech dluhù Podfondu. NAV Podfondu je z 47,58 % pøiøazeno investorùm investujícím 
do výkonnostních investièních akcií, ze 4,79 % investorùm investujícím do prioritních investièních akcií a 
z 47,63 % investorùm investujícím do prémiových investièních akcií. Míra vyu�ití pákového efektu je 
relativnì nízká, maximální míra je dle statutu Podfondu stanovena na 500 %. Zpùsob výpoètu/stanovení 
vybraných ukazatelù je uveden v èásti 4 písm. o) Výroèní zprávy. 
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g) Zdroje kapitálu 

Následující pøehled údajù v tis. Kè vyjadøuje stav dlouhodobých a krátkodobých zdrojù kapitálu 
k poslednímu dni Úèetního období. Informace o struktuøe vlastního kapitálu Fondu jsou uvedeny v pøíloze 
è. 2 Výroèní zprávy. 

Dlouhodobé zdroje kapitálu 
v tis. Kè 

Stav k 31. 12. 2019 

Vlastní kapitál 799 030 

Cizí zdroje 55 446 

 

Krátkodobé zdroje kapitálu v tis. 
Kè 

Stav k 31. 12. 2019 

Krátkodobé závazky 225 075 

Komentáø ke zdrojùm financování 

Investièní èinnost Podfondu je financována pøedev�ím dlouhodobými zdroji z vydávaných investièních 
akcií. Cizí zdroje Podfondu jsou tvoøeny zejména závazky z bankovních úvìrù, ostatními závazky 
a závazky z obchodního styku. V rámci své èinnosti není Podfond nucen omezovat svou investièní èinnost 
z dùvodù nedostatku zdrojù kapitálu. Zdroje financování jsou pøedev�ím z emise akcií a dále také cizí, a 
to pøedev�ím dlouhodobé bankovní úvìry poskytnuté spoleèností Moneta Money Bank, a.s. 

Vysvìtlení a rozbor penì�ních tokù 

Více podrobností je uvedeno v auditované úèetní závìrce v pøíloze è. 2 Výroèní zprávy. 

Ostatní pohledávky jsou tvoøeny pohledávkami za ruèením za úvìry dceøiných spoleèností Fondu vùèi 
tøetím osobám. Odmìna èiní 2 % z hodnoty nesplacené jistiny. 

Peníze a penì�ní ekvivalenty (pohledávky za bankami) � zde je zachycen stav finanèních prostøedkù na 
bankovních úètech Fondu. Penì�ní prostøedky v hotovosti Fond nemá. 

Fondu není známo �ádné omezení vyu�ití zdrojù kapitálu, které podstatnì ovlivnilo nebo mohlo podstatnì 
ovlivnit provoz Fondu, a to i nepøímo. 
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h) Vývoj hodnoty akcie v rozhodném období v grafické podobì (§ 291 odst. 1 ZISIF ve spojení s § 234 
odst. 1 písm. j) ZISIF a Pøílohou 2 písm. f) VoBÚP) 

  

 

11 200 Kè

11 300 Kè

11 400 Kè

11 500 Kè

11 600 Kè

11 700 Kè

11 800 Kè

11 900 Kè

Vývoj hodnoty prioritní investièní akcie v roce 2019

31 000 Kè

32 000 Kè

33 000 Kè

34 000 Kè

35 000 Kè

36 000 Kè

37 000 Kè

38 000 Kè

39 000 Kè

Vývoj hodnoty výkonnostní investièní akcie v roce 2019
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Pozn. Proto�e Fond v Úèetním období nevyplatil na �ádný druh investièní akcie dividendu, zùstala aktuální 
hodnota v�ech druhù investièních akcií shodná. 

Fond v rozhodném období nesledoval ani nekopíroval �ádný index nebo jiný benchmark. 

i) Informace, zda v Úèetním období do�lo k nabytí vlastních akcií (§ 307 ZOK a § 21 odst. 2 písm. d) 
ZoÚ) 

Ke konci Úèetního období nedr�el Fond, Podfond, ani jeho dceøiná spoleènost ani nikdo jiný jménem 
Fondu akcie, které by pøedstavovaly podíl na základním kapitálu Fondu. 

j) Popis v�ech významných událostí, které se týkají Fondu a k nim� do�lo po skonèení Úèetního období, 
vè. informací o skuteènostech, které nastaly a� po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnìní 
úèelu Výroèní zprávy (§ 34 odst. 2 písm. b) ZISIF a § 21 odst. 2 písm. a) ZoÚ) 

Obhospodaøovatel posoudil ke dni vyhotovení úèetní závìrky mo�ný dopad viru SARS-CoV-2, jím vyvolané 
epidemie nemoci COVID-19 a s epidemií spojenými opatøeními na úèetní závìrku Podfondu. 
Obhospodaøovatel na základì informací dostupných ke dni vyhotovení úèetní závìrky vyhodnotil, �e tyto 
události nemají vliv na úèetní závìrku Podfondu. Lze v�ak dùvodnì oèekávat, �e vý�e uvedená situace 
ovlivní v prùbìhu úèetního období roku 2020 reálnou hodnotu majetku a dluhù Podfondu. 

k) Údaje o pøedpokládaném budoucím vývoji podnikání Fondu (§ 34 odst. 2 písm. c) ZISIF a § 21 odst. 2 
písm. b) ZoÚ) 

V prùbìhu aktuálního úèetního období je zámìrem Fondu a Podfondu nadále udr�ovat a technicky 
zhodnocovat nemovitostní portfolio. Podfond bude realizovat investièní strategii vymezenou ve statutu 
Fondu a Podfondu. 

V prùbìhu roku 2020 bude významným rizikovým faktorem dopad mimoøádných opatøení spojených 
s roz�íøením viru SARS-CoV-2 a jím vyvolané epidemie nemoci COVID-19. V této souvislosti mù�e dojít 
k významnému omezení ekonomické aktivity napøíè v�emi sektory ekonomiky s dopadem na reálnou 
hodnotu majetku a dluhù Podfondu. Ke dni vyhotovení této zprávy v�ak existuje znaèná míra nejistoty 
ohlednì intenzity a doby zavedení mimoøádných opatøení a jejich efektu na celosvìtovou i tuzemskou 
ekonomiku, nebo� neustále dochází k vývoji v této oblasti. Nelze proto s po�adovanou pøesností stanovit 
oèekávaný dopad vý�e uvedené situace na reálnou hodnotu majetku a dluhù Podfondu  

V prùbìhu aktuálního úèetního období bude Podfond èelit pøednì riziku poklesu cen na trhu nemovitostí.  

11 950 Kè

12 000 Kè

12 050 Kè

12 100 Kè

12 150 Kè

12 200 Kè

12 250 Kè

12 300 Kè

12 350 Kè

12 400 Kè

Vývoj hodnoty prémiové investièní akcie v roce 2019
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Fond nadále plánuje upisovat primárnì prioritní investièní akcie (PIA), které budou veøejnì obchodovány. 
V rámci dividendové politiky Fond neplánuje v roce 2020 výplatu dividendy ve vztahu k �ádnému druhu 
akcií vydávaných k Podfondu. 
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3. Textová èást Výroèní zprávy 

a) Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje (§ 21 odst. 2 písm. c) ZoÚ) 

Podfond není aktivní v oblasti výzkumu a vývoje. 

b) Informace o aktivitách v oblasti ochrany �ivotního prostøedí a pracovnìprávních vztazích (§ 21 odst. 
2 písm. e) ZoÚ) 

Podfond jako úèetnì a majetkovì oddìlenou èástí jmìní Fondu nevyvíjí èinnost v oblasti ochrany �ivotního 
prostøedí. Jeliko� je Podfond úèetnì a majetkovì oddìlenou èástí jmìní Fondu, nemá �ádné 
zamìstnance, proto ani není aktivní v oblasti pracovnìprávních vztahù. 

c) Informace o tom, zda Fond má poboèku nebo jinou èást obchodního závodu v zahranièí (§ 21 odst. 2 
písm. f) ZoÚ) 

Podfond nemá poboèku ani jinou èást obchodního závodu v zahranièí. 

d) Údaje o èinnosti obhospodaøovatele Fondu ve vztahu k majetku Fondu v Úèetním období (§ 291 odst. 
1 ZISIF ve spojení s § 234 odst. 1 písm. b) ZISIF) 

Obhospodaøovatel vykonával v prùbìhu Úèetního období ve vztahu k Podfondu standardní èinnost dle 
statutu Podfondu. Z hlediska investic nedo�lo v prùbìhu Úèetního období k uzavøení �ádné nabývací 
smlouvy. 

e) Identifikaèní údaje ka�dé osoby provádìjící správu majetku (portfolio mana�era), pøípadnì externího 
správce Fondu v rozhodném období a dobì, po kterou tuto èinnost vykonával, vèetnì struèného 
popisu jeho zku�eností a znalostí (§ 291 odst. 1 ZISIF ve spojení s § 234 odst. 1 písm. j) ZISIF a 
Pøílohou 2 písm. a) VoBÚP) 

Jméno a pøíjmení Ing. Martin �atánek 

Dal�í identifikaèní údaje 
datum narození: 26. 4. 1979 
bytem: Husova 1165, 75701 Vala�ské Meziøíèí 

Výkon èinnosti portfolio mana�era pro Fond: 1. 1. 2019 - 30. 6. 2019 

Znalosti a zku�enosti portfolio mana�era 

In�enýrský titul získal na Podnikatelské fakultì � Vysoké uèení technické v Brnì, obor Øízení 
a ekonomika podniku. Ètyøi roky zku�eností se správou fondù kvalifikovaných investorù se zamìøením 
na nemovitosti, pohledávky a majetkové úèasti a cenné papíry. 

 

Jméno a pøíjmení Mgr. Filip Trpák 

Dal�í identifikaèní údaje 
datum narození: 15. 9. 1991 
bytem: Petrská 1426/1, 110 00 Praha 1 

Výkon èinnosti portfolio mana�era pro Fond 1. 7. 2019 - 31. 12. 2019 

Znalosti a zku�enosti portfolio mana�era 

Magisterský titul získal na Vysoké �kole CEVRO Institut, z.ú., v oboru Obchodnì právní vztahy. 
V posledních nìkolika letech pùsobil na obchodní pozici v investièní spoleènosti zamìøující se 
na správu fondù kvalifikovaných investorù. Døíve pùsobil v dal�ích finanèních institucích. 
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f) Identifikaèní údaje ka�dého depozitáøe Fondu v rozhodném období a dobì, po kterou èinnost 
depozitáøe vykonával (§ 291 odst. 1 ZISIF ve spojení s § 234 odst. 1 písm. j) ZISIF a Pøílohou 2 písm. b) 
VoBÚP) 

Název Èeskoslovenská obchodní banka, a. s. 

IÈO 000 01 350 

Sídlo Praha 5, Radlická 333/150, PSÈ 150 57 

Výkon èinnosti depozitáøe pro Fond celé Úèetní období 

g) Identifikaèní údaje ka�dé osoby povìøené úschovou nebo opatrováním majetku Fondu, pokud je u 
této osoby ulo�eno více ne� 1 % hodnoty majetku Fondu (§ 291 odst. 1 ZISIF ve spojení s § 234 odst. 
1 písm. j) ZISIF a Pøílohou 2 písm. c) VoBÚP) 

V Úèetním období nebyla taková osoba depozitáøem povìøena. 

h) Identifikaèní údaje ka�dé osoby oprávnìné poskytovat investièní slu�by, která vykonávala èinnost 
hlavního podpùrce ve vztahu k majetku Fondu v rozhodném období, a údaj o dobì, po kterou tuto 
èinnost vykonávala (§ 291 odst. 1 ZISIF ve spojení s § 234 odst. 1 písm. j) ZISIF a Pøílohou 2 písm. d) 
VoBÚP) 

V Úèetním období nevyu�íval Podfond slu�eb hlavního podpùrce. 

i) Identifikace majetku, pokud jeho hodnota pøesahuje 1 % hodnoty majetku Fondu ke dni, kdy bylo 
provedeno ocenìní vyu�ité pro úèely této zprávy, s uvedením celkové poøizovací ceny a reálné 
hodnoty na konci rozhodného období (§ 291 odst. 1 ZISIF ve spojení s § 234 odst. 1 písm. j) ZISIF a 
Pøílohou 2 písm. e) VoBÚP) 

Tato informace je obsahem pøílohy è. 4 Výroèní zprávy. 

j) Soudní nebo rozhodèí spory, které se týkají majetku nebo nároku vlastníkù cenných papírù nebo 
zaknihovaných cenných papírù vydávaných Fondem, jestli�e hodnota pøedmìtu sporu pøevy�uje 5 % 
hodnoty majetku Fondu v rozhodném období, vè. údajù o v�ech státních, soudních nebo rozhodèích 
øízeních za Úèetní období, která mohla mít nebo v nedávné minulosti mìla významný vliv na finanèní 
situaci nebo ziskovost Fondu nebo jeho skupiny nebo prohlá�ení o tom, �e taková øízení neexistují (§ 
291 odst. 1 ZISIF ve spojení s § 234 odst. 1 písm. j) ZISIF a Pøílohou 2 písm. g) VoBÚP) 

V Úèetním období probíhala následující soudní nebo rozhodèí øízení, která mohla mít nebo v nedávné 
minulosti mìla významný vliv na finanèní situaci nebo ziskovost Podfondu nebo jeho skupiny: 

Protistrana Aktivní / pasivní spor* Pøedmìt sporu Spisová znaèka 

TH-SYSTEM spol. 
s r.o. 

IÈO: 645 74 059,  

Pasivní 

O zaplacení 12.584.554,00 Kè 
s pøíslu�enstvím (zákonný úrok 
z prodlení za dobu 19. 12. 2013-
12. 2. 2020 èiní 6.233.441,36 Kè 
za 2247 dní a ÈNB reposazbì 
0,05 %)  

16 Cm 218/2013 
Mìstského 
soudu v Praze 

EKOSTARMONT s.r.o. 

BLUEPOINT CZ a.s. 

Pasivní  

Neúèinnost právního jednání � 
projekt pøemìny � od�tìpní 
jmìní spoleènosti Prague 
Property s.r.o. 

23 C 188/2019 
Obvodního 
soudu pro Prahu 
1 
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Pra�ské vodovody a 
kanalizace, a.s. 

IÈO: 256 56 635 

Pasivní 
O zaplacení 56.363,00 Kè 
s pøíslu�enstvím 

65 C 244/2019 
Obvodního 
soudu pro Prahu 
1 

Helena Wiklund Aktivní 
O zaplacení 569.398,00 Kè 
s pøíslu�enstvím 

19 C 493/2019 
Obvodního 
soudu pro Prahu 
3 

Lenka Snook Aktivní 
O zaplacení 14.000,00Kè 
s pøíslu�enstvím 

27 C260/2019 
Obvodního 
soudu pro Prahu 
1 

Eli�ka Colding, adheze 
v trestním øízení 

Aktivní co do vý�e zatím neurèeno 
KRPA-
419849/TÈ-2018 
POLICIE ÈR 

Tomá� Pochtiol Aktivní  Úhrada nájemného  

27 C 166/2015 
Obvodního 
soudu pro Prahu 
8 

Monika Demeterová Aktivní Úhrada nájemného  

19 C 26/2020 
Obvodního 
soudu pro Prahu 
9 

*aktivní spor = Fond �aluje / pasivní spor = Fond je �alovaný  

�ádné z tìchto vý�e uvedených soudních øízení nebylo v Úèetním období ukonèeno. 

k) Hodnota v�ech vyplacených podílù na zisku na jednu investièní akcii (§ 291 odst. 1 ZISIF ve spojení 
s § 234 odst. 1 písm. j) ZISIF a Pøílohou 2 písm. h) VoBÚP) 

V Úèetním období nebyla k zakladatelským akciím vyplacena �ádná dividenda. 

V úèetním období pøedcházejícím Úèetní období nebyla k zakladatelským akciím vyplacena �ádná 
dividenda. 

V Úèetním období nebyla k investièním akciím vyplacena �ádná dividenda. 

V úèetním období pøedcházejícím Úèetní období nebyla k investièním akciím vyplacena �ádná dividenda. 

l) Údaje o skuteènì zaplacené úplatì obhospodaøovateli za obhospodaøování Fondu, s rozli�ením 
na údaje o úplatì za výkon èinnosti depozitáøe, administrátora, hlavního podpùrce a auditora, a údaje 
o dal�ích nákladech èi daních (§ 291 odst. 1 ZISIF ve spojení s § 234 odst. 1 písm. j) ZISIF a Pøílohou 
2 písm. i) VoBÚP) 

Úplata obhospodaøovateli za obhospodaøování 1 657 tis. Kè 

Úplata depozitáøi za slu�by depozitáøe 379 tis. Kè. 

Úplata depozitáøe za správu cenných papírù 50 tis. Kè 

Úplata administrátora zahrnuta v úplatì za obhospodaøování 

Úplata hlavního podpùrce 0 tis. Kè 

Úplata auditora 119 tis. Kè 

Údaje o dal�ích nákladech èi daních 

Správa nemovitostí    5 868 tis. Kè 
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Opravy majetku    1 467 tis. Kè 
Ostatní danì a poplatky    208 tis. Kè 

Úplaty jsou hrazeny na vrub Fondového kapitálu Podfondu. Náklady Fondu, které nevznikají nebo 
nemohou vznikat v souvislosti s investièní èinností �ádného podfondu, lze hradit pouze na vrub Ostatního 
jmìní. Ve�keré spoleèné náklady, které lze pøiøadit k více podfondùm, jsou alokovány pomìrnì na vrub 
Fondového kapitálu v�ech dotèených podfondù, a to v pomìru dle vý�e Fondového kapitálu dotèených 
podfondù. Ve�keré náklady, které nelze jednoznaènì pøiøadit k urèitému podfondu, jsou alokovány 
pomìrnì na vrub Fondového kapitálu v�ech podfondù v pomìru dle vý�e Fondového kapitálu. 

m) Údaje o podstatných zmìnách údajù uvedených ve statutu investièního fondu, ke kterým do�lo 
v prùbìhu Úèetního období (§ 291 odst. 1 ZISIF ve spojení s § 234 odst. 2 písm. a) ZISIF) 

V prùbìhu Úèetního období do�lo k následujícím podstatným zmìnám statutu Podfondu: 

S úèinností od 23. 5. 2019 do�lo zejména k následujícím zmìnám ve statutu Podfondu: 

· zmìna auditora; 

· zmìna názvu investièních akcií A na prioritní investièní akcie; 

· zmìna názvu investièních akcií B na prémiové investièní akcie; 

· úprava minimální vý�e investice; 

· zmìna úplaty za obhospodaøování a administraci. 

n) Údaje o mzdách, úplatách a obdobných pøíjmech pracovníkù a vedoucích osob, které mohou být 
pova�ovány za odmìny, vyplácených obhospodaøovatelem Fondu jeho pracovníkùm nebo vedoucím 
osobám v Úèetním období, èlenìných na pevnou a pohyblivou slo�ku, údaje o poètu pracovníkù a 
vedoucích osob obhospodaøovatele Fondu a údaje o pøípadných odmìnách za zhodnocení kapitálu, 
které Fond nebo jeho obhospodaøovatel vyplatil (§ 291 odst. 1 ZISIF ve spojení s § 234 odst. 2 písm. 
b) ZISIF) 

Zamìstnanci obhospodaøovatele (vèetnì portfolio mana�era Podfondu) i povìøení zmocnìnci 
statutárního orgánu jsou odmìòováni èlenem statutárního orgánu v souladu s jeho vnitøními zásadami 
pro odmìòování, které byly vytvoøeny v souladu s po�adavky AIFMR. Tyto osoby nejsou odmìòovány 
Fondem, a to ani na úèet Podfondu. 

Obhospodaøovatel Podfondu vytvoøil systém pro odmìòování svých zamìstnancù, vèetnì vedoucích 
osob, kterým se stanoví, �e odmìna je tvoøena nárokovou slo�kou (mzda) a nenárokovou slo�kou 
(výkonnostní odmìna). Nenároková slo�ka odmìny je vyplácena pøi splnìní pøedem definovaných 
podmínek, které se zpravidla odvíjí od výsledku hospodaøení obhospodaøovatele a hodnocení výkonu 
pøíslu�ného zamìstnance. 

Obhospodaøovatel Podfondu je povinen zveøejòovat údaje o odmìòování svých zamìstnancù. Vzhledem 
ke skuteènosti, �e obhospodaøovatel obhospodaøuje vysoký poèet investièních fondù, jsou ní�e uvedená 
èísla pouze pomìrnou èástí celkové èástky vyplacené obhospodaøovatelem Podfondu jeho 
zamìstnancùm, nebo� zamìstnanci obhospodaøovatele zaji��ují slu�by obhospodaøování a administrace 
zpravidla ve vztahu k více fondùm. Obhospodaøovatel zavedl metodu výpoètu pomìrné èástky pøipadající 
na jednotlivé fondy zalo�enou na objektivních kritériích. 

· v pomìrné vý�i pøiøaditelné Fondu: 

Pevná slo�ka odmìn 0 Kè 

Pohyblivá slo�ka odmìn 0 Kè 

Poèet pøíjemcù 46 

Odmìny za zhodnocení kapitálu 0 Kè 
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· v pomìrné vý�i pøiøaditelné Podfondu: 

Pevná slo�ka odmìn 1 049 769 Kè 

Pohyblivá slo�ka odmìn 0 Kè 

Poèet pøíjemcù 46 

Odmìny za zhodnocení kapitálu 0 Kè 

o) Údaje o mzdách, úplatách a obdobných pøíjmech pracovníkù nebo vedoucích osob, které mohou být 
pova�ovány za odmìny, vyplacených obhospodaøovatelem Fondu tìm z jeho pracovníkù nebo 
vedoucích osob, jejich� èinnost má podstatný vliv na rizikový profil Fondu (§ 291 odst. 1 ZISIF 
ve spojení s § 234 odst. 2 písm. c) ZISIF) 

Obhospodaøovatel Podfondu uplatòuje specifické zásady a postupy pro odmìòování ve vztahu 
k zamìstnancùm, kteøí mají významný vliv na rizika, kterým mù�e být vystaven obhospodaøovatel 
Podfondu nebo obhospodaøovaný fond. Tyto zásady a postupy v rámci systému odmìòování podporují 
øádné a úèinné øízení rizik a nepodnìcují k podstupování rizik nad rámec rizikového profilu 
obhospodaøovaných fondù, jsou v souladu s jejich strategií a zahrnují postupy k zamezování støetu zájmù. 

Zamìstnanci a vedoucí osoby, kteøí pøi výkonu èinností v rámci jejich pracovní pozice nebo funkce mají 
podstatný vliv na rizikový profil Podfondu: 

· Statutární øeditel a správní rada, 

· Øeditelé správy majetku. 

Na tuto skupinu osob se rovnì� uplatòují vý�e uvedená pravidla o stanovení pevné nárokové a pohyblivé 
nenárokové slo�ce odmìny s tím, �e mzda a výkonnostní odmìna musí být vhodnì vyvá�ené. Vhodný 
pomìr mezi mzdou a výkonnostní odmìnou se stanovuje individuálnì.  

· v pomìrné vý�i pøiøaditelné Fondu: 

Odmìny vedoucích osob 0 Kè 

Poèet pøíjemcù 4 

Odmìny ostatních zamìstnancù 0 Kè 

Poèet pøíjemcù 42 

· v pomìrné vý�i pøiøaditelné Podfondu: 

Odmìny vedoucích osob 115 036 Kè 

Poèet pøíjemcù 4 

Odmìny ostatních zamìstnancù 934 734 Kè 

Poèet pøíjemcù 51 
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4. Dal�í informace o emitentovi 

a) Èlenové správních, øídicích a dozorèích orgánù a vrcholové vedení 

Statutární orgán 

Statutární orgán Fondu, AVANT IS, je investièní spoleèností, která je oprávnìna k obhospodaøování fondù 
kvalifikovaných investorù a k provádìní jejich administrace. AVANT IS je licencovanou investièní 
spoleèností specializující se na vytváøení, obhospodaøování a administraci fondù kvalifikovaných 
investorù s ji� tøináctiletými zku�enostmi. AVANT IS obhospodaøuje investièní fondy a provádí 
administraci investièních fondù, jejich� aktuální seznam je uveden na internetových stránkách ÈNB 
a internetových stránkách avantfunds.cz. AVANT IS neprovádí �ádnou jinou hlavní èinnost. 

AVANT IS zavedl a udr�uje postupy pro øízení støetù zájmù mezi  

· AVANT IS nebo obhospodaøovanými fondy a jinými zákazníky AVANT IS nebo takovými zákazníky 
navzájem, 

· AVANT IS nebo investièním fondem a osobami se zvlá�tním vztahem k AVANT IS nebo 
investiènímu fondu podle § 20 odstavce 2 ZISIF, 

· osobou, která ovládá AVANT IS nebo investièní fond, je ovládána AVANT IS nebo investièním 
fondem (osobami, které jsou s AVANT IS majetkovì èi personálnì propojeny) nebo osobou 
ovládanou stejnou osobou jako AVANT IS nebo investièní fond a vedoucími osobami AVANT IS 
nebo investièního fondu, investory investièního fondu, popøípadì jinými zákazníky AVANT IS. 

Funkèní období statutárního orgánu je 10 let. 

Statutární orgán má s Fondem na neurèito uzavøenou smlouvu o výkonu funkce, ve které nejsou uvedeny 
�ádné výhody pøi jejím ukonèení. Statutární orgán nemá uzavøenou �ádnou smlouvu s dceøinými 
spoleènostmi Fondu. 

Ve statutárním orgánu Fondu je AVANT IS zastoupen prostøednictvím svých povìøených zmocnìncù, kteøí 
disponují pøedchozím souhlasem ÈNB k výkonu své funkce. 

 

Povìøení zmocnìnci statutárního orgánu Fondu v prùbìhu Úèetního období 

Jméno a pøíjmení Mgr. Robert Robek 

Dal�í identifikaèní údaje 
datum narození: 7. 9. 1970 
bytem: Útulná 506/17, 108 00 Praha 10 

Období výkonu funkce celé Úèetní období 

Znalosti a zku�enosti 
Magisterský titul na Právnické fakultì Univerzity Karlovy v Praze � obor Právo a právní vìda. Dr�itel 
makléøské licence vydané ÈNB pro obchodování s cennými papíry, s praxí v oblasti nemovitostí 
a s 5letou zku�eností se správou fondù kvalifikovaných investorù se zamìøením na cenné papíry, 
nemovitosti, pohledávky a majetkové úèasti. Od prosince 2015 èlenem pøedstavenstva AVANT IS, 
od èervna 2017 místopøedseda pøedstavenstva AVANT IS. 

 

Jméno a pøíjmení Mgr. Ing. Ondøej Pieran, CFA 

Dal�í identifikaèní údaje 
datum narození: 18. 3.1983 
bytem: Rolnická 56, 73551 Bohumín 

Období výkonu funkce celé Úèetní období 

Znalosti a zku�enosti 
Magisterský titul na Právnické fakultì Univerzity Karlovy v Praze � obor Právo. Magisterský titul 
na Fakultì financí a úèetnictví Vysoké �koly ekonomické v Praze � obor Finance. 3 roky zku�eností 
se správou fondù kvalifikovaných investorù se zamìøením na nemovitosti, pohledávky a majetkové 
úèasti. 
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Jméno a pøíjmení Bc. Kristýna Ishihara Pal�oviè, MSc. 

Dal�í identifikaèní údaje 
datum narození: 22. 9. 1981 
bytem: Horní 197, 251 01 Dobøejovice 

Období výkonu funkce celé Úèetní období 

Znalosti a zku�enosti 
Bakaláøský titul získala na Ekonomicko mana�erské �kole v Praze � obor Právo. Titul MSc. získala 
na Nottingham Trent University � obor Právo. Více ne� 10 let zku�eností v øídících pozicích obchodních 
spoleèností se zamìøením na nemovitosti, realitní projekty IT a reklamu. 

Zbývající informace jsou obsa�eny v pøíloze è. 5 Výroèní zprávy. 

Povìøení zmocnìnci neuzavøeli �ádné pracovní ani jiné smlouvy s Fondem ani jeho dceøinými 
spoleènostmi. 

Èlenové kontrolního orgánu Fondu v prùbìhu Úèetního období 

Jméno a pøíjmení Martin Urman 

Dal�í identifikaèní údaje 
datum narození: 9. 10. 1969 
bytem: Eli�ky Krásnohorské 10/2, Josefov, 110 
00 Praha 1 

Období výkonu funkce celé Úèetní období 

Znalosti a zku�enosti 
Absolvent Støední ekonomické �koly v Praze, ukonèené maturitní zkou�kou v roce 1988. Více ne� 20 let 
zku�eností s obhospodaøováním nemovitostí, majetkových úèastí a s poskytováním úvìrù 
pro podnikatelské subjekty. 

Zbývající informace jsou obsa�eny v pøíloze è. 5 Výroèní zprávy. 

Funkèní období èlena kontrolního orgánu je 5 let. 

Proto�e je výkon funkce èlena kontrolního orgánu bezúplatný, nemají èlenové kontrolního orgánu 
s Fondem uzavøenou smlouvu o výkonu funkce ani �ádnou pracovní ani jinou smlouvu. 

Èlenové výboru pro audit v prùbìhu Úèetního období 

Jméno a pøíjmení Ing. Václav Urban (pøedseda) 

Jméno a pøíjmení RNDr. Du�an Brabec (èlen) 

Jméno a pøíjmení Martin Urman (èlen) 

Èlenové investièního výboru v prùbìhu Úèetního období 

Jméno a pøíjmení Martin Urman 

Jméno a pøíjmení Libu�e Urmanová 

Jméno a pøíjmení Ing. Martin �atánek (od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019) 

Jméno a pøíjmení Mgr. Filip Trpák (od 1. 7. 2019 do 31. 12. 2019) 

Prohlá�ení 

Nikdo z èlenù správních, øídicích a dozorèích orgánù ani vrcholového vedení nebyl za pøede�lých pìt let 
odsouzen za podvodný trestný èin a není ani nebyl v pøede�lých pìti letech spojen s �ádným konkurzním 
øízením, správou èi likvidací. Vùèi �ádnému z èlenù správních, øídicích a dozorèích orgánù ani vrcholového 
vedení nebylo v posledních pìti letech vzneseno úøední veøejné obvinìní nebo udìlena sankce ze strany 
statutárních nebo regulatorních orgánù. Mezi èleny správních, øídicích a dozorèích orgánù ani vrcholového 
vedení a Fondem v Úèetním období nenastaly �ádné støety zájmù. 
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b) Principy odmìòování osob s øídicí pravomocí Fondu, jména a pøíjmení tìchto osob a popis jejich 
èinnosti a s nimi spojených pùsobností a rozhodovacích pravomocí (§ 118 odst. 4 písm. h) ZPKT) 

Osobou s øídicí pravomocí Fondu je AVANT IS, která zastává funkci statutárního orgánu, ve které je 
zastoupena povìøenými zmocnìnci Mgr. Ing. Ondøejem Pieranem, CFA, a Mgr. Robertem Robkem. 

K poslednímu dni Úèetního období Fond nepøijal samostatná pravidla týkající se politiky odmìòování ani 
nezøídil výbor pro odmìny. 

Osoba s øídicí pravomocí Fondu je odmìòována za výkon èinností obhospodaøování a administrace na 
základì smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu formou fixní mìsíèní odmìny.  Tato 
smlouva vèetnì odmìòování musí být schválena valnou hromadou Fondu. 

Úplata za obhospodaøování majetku Fondu a jeho administraci je (v souladu se statutem a smlouvou 
o výkonu funkce) hrazena z majetku Podfondu a je urèena následovnì: 

· 77 000,- Kè za ka�dý zapoèatý kalendáøní mìsíc, poèínaje mìsícem, od nìho� bude Podfond, 
v souvislosti s pøijetím investièních akcií Podfondu k obchodování na evropském regulovaném 
trhu, pøípadnì na jiném regulovaném trhu, povinen vést èi vykazovat úèetnictví dle mezinárodních 
úèetních standardù IFRS. 

Souèástí odmìny obhospodaøovateli je úplata za ve�keré èinnosti pøi obhospodaøování (§ 5 ZISIF odst. 1) 
a administraci majetku Fondu (§ 38 odst. 1 ZISIF) s výjimkou: 

· vedení úèetnictví Fondu a Podfondu, kterým byla v souladu s § 50 ZISIF povìøena tøetí osoba, 
spoleènost ESCAPE CONSULT, spol. s r.o., IÈO: 255 16 221, se sídlem Vídeòská 267/56a, �týøice, 
639 00 Brno. 

Odmìna statutárního orgánu nevybízí k podstupování rizik nad rámec rizikového profilu Podfondu. 

c) Penì�ité a nepenì�ité pøíjmy, které pøijaly za Úèetní období osoby s øídicí pravomocí od Fondu a od 
osob ovládaných Fondem (§ 118 odst. 4 písm. f) ZPKT) 

Statutární orgán 

Penì�ité pøíjmy 1 050 tis. Kè 

Nepenì�ité pøíjmy N/A 

Povìøení zmocnìnci, resp. èlenové statutárního orgánu souhrnnì 

Penì�ité pøíjmy 0 Kè 

Nepenì�ité pøíjmy N/A 

Èlenové kontrolního orgánu souhrnnì 

Penì�ité pøíjmy 0 Kè 

Nepenì�ité pøíjmy N/A 

Ostatní osoby s øídicí pravomocí souhrnnì 

Penì�ité pøíjmy 115 tis. Kè 

Nepenì�ité pøíjmy N/A 
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d) Poèet akcií nebo obdobných cenných papírù pøedstavujících podíl na Fondu, které jsou ve vlastnictví 
osob s øídicí pravomocí Fondu, opce a srovnatelné investièní nástroje, jejich� hodnota se vztahuje 
k akciím nebo obdobným cenným papírùm pøedstavujících podíl na Fondu a jejich� smluvními 
stranami jsou uvedené osoby, nebo které jsou uzavøeny ve prospìch uvedených osob (§ 118 odst. 4 
písm. g) ZPKT) 

Statutární orgán 

Akcie Fondu 8 ks prioritních investièních akcií Podfondu 

Opce a srovnatelné investièní nástroje, jejich� 
hodnota se vztahuje k akciím Fondu 

nebyly poskytnuty 

Ve vlastnictví statutárního orgánu Fondu nejsou �ádné akcie ani obdobné cenné papíry ani �ádná jiná 
práva k akciím pøedstavující podíl na Fondu. 

Povìøení zmocnìnci, resp. èlenové statutárního orgánu souhrnnì 

Akcie Fondu 0 

Opce a srovnatelné investièní nástroje, jejich� 
hodnota se vztahuje k akciím Fondu 

nebyly poskytnuty 

Povìøení zmocnìnci jako èlenové statutárního orgánu a jako osoby s øídicí pravomocí (vedoucí osoby) 
nevlastní �ádné akcie ani obdobné cenné papíry ani �ádná jiná práva k akciím pøedstavující podíl na Fondu. 

Èlenové kontrolního orgánu souhrnnì 

Akcie Fondu 

· 10 ks zakladatelských akcií Fondu 
· 9 906 ks výkonnostních investièních akcií 

Podfondu 
· 2 707 ks prioritních investièních akcií Podfondu 
· 30 788 ks prémiových investièních akcií 

Podfondu 
Opce a srovnatelné investièní nástroje, jejich� 
hodnota se vztahuje k akciím Fondu 

nebyly poskytnuty 

Ostatní osoby s øídicí pravomocí souhrnnì 

Akcie Fondu 0 

Opce a srovnatelné investièní nástroje, jejich� 
hodnota se vztahuje k akciím Fondu 

nebyly poskytnuty 

e) Informace o odmìnách úètovaných za Úèetní období auditory v èlenìní za jednotlivé druhy slu�eb, a 
to zvlá�� za Fond a zvlá�� za konsolidovaný celek (§ 118 odst. 4 písm. k) ZPKT) 

Za Úèetní období byly auditorem za povinný audit roèní úèetní závìrky úètovány následující odmìny: 

Úètovaná odmìna auditora 179 tis. Kè 

Odmìna za povinný audit roèní úèetní závìrky 
- Podfondu 119 tis. Kè 

Odmìna za jiné ovìøovací slu�by 0 tis. Kè 
Odmìna za daòové poradenství 0 tis. Kè 
Odmìna za jiné neauditorské slu�by 0 tis. Kè 

Výkon vnitøního auditu Fondu vykonává AVANT IS v rámci èinnosti administrace, pøièem� odmìna za 
výkon vnitøního auditu je zahrnuta do fixní mìsíèní odmìny, kterou Fond vyplácí spoleènosti AVANT IS na 
základì smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu. 
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f) Organizaèní struktura 

Dceøiné spoleènosti 

Obchodní firma Green Energy Vision, s.r.o. 

Dal�í identifikaèní údaje 
IÈO: 274 53 626 
se sídlem: Praha 1, Eli�ky Krásnohorské 10/2, 
PSÈ 11000 

Úèast na kapitálu /hlasovacích právech 100 %/100 % 

 

Obchodní firma Lofty Køi�íkova, s.r.o. 

Dal�í identifikaèní údaje 
IÈO: 287 42 541 
se sídlem: Eli�ky Krásnohorské 10/2, Josefov, 110 
00 Praha 1 

Úèast na kapitálu /hlasovacích právech 100 %/100 % 

 

Obchodní firma Na Dubovci 6, s.r.o. 

Dal�í identifikaèní údaje 
IÈO: 066 76 383 
se sídlem: Eli�ky Krásnohorské 10/2, Josefov, 110 
00 Praha 1 

Úèast na kapitálu /hlasovacích právech 100 %/100 % 

 

Obchodní firma Supreme Franchise, s.r.o. 

Dal�í identifikaèní údaje 
IÈO: 071 17 795 
se sídlem: Eli�ky Krásnohorské 10/2, Josefov, 110 
00 Praha 1 

Úèast na kapitálu /hlasovacích právech 100 %/100 % 

 

Obchodní firma Supreme Project I, s.r.o. 

Dal�í identifikaèní údaje 
IÈO: 070 67 097 
se sídlem: Eli�ky Krásnohorské 10/2, Josefov, 110 
00 Praha 1 

Úèast na kapitálu /hlasovacích právech 100 %/100 % 

 

Obchodní firma Supreme Project II, s.r.o. 

Dal�í identifikaèní údaje 
IÈO: 070 67 186 
se sídlem: Eli�ky Krásnohorské 10/2, Josefov, 110 
00 Praha 1 

Úèast na kapitálu /hlasovacích právech 100 %/100 % 

Dal�í informace jsou uvedeny v pøíloze è. 3 Výroèní zprávy. 

g) Hlavní akcionáøi 

Jméno/Obchodní firma Martin Urman 

Dal�í identifikaèní údaje 
datum narození: 9. 10. 1969 
bytem: Eli�ky Krásnohorské 10/2, Josefov, 110 
00 Praha 1 

Vý�e podílu k posledním dni Úèetního období 
83,4 % prioritních investièních akcií (PIA) 
100 % prémiových investièních akcií (PRIA) 
99,2 % výkonnostních investièních akcií (VIA) 
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Úèast na kapitálu /hlasovacích právech Fondu 
podíl úèasti na kapitálu pøipadajícího na pøíslu�ný 
druh akcií odpovídá vý�i podílu akcionáøe/NE 

Typ úèasti pøímá 

Fond je pøímo ovládán akcionáøem Martinem Urmanem. 

Dal�í informace jsou uvedeny v pøíloze è. 3 Výroèní zprávy. 

h) Popis práv a povinností spojených s pøíslu�ným druhem akcie nebo obdobného cenného papíru 
pøedstavujícího podíl na Fondu, a to alespoò odkazem na zákon upravující právní pomìry obchodních 
spoleèností a dru�stev a stanovy Fondu, pokud se jedná o druh akcie, nebo na srovnatelný zahranièní 
právní pøedpis a stanovám obdobný dokument Fondu, pokud se jedná o druh obdobného cenného 
papíru pøedstavujícího podíl na Fondu (§ 118 odst. 4 písm. d) ZPKT) 

Fond vydává druhy cenných papírù uvedené v èásti 1 písm. b) Výroèní zprávy. 

Zakladatelské akcie 

Tyto cenné papíry jsou vydávány k zapisovanému základnímu kapitálu, jeho� vý�e je té� uvádìna 
v obchodním rejstøíku. Podíl na zapisovaném základním kapitálu se u zakladatelských akcií urèí podle 
poètu akcií. Zakladatelské akcie se øídí právní úpravou dle ZOK, ZISIF a dal�ími právními pøedpisy 
a stanovami Fondu.  

Práva spojená se zakladatelskými akciemi 

Se zakladatelskou akcií je spojeno právo akcionáøe jako spoleèníka podílet se podle ZOK, ZISIF a stanov 
Fondu na øízení Fondu, jeho zisku a na likvidaèním zùstatku pøi jeho zru�ení s likvidací.  

Akcionáøi dr�ící zakladatelské akcie se na fondovém kapitálu Fondu ve vztahu k tìmto akciím podílejí 
zcela a výluènì v rozsahu Ostatního jmìní.  

Podíl na zisku a podíl na likvidaèním zùstatku vèetnì záloh lze akcionáøùm dr�ícím zakladatelské akcie 
vyplácet na tyto akcie výluènì na vrub Ostatního jmìní. 

Se zakladatelskými akciemi je v�dy spojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákon jinak. Se zakladatelskými 
akciemi není spojeno právo na jejich odkoupení na úèet spoleènosti, ani �ádné jiné zvlá�tní právo. 

Investièní akcie 

Jedná se o akcie vydávané Fondem, které nejsou zakladatelskými akciemi. Investièní akcie se øídí právní 
úpravou dle ZOK, ZISIF a dal�ími právními pøedpisy a stanovami Fondu. 

Práva spojená s investièními akciemi 

Investoøi do investièních akcií se na fondovém kapitálu Fondu podílejí zcela a výluènì v rozsahu 
Fondového kapitálu pøíslu�ného podfondu.  

Investoøi do v�ech investièních akcií jedné tøídy se na Fondovém kapitálu podfondu podílejí zcela a výluènì 
v rozsahu èásti Fondového kapitálu pøipadající na tuto tøídu na základì distribuèního pomìru uvedeného 
ve stanovách a statutu Fondu a pøíslu�ného podfondu. Investoøi do investièních akcií jedné tøídy se pak 
na èásti Fondového kapitálu pøipadajícího na tuto tøídu podílejí pomìrnì podle poètu investièních akcií ve 
svém majetku. Tøída investièních akcií znamená druh investièních akcií ve smyslu § 276 ZOK, resp. § 163 
odst. 3 ZISIF, tj. investièní akcie, se kterými jsou spojena stejná práva. Podíl na zisku a podíl na likvidaèním 
zùstatku vèetnì záloh na tyto výplaty lze vlastníkùm investièních akcií urèité tøídy vyplácet výluènì na vrub 
èásti Fondového kapitálu pøipadajícího na tuto tøídu. 

S investièní akcií je spojeno zejména: 

a) právo na její odkoupení na úèet pøíslu�ného podfondu;  

b) právo na podíl na zisku; a 

c) právo na podíl na likvidaèním zùstatku. 

S investièními akciemi není spojeno zejména: 

a) hlasovací právo, nestanoví-li právní pøedpis, stanovy Fondu nebo jeho statut nìco jiného; a 

b) právo akcionáøe jako spoleèníka podílet se podle ZOK a stanov na øízení Fondu. 
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i) Dividendová politika 

Valná hromada Fondu mù�e rozhodnout o tom, �e akcionáøùm bude vyplacen podíl na zisku. Podílem na 
zisku akcionáøù Podfondu je dividenda urèená pomìrem akcionáøova podílu k základnímu kapitálu 
Podfondu k datu výplaty dividendy urèenému k takovému úèelu valnou hromadou Fondu. Souhrn 
vyplacených dividend za pøíslu�né úèetní období nesmí být vy��í, ne� je hospodáøský výsledek za 
pøíslu�né úèetní období po odeètení prostøedkù povinnì pøevádìných do kapitálových fondù Podfondu, 
jsou-li zøízeny, a neuhrazených ztrát minulých let a po pøiètení nerozdìleného zisku minulých let  a fondù 
vytvoøených ze zisku, které Fond mù�e pou�ít dle svého volného uvá�ení. Fond nesmí vyplatit zisk nebo 
prostøedky z jiných vlastních zdrojù, ani na nì vyplácet zálohy, pokud by si tím pøivodil úpadek. 

Fond nemá stanoveny pevné zásady dividendové politiky. 

j) Regulaèní prostøedí 

Regulace kapitálového trhu stanoví rámec pro podnikání Fondu na kapitálovém trhu, pøièem� tato èinnost 
je upravena zejména ZPKT a ZISIF. ÈNB na základì tìchto zákonù upravuje pravidla pro vstup na 
kapitálový trh, pravidla jednání s investory a klienty a pravidla tr�ní transparence. ÈNB se tak významnì 
podílí na pøípravì øady právních pøedpisù týkajících se tuzemského finanèního trhu. Regulace zahrnuje 
zpravidla èinnosti tuzemských investièních fondù a jejich obhospodaøovatelù, administrátorù 
a depozitáøù.  

Podfond podléhá regulaci ÈNB, která plní úlohu integrovaného orgánu dohledu nad finanèním trhem 
v Èeské republice. ÈNB vykonává dohled nad subjekty a nad infrastrukturou kapitálového trhu. Pøi výkonu 
dohledu nad finanèním trhem posiluje ÈNB dùvìru investorù a emitentù pøedev�ím tím, �e pøispívá 
k ochranì investorù a podporuje transparentnost finanèního trhu a tr�ní disciplínu. V rámci výkonu 
dohledu nad investièními spoleènostmi a fondy se ÈNB zamìøuje zejména na fondy s potenciálnì 
významným systémovým dopadem, co� jsou pøedev�ím fondy kolektivního investování spravující finanèní 
prostøedky veøejnosti. Dohled ÈNB nad kapitálovým trhem zahrnuje mimo jiné také licenèní, schvalovací 
a povolovací èinnosti, kontrolu dodr�ování zákonù a pøímo pou�itelných pøedpisù Evropské unie 
(v pøípadì, �e je k této kontrole ÈNB zmocnìna), vyhlá�ek a opatøení vydaných ÈNB, ukládání nápravných 
opatøení, øízení o pøestupcích a zaji��ování èinnosti regulace a aktivity v oblasti mezinárodní spolupráce.  

Dohled nad kapitálovým trhem ÈNB provádí následnou kontrolní èinností, která je zamìøena na 
dodr�ování stanovené regulace, dodr�ování pravidel odborné péèe pøi správì fondù a nastavení øídicích a 
kontrolních systémù. 

Fond uvádí, �e neeviduje vládní, hospodáøskou, fiskální, mìnovou ani obecnou politiku, která by významnì 
ovlivnila nebo by mohla ovlivnit provoz Podfondu, a to a� u� pøímo, nebo nepøímo. 

k) Zamìstnanci 

Jeliko� je Podfond úèetnì a majetkovì oddìlenou èástí jmìní Fondu, nemá �ádné zamìstnance. 

l) Významné smlouvy 

Významné smlouvy uzavøené Fondem na úèet Podfondu v prùbìhu Úèetního období, mimo smluv 
uzavøených v rámci bì�ného podnikání Fondu, jsou uvedeny v pøíloze è. 3 Výroèní zprávy. 

m) Regulované trhy 

Cenné papíry vydané Fondem k Podfondu uvedené v èásti 2 písm. a) Výroèní zprávy jsou pøijaty 
k obchodování pouze na evropském regulovaném trhu BCPP. 

n) Rating 

Podfond nepo�ádal o pøidìlení ratingu, �ádný rating Podfondu nebyl pøidìlen.  
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o) Alternativní výkonnostní ukazatele 

Celkové NAV Podfondu � celková hodnota fondového kapitálu Podfondu ve smyslu § 165 odst. 2 ZISIF, 
tj. celková hodnota majetku Podfondu po odeètení v�ech dluhù Podfondu. V pøíloze úèetní závìrky 
Podfondu se jedná o polo�ku Èistá aktiva pøiøaditelná dr�itelùm investièních akcií s právem na odkup na 
str. 71 a 72. 

Pákový efekt metodou hrubé hodnoty aktiv � ukazatel vyu�ití pákového efektu vypoètený metodou 
definovanou èl. 6 a 7 AIFMR. Obecnì je tento ukazatel stanoven jako pomìr mezi celkovou expozicí 
Podfondu a NAV Podfondu. Výpoèet celkové expozice je stanoven jako celkový souèet hrubých hodnot 
v�ech expozic upravený postupem dle èl. 7 AIFMR. 

Pákový efekt dle standardní závazkové metody � ukazatel vyu�ití pákového efektu vypoètený metodou 
definovanou èl. 6 a 8 AIFMR. Obecnì je tento ukazatel stanoven jako pomìr mezi celkovou expozicí 
Podfondu a NAV Podfondu. Výpoèet celkové expozice je stanoven jako celkový souèet hrubých hodnot 
v�ech expozic upravený postupem dle èl. 8 odst. 2 a� 9 AIFMR, zejména za pou�ití pravidel pro netting 
expozic a pøi zohlednìní vyu�itého hedgingu expozic. 
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5. Samostatná èást Výroèní zprávy 

a) Informace o zásadách a postupech vnitøní kontroly a pravidlech pøístupu Fondu a jeho konsolidaèního 
celku k rizikùm, kterým Fond a jeho konsolidaèní celek je nebo mù�e být vystaven ve vztahu k procesu 
úèetního výkaznictví (§ 118 odst. 4 písm. b) ZPKT) 

Úèetnictví Podfondu je vedeno v souladu s IFRS. Jednotné úèetní politiky a postupy uplatòované 
v Podfondu jsou stanoveny pøi plném respektování v�eobecnì závazných úèetních pøedpisù a platných 
úèetních standardù v rámci interních smìrnic investièní spoleènosti, která je administrátorem Podfondu. 
Tyto standardy jsou dále doplnìny soustavou ni��ích metodických materiálù, zamìøujících se podrobnìji 
na konkrétní èásti a oblasti úèetní problematiky. 

Podfond úètuje o ve�kerých úèetních pøípadech pouze na základì schválených podkladù. Rozsah 
podpisových oprávnìní jednotlivých schvalovatelù je stanoven v organizaèním øádu administrátora 
Podfondu a vychází té� z jeho aktuálního slo�ení statutárního orgánu. 

Vedením úèetnictví Podfondu byla v souladu s § 50 ZISIF povìøena tøetí osoba � ESCAPE CONSULT, spol. 
s r.o., IÈO: 255 16 221, sídlo: Vídeòská 267/56a, �týøice, 639 00 Brno. 

Interní oddìlení úèetnictví administrátora Podfondu, které provádí dohled nad povìøenou osobou, je 
v rámci organizaèního øádu administrátora Podfondu oddìleno od správy majetku Podfondu a dceøiných 
spoleèností Fondu, vèetnì správy bankovního spojení, a od provádìní úhrad plateb z bì�ných a z dal�ích 
úètù Podfondu v souladu s vý�e uvedenými interními smìrnicemi a organizaèním øádem. Tímto je 
eliminováno riziko nakládání s majetkem Podfondu jedinou osobou bez vlivu výkonných osob a 
schvalovatelù transakcí a souèasnì je významnì omezeno riziko úmyslného zkreslení úèetních výkazù. 
Osoby oprávnìné uzavøít obchod na úèet Podfondu jsou oddìleny od osob oprávnìných potvrdit realizaci 
obchodu na úèet Podfondu, vèetnì realizace takového obchodu. Do úèetního systému mají pøístup pouze 
u�ivatelé s pøíslu�nými oprávnìními a dle jejich funkce je jim pøiøazen pøíslu�ný stupeò u�ivatelských práv. 
Oprávnìní k pøístupu do úèetního systému je realizováno po schválení nadøízeným vedoucím a vlastníkem 
procesu úèetnictví. Oprávnìní pro aktivní vstup (úètování) do úèetního systému mají pouze pracovníci 
oddìlení úèetnictví administrátora, resp. zamìstnanci osoby, na kterou byla tato èinnost delegována. 
V�echna pøihlá�ení do úèetního systému jsou evidována a lze je zpìtnì rekonstruovat. 

Výkon vnitøní kontroly je zaji��ován vnitøním auditorem administrátora Podfondu a pracovníkem 
administrátora Podfondu povìøeným výkonem compliance, jejich� èinnosti, povinnosti a pravomoci jsou 
popsány v organizaèním øádu administrátora Podfondu a v jeho platných a aktualizovaných interních 
smìrnicích. Oddìlení vnitøní kontroly pravidelnì kontroluje a vyhodnocuje dodr�ování v�eobecnì 
závazných právních pøedpisù a vnitøních øádù, pøíkazù, pokynù, smìrnic a limitù, kontroluje schvalování a 
autorizaci transakcí nad stanovené limity, kontroluje prùbìh èinností a transakcí, ovìøuje výstupy 
pou�ívaných systémù, jejich rizikovost a metody øízení rizik. V pøípadì nalezených nesrovnalostí jsou 
neprodlenì navr�ena a v co nejkrat�í dobì realizována nápravná opatøení. 

Nedílnou souèástí kontrolního systému v procesu úèetnictví je inventarizace majetku a závazkù 
Podfondu, v jejím� prùbìhu se ovìøuje, zda jsou do úèetnictví promítnuta ve�kerá pøedvídatelná rizika a 
mo�né ztráty související s inventarizovaným majetkem, zda je zaji�tìna jeho øádná ochrana a údr�ba a 
zda úèetní zápisy o majetku a závazcích odrá�í jejich reálnou hodnotu. Úèetnictví Podfondu je pravidelnì 
podrobováno kontrole té� v rámci èinností vnitøního auditu, který zji��uje soulad u�ívaných postupù 
s platnou legislativou a pøíslu�nými øídícími dokumenty administrátora Podfondu. Správnost úèetnictví a 
úèetních výkazù je kontrolována prùbì�nì v rámci úèetního oddìlení a dále pravidelnì externím auditorem 
schvalovaným valnou hromadou Fondu, který provádí ovìøení úèetní závìrky zpracované k rozvahovému 
dni, tj. k 31. 12. nebo k jinému dni v souladu se ZoÚ. V pøípadì nalezených nesrovnalostí jsou neprodlenì 
navr�ena a v co nejkrat�í dobì realizována nápravná opatøení, která zajistí uvedení skuteèného stavu a 
úèetního stavu do vzájemného souladu. 

b) Popis postupù rozhodování a slo�ení statutárního orgánu, dozorèí rady èi jiného výkonného nebo 
kontrolního orgánu Fondu a, jsou-li zøízeny, také jejich výborù (§ 118 odst. 4 písm. c) ZPKT) 

Statutárním orgánem Fondu je statutární øeditel, kterým je licencovaná investièní spoleènost, která je 
oprávnìna obhospodaøovat Fond, vèetnì jeho podfondù, jako nesamosprávný investièní fond v souladu 
se ZISIF. K zastupování investièní spoleènosti v její funkci statutárního orgánu Fondu tato ve smyslu ust. 
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§ 154 OZ povìøuje povìøené zmocnìnce za splnìní podmínek ust. § 46 odst. 3 ZOK. Fond navenek 
zastupuje statutární orgán prostøednictvím svých povìøených zmocnìncù, kteøí mù�ou ka�dý jednat 
samostatnì. 

Statutárního øeditele volí a odvolává valná hromada Fondu. 

V kompetenci statutárního orgánu je v souladu s § 154 odst. 3 ZISIF stanovení základního zamìøení 
obchodního vedení Fondu, vèetnì jeho podfondù. Tato kompetence nemù�e být delegována na jiné 
orgány Fondu. Samotná investièní rozhodnutí obhospodaøovatele v rámci uplatòování investièní strategie 
Fondu a jeho podfondù jsou realizována pøíslu�ným øeditelem správy majetku, portfolio mana�erem, který 
øídí investièní èinnost obhospodaøovatele ve vztahu k Fondu a jeho podfondùm. 

Kontrolním orgánem Fondu je správní rada, která se skládá z jednoho èlena voleného a odvolávaného 
valnou hromadou. Správní rada je usná�eníschopná, je-li èlen pøítomen. Pro pøijetí usnesení správní rady 
je tøeba hlas èlena správní rady. Správní rada zejména kontroluje èinnost obhospodaøovatele pøi 
obhospodaøování a administraci majetku Fondu a jeho podfondù. 

Fond zøídil výbor pro audit, který se skládá ze tøí èlenù volených valnou hromadou, pøièem� dva z tìchto 
èlenù jsou z øad osob nezávislých na Fondu, a to minimálnì s tøíletou praxí z oblasti úèetnictví nebo 
povinného auditu. Pravomoci výboru pro audit se øídí ust. § 44a ZoA.  

Obhospodaøovatel Fondu zøídil investièní výbor, který se skládá ze tøí èlenù a plní funkci poradního orgánu 
obhospodaøovatele pøi realizaci investièní strategie Fondu a jeho podfondù. Èleny investièního výboru 
jmenuje a odvolává obhospodaøující investièní spoleènost jako statutární orgán Fondu, a to dva èleny na 
návrh vìt�iny akcionáøù Fondu a jednoho èlena na návrh pøedsedy pøedstavenstva AVANT IS. Investièní 
výbor projednává obhospodaøovatelem pøedlo�ené investièní pøíle�itosti a vydává k nim své stanovisko. 
Toto stanovisko není pro obhospodaøovatele závazné. Investièní výbor o svém stanovisku rozhoduje 
prostou vìt�inou svých hlasù. 

Fond nezøizuje výbor odborníkù ve smyslu ust. § 284 odst. 3 ZISIF. 

c) Zvlá�tní pravidla urèujících volbu a odvolání èlenù statutárního orgánu a zmìnu stanov nebo 
obdobného dokumentu Fondu (§ 118 odst. 5 písm. g) ZPKT) 

�ádná zvlá�tní pravidla urèující volbu nebo odvolání èlenù statutárního orgánu nejsou stanovena. 

O zmìnì stanov Fondu rozhoduje valná hromada Fondu v souladu se stanovami a ZOK. Stanovy nabývají 
platnosti a úèinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou s výjimkou pøípadù, kdy z rozhodnutí valné 
hromady vyplývá, �e stanovy nabývají platnosti a úèinnosti pozdìj�ím dnem. Ty èásti stanov, kde zápis 
do obchodního rejstøíku má konstitutivní charakter, nabývají úèinnosti dnem zápisu do obchodního 
rejstøíku. Statutární orgán rozhodne o zmìnì stanov tehdy, pøijme-li valná hromada rozhodnutí, jeho� 
dùsledkem je zmìna obsahu stanov a z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda popø. jakým zpùsobem 
se stanovy mìní. 

O zmìnách statutu Podfondu rozhoduje statutární orgán jako obhospodaøovatel Podfondu, pokud se 
takové zmìny netýkají investièních cílù. Zmìna statutu týkající se investièních cílù Podfondu je podmínìna 
pøedchozím souhlasem alespoò 3/5 (slovy: tøí pìtin) hlasù v�ech vlastníkù zakladatelských akcií uèinìným 
na valné hromadì, rozhodnutím uèinìným mimo valnou hromadu nebo samostatným písemným 
souhlasem doruèeným statutárnímu orgánu Fondu. 

d) Zvlá�tní pùsobnost statutárního orgánu nebo správní rady podle zákona upravujícího právní pomìry 
obchodních spoleèností a dru�stev (§ 118 odst. 5 písm. h) ZPKT) 

Statutární ani kontrolní orgán nedisponují dle stanov �ádnou zvlá�tní pùsobností podle ZOK. Obchodní 
vedení Fondu a jeho podfondù, vèetnì stanovení jeho základního zamìøení, je v souladu s § 154 odst. 3 
ZISIF svìøeno výluènì obhospodaøovateli Fondu. 
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e) Popis postupù rozhodování a základního rozsahu pùsobnosti valné hromady Fondu nebo obdobného 
shromá�dìní vlastníkù cenných papírù pøedstavujících podíl na Fondu (§ 118 odst. 4 písm. e) ZPKT) 

Nejvy��ím orgánem Fondu je valná hromada, které pøíslu�í rozhodovat o v�ech zále�itostech, které do její 
pùsobností svìøuje ZOK, ZISIF, stanovy Fondu nebo jiný právní pøedpis. Valná hromada je schopna se 
usná�et, pokud jsou pøítomni akcionáøi vlastnící zakladatelské akcie, jejich� poèet pøesahuje 2/3 
zapisovaného základního kapitálu Fondu. Valná hromada rozhoduje nadpolovièní vìt�inou hlasù v�ech 
akcionáøù vlastnících zakladatelské akcie, pokud ZOK nebo stanovy Fondu nevy�adují vìt�inu jinou. 
Souhlasu tøíètvrtinové vìt�iny hlasù v�ech akcionáøù vlastnících zakladatelské akcie je zapotøebí pro 
rozhodnutí valné hromady o zmìnì stanov Fondu, zvý�ení nebo sní�ení zapisovaného základního kapitálu 
Fondu, schválení podílù na likvidaèním zùstatku Fondu, rozhodnutí o pøemìnì Fondu, schválení pøevodu 
nebo zastavení závodu nebo takové jeho èásti, která by znamenala podstatnou zmìnu dosavadní 
struktury závodu nebo podstatnou zmìnu v pøedmìtu podnikání nebo èinnosti Fondu nebo jeho 
podfondù, zmìnì druhu nebo formy akcií, zmìnì práv spojených s urèitým druhem akcií, volbì a odvolání 
èlenù kontrolního orgánu, zmìnì statutu Fondu ve vìci investièních cílù Fondu a jeho podfondù. 

f) Informace o kodexech øízení a správy Fondu, které jsou pro nìj závazné, nebo které dobrovolnì 
dodr�uje (§ 118 odst. 4 písm. j) ZPKT) 

Podfond je øízen a spravován investièní spoleèností, která je povinna se pøi obhospodaøování a 
administraci Podfondu øídit celou øadou v�eobecnì závazných právních pøedpisù, vèetnì právních 
pøedpisù Evropské unie (ZISIF, ZOK, AIFMR atd.), z jejich� po�adavkù vychází i soubor vnitøních norem 
obhospodaøovatele Fondu. Vnitøní normy jsou pravidelnì aktualizovány a pøedkládány ÈNB ke schválení. 
Rovnì� podléhají interní kontrole compliance a vnitøního auditu. Obsahují øadu interních pravidel 
obhospodaøovatele ((napø. organizaèní øád, který je základní normou øízení a správy obhospodaøovatele 
Fondu, o støetu zájmù, o výkonu hlasovacích práv atd.), které mají za cíl podporovat øádnou správu jmìní 
Podfondu a dosahování vytyèených investièních cílù etickým zpùsobem. Obhospodaøovatel je navíc vùèi 
Podfondu, resp. investorùm Podfondu zavázán dodr�ovat pøi správì majetku standard tzv. odborné péèe. 
Tímto je zaji�tìna vysoká úroveò odbornosti poskytovaných slu�eb se souèasným dùrazem na etiku, 
transparentnost a spravedlivý pøístup vùèi v�em zainteresovaným subjektùm. Dohled nad uplatòováním 
vý�e uvedené politiky øízení a správy obhospodaøovaných fondù zaji��uje stálá funkce vnitøního auditu, 
oddìlení compliance, management obhospodaøovatele a kontrolní orgán Fondu. 

Mimo vý�e uvedené neexistují �ádné kodexy øízení a správy Podfondu, které by byly pro Podfond závazné 
nebo které by dobrovolnì dodr�oval. 

g) Popis, jak Fond naplòuje kodex øízení a správy spoleènosti, který je pro nìj závazný nebo který 
dobrovolnì dodr�uje, a to zejména ve vztahu k tématùm, která mají podle jeho odùvodnìné úvahy pro 
spoleèníky nejvìt�í význam (§ 118 odst. 6 ZPKT) 

Podfond nemá �ádný kodex øízení a správy, který by pro nìj byl závazný nebo který by dobrovolnì 
dodr�oval. 

h) Politika rozmanitosti (§ 118 odst. 4 písm. l) ZPKT) 

Jeliko� je volba èlenù statutárního orgánu, kontrolního orgánu i výboru pro audit v pùsobnosti valné 
hromady, neuplatòuje na nì Fond �ádnou politiku rozmanitosti. Pøi obsazování orgánù Fond principiálnì 
akcentuje výbìr osob, jejich� odborné znalosti a zku�enosti svìdèí o jejich zpùsobilosti k øádnému výkonu 
funkce, pøi dodr�ení zásad nediskriminace a rovného zacházení. 
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i) Struktura vlastního kapitálu Podfondu (§ 118 odst. 5 písm. a) ZPKT) 

Struktura vlastního (fondového) kapitálu Podfondu v tis. Kè dle ZISIF 

Polo�ka vlastního (fondového) 
kapitálu 

Stav k 31. 12. 2018 Stav k 31. 12. 2019 

Vlastní (fondový) kapitál celkem 720 537 799 030 

Základní zapisovaný kapitál - - 

Kapitálové fondy 410 750 415 755 

Nerozdìlený zisk nebo 
neuhrazená ztráta z pøedchozích 
období z investièní èinnosti 

229 432 309 862 

Zisk nebo ztráta za úèetní období 80 335 73 413 

Èásti fondového kapitálu Podfondu pøipadající na jednotlivé druhy cenných papírù v tis. Kè dle ZISIF 

Cenný papír Stav k 31. 12. 2018 Stav k 31. 12. 2019 

Vlastní (fondový) kapitál celkem 720 656 799 030 

Výkonnostní investièní akcie 
(�VIA�) 

320 808 380 184 

Prioritní investièní akcie (�PIA�) 31 409 38 239 

Prémiové investièní akcie (�PRIA�) 368 321 380 607 

Ke konci Úèetního období Fond neevidoval �ádné emitované ani upsané akcie Fondu ani Podfondu, které 
by nebyly splaceny. 

Akcie Fondu a jím vytvoøených podfondù mù�e smluvnì nabývat osoba nejménì ve vý�i ekvivalentu 
èástky 125 tis. EUR nebo osoba uvedené v ust. § 272 ZISIF. 

Fond vydává investièní akcie za aktuální hodnotu investièní akcie vyhlá�enou v�dy zpìtnì pro období, 
v nìm� se nachází tzv. rozhodný den, tj. den pøipsání finanèních prostøedkù poukázaných upisovatelem 
na úèet pøíslu�ného podfondu, zøízený pro tento úèel depozitáøem Fondu. Za penì�ní èástku do�lou na 
úèet podfondu je upisovateli upsán nejbli��í ni��í celý poèet investièních akcií pøíslu�ného podfondu, 
vypoètený jako celoèíselná èást podílu do�lé èástky a hodnoty investièní akcie platné k rozhodnému dni. 

j) Omezení pøevoditelnosti cenných papírù (§ 118 odst. 5 písm. b) ZPKT) 

Investièní akcie jsou pøevoditelné bez omezení. Pøevod zakladatelských akcií je omezen zpùsobem 
stanoveným ve stanovách Fondu, a to tak, �e hodlá-li nìkterý z vlastníkù zakladatelských akcií pøevést své 
zakladatelské akcie, mají ostatní vlastníci zakladatelských akcií k tìmto akciím po dobu �esti mìsícù ode 
dne, kdy jim tuto skuteènost oznámil, pøedkupní právo, leda�e vlastník zakladatelských akcií zakladatelské 
akcie pøevádí jinému vlastníkovi zakladatelských akcií. 

k) Významné pøímé a nepøímé podíly na hlasovacích právech Fondu (§ 118 odst. 5 písm. c) ZPKT) 

Hlasovací práva na valné hromadì Fondu jsou spojena pouze se zakladatelskými akciemi, nestanoví-li 
zákon jinak. Významnými pøímými podíly na hlasovacích právech Fondu tak disponují pouze vlastníci 
zakladatelských akcií Fondu, pokud zákon nestanoví nìco jiného. 

Vlastník podílu Vý�e podílu k 31.12.2019 

Martin Urman 100 % 
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l) Vlastníci cenných papírù se zvlá�tními právy, vèetnì popisu tìchto práv (§ 118 odst. 5 písm. d) ZPKT) 

Práva spojená s cennými papíry jsou popsána v èásti 4 písm. h) Výroèní zprávy. Fond emitoval cenné 
papíry se zvlá�tními právy. Cenné papíry s toto�nými právy tvoøí jeden druh. Druhy cenných papírù 
vydávaných Fondem jsou uvedeny v èásti 1 Výroèní zprávy. 

Se v�emi investièními akciemi, tzn. kótovanými akciemi, vydanými Fondem, jsou spojena stejná práva. 
Se v�emi investièními akciemi vydanými Fondem je spojeno zvlá�tní právo na její odkoupení na �ádost 
jejího vlastníka na úèet pøíslu�ného podfondu v souladu se statutem a stanovami Fondu. Z vý�e 
uvedeného vyplývá, �e �ádný z vlastníkù investièních akcií vydaných Fondem nemá �ádná zvlá�tní práva, 
kterými by nedisponovali ostatní vlastníci investièních akcií vydaných Fondem. 

m) Omezení hlasovacích práv (§ 118 odst. 5 písm. e) ZPKT) 

Se zakladatelskými akciemi je v�dy spojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákon jinak. 

S investièními akciemi není spojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákon jinak. 

V pøípadì, kdy valná hromada hlasuje o:  

· zmìnì práv spojených s urèitým druhem investièních akcií;  

· zmìnì druhu nebo formy investièních akcií;  

· dal�í zále�itosti, pro kterou zákon vy�aduje hlasování podle druhu akcií;  

hlasují souèasnì akcionáøi, kteøí vlastní investièní akcie, a akcionáøi, kteøí vlastní zakladatelské akcie. 
V takovém pøípadì je s investièními akciemi spojeno hlasovací právo. 

n) Smlouvy mezi akcionáøi nebo obdobnými vlastníky cenných papírù pøedstavující podíl na Fondu, které 
mohou mít za následek ztí�ení pøevoditelnosti akcií nebo obdobných cenných papírù pøedstavujících 
podíl na Fondu nebo hlasovacích práv, pokud jsou Fondu známy (§ 118 odst. 5 písm. f) ZPKT) 

Fondu není známo, �e by byly v Úèetním období uzavøeny smlouvy mezi akcionáøi, které mohou mít za 
následek ztí�ení pøevoditelnosti akcií nebo obdobných cenných papírù pøedstavujících podíl na Podfondu 
nebo hlasovacích práv. 

o) Významné smlouvy, ve kterých je Fond smluvní stranou a které nabudou úèinnosti, zmìní se nebo 
zaniknou v pøípadì zmìny ovládání Fondu v dùsledku nabídky pøevzetí, a úèinky z nich vyplývajících, 
s výjimkou takových smluv, jejich� uveøejnìní by bylo pro Fond vá�nì po�kozující (§ 118 odst. 5 písm. 
i) ZPKT) 

V prùbìhu Úèetního období nebyly uzavøeny �ádné významné smlouvy, ve kterých by byl Fond na úèet 
Podfondu smluvní stranou, a které nabydou úèinnosti, zmìní se nebo zaniknou v pøípadì zmìny ovládání 
Fondu v dùsledku nabídky pøevzetí, a tedy nenastaly �ádné úèinky z tìchto smluv vyplývající. 

p) Smlouvy mezi Fondem a èleny jeho statutárního orgánu nebo zamìstnanci, kterými je Fond zavázán 
k plnìní pro pøípad skonèení jejich funkce nebo zamìstnání v souvislosti s nabídkou pøevzetí (§ 118 
odst. 5 písm. j) ZPKT) 

V prùbìhu Úèetního období nebyly uzavøeny �ádné smlouvy mezi Fondem a èleny jeho statutárního 
orgánu nebo zamìstnanci, kterými je Fond zavázán, k plnìní pro pøípad skonèení jejich funkce nebo 
zamìstnání v souvislosti s nabídkou pøevzetí. 
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q) Programy, na jejich� základì je zamìstnancùm a èlenùm statutárního orgánu Fondu umo�nìno 
nabývat úèastnické cenné papíry Fondu, opce na tyto cenné papíry èi jiná práva k nim za 
zvýhodnìných podmínek, a o tom, jakým zpùsobem jsou práva z tìchto cenných papírù vykonávána 
(§ 118 odst. 5 písm. k) ZPKT) 

Fondem nejsou nastaveny �ádné programy, na jejich� základì je zamìstnancùm a èlenùm statutárního 
orgánu Fondu umo�nìno nabývat úèastnické cenné papíry Podfondu èi jiná práva k nim za zvýhodnìných 
podmínek. 
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6. Prohlá�ení oprávnìných osob Fondu 

Podle na�eho nejlep�ího vìdomí prohla�ujeme, �e Výroèní zpráva podává vìrný a poctivý obraz o finanèní 
situaci, podnikatelské èinnosti a výsledcích hospodaøení Podfondu za Úèetní období a o vyhlídkách 
budoucího vývoje finanèní situace, podnikatelské èinnosti a výsledkù hospodaøení.  

 

Zpracoval: Mgr. Ing. Ondøej Pieran, CFA 

Funkce:  povìøený zmocnìnec statutárního øeditele spoleènosti  

AVANT investièní spoleènost, a.s. 

Dne:  27. 4. 2020 

 

 

 

Podpis:  ���������������� 
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7. Pøílohy 

Pøíloha è. 1 � Zpráva auditora 

Pøíloha è. 2 � Úèetní závìrka Podfondu ovìøená auditorem (ust. § 234 odst. 1 písm. a) ZISIF) 

Pøíloha è. 3 � Zpráva o vztazích za Úèetní období (ust. § 82 ZOK) 

Pøíloha è. 4 � Identifikace majetku Podfondu, jeho� hodnota pøesahuje 1 % hodnoty majetku Podfondu 
(Pøíloha è. 2 písm. e) VoBÚP) 

Pøíloha è. 5 � Názvy spoleèností, v nich� byli jednotliví èlenové správních, øídicích a dozorèích orgánù a 
vrcholové vedení Fondu èlenem správních, øídicích nebo dozorèích orgánù nebo 
spoleèníkem kdykoli v pøede�lých 5 letech s uvedením toho, zda pøíslu�ná osoba stále je 
èi není èlenem správních, øídicích nebo dozorèích orgánù nebo spoleèníkem 
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Pøíloha è. 1 � Zpráva auditora



 

 

Zpráva nezávislého auditora 
 

o ověření 

účetní závěrky 
 

 

 

k 31. prosinci 2019 

 

 

 

 

  

FQI TRUST podfond CinzovniDomy 

 

 

 

 
Praha, duben 2020  
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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: AVANT investiční společnost, a.s., při výkonu funkce zastupuje Mgr. Ing. 
Ondřej Pieran nebo Mgr. Robert Robek nebo Bc. Kristýna Ishihara 

Palšovič, MSc. 

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 2019 až 31. prosinec 2019 

Příjemce zprávy: jediný akcionář účetní jednotky 

 

 
 

 
 

 

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 

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. 2019, výkazu o úplném výsledku, výkazu změn 
čistých aktiv připadajících na držitele investičních akcií s právem na odkup a výkazu o peněžních tocích za rok 
končící 31. 12. 2019 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. 2019, finanční výkonnosti a peněžních toků za období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 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 4.1 

komentáře k účetní závěrce. 

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 
4.9 komentáře k účetní závěrce. 

 

 

Správné vykázání v souladu s rámcem Mezinárodních 
standardů účetního výkaznictví ve znění přijatém 
Evropskou unií 

Účetní jednotka druhým rokem sestavuje účetní 
závěrku na základě mezinárodních standardů 
účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou 
unií. 

 

 

 

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 účetní závěrky.  

 

 

 

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. 

 

 

 

Námi provedené auditorské postupy byly mimo jiné 
zaměřeny na klasifikaci jednotlivých složek aktiv, 
závazků, čistých aktiv připadajících na držitele 
investičních akcií, nákladů a výnosů v souladu s IFRS 

a na dostatečné zveřejnění informací v komentáři 
k účetní závěrce v souladu s požadavky IFRS. 
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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 statutární ředitel. 

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. 

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 statutárního ředitele, správní rady a výboru pro audit za účetní závěrku 

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

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví odpovídá správní 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  
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(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. 

Naší povinností je informovat statutárního ředitele, správní 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 statutárního ředitele, správní 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. 
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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 Společnosti nás dne 1. 9. 2019 určila valná hromada Společnosti. Auditorem Společnosti jsme prvním 
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 30. 04. 2020 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 příloze účetní závěrky Společnosti. 

 

V Praze dne 30. dubna 2020 

 

 

 Ing. Jakub Kovář 
Evidenční číslo auditora: 1959 

NEXIA AP a.s. 
evidenční číslo auditorské společnosti: 096 
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Pøíloha è. 2 � Úèetní závìrka Podfondu ovìøená auditorem 
(ust. § 234 odst. 1 písm. a) ZISIF) 
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FQI Trust, investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s., podfond CinzovniDomy 

 

Výkaz finanční situace 

k 31. prosinci 2019 

(v tisících Kč) 
 
 

  Poznámky 31/12/2019 31/12/2018 

AKTIVA      

Dlouhodobá aktiva      

Investice do nemovitostí 4.1 955 419 891 604 

Finanční investice 4.1 17 214 17 631 

Dlouhodobá aktiva celkem  972 633 909 235 

     

Krátkodobá aktiva    

Obchodní a jiné pohledávky 4.2 83 881 81 847 

Poskytnuté půjčky spřízněným stranám 4.3 9 707 8 912 

Peníze  4.4 13 330 953 

Krátkodobá aktiva celkem  106 918 91 712 

    

Aktiva celkem  1 079 551 1 000 947 

     

VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY    

     

Dlouhodobé závazky    

Odložený daňový závazek 4.14 24 728 20 849 

Dluhopisy 4.15 18 100 18 100 

Jiné dlouhodobé závazky  12 618 12 618 

Dlouhodobé závazky celkem  55 446 51 567 

     

Krátkodobé závazky    

Obchodní a jiné závazky 4.5 26 104 20 605 

Úvěry a výpůjčky 4.7 198 804 208 078 

Splatná daň z příjmu 4.14 167 0 

Odložené výnosy 4.6 0 160 

Krátkodobé závazky celkem  225 075 228 843 

    

Čistá aktiva připadající na držitele investičních 
akcií s právem na odkup   

799 030 720 537 

    

Závazky celkem  1 079 551 1 000 947 
    
Vlastní kapitál a závazky celkem  1 079 551 1 000 947 
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FQI Trust, investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s., podfond CinzovniDomy 
 
 

Výkaz výsledku hospodaření a ostatního úplného výsledku 

za období končící 31. prosince 2019 

(v tisících Kč) 
 

 Poznámky 

Období 
končící 
31/12/2019  

 Období 
končící 
31/12/2018 

Tržby z poskytovaných služeb 4.9 32 278  32 541 

Zisk (ztráta) z prodeje investic do nemovitostí 4.10 302  5 500 

Zisk (ztráta) z prodeje finančních investic 4.10 0  6 500 

Úrokové výnosy 4.9 297  478 

Ostatní výnosy 4.9 116  4 

Zisk (ztráta) z přecenění majetku  69 695  56 542 

Spotřeba materiálu a nakoupených dodávek 4.12 -9 540  -8 441 

Osobní náklady na zaměstnance 4.11 0  -32 

Snížení hodnoty pohledávek 4.2 -6 447  -121 

Úrokové náklady 4.13 -12 147  -11 207 

Ostatní finanční náklady 4.13 -56  -86 

Ostatní náklady  -729  -992 

Zisk před zdaněním  73 769  80 686 

Daň ze zisku 4.14 -356  -331 

Zisk po zdanění za rok  73 413  80 355 

     

Ostatní úplný výsledek  - - 

     

Celkový úplný výsledek za rok  73 413  80 355 
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FQI Trust, investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s., podfond CinzovniDomy 
  
Výkaz peněžních toků   
za období končíčí 31. prosince 2019  
(v tis. Kč)  

 

Období 
končící 
31/12/2019 

 Období 
končící 
31/12/2018 

Přehled o peněžních tocích z provozních činností   
Výsledek hospodaření před zdaněním 73 413 80 355 
Úpravy o:   

Daňový náklad 356 331 
Tvorba opravných položek 6 447 121 
Ztráta (zisk) z přecenění majetku -69 695 -56 542 
Úrokové výnosy -297  
Ztráta (zisk) z prodeje investičního majetku 302 12 000 

 10 525 36 265 

   

(Zvýšení) snížení obchodních a jiných pohledávek -2 831 -8 251 
Zvýšení (snížení) obchodních a jiných závazků 103 -602 

 7 797 27 412 
Placené daně z příjmu 0 -936 

Peněžní toky z provozní činnosti celkem 7 797 26 476 

 
  

Peněžní tok z investičních činností   
Výdaje spojené s pořízením hmotného majetku 0 -66 810 
   

Peněžní toky z investiční činnosti celkem 0 -66 810 

 
  

Peněžní tok z financování   
Poskytnuté úvěry a výpůjčky -500 -8 912 
Přijaté úvěry a výpůjčky 0 47 640 
Příjem z emise akcií 5 080 0 

Peněžní toky z financování celkem 4 580 38 728 

     
Čisté zvýšení peněz a peněžních ekvivalentů 12 377 -1 606 

 
  

Peníze a peněžní ekvivalenty na počátku období 953 2 559 
Přírůstek (úbytek) během období 12 377 -1 606 

Peníze a peněžní ekvivalenty na konci období 13 330 953 
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FQI Trust, investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s., podfond CinzovniDomy 
 

 

Výkaz změn čistých aktiv připadajících na držitele investičních akcií s právem na odkup  
za období končíčí 31. prosince 2019 
(v tis. Kč) 

 

 31.12.2019 31.12.2018 

Čistá aktiva připadající na držitele akcií  
720 537 640 182 

k počátku období 
Příjem z vydaných investičních akcií 5 080 0 

Splacení investičních akcií 0 0 
   

Změna čistých aktiv z transakcí s investičními akciemi 5 080 0 

Zvýšení čistých aktiv připadajících na držitele investičních akcií s právem na 
odkup po zdanění 

73 413 80 355 

Čistá aktiva připadající na držitele akcií 
799 030 720 537 

ke konci období 
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Komentář k účetním výkazům 

 

1 Obecné informace 

FQI trust, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. vznikl dne 26. 06. 2015 zápisem do obchodního 
rejstříku. V souladu se svým statutem vytvořil podfond CinzovniDomy. 

 

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

 
Sídlo společnosti:    Elišky Krásnohorské 10/2, Josefov, 110 00 Praha 1 
 
Den zápisu do obchodní rejstříku: 26. června 2015 
 
IČO:      042 03 241 
 
DIČ:     CZ684053789 
 
Právní forma:    akciová společnost 
 
Zapsána do obchodního rejstříku:  vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 20773 

 
Předmět podnikání:  činnost fondu kvalifikovaných investorů podle ust. § 95 odst. 1 

písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech 
a investičních fondech 

 

Vykazovací období:    1. 1. 2019 – 31. 12. 2019 

 

Investiční fond je od 1. 7. 2017 registrován jako plátce DPH u Specializovaného finančního úřadu. 
 

 
Orgány společnosti k datu 31. 12. 2019: 
 
Statutární ředitel: 
 
Statutární ředitel  AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241 

Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8 
den vzniku členství: 26. června 2015 
 
při výkonu funkce zastupuje:  

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  
pověřený zmocněnec 
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Fond byl založen v souladu se zákonem č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále také „ZOK“) a se zákonem č. 
240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále také „ZISIF“).  

Předmětem podnikání je činnost fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu ZISIF.  
 
Obhospodařování majetku Fondu je svěřeno společnosti AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241 
Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8. 

 
Na základě projektu přeměny odštěpením sloučením ze dne 22. 5. 2017 přešla na fond část jmění rozdělovaných 
společností Prague Properties, s.r.o., IČO: 270 92 241 a FQI Capital a.s., IČO: 041 77 967, s rozhodným dnem 1. 7. 
2017. 

 

Fond je Investiční jednotou ve smyslu mezinárodních účetních standardů (IFRS 10) a není tedy povinen sestavovat 
konsolidovanou účetní závěrku. Fond investice do majetkových účastí oceňuje jako finanční aktiva oceňovaná 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 ve smyslu IFRS 10.28, tj. Fond má:  

• více než jednu investici; 

• více než jednoho investora;  

• investory, kteří nejsou s Fondem propojeni; a 

• majetkové účasti ve formě podílu na základním kapitálu. 

Výše uvedené charakteristiky byly splněny po dobu trvání celého účetního období. 

 

2 Prohlášení o shodě s účetními pravidly  

Účetní závěrka byla připravena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS), Mezinárodními 
účetními standardy (IAS) a jejich interpretacemi (SIC and IFRIC) (společně pouze IFRS) vydanými Radou pro 
Mezinárodní účetní standardy (IASB) a přijatými Evropskou unií (EU).  
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.  
 

3 Východiska pro přípravu účetní závěrky 

Tato účetní závěrka je nekonsolidovanou účetní závěrkou za období začínající 1. ledna 2019 a končící 31. prosince 
2019. 
 
Fond je Investiční jednotou ve smyslu mezinárodních účetních standardů (IFRS 10) a není tedy povinen sestavovat 
konsolidovanou účetní závěrku. Fond investice do majetkových účastí oceňuje jako finanční aktiva oceňovaná 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 ve smyslu IFRS 10.28, tj. Fond má:  

- více než jednu investici; 
- více než jednoho investora;  
- investory, kteří nejsou s Fondem propojeni; a 
- majetkové účasti ve formě podílu na základním kapitálu. 

Výše uvedené charakteristiky byly splněny po dobu trvání celého účetního období. 
 
Účetní závěrka vychází z účetních záznamů upravených tak, aby ve všech významných aspektech odpovídaly IFRS. 
Uvedené účetní metody byly konzistentně aplikovány pro všechna účetní období uvedená v této účetní závěrce.  
 
Účetní závěrka je v souladu se všemi požadavky IFRS schválenými EU a poskytuje věrný a poctivý obraz finanční 
pozice Fondu k 31. prosinci 2019, výsledku jeho hospodaření a peněžních toků za rok končící 31. prosince 2019. 
Prezentované částky v účetní závěrce jsou zaokrouhleny na tisíce Kč. 
 
Účetní závěrka byla sestavena na základě předpokladu časově neomezeného trvání podniku. Ke dni schválení 
neexistují žádné náznaky, že fond nebude moci v dohledné budoucnosti pokračovat ve své činnosti. Toto přesvědčení 
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představenstva se opírá o širokou škálu informací, které se týkají stávajících i budoucích podmínek včetně prognóz 
souvisejících se ziskovostí, s peněžními toky a kapitálovými zdroji. 
Individuální finanční výkazy, vyjma výkazu o peněžních tocích, jsou připraveny na akruální bázi účetnictví. 
 
Účetní závěrka v souladu s § 118 odst. 3 ZISIF podléhá povinnému auditu. 
 

 
3.1. Dopad novel a interpretací IFRS na individuální finanční výkazy fondu 

 

3.1.1. Závazné novely a interpretace IFRS 

 
Následující úpravy IFRS, které jsou přijaté pro použití v EU, se staly závazně účinnými v běžném období. Obecně 
všechny tyto úpravy IFRS vyžadují plně retrospektivní použití (tj. srovnávací hodnoty musí být re klasifikovány), jen 
některé z nich vyžadují použití prospektivní. 
 
- Úpravy standardu IAS 28 Investice do přidružených a společných podniků (vydaný v říjnu 2017, 

platný od 1. 1. 2019) 
 
Tato novelizace upřesňuje použití IFRS 9 na jiné finanční nástroje v přidruženém nebo společném podniku na které 
se nepoužije ekvivalenční metoda (dlouhodobé účasti). 
 
Dopad na účetní jednotku: 
Fond nemá účasti na přidružených ani společných podnicích, proto na vykazování nemá novelizace vliv. 

 

- IFRS 16 Leasingy (vydaný v lednu 2016, platný od 1. 1. 2019) 
 
IFRS 16 nahrazuje standard IAS 17 Leasingy a související interpretace. Standard ruší současný dvojí účetní model pro 
nájemce a místo toho vyžaduje, aby společnosti většinu nájemních smluv vykazovaly v rozvaze podle jednoho 
modelu, což eliminuje rozdíl mezi operativním a finančním leasingem. Podle IFRS 16 se smlouva považuje za 
leasingovou, pokud dává právo rozhodovat o použití daného aktiva v časovém období výměnou za protihodnotu. V 
případě takových smluv nový model požaduje, aby nájemce vykázal užívané aktivum a závazek z leasingu.  
 
Užívané aktivum je odepisováno a související závazek z leasingu je úročen. To se u většiny leasingů projeví postupně 
se snižujícím objemem účtovaných nákladů z leasingu po dobu trvání leasingové smlouvy, a to i v případě, kdy 
nájemce platí konstantní leasingové splátky. 
 
Nový standard zavádí pro nájemce několik výjimek z rozsahu působnosti, které se týkají: 

- leasingů s dobou pronájmu 12 měsíců nebo méně bez možnosti odkupu na konci pronájmu  
- leasingů, kde podkladové aktivum má nízkou hodnotu 

 
Účetní zachycení leasingu na straně pronajímatele však zůstává do značné míry nezměněno a rozdíl mezi operativním 
a finančním leasingem bude zachován. 

 
Dopad na účetní jednotku:  
Použití tohoto standardu má pro fond vliv pouze jako na pronajímatele, a protože se vykazování pronajímatele se 
zavedením tohoto standardu nemění od předchozího IAS 17, nemá jeho použití na fond vliv. 

 
- Úpravy standardu IFRS 9 Předčasné splacení s negativní kompenzací (vydaný v říjnu 2017, platný od 

1. 1. 2019) 

 
Úpravy IFRS 9 objasňují, že za účelem posouzení, zda prvek předčasného splacení splňuje podmínku SPPI (tj. budoucí 
smluvní peněžní toky představují výhradně splátky jistiny a platby úroků), může strana, která uplatňuje tuto možnost, 
zaplatit nebo obdržet přiměřenou náhradu za předčasné splacení bez ohledu na důvod předčasného splacení.  Jinými 
slovy předčasné splacení s negativní kompenzací automaticky neznamená nesplnění podmínky SPPI. 
 
Dopad na účetní jednotku:  
Vedení fondu vyhodnotilo dopad nové interpretace a vyhodnotilo, že z novelizace nevyplynul žádný dopad do účetní 
závěrky za rok 2019. 
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- IFRIC 23 Nejistota týkající se daní ze zisku (vydaný v červnu, 2017, platný od 1. 1. 2019) 

 
Jestliže existuje nejistota ohledně postupů týkajících se daní ze zisku, tato interpretace řeší:  

- zda účetní jednotka posuzuje nejisté daňové postupy jednotlivě; 
- předpoklady, které účetní jednotka přijímá ohledně kontroly daňových postupů ze strany daňových úřadů;  
- jak účetní jednotka určuje zdanitelný zisk (daňovou ztrátu), základy daně, nevyužité daňové ztráty, 

nevyužité daňové odpočty a sazby daně; a  
- jak účetní jednotka zohledňuje změny skutečností a okolností.  
 

Dopad na účetní jednotku:  
Účetní jednotka očekává, že tato interpretace nebude mít při prvotní aplikaci významný dopad na účetní závěrku, 
neboť účetní jednotka nepůsobí ve složitém prostředí mezinárodního zdanění/nemá významné nejisté daňové pozice. 
 

- Úpravy standardu IAS 19 Zaměstnance požitky (vydaný v únoru 2018, platný od 1. 1. 2019) 

 
Úpravy objasňují, že náklady na minulé služby (nebo zisk nebo ztráta z vypořádání) se vypočítávají oceněním závazku 
z definovaných požitků (aktiva) za použití aktualizovaných předpokladů a porovnáním nabízených požitků a aktiv 
plánu před změnou i po změně plánu (nebo krácení nebo vypořádání), ale bez zohlednění dopadu maximální výše 
aktiv (která může vzniknout, když je plán definovaných požitků v přebytkové pozici). V IAS 19 je nyní jasně uvedeno, 
že změna dopadu maximální výše aktiv, která může vyplývat ze změny plánu (nebo krácení nebo vypořádání), je 
stanovena ve druhém kroku a je vykázána běžným způsobem v ostatním úplném výsledku. 

 
Dále byla upravena ustanovení, která se týkají ocenění nákladů na běžné služby a čistého úroku z čistého závazku 
(aktiva) z definovaných požitků. Účetní jednotka bude nyní povinna použít aktualizované předpoklady z tohoto 
přecenění, aby určila náklady na běžné služby a čistý úrok po zbývající část účetního období po změně plánu. V případě 
čistého úroku ze změn vyplývá, že čistý úrok za období po změně plánu je vypočten vynásobením čistého závazku 
(aktiva) ze stanoveného požitku přeceněného podle IAS 19.99 diskontní sazbou použitou při přecenění (při zohlednění 
dopadu příspěvků a plateb souvisejících s požitky z čistého závazku (aktiva) z definovaných požitků). 

 
Dopad na účetní jednotku: 
Fond nevykazuje žádné penzijní plány, proto změna nemá vliv na účetní závěrku. 

 

- Roční zdokonalení mezinárodních standardů účetního výkaznictví pro cyklus 2015–2017 (vydaný v 
prosinci 2017, platný od 1. 1. 2019) 

 
Dokument Roční zdokonalení mezinárodních standardů účetního výkaznictví pro cyklus 2015–2017 mění standardy 
IAS 12 Daně ze zisku, IAS 23 Výpůjční náklady, IFRS 3 Podnikové kombinace a IFRS 11 Společná ujednání. 
 

- Úpravy standardu IAS 12 Daně ze zisku 
 
Tato úprava upravuje použití splatné a odložené daně ve smyslu IFRS 9, kdy toto opatření je třeba použít již v 
okamžiku, jakmile vykáže závazek zaplatit dividendu. Účetní jednotka pak musí vykázat daňové důsledky dividend v 
zisku nebo ztrátě v ostatním úplném výsledku, nebo vlastním kapitálu podle toho, kde daná jednotka původně 
vykázala tyto transakce. 
 
Dopad na účetní jednotku: 
V roce 2019 vedení Fondu nerozhodlo o výplatě dividend, proto změna nemá vliv na účetní závěrku. 

 

- Úpravy standardu IAS 23 Výpůjční náklady 
 
Tato novelizace upravuje aktivaci výpůjčních nákladů, které účetní jednotka použije za účelem získání způsobilého 
aktiva. Míra aktivace je váženým průměrem výpůjčních nákladů vztahujících se k veškerým výpůjčkám dané účetní 
jednotky, které během daného období zůstávají nesplaceny. Výše aktivovaných výpůjčních nákladů během období 
nesmí překročit výši výpůjčních nákladů vynaložených během tohoto období. 

 
Dopad na účetní jednotku: 
Vedení fondu vyhodnotilo dopad nové interpretace a vyhodnotilo, že z novelizace nevyplynul žádný dopad do účetní 
závěrky za rok 2019. 
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- Úpravy standardu IFRS 3 Podnikové kombinace 
 
Úpravy IFRS 3 objasňují, že pokud účetní jednotka získá kontrolu nad podnikem, který je společnou činností, účetní 
jednotka uplatňuje požadavky na postupnou podnikovou kombinaci (akvizice po krocích), včetně přecenění svého 
dříve drženého podílu ve společné činnosti reálnou hodnotou. Dříve držený podíl, který má být přeceněn, zahrnuje 
veškerá nevykázaná aktiva, závazky a goodwill týkající se společné činnosti.  

 
Dopad na účetní jednotku: 
Fond k 31. 12. 2019 neeviduje podnikové kombinace dle IFRS 3, proto úprava standardu nemá vliv na účetní závěrku. 

 

- Úpravy standardu IFRS 11 Společná ujednání 
 
Úpravy standardu IFRS 11 objasňují, že pokud strana, která se účastní, ale nemá společnou kontrolu nad společnou 
činností, která je podnikem, získá společnou kontrolu nad takovou společnou činností, účetní jednotka nepřeceňuje 
svůj dříve držený podíl ve společné činnosti. 

 
Dopad na účetní jednotku: 
Fond k 31. 12. 2019 neeviduje podnikové kombinace dle IFRS 3, proto úprava standardu nemá vliv na účetní závěrku. 

 
3.1.2. Nová a novelizovaná účetní pravidla IFRS, která byla vydána, ale nejsou doposud účinná a nebyla 

fondem použita 

 
Nové a novelizované IFRS přijaté pro použití v EU, které nejsou závazně účinné pro rok končící 31. prosince 
2019, ale mohou být použity dříve 

 
- Reforma referenčních úrokových sazeb (vydaný v červenci 2014, platný od 1. 1. 2020) 

- Úprava standardu IFRS 9 Finanční nástroje 

- Úprava standardu IFRS 7 Finanční nástroje 

- Úprava standardu IAS 39 Finanční nástroje 

 
Úpravy byly vydány v reakci na možné důsledky připravované reformy úrokových sazeb na mezibankovním trhu 
(IBOR) na finanční výkaznictví. Úpravy jsou povinné pro všechny zajišťovací vztahy, které jsou přímo ovlivněny 
reformou referenčních úrokových sazeb. Upravují specifické požadavky na zajišťovací účetnictví tak, aby účetní 
jednotky uplatňovaly tyto požadavky na zajišťovací účetnictví za předpokladu, že referenční hodnota úrokové sazby, 
na které jsou založené zajišťované peněžní toky a peněžní toky ze zajišťovacího nástroje, nebude v důsledku reformy 
referenčních úrokových sazeb změněna. 
 
Dopad na účetní jednotku: 
Fond neočekává zásadní dopad do účetní závěrky. 
 
- Změny odkazů na koncepční rámec ve standardech (vydaný v březnu 2018, platný od 1. 1. 2020) 

 
Společně s novelizovaným Koncepčním rámcem, který nabyl účinnosti vydáním dne 29. března 2018, rada IASB 
vydala také Změny odkazů na koncepční rámec ve standardech IFRS. Dokument obsahuje: 

- Úpravy standardu IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky 

- Úpravy standardu IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby 

- Úpravy standardu IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví, změny v účetních odhadech a chyby  
- Úpravy standardu IAS 37 Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky 

- Úpravy standardu IAS 38 Nehmotná aktiva  
- Úpravy standardu IFRS 2 Úhrady vázané na akcie  
- Úpravy standardu IFRS 3 Podnikové kombinace 

- Úpravy standardu IFRS 6 Průzkum a vyhodnocování nerostných zdrojů 

- Úpravy standardu IFRIC 19 Vypořádání finančních závazků kapitálovými nástroji 
- Úpravy standardu IFRIC 20 Náklady na odklízení skrývky v produkční fázi povrchového dolu  
- Úpravy standardu IFRIC 22 Cizoměnové transakce a zálohová plnění 

 
Ne všechny úpravy však aktualizují znění s ohledem na odkazy a citace z rámce tak, aby odkazovaly na novelizovaný 
Koncepční rámec. Některá znění jsou aktualizována pouze tak, aby ukazovala, na kterou verzi Rámce odkazují (Rámec 
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IASC přijatý radou IASB v roce 2001, Rámec IASB z roku 2010 nebo nový revidovaný Rámec z roku 2018) nebo že 
definice ve standardu nebyly aktualizovány pomocí nových definic obsažených v novelizovaném Koncepčním rámci. 
- Definice pojmu „významný“ (vydaný v říjnu 2018, platný od 1. 1. 2020) 

 
- Úpravy standardu IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky 
Úpravy mají usnadnit pochopení definice pojmu významný, jejich cílem není změnit základní koncepci významnosti 
ve standardech IFRS. Součástí nové definice se stal pojem „zastření“ významných informací nevýznamnými 
informacemi. Hranice významnosti ovlivňující uživatele byla změněna z „mohla by ovlivnit“ na „mohlo by se důvodně 
očekávat, že ovlivní“.  

 
Rada IASB pro zajištění jednotnosti upravila další standardy a Koncepční rámec, které obsahují definici pojmu 
významný nebo na termín „významný“ odkazují: 

- Úpravy standardu IAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby 

- Úpravy standardu IAS 10 Události po skončení účetního období 
- Úpravy standardu IAS 34 Mezitímní účetní výkaznictví, změny v účetních odhadech a chyby  
- Úpravy standardu IAS 37 Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky 

 
Dopad na účetní jednotku: 
Účetní jednotka očekává, že tato úprava nebude mít při prvotní aplikaci významný dopad na účetní závěrku. 
 
- Úpravy standardu IFRS 3 Podnikové kombinace (vydaný v říjnu 2018, platný od 1. 1. 2020) 
 
Dle standardu IFRS 3 Podnikové kombinace účetní jednotka rozhodne, zda určitá transakce či jiná událost je 
podnikovou kombinací, použitím definice obsažené v tomto standardu, která vyžaduje, aby nabytá aktiva a převzaté 
závazky tvořily podnik. Pokud nabytá aktiva podnik netvoří, účetní jednotka o transakci či jiné události účtuje jako o 
pořízení aktiva. Úpravy standardu mají vyjasnit definici podniku s cílem usnadnit její praktické provádění.  

 
Dopad na účetní jednotku: 

Fond k 31. 12. 2019 neeviduje podnikové kombinace dle IFRS 3, proto úprava standardu nemá vliv na účetní závěrku. 

 
Standardy a interpretace vydané Radou pro mezinárodní účetní standardy (IASB), ale dosud nepřijaté EU 

 
K 30. dubnu 2020 nebyly schváleny k používání v EU následujících standardy, úpravy stávajících standardů a nové 
interpretace a nemohou být tedy použity společnostmi sestavujícími svou účetní závěrku dle IFRS ve znění přijatém 
EU: 

· IFRS 17 Pojistné smlouvy (vydaný v květnu 2017), 
· Úpravy standardu IAS 1 Prezentace účetní závěrky: Klasifikace závazků jako krátkodobé nebo 

dlouhodobé (vydané v lednu 2020) 
 
Tyto standardy neměly ve sledovaném období žádný dopad na účetní závěrku Fondu. 

Funkční měna, měna vykazování a cizoměnové přepočty 

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. 

Investice do nemovitostí  

Investice do nemovitosti je nemovitost držená za účelem dosažení příjmu z nájemného a/nebo za účelem zhodnocení 
(včetně nemovitostí ve fázi výstavby k budoucímu použití jako investice do nemovitostí). Fond investuje do 
nemovitostí následujícího typu:  
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· 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 pronajmutí na jeden nebo více operativních leasingů  

 
Investice do nemovitosti se vykazuje jako aktivum tehdy, pokud:  

· Je pravděpodobné, že účetní jednotka získá budoucí ekonomické užitky spojené s investicí do nemovitosti  
· Náklady spojené s pořízením investice do nemovitosti jsou spolehlivě ocenitelné  

 
Počáteční ocenění  
 
Investice se prvotně ocení na úrovni svých pořizovacích nákladů. Do počátečního ocenění se zahrnou i vedlejší 
náklady spojené s pořízením.  
 
Následné oceňování  
 
Pro následné oceňování investic do nemovitostí Fond aplikuje model reálné hodnoty podle IAS 40. Investice do 
nemovitostí se přeceňují vždy k datu rozvahy. Rozdíl z přecenění je účtován do výsledku hospodaření toho období, ve 
kterém je rozpoznán. Ve výkaze o úplném výsledku uveden v rámci položky Zisk (ztráta) z přecenění majetku.  
Znalecké ocenění je prováděno jedenkrát ročně, nezávislým, profesionálním odborníkem. Vedení Fondu mu poskytuje 
veškeré nezbytné informace.  
 
Ocenění na reálnou hodnotu k 31.12. 2019 bylo provedeno na základě znaleckého posudku znaleckého ústavu Grand 
Thorton Vlauations a.s., a to komparativní metodou založenou na porovnání předmětné nemovité věci s obdobnými 
jejichž ceny byly v nedávné době realizovány na trhu.  

Finanční investice  

Majetek jako investiční příležitost jsou i majetkové účasti ve společnostech s rozhodujícím vlivem. Společnost 
s rozhodujícím vlivem (dále také „dceřiná společnost“) je společnost ovládaná Fondem, v níž Fond může určovat 
finanční a provozní politiku s cílem získat přínosy z činnosti společnosti.  
Majetkovou účastí s rozhodujícím vlivem je investice v dceřiné společnosti, kdy Fond 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 oceněny reálnou hodnotou podle IAS 39. Majetkové 
účasti se přeceňují vždy k datu rozvahy. Rozdíl z přecenění je účtován do výsledku hospodaření toho období, ve kterém 
je rozpoznán. Ve výkaze o úplném výsledku uveden v rámci položky Zisk (ztráta) z přecenění majetku.  
Za cenu obvyklou lze považovat cenu tržní, tak jak je definována mezinárodními oceňovacími standardy. Tržní 
hodnota je odhadem finanční částky a je definována v souladu s Evropským sdružením odhadců TEGOVA (The 
European Group of Valuers) a s mezinárodním oceňovacím standardem, který zpracoval mezinárodní výbor pro 
standardy oceňování IVSC (International Valuation Standards Committee) jako „odhadovaná částka, za kterou by 
měly být majetky k datu ocenění směněny v transakci bez osobních vlivů mezi dobrovolně kupujícím a dobrovolně 
prodávajícím po patřičném průzkumu trhu, na němž účastníci jednají informovaně, rozvážně a bez nátlaku“.  
Pro stanovení hodnoty majetkové účasti ve společnostech s rozhodujícím vlivem je použita kombinace následujících 
elementárních oceňovacích metod a přístupů:  

· Metody výnosové  
· Metody porovnání  
· Metody zjištění věcné hodnoty - majetkové  
· Metody účetní hodnoty  
· Metody likvidační  
· Aplikace metod (porovnání několika oceňovacích metod).  

Smlouvy o operativním pronájmu  

Fond uzavřel smlouvy o komerčním operativním pronájmu nemovitostí. Fond stanovil, že nese významná rizika 
a přínosy vyplývající z vlastnictví tohoto majetku. Proto Fond účtuje o tomto pronájmu jako o operativním pronájmu. 

Rezervy a podmíněné závazky 

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.  
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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.  

Výpůjční náklady  

Veškeré výpůjční náklady přímo přiřaditelné k akvizici, výstavbě nebo výrobě způsobilých aktiv jsou kapitalizovány a 
jsou součástí pořizovací ceny aktiv. Ostatní výpůjční náklady jsou považovány za náklady příslušného účetního 
období.  

Finanční aktiva  

 
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.  
 
Fond vykazuje opravnou položku k očekávaným úvěrovým ztrátám u investic do dluhových nástrojů, které jsou 
oceňovány v naběhlé hodnotě nebo do FVTOCI, 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, upravené 
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. 
 
Metoda efektivní 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.  

Finanční závazky 

 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 závazky jsou poté oceňovány 
v nominální hodnotě.  

Daně z příjmů 

  
Daňový základ pro daň z příjmů se propočte z výsledku hospodaření běžného účetního období připočtením daňově 
neuznatelných nákladů a odečtením výnosů, které nepodléhají dani z příjmů, který je dále upraven o slevy na dani a 
případné zápočty.  

dále upraven o slevy na da
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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. 

Rozpoznání výnosů  

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 / výkaz peněžních toků  

 
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 upravován 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 činností a financování byl sestaven za použití přímé 
metody, při níž jsou zveřejněny hlavní třídy hrubých peněžních příjmů a výdajů.  

Spřízněné strany  

Fond definoval své spřízněné strany v souladu s IAS 24 Zveřejnění spřízněných stran následovně:  
Strana je spřízněná s účetní jednotkou při splnění následujících podmínek:  
a) strana  
i) ovládá účetní jednotku, je ovládána účetní jednotkou nebo je pod společným ovládáním s účetní  
jednotkou (jde o mateřské podniky, dceřiné podniky a sesterské podniky);  
ii) má podíl v účetní jednotce, který jí poskytuje významný vliv; nebo  
iii) 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.  
 

Sezónnost  

Podnikatelské aktivity Společnosti nejsou významně ovlivněny sezónními výkyvy.  

 

Odhady  

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 vycházejí 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.  
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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, finančních investic, popřípadě pohledávek. 

 

Ocenění reálnou hodnotou 

U nástrojů, pro které neexistuje žádný aktivní trh, Fond 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 tyto 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; a 

- vstupy úrovně 3 jsou nepozorovatelné vstupy pro aktivum nebo závazek. 
-  

Fond 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. Ocenění provedené nezávislým 
certifikovaným znalcem zahrnuje pro stanovení názoru na reálnou hodnotu nemovité věci tři obecně uznávané 
metody ocenění: nákladovou metodu, metodu tržního porovnání 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 porovnávací metoda, kterou považujeme pro tento typ aktiva za nejvíce vypovídající o 
reálné hodnotě. 

 

Metoda tržního porovnání 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. Porovnávací 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. 

 

Fond jako investiční jednotka 
Fond je investiční jednotou ve smyslu mezinárodních účetních standardů (IFRS 10) a není tedy povinen 
sestavovat konsolidovanou účetní závěrku. Fond investice do majetkových účastí oceňuje jako finanční 
aktiva oceňovaná 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 ve smyslu IFRS 10.28, tj. Fond má:  

- více než jednu investici; 
- více než jednoho investora;  

- investory, kteří nejsou s Fondem propojeni; a 

- majetkové účasti ve formě podílu na základním kapitálu. 
 
Výše uvedené charakteristiky byly splněny po dobu trvání celého účetního období. 
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Klasifikace emitovaných investičních akcií 
 

Fond na základě práv a povinností spojených s držením investičních akcií klasifikoval investiční akcie jako 
finanční závazek a vykazované jako „Čistá aktiva připadajících na držitele investičních akcií s  právem na 
odkup“. 

Tato klasifikace byla učiněna především na základě toho, že je s investičními akciemi Fondu dle Statutu 
čl. 14.12 spojeno právo na jejich odkoupení na žádost jejího vlastníka na účet Fondu a současně se 
jednotlivé třídy akcií liší v alokaci fondové kapitálu dle ZISIF. Fond vydává následující druhy kusových akcií 
klasifikovaných jako závazek – výkonnostní investiční akcie a prioritní investiční akcie. Akcie Fondu mají 
podobu listinného cenného papíru (výkonnostní investiční akcie) a zaknihovaného cenného papíru 
(prioritní investiční akcie) a jsou vydány ve formě na jméno. 

Důsledkem je odchýlení ekonomického a účetního zobrazení investičních akcií od právního pojetí, neboť 
z pohledu české legislativy se jedná o složku vlastního kapitálu, zatímco v této účetní závěrce investiční 
akcie představují závazek. Na tuto klasifikaci je navázáno účetní zachycení případných dividend, které jsou 
finančním nákladem fondu. 

 

Ukazatel zisku na akcii 

S ohledem na výše uvedené v bodu „Klasifikace emitovaných investičních akcií“ fond neprezentuje ve 
výkazu výsledku a ostatního úplného výsledku ukazatel zisku na akcii (základní a zředěný) a v komentářích 
není obsaženo související zveřejnění. Se zakladatelskými (ve své podstatě v kontextu IAS 33 kmenovými) 
akciemi není obchodováno. S investičními akciemi je obchodováno, ale jsou klasifikovány jako finanční 
závazek a současně výsledek za období je vnímám jako přírůstek (úbytek) čistých aktiv přiřaditelných 
držitelům vyplatitelných investičních akcií. 
 

4 Dodatečné poznámky k účetním výkazům  

4.1 Dlouhodobá aktiva 

Investice do nemovitostí 

 
Investiční příležitost pro Fond jsou především nemovitosti držené společností s cílem dlouhodobého kapitálového 
zhodnocení. 
 
Investice se prvotně ocení na úrovni svých pořizovacích nákladů. Do počátečního ocenění se zahrnou i vedlejší 
náklady spojené s pořízením.  
Pro následné oceňování investic do nemovitostí Fond aplikuje model reálné hodnoty podle IAS 40. Investice do 
nemovitostí se přeceňují vždy k datu rozvahy. Rozdíl z přecenění je účtován do výsledku hospodaření toho období, ve 
kterém je rozpoznán. Ve výkaze o úplném výsledku uveden v rámci položky Zisk (ztráta) z přecenění majetku.  
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tis. Kč 

Budovy, 
haly a 

stavby 
Samostatné 
movité věci  Pozemky 

Nedokončené 
investice Celkem 

      

            

K 31. prosinci 2017 754 240 633 50 100 1 125 806 098 

Přírůstky 50 214 0 3 528 116 53 858 

Ocenění 57 084 0 0 0 57 084 

Technické 
zhodnocení 673 0 0 0 673 

Úbytky -24 100 0 -884 -1 125 -26 109  

K 31. prosinci 2018 838 111 633 52 744 116 891 604 

Přírůstky 0 0 0 0 0 

Ocenění 73 802 0 0 0 73 802 

Technické 
zhodnocení 0 0 0 0 0 

Úbytky -9 892 0 -95 0 -9 987  

K 31. prosinci 2019 902 021 633 52 649 116 955 419 

 

V souvislosti s investicemi do nemovitostí uznala Společnost k 31. prosinci 2019 ve výsledku hospodaření nájemné 
a související služby ve výši 32 278 tis. Kč, které jsou prezentovány jako součást tržeb ve výkazu o úplném výsledku. 
V předchozím účetním období společnost uznala nájemné ve výši 32 541 tis. Kč 

Společnost není nijak omezena ve svých právech na výnosy plynoucí z nájmů investic do nemovitostí. Neexistují 
žádné smluvní závazky Společnosti na další investice do těchto nemovitostí. 

Výše přímých provozních nákladů na investice do nemovitostí: 

v tis. Kč 
Období končící 

31/12/2019 
Období končící 

31/12/2018 

Náklady na opravy majetku 1 467 826 

Daň z nemovitostí 182 213 

Spotřeba energií 1 394 1 952 

Pojištění 81 140 

CELKEM 3 124 3 131  

 

Vývoj hodnoty investic: 

tis. Kč 
Nemovitosti k 
pronájmu Ostatní 

Nedokončené 
investice Celkem 

K 31. prosinci 2017 804 340 633 1 125 806 098 

K 31. prosinci 2018 890 855 633 116 891 604 

K 31. prosinci 2019 954 670 633 116 955 419 
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Hodnoty investičního majetku (bez ostatního vybavení) k 31.12.2019 dle lokalit: 

Lokalita Hierarchie reálné hodnoty Reálná hodnota (v tis. Kč) 

Praha – Karlín, LV 822 Úroveň 3 7 010 

Praha – Žižkov, LV 10563 Úroveň 3 9 900 

Praha – Josefov, LV 379 Úroveň 3 15 460 

Praha – Staré Město, LV 1076 Úroveň 3 85 

Praha – Smíchov, LV 8337 Úroveň 3 35 680 

Praha – Vinohrady, LV 9703 a 10133 Úroveň 3 9 990 

Praha – Dolní Počernice, LV 1055 Úroveň 3 13 870 

Praha – Vršovice, LV 6738 a 68 Úroveň 3 39 990 

Praha – Karlín, LV 1649 Úroveň 3 21 700 

Praha – Karlín, LV 54 Úroveň 3 479 270 

České Budějovice, LV 7516 Úroveň 3 3 960 

České Budějovice, LV 9774 Úroveň 3 9 200 

České Budějovice, LV 10572 Úroveň 3 6 090 

České Budějovice, LV 8851 Úroveň 3 13 980 

Lipno nad Vltavou, LV 674 Úroveň 3 4 100 

Praha – Vinohrady, LV 7296 Úroveň 3 11 730 

Praha – Libeň, LV 8485 Úroveň 3 56 790 

České Budějovice, LV 3869 Úroveň 3 5 010 

Praha – Žižkov, LV 9968 a 1304 Úroveň 3 15 080 

Praha – Vinohrady, LV 6642 Úroveň 3 14 560 

Praha – Nové Město, LV 4172 a 919 Úroveň 3 24 130 

Trutnov, LV 6472 Úroveň 3 45 

Hradec Králové, LV 25883, 20564, 21979 Úroveň 3 54 640 

Hradec Králové, LV 20510 a 24226 Úroveň 3 5 550 

Karlovy Vary, LV 1414 Úroveň 3 19 310 

Aš, LV 5251 Úroveň 3 4 350 

Mariánské Lázně, LV 1347 a 5119 Úroveň 3 12 300 

Mariánské Lázně, LV 1304 Úroveň 3 12 690 

Poděbrady, LV 3638 Úroveň 3 30 220 

Teplice, LV 6364 Úroveň 3 17 980 

Celkem  954 670 

 

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 potencionálního 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 rozdílů 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 
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Pro jednotlivé investice do nemovitostí byly použity tyto vstupy pro stanovení reálné hodnoty (dle lokality): 

Lokalita Technika ocenění Významný nepozorovatelný vstup 
   

      

Praha – Karlín, LV 822 Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 88 970 

Praha – Žižkov, LV 10563 Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 107 600 

Praha – Josefov, LV 379 Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 177 880 

Praha – Staré Město, LV 1076 Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 177 870, koef. 0,5 

Praha – Smíchov, LV 8337 Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 78 150 

Praha – Vinohrady, LV 9703 a 10133 Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 84 850 

Praha – Dolní Počernice, LV 1055 Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 75 480 

Praha – Vršovice, LV 6738 a 68 Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 97 530 

Praha – Karlín, LV 1649 Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 113 500 

Praha – Karlín, LV 54 Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 129 500 

České Budějovice, LV 7516 Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 40 220 

České Budějovice, LV 9774 Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 45 000 

České Budějovice, LV 10572 Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 47 600 

České Budějovice, LV 8851 Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 47 600 

Lipno nad Vltavou, LV 674 Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 23 295 

Praha – Vinohrady, LV 7296 Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 120 400 

Praha – Libeň, LV 8485 Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 83 880 

České Budějovice, LV 3869 Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 1 400 

Praha – Žižkov, LV 9968 a 1304 Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 79 810 

Praha – Vinohrady, LV 6642 Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 103 700 

Praha – Nové Město, LV 4172 a 919 Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 99 570 

Trutnov, LV 6472 Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 440 

Hradec Králové, LV 25883, 20564, 21979 Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 42 300 

Hradec Králové, LV 20510 a 24226 Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 19 240 

Karlovy Vary, LV 1414 Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 23 330 

Aš, LV 5251 Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 10 150 

Mariánské Lázně, LV 1347 a 5119 Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 10 160 

Mariánské Lázně, LV 1304 Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 28 690 

Poděbrady, LV 3638 Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 68 200 

Teplice, LV 6364 Komparativní metoda Jednotková cena za m2: 25 400 
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Finanční investice 

 

Společnost, IČO: Hierarchie reálné hodnoty Reálná hodnota (v tis. Kč) 
   

      

Na Dubovci 6 s.r.o., IČO: 066 76 383 Úroveň 3 16 225 

Supreme Project I, s.r.o., IČO: 070 67 097 Úroveň 3 3 

Lofty Křižíkova s.r.o., IČO: 287 42 541 Úroveň 3 197 

Green Energy Vision s.r.o., IČ 274 53 626 Úroveň 3 789 

Supreme Project II, s.r.o. IČO: 070 67 186 Úroveň 3 0 

Supreme Franchise s.r.o., IČO: 071 17 795 Úroveň 3 0 

Celkem  17 214 

 

4.2. Obchodní a jiné pohledávky  

v tis. Kč 31/12/2019 31/12/2018 

Pohledávky z obchodního styku 12 790 25 683 

Poskytnuté zálohy 10 008 10 152 

Dohadné účty aktivní 959 865 

Ostatní pohledávky 2 834 2 790 

Stát a podobné pohledávky 1 006 837 

Jiné pohledávky ve skupině 57 746 36 591 

Jiné pohledávky 8 927 8 872 

Opravné položky k pohledávkám z obch. styku -9 015 -3 943 

Opravné položky k jiným pohledávkám -1 375  

Obchodní a jiné pohledávky celkem 83 880 81 847 

 

Tvorba opravných položek 

 Stav 31. 12. 2018 Tvorba 2019 Stav 31.12.2019 

Opravné položky k pohledávkám z obch. styku 3 943 5 072 9 015 

Opravné položky k jiným pohledávkám 0 1 375 1 375 

Obchodní a jiné pohledávky celkem 3 943 6 447 10 390 

 

 

Časová struktura pohledávek z obchodního styku 

v tis. Kč 31/12/2019 31/12/2018 

Do splatnosti 230 2 083 

Po splatnosti 1 – 30 dnů 55 1 800 

Po splatnosti 31 – 90 dnů 409 4 410 

Po splatnosti 91 – 180 dnů 236 6 156 

Po splatnosti 181 – 360 dnů 471 5 460 

Po splatnosti 361 dnů a více 9 315 5 774 

Pohledávky z obchodního styku celkem 12 790 25 683 
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4.3. Poskytnuté půjčky spřízněným stranám 

 

v tis. Kč 31/12/2019 31/12/2018 

Půjčka Supreme Project I 8 868 8 573 

Půjčka Prague Property Project I 265 265 

Půjčka Prague Property Project IV 74 74 

Půjčka Martin Urman 500 0 

Celkem 9 707 8 912 

 

4.4. Peníze 

Společnost neeviduje žádné peněžní ekvivalenty a většina peněz je držena na bankovních účtech, přičemž zůstatek 
je plně disponibilní pro využití Společností. 

4.5. Obchodní a jiné závazky 

v tis. Kč 31/12/2019 31/12/2018 

Závazky z obchodního styku 7 887 6 938 

Přijaté zálohy a kauce 5 092 3 745 

Dohadné účty pasivní 3 955 2 931 

Stát a podobné závazky 109 0 

Jiné závazky ve skupině 8 228 5 894 

Jiné závazky 834 1 030 

Obchodní a jiné závazky celkem 26 104  20 605  

 

Časová struktura závazků z obchodního styku 

v tis. Kč 31/12/2019 31/12/2018 

Do splatnosti 364 39 

Po splatnosti 1 – 30 dnů 303 209 

Po splatnosti 31 – 90 dnů 623 122 

Po splatnosti 91 – 180 dnů 34 511 

Po splatnosti 181 – 360 dnů 301 5 244 

Po splatnosti 361 dnů a více 6 262 813 

Pohledávky z obchodního styku celkem 7 887 6 938 

4.6. Odložené výnosy 

 

v tis. Kč 31/12/2019 31/12/2018 

Odložené výnosy 0 160 

Odložené výnosy celkem 0 160 
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4.7. Úvěry a zápůjčky 

 

v tis. Kč 31/12/2019 31/12/2018 

Krátkodobé bankovní úvěry 198 804 208 078 

Krátkodobé bankovní úvěry celkem 198 804 208 078 

   

Jedná se úvěrové smlouvy uzavřené s bankovním ústavem Moneta Money Bank a.s. reg. č. 70417002261 
na částku 65 000 tis. Kč a reg. č. 70417001976 na 170 000 tis. Kč. Uvedená hodnota úvěru představuje 
nesplacenou část jistiny ke dni 31. 12. 2019. 

4.8. Čistá aktiva připadající na držitele investičních akcií s právem na odkup 

Fond vydává k Podfondu tři druhy investičních akcií – prioritní investiční akcie (dále také jako „PIA“), 
prémiové investiční akcie (dále také jako „PRIA“) a výkonnostní investiční akcie (dále také jako „VIA“).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 Fondu zřízený pro tento 
účel. 

 
Akcie Fondu mají podobu listinného (VIA) nebo zaknihovaného (PIA, PRIA) cenného papíru a jsou vydány 
ve formě na jméno. Hodnota těchto akcií je vyjádřena v českých korunách. 
 
Investiční akcie PIA jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. 
Investiční akcie byly plně splaceny. 
 
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 tak 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 Fondu. 
 
Pro odkup akcií jsou stanoveny lhůty: 

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 (slovy: deset 
milionů korun českých); 

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 (slovy: deset milionů 
korun českých), maximálně však v hodnotě 30.000.000,- Kč (slovy: třicet milionů korun českých); 

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 (slovy: třicet milionů 
korun českých), 

 
Všechny druhy investičních akcií se liší primárně v pravidlech pro alokaci ČAI (nikoliv podílu na zisku).  
 
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 dosaženo tohoto stavu: 

a) 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 dosaženo tohoto stavu: 

a. v případě růstu hodnoty portfolia Podfondu je veškerý výnos alokován v tomto pořadí: 

i. 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.;  

 procentní nárůst hodnot
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ii. poté do růstu hodnoty VIA tak, aby zaznamenaly procentní nárůst hodnoty, 

a to až do výše výnosu odpovídajícího 5,7 % p.a.; 

iii. 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.; 

iv. 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.;  

v. 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, že 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. 

. 
V celých jednotkách 2019 2018 
Hodnota investiční akcie PIA 11 784 11 218 
Hodnota investiční akcie PRIA 12 362 11 963 
Hodnota investiční akcie VIA 38 068 32 123 
Počet investičních akcií PIA na začátku období 2 800 2 800 
Počet emitovaných investičních akcií PIA v období 445 - 
Počet odkoupených investičních akcií PIA v období - - 
Počet investičních akcií PIA na konci období 3 245 2800 
Počet investičních akcií PRIA na začátku období 30 788 30 788 
Počet emitovaných investičních akcií PRIA v období - - 
Počet odkoupených investičních akcií PRIA v období - - 
Počet investičních akcií PRIA na konci období 30 788 30 788 
Počet investičních akcií VIA na začátku období 9 987 9 987 
Počet emitovaných investičních akcií VIA v období - - 
Počet odkoupených investičních akcií VIA v období - - 
Počet investičních akcií VIA na konci období 9 987 9 987 

 

4.9. Výnosy 

v tis. Kč 
Období končící 

31/12/2019 
Období končící 

31/12/2018 

Tržby z nájmu bytových a nebytových prostor a za spojené služby 32 278 32 541 

Ostatní výnosy 116 4 

Úrokové výnosy 297 478 

Tržby celkem 32 691 33 023 

 

Všechny výnosy jsou realizovány na území České republiky a nejsou nijak ovlivněny vývojem měnového rizika. 
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4.10. Zisk z prodeje investic 

tis. Kč 
Období končící 

31/12/2019 
Období končící 

31/12/2018 

Tržby z prodeje nemovitostí 10 289 30 000 

Zůstatková cena prodané nemovitosti 9 987 24 500 

Celkem 302 5 500 

 

   

tis. Kč 
Období končící 

31/12/2019 
Období končící 

31/12/2018 

Tržby z prodeje obchodního podílu 0 6 500 

Zůstatková cena obchodního podílu 0 0 

Celkem 0 6 500 

4.11. Osobní náklady 

tis. Kč 
Období končící 

31/12/2019 
Období končící 

31/12/2018 

Odměny členům statutárních orgánů 0 24 

Náklady na soc. a zdr. pojištění 0 8 

Celkem 0 32 

 

4.12. Nakoupené dodávky 

v tis. Kč 
Období končící 

31/12/2019 
Období končící 

31/12/2018 

Náklady na obhospodařování a administraci 1 657 930 

Náklady na depozitáře 379 288 

Náklady na audit 119 73 

Náklady na opravy majetku 1 467 826 

Emise akcií a správa CP 50 52 

Spotřeba materiálu 132 35 

Spotřeba energií 1 393 1 952 

Správa nemovitostí 4 271 4 203 

Ostatní náklady  72 82 

Celkem 9 540 8 441 

 

4.13. Finanční náklady 

 

v tis. Kč 
Období končící 

31/12/2019 
Období končící 

31/12/2018 

Úrokové náklady z bankovního úvěru 9 975 9 035 

Úrokové náklady z dluhopisů 2 172 2 172 

Ostatní finanční náklady 56 86 

Celkem 12 203 11 293 
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4.14. Daně ze zisku 

 

Daň je kalkulována z daňového zisku sazbou 5 % pro Základní investiční fond 

 

V tis. Kč 
Období končící 

31/12/2018 
Období končící 

31/12/2018 

Splatný daňový náklad 167 250 

Odložený daňový náklad 189 81 

Daň ze zisku 356 331 

 

Odložený daňový závazek / pohledávka  

Odložená daň z příjmů vychází 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. 

 
V tis. Kč 

Aktivum Účetní hodnota 
Daňová 

hodnota 
Přechodný 

rozdíl 
Odložený daňový 

závazek 

     

          

K 31. prosinci 2018     

Investice do nemovitostí 891 604 474 633 416 971 20 849 

K 31. prosinci 2019     

Investice do nemovitostí 955 303 460 743 494 560 24 728 

- Vliv přecenění    3 690 

- Odložený daňový náklad    189 

4.15. Dluhopisy 

 

V tis. Kč 

Název Objem emise 
Jmenovitá 

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 byly emitovány právními předchůdci fondu, společnostmi Prague Properties s.r.o., Rodus s.r.o. a ACD 
Palace s.r.o. a do závazků fondu přešly v rámci fúze s rozhodným dnem 1. 7. 2017.  

5. Spřízněné strany a jejich dopad do účetní závěrky 

 

Osoba ovládající – jediný akcionář: 

 

MARTIN URMAN, dat. nar. 9. října 1969  

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

Pohledávky: 

Poskytnutý úvěr – 500 tis. Kč 
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Jiné pohledávky – 56 425 tis. Kč 

 

Závazky: 

Emitované dluhopisy – 18 100 tis. Kč 

Jiné dlouhodobé závazky – 12 618 tis. Kč 

 

Osoby ovládané fondem: 

Spřízněná osoba IČO Místo podnikání 
Výše vlastnického 
podílu 

Lofty Křižíkova s.r.o. 287 42 541 Česká republika 100 % 

Green Energy Vision s.r.o. 274 53 626 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 Slovensko 100 % 

Supreme Franchise s.r.o. 071 17 795 Česká republika 100 % 

 

Za spojené osoby fond považuje kromě výše uvedených i osoby ovládané stejnou osobou jako fond. Níže uvádí 
transakce, které s těmito osobami v uvedeném období realizovala  

Všechny transakce se spřízněnými stranami jsou založeny na podmínkách shodných s transakcemi s nespřízněnými 
stranami. Zůstatky nesplacené k rozvahovému dni nejsou nijak zajištěny a jejich vypořádání se očekává formou 
peněžní platby, nebo zápočtu. Společnost nepřistoupila ke snížení hodnoty žádné z evidovaných pohledávek. 

Povaha vztahů k emitentovi: 

 

Spřízněná osoba 
Pohledávky 

k 31/12/2019 
Závazky k 

31/12/2019 
Vztah k 
emitentovi 

Popis 
transakce 

Hodnota 
Transakce 

Boutique Suites s.r.o. 826 162 Ostatní 
spřízněné 
strany 

Smlouva o 
nájmu ze 
dne 
1.9.2019 

Fond jako 
pronajímatel 
obdrží 85 % 
vybraného 
podnájemného 

Boutique Lofts s.r.o. 1 943 0 Ostatní 
spřízněné 
strany 

Smlouva o 
nájmu ze 
dne 
1.9.2019 

Fond jako 
pronajímatel 
obdrží fixní 
částku 
nájemného ve 
výši 1 605 428 
Kč / měs. 

Capital Trust a.s. 99 948 Ostatní 
spřízněné 
strany 

Smlouva o 
spolupráci a 
poskytování 
služeb ze 
dne 
1.1.2019 

Capital trust 
a.s. jako 
poskytovatel 
obdrží měsíční 
odměnu 200 
Kč za každou 
spravovanou 
jednotku 

Prague Property Project I s.r.o. 265 0 Ostatní 
spřízněné 
strany 

Smlouva o 
úvěru 

Nesplacený 
úrok 

Prague Property Project IV s.r.o. 74 0 Ostatní 
spřízněné 
strany 

Smlouva o 
úvěru 

Nesplacený 
úrok 

Supreme Project I s.r.o. 8 744 0 Osoba 
ovládaná 
fondem 

Smlouva o 
úvěru ze 
dne 
4.5.2018 

Supreme 
Project I s.r.o. 
jako úvěrovaný 
dostal úvěrující 
rámec max. 50 
mil. Kč  mil. Kč 
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Prague Property Portfolio a.s. 0 1 550 Ostatní 
spřízněné 
strany 

Smlouvy o 
úvěru 

Na společnost 
přešly závazky 
z úvěrů 
v rámci fúze 
s rozhodným 
dnem 1.7.2018  

Odměny klíčového vedení 

Společnost nemá žádné kmenové zaměstnance a osobní náklady prezentované ve výkazu úplného výsledku jsou 
důsledkem pracovních vztahů uzavřených na základě dohod o provedení práce.  

V prezentovaném období nebyly vyplaceny žádné odměny či jiné výhody členům orgánů společnosti – 
představenstvu a dozorčí radě.  

6 Řízení rizik 

Řízení rizik 
 
V průběhu účetního období nedošlo k žádným zásadním změnám v existenci finančních rizik a v jejich řízení. 
 

Typy podstupovaných rizik 

 
Tržní riziko  

 
Tržní riziko vyplývá z vlivu změny vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů majetku Fondu. 
Kapitálový trh, trh nemovitostí a ostatní tržní prostředí podléhají změnám makroekonomických veličin, politických 
změn apod. Dané změny jsou do značné míry nepředvídatelné a mají vliv i na hodnotu jednotlivých aktiv v portfoliu 

Fondu. Portfolio Fondu je složeno z různých typů investic, jejichž časový vývoj není shodný. Vzhledem k zaměření 
Fondu (koncentrace investic v trzích, regionech, sektorech, aktivech a měnách) jsou možností diverzifikace z pohledu 

snížení volatility omezené.  
Rizika, jimž je Fond vystaven z důvodu svých aktivit a řízení pozic vzniklých z těchto aktivit, jsou popsána ve Statutu 
Fondu.  

Nejvýznamnější podstupovaná tržní rizika jsou riziko ceny nemovitostí a úrokové riziko úvěrů a pohledávek. Obě rizika 
považujeme za mírná.  

 

Úvěrové riziko 

 
Úvěrové riziko spočívající v nedodržení závazku protistranou obchodu (např. dlužníkem, finanční institucí, 
dodavatelem služby) nebo emitentem investičního nástroje. Fond 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 poskytnutých úvěrů a pohledávek v aktivech fondu nevýznamné.  

 

Likviditní riziko 

 

Je schopnost fondu dostát svým závazkům čili splatit závazky v den splatnosti, vyplatit hodnotu odkupovaných 
investičních akcií, resp. provést platbu z účtu při vypořádání finančních transakcí. Likviditní riziko fond řídí tak, že na 
straně aktiv vytváří takové portfolio, kde by byl dostatek likvidních prostředků a na straně pasiv mít takové 
instrumenty, pomoci, kterých fond získá likvidní prostředky. Fond řídí likviditu také na základě limitu minimálního 
zůstatku na běžném účtu ve výši 500 tis. Kč.   
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Operační, právní a ostatní rizika 

 
Řízení operačních, právních a ostatních rizik je upraveno Statutem Fondu a vnitřními předpisy Fondu. Vzhledem 
k povaze podnikání, kterou je činnost kvalifikovaných investorů dle ZISIF, musí být veškeré investice Fondu 
realizovány v souladu s platných Statutem Fondu a podléhají kontrole ze strany depozitáře Fondu, kterým je UniCredit 
Bank Czech republik a.s., na základě smlouvy o výkonu činnosti depozitáře. 
 

Expozice a koncentrace rizik v tis. Kč 

typ expozice typ rizika protistrana hodnota koncentrace 

běžné účty úvěrové, úrokové Moneta 13 270 1,22% 

běžné účty úvěrové, úrokové ČSOB 45 0,01% 

pokladna úvěrové, úrokové  15 0,00% 

běžné účty úvěrové, úrokové Celkem 13 330 1,23% 

nemovitosti tržní riziko  955 419 88,50% 

obchodní podíly tržní riziko  17 214 1,76% 

úvěry úvěrové, úrokové  9 707 0,89% 

úvěry úvěrové, úrokové  16 201 1,50% 

úvěry úvěrové, úrokové stát 1 006 0,01% 

úvěry úvěrové, úrokové  66 673 6,17% 

úvěry úvěrové, úrokové Celkem 93 587  8,67% 

Celkový součet    1 079 551 100,00% 

 

 

Úvěrové riziko – kvalita portfolia v tis. Kč 

 
 Úvěry Pohledávky Běžné účty Celkem 

Standartní 16 207 66 897 13 330 96 434 

Po splatnosti  10 483  10 483 

Přesmlouvané     

Ztrátové     

Celkem 16 207 77 380 13 330 106 917 

 
Likviditní riziko – splatnost pasiv 

 

a) Bez finančních derivátů v tis. Kč 

 <1 Y 1 – 5 Y >5 Y Celkem 

Pevný kupon 224 875 30 718 0 255 593 

Plovoucí kupon 0 0 0 0 

 

b) Finanční deriváty v tis. Kč 

 <1 Y 1 – 5 Y >5 Y Celkem 

Pevný kupon 0 0 0 0 

Plovoucí kupon 0 0 0 0 
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Tržní riziko – analýza citlivosti v tis. Kč 

 
Analýza citlivosti zobrazuje potenciální vliv změny tržních podmínek na hodnoty obhospodařovaného majetku 
a dopad na výkazy zisku a ztráty a hodnotu vlastního kapitálu.  
Hodnota (majetku) znamená expozici podléhající tržnímu riziku a ukazuje míru kvantitativního dopadu.  
Parametr je odhad potenciální roční změny na trhu a ukazuje míru potenciálního kvalitativního dopadu.  
hodnota * parametr = potenciální dopad tržního rizika 

riziko ceny nemovitostí ve výstavbě – parametr je vyjádřený v % a znamená přecenění směrem dolů 

úrokové riziko úvěrů – parametr je vyjádřený v % a znamená vliv posunu úrokové křivky směrem vzhůru 

 
 Hodnota*parametr Zisk a ztráta Vlastní kapitál 

riziko ceny nemovitostí  955 419*15% 143 313 - 

úrokové riziko úvěrů 93 587*1% - - 

riziko ceny obchodního podílu 17 214*15% 2 582  

 

7  Provozní segmenty 

Fond vykazuje informace o segmentech prvotně podle rozdílů ve službách, kterými je pronájem nemovitostí 

 

Definice provozních segmentů: 

 

- Bytové a nebytové domy – jedná se o pronajímání bytových a nebytových prostor 
- Segment Ostatní představuje Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do ostatního úplného výsledku 

hospodaření a poskytnuté půjčky 

 

Informace o segmentech je možné analyzovat takto: 

 

31. prosince 2019 

Bytové a 
nebytové 

domy  

 

Ostatní Celkem 

Výnosy z pronajatých nemovitostí 32 278  0 32 378 

Zisk z prodeje investic do nemovitostí 302  0 302 

Ostatní výnosy 116  0 116 

Přímé náklady související s pronajatými nemovitostmi -8 696  -844 -9 540 

Ostatní provozní náklady - 6 737  -439 - 7 176 

Změna reálné hodnoty investice do nemovitostí 70 112  -417 69 695 

Provozní výsledek hospodaření 87 375  -1 700 85 675 

Úrokové výnosy 0  297 297 

Úrokové náklady -11 932  -215 -12 147 

Ostatní finanční náklady -55  1 -56 

Finanční výsledek hospodaření -11 987  81 -11 906 

Výsledek hospodaření před zdaněním 75 388  -1 619 73 769 

Daň z příjmu za běžnou činnost -356  0 -356 

Výsledek hospodaření za účetní období 75 032  -1 619 73 413 

     

     

Úplný hospodářský výsledek za účetní období po zdanění 75 032  -1 619 73 413 

     

Aktiva 1 052 630  26 921 1 079 551 

Závazky 1 052 630  26 921 1 079 551 
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8 Podmíněná aktiva a podmíněné závazky  

Společnost nevede žádné právní spory, z nichž by pro ni plynuly podmíněné závazky, případně podmíněná aktiva. 
Nejsou evidovány ani další skutečnosti, které by naplňovaly podmínky pro zveřejnění podmíněných závazků. 

9 Události po rozvahovém dni  

Na konci roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19 (koronavirus). V prvních měsících roku 2020 
se virus rozšířil do celého světa a negativně ovlivnil mnoho zemí. Obhospodařovatel fondu pečlivě monitoruje situaci 
a hledá způsoby, jak minimalizovat dopad této pandemie na činnost fondu.  

 

Do data schválení této výroční zprávy a účetní závěrky nedošlo k žádným zásadním negativním skutečnostem, které 
by měly vliv na hospodaření fondu ve významném rozsahu. Fond je ve vynikající ekonomické kondici, nečerpá vysoké 
úvěry od bankovního sektoru a k financování své činnosti využívá zejména vlastní zdroje a zdroje akcionářů. Výsledky 
za uplynulé období roku 2020 jsou srovnatelné s výsledky roku 2019. I přes tuto skutečnost jsou přijímána opatření 
související s ochranou před COVID-19. Byly pozastaveny na přechodnou dobu nové investice a též nebudou čerpány 
žádné nové úvěry, které v současné době za stávající situace nejsou ani potřeba. Protože se situace neustále vyvíjí, 
obhospodařovatel není v současné době schopné spolehlivě kvantifikovat potenciální dopady těchto událostí na fond 
a jeho dceřiné společnosti. Přesnější dopady COVID-19 na bude možné identifikovat až ve druhé polovině roku 2020, 
a to především jako důsledky státních zásahů vyplývajících z nouzového stavu. Jakýkoliv negativní vliv, respektive 
ztráty, zahrne fond do účetní závěrky v roce 2020.  

 

S ohledem i na výše uvedené obhospodařovatel zvážil potenciální dopady COVID-19 na své aktivity a dospěl k závěru, 
že nemají významný vliv na předpoklad neomezené doby trvání podniku. Vzhledem k tomu byla účetní závěrka k 31. 
12. 2019 zpracována za předpokladu, že fond bude nadále schopen pokračovat ve své činnosti. Lze však důvodně 
očekávat, že výše uvedená situace ovlivní v průběhu účetního období roku 2020 reálnou hodnotu majetku a dluhů 
fondu. 

 

Žádné další významné události po datu účetní závěrky nenastaly. 

 

V Praze dne 20. dubna 2020 

 

 

 

 

____________________________     

Mgr. Ing. Ondřej Pieran, CFA      

pověřený zmocněnec statutárního ředitele  
společnosti AVANT investiční společnost, a.s.     
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Pøíloha è. 3 � Zpráva o vztazích za Úèetní období 
(ust. § 82 ZOK) 

a) Vztahy mezi osobami dle ust. § 82 odst. 1 ZOK (ust. § 82 odst. 2 písm. a) a� c) ZOK) 

Ovládaná osoba: FQI TRUST investièní fond s promìnným základním kapitálem, a.s. 

IÈO: 042 03 241 

Sídlo:  Eli�ky Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha 1 

b) Úloha ovládané osoby ve struktuøe vztahù mezi osobami dle ust. § 82 odst. 1 ZOK 

Ovládaná osoba je autonomní ve vztahu k ostatním osobám dle ust. § 82 odst. 1 ZOK. Jejím cílem je 
naplòování investièní strategie urèené ve statutu ovládané osoby. Fond je obhospodaøovaný spoleèností 
AVANT IS ve smyslu ust. § 9 odst. 1 ZISIF. 

Osoby ovládající 

Osoba ovládající: Martin Urman 

Dat. nar.: 9. 10. 1969 

Bytem:  Eli�ky Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha 1 

Zpùsob ovládaní: pøímo prostøednictvím 100% podílu na základním kapitálu 

Osoby ovládané stejnou ovládající osobou 

Obchodní firma: Boutique Suites, s.r.o. 

IÈO: 276 42 151 

Sídlo: Eli�ky Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha 1 

Zpùsob ovládaní: pøímo prostøednictvím 100% podílu na základním kapitálu 

Obchodní firma: CAPITAL Trust, a.s. 

IÈO: 257 49 951 

Sídlo: Eli�ky Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha 1 

Zpùsob ovládaní: pøímo prostøednictvím 100% podílu na základním kapitálu 

Obchodní firma: COOPERA I, s.r.o. 

IÈO: 020 26 601 

Sídlo: Eli�ky Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha 1 

Zpùsob ovládaní: nepøímo prostøednictvím 100% podílu na základním kapitálu ovládané osoby FQI 
TRUST investièní fond s promìnným základním kapitálem, a.s., která vlastní 
100% podíl na základním kapitálu spoleènosti Supreme Project II, s.r.o., která 
vlastní 98% podíl na základním kapitálu spoleènosti COOPERA I, s.r.o. 

Obchodní firma: COOPERA II, s.r.o. 

IÈO: 020 26 767 

Sídlo: Eli�ky Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha 1 

Zpùsob ovládaní: nepøímo prostøednictvím 100% podílu na základním kapitálu ovládané osoby FQI 
TRUST investièní fond s promìnným základním kapitálem, a.s., která vlastní 
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100% podíl na základním kapitálu spoleènosti Supreme Project II, s.r.o., která 
vlastní 98% podíl na základním kapitálu spoleènosti COOPERA II, s.r.o. 

Obchodní firma: COOPERA Praha, s.r.o. 

IÈO: 020 26 546 

Sídlo: Eli�ky Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha 1 

Zpùsob ovládaní: nepøímo prostøednictvím 100% podílu na základním kapitálu ovládané osoby FQI 
TRUST investièní fond s promìnným základním kapitálem, a.s., která vlastní 
100% podíl na základním kapitálu spoleènosti Supreme Project II, s.r.o., která 
vlastní 98% podíl na základním kapitálu spoleènosti COOPERA Praha, s.r.o. 

Obchodní firma: FQI Supreme, a.s. 

IÈO: 071 76 368 

Sídlo: Eli�ky Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha 1 

Zpùsob ovládaní: pøímo prostøednictvím 100% podílu na základním kapitálu 

Obchodní firma: Green Energy Vision, s.r.o. 

IÈO: 274 53 626 

Sídlo: Eli�ky Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha 1 

Zpùsob ovládaní: nepøímo prostøednictvím 100% podílu na základním kapitálu ovládané osoby FQI 
TRUST investièní fond s promìnným základním kapitálem, a.s., která vlastní 
100% podíl na základním kapitálu spoleènosti Green Energy Vision, s.r.o. 

Obchodní firma: Lofty Køi�íkova, s.r.o. 

IÈO: 287 42 541 

Sídlo: Eli�ky Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha 1 

Zpùsob ovládaní: nepøímo prostøednictvím 100% podílu na základním kapitálu ovládané osoby FQI 
TRUST investièní fond s promìnným základním kapitálem, a.s., která vlastní 
100% podíl na základním kapitálu spoleènosti Lofty Køi�íkova, s.r.o. 

Obchodní firma: Na Dubovci 6 s.r.o. 

IÈO: 066 76 383 

Sídlo: Eli�ky Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha 1 

Zpùsob ovládaní: nepøímo prostøednictvím 100% podílu na základním kapitálu ovládané osoby FQI 
TRUST investièní fond s promìnným základním kapitálem, a.s., která vlastní 
100% podíl na základním kapitálu spoleènosti Na Dubovci 6 s.r.o. 

Obchodní firma: Property Managers s.r.o. 

IÈO: 064 58 327 

Sídlo: Eli�ky Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha 1 

Zpùsob ovládaní: pøímo prostøednictvím 100% podílu na základním kapitálu 

Obchodní firma: Real Estate Jobs s.r.o. 

IÈO: 274 20 701 

Sídlo: Eli�ky Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha 1 

Zpùsob ovládaní: pøímo prostøednictvím 100% podílu na základním kapitálu 
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Obchodní firma: Supreme Franchise, s.r.o. 

IÈO: 071 17 795 

Sídlo: Eli�ky Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha 1 

Zpùsob ovládaní: nepøímo prostøednictvím 100% podílu na základním kapitálu ovládané osoby FQI 
TRUST investièní fond s promìnným základním kapitálem, a.s., která vlastní 
100% podíl na základním kapitálu spoleènosti Supreme Franchise, s.r.o. 

Obchodní firma: Supreme Project I, s.r.o. 

IÈO: 070 67 097 

Sídlo: Eli�ky Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha 1 

Zpùsob ovládaní: nepøímo prostøednictvím 100% podílu na základním kapitálu ovládané osoby FQI 
TRUST investièní fond s promìnným základním kapitálem, a.s., která vlastní 
100% podíl na základním kapitálu spoleènosti Supreme Project I, s.r.o. 

Obchodní firma: Supreme Project II, s.r.o. 

IÈO: 070 67 186 

Sídlo: Eli�ky Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha 1 

Zpùsob ovládaní: nepøímo prostøednictvím 100% podílu na základním kapitálu ovládané osoby FQI 
TRUST investièní fond s promìnným základním kapitálem, a.s., která vlastní 
100% podíl na základním kapitálu spoleènosti Supreme Project II, s.r.o. 

Obchodní firma: SUPREME Solution s.r.o. 

IÈO: 073 26 807 

Sídlo: Eli�ky Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha 1 

Zpùsob ovládaní: nepøímo prostøednictvím 100% podílu na základním kapitálu spoleènosti FQI 
Supreme, a.s., která vlastní 50% podíl na základním kapitálu spoleènosti 
SUPREME Solution s.r.o. a prostøednictvím 100% podílu na základním kapitálu 
spoleènosti CAPITAL Trust, a.s., která vlastní 50% podíl na základním kapitálu 
spoleènosti SUPREME Solution s.r.o 

c) Zpùsob a prostøedky ovládání 

Ovládající osoba u�ívá standardní zpùsoby a prostøedky ovládání, tj. ovládání skrze majetkový podíl na 
ovládané osobì prostøednictvím valné hromady, èím� pøímo uplatòuje rozhodující vliv na ovládanou 
osobu. 

d) Pøehled jednání uèinìných v Úèetním období, která byla uèinìna na popud nebo v zájmu osob dle ust. 
§ 82 odst. 1 ZOK (ust. § 82 odst. 2 písm. d) ZOK) 

V Úèetním období nebyla uèinìna �ádná jednání uèinìna na popud nebo v zájmu osob dle ust. § 82 odst. 
1 ZOK (ust. § 82 odst. 2 písm. d) ZOK). 

e) Pøehled vzájemných smluv mezi ovládanou osobou a osobami dle ust. § 82 odst. 1 ZOK (ust. § 82 
odst. 2 písm. e) ZOK) 

Protistrana Smluvní typ 
Datum 
uzavøení 

Plnìní 
poskytované 

Plnìní 
obdr�ené 

FQI CAPITAL, a.s. Smlouva o rámcovém úvìru 15. 7. 2015 úvìr úrok 

FQI CAPITAL, a.s. Smlouva o pøíplatku mimo ZK 30. 10. 2015 pøíplatek - 
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FQI CAPITAL, a.s. Smlouva o pøíplatku mimo ZK  1. 12. 2016 pøíplatek - 

FQI CAPITAL, a.s. 
Smlouva o zapoètení 
vzájemných pohledávek 

1. 12. 2016 zapoètení zapoètení 

Martin Urman  
Smlouva o pøevodu 
obchodního podílu spoleènosti 
Lofty Køi�íkova, s.r.o. 

4. 5. 2016 
vlastnické 
právo k podílu 
ve spoleènosti 

penì�ní 
prostøedky 

Martin Urman 
Smlouva o pøevodu 
obchodního podílu spoleènosti 
Free Energy Vision, s.r.o. 

4. 10. 2016 
vlastnické 
právo k podílu 
ve spoleènosti 

penì�ní 
prostøedky 

Martin Urman  
Smlouva o pøevodu 
obchodního podílu spoleènosti 
Prague Properties s.r.o. 

27. 2. 2017 
vlastnické 
právo k podílu 
ve spoleènosti 

penì�ní 
prostøedky 

Martin Urman  Smlouva o zápùjèce 20. 3. 2017 zápùjèka úrok 

Supreme Project 
I, s.r.o. 

Rámcová smlouva o úvìru 4. 5. 2018 úvìr úrok 

CAPITAL Trust, 
a.s. 

Smlouva o spolupráci a 
poskytování slu�eb 

1. 1. 2019 odmìna slu�ba 

CAPITAL Trust 
a.s. 

Smlouva o nájmu prostoru 
slou�ícího k podnikání 

1. 1. 2019 
nebytový 
prostor 

nájem 

Boutique Lofts, 
s.r.o. 

Smlouva o nájmu bytù 1. 9. 2019 
bytové a 
nebytové 
prostory 

nájem 

Boutique Suites, 
s.r.o. 

Smlouva o nájmu bytù 1. 9. 2019 
bytové a 
nebytové 
prostory 

nájem 

f) Posouzení, zda vznikla ovládané osobì újma (ust. § 82 odst. 2 písm. f) ZOK) 

Ovládané osobì nevznikla ze vztahu s osobou ovládající, resp. osobami dle ust. § 82 odst. 1 ZOK �ádná 
újma. 

g) Hodnocení vztahu mezi ovládanou osobou a osobou ovládající, resp. osobami dle ust. § 82 odst. 1 
ZOK (ust. § 82 odst. 4 ZOK) 

Ovládaná osoba je investièním fondem v re�imu ust. § 9 odst. 1 ZISIF, kdy investièní spoleènost jako 
statutární orgán nemù�e být pøímo vázána pokyny akcionáøù ve vztahu k jednotlivým obchodním 
transakcím, ale primárnì má povinnost odborné péèe ve smyslu ustanovení ZISIF. Vzhledem k této 
skuteènosti, kdy mo�nost ovládající osoby zasahovat do øízení ovládané osoby je pouze nepøímá 
prostøednictvím výkonu akcionáøských práv, nevznikají z formální existence ovládacího vztahu pro 
ovládanou osobu rizika. Rovnì� nelze vymezit výhody nebo nevýhody plynoucí z ovládacího vztahu, nebo� 
efektivnì nedochází k ovlivnìní jednání ovládané osoby v jednotlivých obchodních transakcích. 

Prohlá�ení statutárního orgánu 

Statutární orgán Fondu tímto prohla�uje, �e: 

· informace uvedené v této zprávì o vztazích jsou zpracovány dle informací, které pocházejí 
z vlastní èinnosti statutárního orgánu ovládané osoby anebo které si statutární orgán ovládané 
osoby pro tento úèel opatøil z veøejných zdrojù anebo od jiných osob; a  

· statutárnímu orgánu ovládané osoby nejsou známy �ádné skuteènosti, které by mìly být souèástí 
zprávy o vztazích ovládané osoby a v této zprávì uvedeny nejsou. 
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Zpracoval: Mgr. Ing. Ondøej Pieran, CFA 

Funkce:  povìøený zmocnìnec statutárního øeditele spoleènosti  

AVANT investièní spoleènost, a.s. 

Dne:  27. 3. 2020 

 

 

 

Podpis:  ���������������� 
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Pøíloha è. 4 � Identifikace majetku, pokud jeho hodnota pøesahuje 1 % hodnoty majetku 
Podfondu ke dni, kdy bylo provedeno ocenìní vyu�ité pro úèely této zprávy, 
s uvedením celkové poøizovací ceny a reálné hodnoty na konci 
rozhodného období (§ 291 odst. 1 ZISIF ve spojení s § 234 odst. 1 písm. j) 
ZISIF a Pøílohou 2 písm. e) VoBÚP) 

Identifikace majetku Poøizovací hodnota (tis. CZK) 
Reálná hodnota k rozvahovému 
dni (tis. CZK) 

Celkem nemovité vìci zapsané 
na LV è. 379, k. ú. Josefov, obec 
Praha 11 

9 020 15 460 

Celkem nemovité vìci zapsané 
na LV è. 8337, k. ú. Smíchov, 
obec Praha 30 

30 000 34 480 

Celkem nemovité vìci zapsané 
na LV è. 1055, k. ú. Dolní 
Poèernice, obec Praha 12 

11 970 13 870 

Celkem nemovité vìci zapsané 
na LV è. 6738 a 68, k. ú. 
Vr�ovice, obec Praha 30 

28 880 39 990 

Celkem nemovité vìci zapsané 
na LV è. 1649, k. ú. Karlín, obec 
Praha 23 

22 470 21 700 

Celkem nemovité vìci zapsané 
na LV è. 54, k. ú. Karlín, obec 
Praha 

349 080 479 240 

Celkem nemovité vìci zapsané 
na LV è. 8851, k. ú. Èeské 
Budìjovice 3, obec Èeské 
Budìjovice 11 

10 690 13 980 

Celkem nemovité vìci zapsané 
na LV è. 7296, k. ú. Vinohrady, 
obec Praha 12 

11 920 11 730 

Celkem nemovité vìci zapsané 
na LV è. 8485, k. ú. Libeò, obec 
Praha 

60 270 56 790 

Celkem nemovité vìci zapsané 
na LV è. 9968 a 1304, k. ú. 
�i�kov, obec Praha 12 

13 930 15 080 

Celkem nemovité vìci zapsané 
na LV è. 6642, k. ú. Vinohrady, 
obec Praha 9 

8 560 14 560 

Celkem nemovité vìci zapsané 
na LV è. 4172 a 919, k. ú. Nové 
Mìsto, obec Praha 

15 090 24 310 

Nemovité vìci zapsané na LV è. 
25883, LV è. 20564 a LV è. 
21979 obec Hradec Králové, 
k.ú. Hradec Králové 

40 000 54 640 

Nemovité vìci zapsané na LV è. 
7801, k.ú. Karlovy Vary, obec 
Karlovy Vary 

20 000 19 310 

Nemovité vìci zapsané na LV è. 
1347 a è. 5119, k. ú. Mariánské 
Láznì, obec Mariánské Láznì 

8 600 12 300 
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Nemovité vìci zapsané na LV è. 
1304, k.ú. Ú�ovice, obec 
Mariánské Láznì 

8 900 12 690 

Nemovité vìci zapsané na LV è. 
3638, k.ú. Podìbrady, obec 
Podìbrady 

21 000 30 220 

Nemovité vìci zapsané na LV è. 
6364, k.ú. Teplice, obec Teplice 

10 550 17 980 

Na Dubovci 6 s.r.o. 15 400 16 225 
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Pøíloha è. 5 � Informace o spoleènostech, ve kterých byli èlenové správních, øídicích a 
dozorèích orgánù Fondu a rovnì� èlenové jeho vrcholového vedení èleny 
správních, øídicích a dozorèích orgánù nebo jejich spoleèníky v pøede�lých pìti 
letech a stejné informace o bývalých èlenech správních, øídicích a dozorèích 
orgánù Fondu èi vrcholového vedení Fondu, kteøí byli èleny orgánù Fondu alespoò 
po urèitou èást Úèetního období 

AVANT IS je ve smyslu § 9 ZISIF individuálním statutárním orgánem investièních fondù, které 
obhospodaøuje. Jejich aktuální seznam je uveden na internetových stránkách ÈNB a internetových 
stránkách avantfunds.cz. 

Informace o spoleènostech, ve kterých byl Mgr. Robert Robek èlenem správních, øídících, dozorèích 
orgánù nebo jejich spoleèníkem kdykoliv v pøede�lých pìti letech: 

Spoleènost Funkce Trvání anga�má 

Convenio, investièní fond s promìnným 
základním kapitálem, a.s. 
IÈO: 247 51 448 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

LaVILLA luxusní reality, s.r.o.                         
IÈO: 290 56 128 

Èlen statutárního orgánu Ano 

PILSENINVEST SICAV, a.s. 
IÈO: 285 50 536 

Spoleèník Ano 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

AVANT investièní spoleènost, a.s. 
IÈO: 275 90 241 

Èlen statutárního orgánu Ano 

Budìjovická investièní fond s 
promìnným základním kapitálem, a.s. 
IÈO: 242 61 386 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

Natland rezidenèní investièní fond s 
promìnným základním kapitálem, a.s. 
IÈO: 241 30 249 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

MOF INVEST uzavøený investièní fond, 
a.s. 
IÈO: 242 23 824 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

NetBroker s.r.o. 
IÈO: 257 99 592 

Èlen statutárního orgánu Ano 

Spoleèník Ano 

TUTAMEN SICAV, a.s. 
IÈO: 059 79 528 
RSBC Èeskomoravský nemovitostní fond 
SICAV, a.s. 
IÈO: 058 70 160 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

CZECH DEVELOPMENT GROUP 
investièní fond s promìnným základním 
kapitálem, a.s.                                                                     
IÈO: 058 15 533 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

Cornerstone Investments SICAV, a.s. 
IÈO: 061 80 337 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

Tourbillon Invest SICAV, a.s. 
IÈO: 060 81 436 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

SEMPER SICAV, a.s. 
IÈO: 062 96 921 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

Èeskomoravský fond SICAV, a.s. 
IÈO: 064 09 768 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 
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Èeský Hrad SICAV, a.s. 
IÈO: 065 05 694 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

Èeskoslovenský nemovitostní fond 
SICAV, a.s. 
IÈO: 065 61 705 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

EnCor Funds SICAV, a.s. 
IÈO: 067 60 295 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

AMAP Private Equity Fund SICAV a.s. 
IÈO 08613893 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

ARETE INVEST investièní fond s 
promìnným základním kapitálem, a.s. 
IÈO: 035 32 534 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

PREVALENT SICAV, a.s. 
IÈO: 036 09 260 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

HPT investièní fond s promìnným 
základním kapitálem, a.s. 
IÈO: 036 48 630 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

BOHEMIA investièní fond, a.s. 
IÈO: 037 54 774 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

FQI TRUST investièní fond s promìnným 
základním kapitálem, a.s. 
IÈO: 042 03 241 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

AVANT Private Equity investièní fond s 
promìnným základním kapitálem, a.s. 
IÈO: 043 53 447 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

Nemomax investièní fond s promìnným 
základním kapitálem, a.s. 
IÈO: 046 22 669 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

GROWWS SICAV a.s. 
IÈO: 067 11 235 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

TOLAR SICAV a. s. 
IÈO: 066 97 615 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

AVANT Finance SICAV a. s. 
IÈO: 066 97 674 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

CFH investièní fond SICAV, a.s. 
I�O: 073 17 930 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

Fond Èeského Bydlení SICAV, a.s. 
IÈO: 068 72 778 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

4 Gimel Investments SICAV, a.s. 
IÈO: 069 61 126 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

REIT-CZ investièní fond s promìnným 
základním kapitálem, a.s. 
IÈO: 071 96 555 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

Forte investièní fond SICAV, a.s. 
IÈO: 071 52 906 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

r2p invest SICAV, a.s. 
IÈO: 073 15 899 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

SPILBERK investièní fond s promìnným 
základním kapitálem, a.s. 
IÈO: 051 94 148 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

Czech Capital RE Fund SICAV, a.s. 
IÈO: 052 12 634 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

SPM FINANCE investièní fond s 
promìnným základním kapitálem, a.s. 
IÈO: 053 43 038 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

CORE CAPITAL SICAV, a.s. 
IÈO: 049 95 589 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 
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GARTAL Investment fund SICAV a.s. 
IÈO: 054 79 819 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

DOMOPLAN investièní fond s 
promìnným základním kapitálem, a.s. 
IÈO: 056 70 047 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

VALOUR investièní fond s promìnným 
základním kapitálem, a.s. 
IÈO: 055 74 005 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

BIDLI investièní fond SICAV, a.s. 
IÈO: 075 25 869 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

STRL Group SICAV, a.s. 
IÈO: 077 48 914 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

SKGT Fund investièní fond SICAV, a.s. 
IÈO: 077 42 797 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

TREBITSCH investièní fond SICAV, a.s. 
IÈO: 078 21 158 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

Vihorev.Capital SICAV, a.s. 
IÈO: 076 70 184 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

RESIDENTO SICAV, a.s. 
IÈO: 076 69 429 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

NemoMix Fund SICAV a.s. 
IÈO: 081 07 238 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

ARETE INDUSTRIAL SICAV a.s. 
IÈO: 080 31 444 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

PROPERITY FUND SICAV, a.s. 
IÈO: 085 31 641 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

NWT FUND SICAV, a.s. 
IÈO: 082 79 306 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

Spoleèenství vlastníkù k Chlumu 243, 
244, Dý�ina, 
IÈO: 263 31 853 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ne 

CRUIYFF a.s. 
IÈO: 242 87 172 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ne 

DRFG Invest IV. a.s.                                      
IÈO: 060 38 697 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ne 

APE Development, a.s. 
IÈO: 062 41 310 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ne 

Ibara Investment a.s. 
IÈO: 039 30 505 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ne 

Land Value Holding, a.s. 
IÈO: 069 98 674 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ne 

FQI Supreme, a.s. 
IÈO: 071 76 368 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ne 

NatEn, a.s. 
IÈO: 042 60 732 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ne 

Startec Ventures SICAV a.s. 
IÈO: 051 75 925 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ne 

FAMILY ACE s.r.o. 
IÈO: 052 98 296 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ne 

BHS REAL ESTATE FUND SICAV, a.s. 
IÈO: 055 04 643 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ne 

BHS DYNAMIC FUND SICAV, a.s. 
IÈO: 055 04 660 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ne 

Clean Future Battery a.s. 
IÈO: 079 90 189 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ne 

Good Value Investments SICAV, a.s. 
IÈO: 024 31 491 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ne 
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ENGINE CLASSIC CARS SICAV, a.s. 
IÈO: 037 60 073 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ne 

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

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ne 

 

Informace o spoleènostech, ve kterých byl Mgr. Ing. Ondøej Pieran, CFA, èlenem správních, øídících, 
dozorèích orgánù nebo jejich spoleèníkem kdykoliv v pøede�lých pìti letech: 

Spoleènost Funkce Trvání anga�má 

4 Gimel Investments SICAV, a.s. 
IÈO: 069 61 126 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

Aendi International s.r.o. 
IÈO: 277 82 247 

Spoleèník Ano 

AMAP Private Equity Fund SICAV a.s. 
IÈO: 086 13 893 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

ARETE INDUSTRIAL SICAV a.s. 
IÈO: 080 31 444 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

ARETE INVEST investièní fond 
s promìnným základním kapitálem, a.s. 
IÈO: 035 32 534 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

AVANT Finance SICAV a. s. 
IÈO: 066 97 674 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

AVANT investièní spoleènost, a.s. 
IÈO: 275 90 241 

Èlen statutárního orgánu Ano 

AVANT Private Equity investièní fond 
s promìnným základním kapitálem, a.s. 
IÈO: 043 53 447 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

BIDLI investièní fond SICAV, a.s. 
IÈO: 075 25 869 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

BOHEMIA investièní fond, a.s. 
IÈO: 037 54 774 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

Budìjovická investièní fond s 
promìnným základním kapitálem, a.s. 
IÈO: 242 61 386 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

CFH investièní fond SICAV, a.s. 
IÈO: 073 17 930 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

Convenio, investièní fond s promìnným 
základním kapitálem, a.s. 
IÈO: 247 51 448 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

CORE CAPITAL SICAV, a.s. 
IÈO: 049 95 589 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

CORFINA CZ s.r.o. 
IÈO: 623 01 845 

Èlen statutárního orgánu Ano 

Spoleèník Ano 

Cornerstone Investments SICAV, a.s. 
IÈO: 061 80 337 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

Czech Capital RE Fund SICAV, a.s. 
IÈO: 052 12 634 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

CZECH DEVELOPMENT GROUP 
investièní fond s promìnným základním 
kapitálem, a.s. 
IÈO: 058 15 533 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

Èeskomoravský fond SICAV, a.s. 
IÈO: 064 09 768 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 
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Èeskoslovenský nemovitostní fond 
SICAV, a.s. 
IÈO: 065 61 705 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

Èeský Hrad SICAV, a.s. 
IÈO: 065 05 694 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

DOMOPLAN investièní fond 
s promìnným základním kapitálem, a.s. 
IÈO: 056 70 047 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

EnCor Funds SICAV, a.s. 
IÈO: 067 60 295 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

Farma Èeský les s.r.o. 
IÈO: 041 57 524 

Èlen statutárního orgánu Ano 

Farma Haná s.r.o. 
IÈO: 042 48 546 

Èlen statutárního orgánu Ano 

Farma Litomìøice s.r.o. 
IÈO: 043 40 612 

Èlen statutárního orgánu Ano 

Farma Svitavy s.r.o. 
IÈO: 042 03 763 

Èlen statutárního orgánu Ano 

Fond Èeského Bydlení SICAV, a.s. 
IÈO: 068 72 778 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

Forte investièní fond SICAV, a.s. 
IÈO: 071 52 906 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

FQI TRUST investièní fond s promìnným 
základním kapitálem, a.s. 
IÈO: 042 03 241 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

GARTAL Investment fund SICAV a.s. 
IÈO: 054 79 819 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

GROWWS SICAV a.s. 
IÈO: 067 11 235 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

HPT investièní fond s promìnným 
základním kapitálem, a.s. 
IÈO: 036 48 630 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

MOF INVEST uzavøený investièní fond, 
a.s. 
IÈO: 242 23 824 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

Natland rezidenèní investièní fond 
s promìnným základním kapitálem, a.s. 
IÈO: 241 30 249 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

Nemomax investièní fond s promìnným 
základním kapitálem, a.s. 
IÈO: 046 22 669 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

NemoMix Fund SICAV a.s. 
IÈO: 081 07 238 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

NWT FUND SICAV, a.s. 
IÈO: 082 79 306 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

PILSENINVEST SICAV, a.s. 
IÈO: 285 50 536 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

PREVALENT SICAV, a.s. 
IÈO: 036 09 260  

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

PROPERITY FUND SICAV, a.s. 
IÈO: 085 31 641 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

r2p invest SICAV, a.s. 
IÈO: 073 15 899 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

REIT-CZ investièní fond s promìnným 
základním kapitálem, a.s. 
IÈO: 071 96 555 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 
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RENDIT investièní fond s promìnným 
základním kapitálem, a.s. 
IÈO: 044 72 411 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

RESIDENTO SICAV, a.s. 
IÈO: 076 69 429 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

RSBC Èeskomoravský nemovitostní fond 
SICAV, a.s. 
IÈO: 058 70 160 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

SEMPER SICAV, a.s. 
IÈO: 062 96 921 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

SKGT Fund investièní fond SICAV, a.s. 
IÈO: 077 42 797 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

SPILBERK investièní fond s promìnným 
základním kapitálem, a.s. 
IÈO: 051 94 148 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

SPM FINANCE investièní fond 
s promìnným základním kapitálem, a.s. 
IÈO: 053 43 038 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

TOLAR SICAV a. s. 
IÈO: 066 97 615 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

Tourbillon Invest SICAV, a.s. 
IÈO: 060 81 436 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

TREBITSCH investièní fond SICAV, a.s. 
IÈO: 078 21 158 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

TUTAMEN SICAV, a.s. 
IÈO: 059 79 528 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

VALOUR investièní fond s promìnným 
základním kapitálem, a.s. 
IÈO: 055 74 005 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

Vihorev.Capital SICAV, a.s. 
IÈO: 076 70 184 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ano 

ZDD pozemková a.s. 
IÈO: 062 44 742 

Èlen dozorèí rady Ano 

AE ACQUISITION I, a.s. 
IÈO: 051 88 636 

Èlen statutárního orgánu Ne 

APE Development, a.s. 
IÈO: 062 41 310 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ne 

BHS REAL ESTATE FUND SICAV, a.s. 
IÈO: 055 04 643 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ne 

Clean Future Battery a.s. 
IÈO: 079 90 189 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ne 

DRFG Invest IV. a.s.  
IÈO: 060 38 697 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ne 

ENGINE CLASSIC CARS SICAV, a.s. 
IÈO: 037 60 073 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ne 

FAMILY ACE, a.s. 
IÈO: 052 98 296 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ne 

FQI CAPITAL, a.s. 
IÈO: 041 77 967 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ne 

FQI Supreme, a.s. 
IÈO: 071 76 368 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ne 

Ibara Investment a.s. 
IÈO: 039 30 505 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ne 

K-INVEST uzavøený investièní fond, a.s. 
IÈO: 242 49 319 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ne 

Land Value Holding, a.s. 
IÈO: 069 98 674 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ne 
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NatEn, a.s. 
IÈO: 042 60 732 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ne 

NC Èervené vr�ky s.r.o. 
IÈO: 057 65 633 

Èlen statutárního orgánu Ne 

NWD SICAV a.s. 
IÈO: 052 85 437 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ne 

Richfox Capital Funds SICAV, a.s. 
IÈO: 056 41 497 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ne 

Startec Ventures SICAV a.s. 
IÈO: 051 75 925 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ne 

STRL Group SICAV, a.s. 
IÈO: 077 48 914 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ne 

Use It Up a.s. 
IÈO: 053 60 978 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ne 

 

Informace o spoleènostech, ve kterých byl Martin Urman èlenem správních, øídících, dozorèích orgánù 
nebo jejich spoleèníkem kdykoliv v pøede�lých pìti letech: 

Spoleènost Funkce Trvání anga�má 

Boutique Lofts, s.r.o. 
IÈO: 075 63 647 

Èlen statutárního orgánu Ano 

Boutique Suites, s.r.o. 
IÈO: 276 42 151 

Èlen statutárního orgánu Ano 

Spoleèník Ano 

Boutique Suites Old Town, s.r.o. 
IÈO: 053 82 904 

Èlen statutárního orgánu Ano 

CAPITAL Trust, a.s. 
IÈO: 257 49 951 

Èlen statutárního orgánu Ano 

Èlen správní rady Ano 

Jediný akcionáø Ano 

CinzovniDomy CZ s.r.o. 
IÈO: 274 54 177 

Èlen statutárního orgánu Ano 

COOPERA I, s.r.o. 
IÈO: 020 26 601 

Èlen statutárního orgánu Ano 

Spoleèník Ano 

COOPERA II, s.r.o. 
IÈO 020 26 767 

Èlen statutárního orgánu Ano 

Spoleèník Ano 

COOPERA Praha, s.r.o. 
IÈO: 020 26 546 

Èlen statutárního orgánu Ano 

Spoleèník Ano 

FQI Supreme, a.s. 
IÈO: 071 76 368 

Èlen statutárního orgánu Ano 

Jediný akcionáø Ano 

Èlen správní rady Ano 

FQI TRUST investièní fond s promìnným 
základním kapitálem, a.s. 
IÈO: 042 03 241 

Èlen správní rady Ano 

Jediný akcionáø Ano 
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Green Energy Vision, s.r.o. 
IÈO: 274 53 626 

Èlen statutárního orgánu Ano 

Spoleèník Ne 

Lofty Køi�íkova, s.r.o. 
IÈO: 287 42 541 

Èlen statutárního orgánu Ano 

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

Èlen statutárního orgánu Ano 

Prague Property Portfolio, a.s. 
IÈO: 276 21 391 

Èlen statutárního orgánu Ano 

Èlen správní rady Ano 

Prague Property Project I, s.r.o. 
IÈO: 276 42 143 

Èlen statutárního orgánu Ano 

Property Managers s.r.o. 
IÈO: 064 58 327 

Èlen statutárního orgánu Ano 

Spoleèník Ano 

Real Estate Jobs s.r.o. 
IÈO: 274 20 701 

Èlen statutárního orgánu Ano 

Spoleèník Ano 

Spoleèenství vlastníkù jednotek domu 
Ko�ická 68, Praha 10 
IÈO 281 62 064 

Zastoupení právnické osoby ve 
statutárním orgánu 

Ano 

Supreme Franchise, s.r.o. 
IÈO: 071 17 795 

Èlen statutárního orgánu Ano 

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

Èlen statutárního orgánu Ano 

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

Èlen statutárního orgánu Ano 

SUPREME Solution s.r.o. 
IÈO: 073 26 807 

Èlen statutárního orgánu Ano 

AAB Real Estate s.r.o.  
IÈO: 272 16 039 

Prokurista Ne 

Spoleèník Ne 

Aralka s.r.o. 
IÈO: 271 72 970 

Prokurista Ne 

Spoleèník Ne 

BauDepo s.r.o. 
IÈO: 276 56 632 

Èlen statutárního orgánu Ne 

DELTA Investièní spoleènost, a.s. 
IÈO: 032 32 051 

Èlen statutárního orgánu Ne 

EU Franchising, s.r.o.  
IÈO: 276 42 682 

Èlen statutárního orgánu Ne 

Spoleèník Ne 

FQI a.s. 
IÈO: 282 13 505 

Èlen statutárního orgánu Ne 

Èlen správní rady Ne 

Jediný akcionáø Ne 

FQI CAPITAL, a.s. 
IÈO: 041 77 967 

Èlen statutárního orgánu Ne 

Èlen správní rady Ne 
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Jediný akcionáø Ne 

Immo Prague s.r.o., 
IÈO: 270 89 312 

Èlen statutárního orgánu Ne 

Prague Properties s.r.o. 
IÈO: 270 92 241 

Èlen statutárního orgánu Ne 

Spoleèník Ne 

Prague Property Project III, s.r.o.  
IÈO: 276 43 158 

Èlen statutárního orgánu Ne 

Prague Property Project IV, s.r.o. 
IÈO: 276 42 089 

Èlen statutárního orgánu Ne 

Prague Property Project V, s.r.o. 
IÈO: 276 42 135 

Èlen statutárního orgánu Ne 

Prague Property Project VIII, s.r.o.  
IÈO: 276 42 038 

Èlen statutárního orgánu Ne 

Prague Property Project IX, s.r.o.  
IÈO: 276 42 071 

Èlen statutárního orgánu Ne 

Prague Property Project eleven, s.r.o.  
IÈO:278 66 416 

Èlen statutárního orgánu Ne 

Prague Property Project sixteen, s.r.o. 
IÈO: 278 75 512 

Èlen statutárního orgánu Ne 

Prague Property Project thirteen, s.r.o.  
IÈO: 278 75 008 

Èlen statutárního orgánu Ne 

PrestissImmo s.r.o. 
IÈO: 276 22 967 

Èlen statutárního orgánu Ne 

Spoleèenství vlastníkù jednotek domu 
Grafická 37/958, Praha  
IÈO: 289 44 402 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ne 

Spoleèenství vlastníkù jednotek domu Na 
Dìdince 818/11, Praha 8 
IÈO: 246 55 694 

Zastoupení právnické osoby 
ve statutárním orgánu 

Ne 

Spoleèná databáze realitních kanceláøí 
ÈR, s.r.o. v likvidaci 
IÈO: 254 13 511 

Èlen statutárního orgánu Ne 

Spoleèník Ne 

URMAN GROUP s.r.o. 
IÈO: 257 63 652 

Èlen statutárního orgánu Ne 

Spoleèník Ne 

Zenexto Sky C1.1, s.r.o. 
IÈO: 047 96 799 

Èlen statutárního orgánu Ne 

Spoleèník Ne 

 

Informace o spoleènostech, ve kterých byla Bc. Kristýna Ishihara Pal�oviè, MSc. èlenem správních, 
øídících, dozorèích orgánù nebo jejich spoleèníkem kdykoliv v pøede�lých pìti letech: 

Spoleènost Funkce Trvání anga�má 

FQI TRUST investièní fond s promìnným 
základním kapitálem, a.s. 
IÈO: 042 03 241 

Povìøený zmocnìnec Ano 

ISHIHARA TRADING CO., s.r.o. 
IÈO: 282 31 058 

Jednatel Ano 

Spoleèník Ano 

 


