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Seznam použitých pojmů a zkratek 

Administrátor – DELTA Investiční společnost, a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, 

IČO 03232051 , společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl 

B, vložka 19885.  

ČNB – Česká národní banka.  

Depozitář – Československá obchodní banka, a.s. 

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

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

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

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

účetně a majetkově odděleny a zahrnuty do Podfondu vytvořeného Fondem ve smyslu ustanovení § 

165 odst. 1 a 2 ZISIF. 

Obhospodařovatel – DELTA Investiční společnost, a.s., se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 

Praha 8, IČO 03232051 , společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v 

Praze, oddíl B, vložka 19885. 

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

podle § 165 ZISIF.  

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

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

korporacích), v platném znění. 

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

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

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

provozování činnosti, depozitáře, pákový efekt, transparentnost a dohled, ve znění pozdějších 

předpisů. 

BCPP – Burza cenných papírů Praha, a.s. 

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

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

LEI – Legal Entity Identifier. 

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

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

schválení prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce cenných papírů nebo jejich přijetí k 

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

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

ve znění pozdějších předpisů. 
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Ostatní jmění – Majetek a dluhy Fondu, které nejsou součástí majetku a dluhů Fondu z jeho investiční 

činnosti ve smyslu § 165 odst. 2 ZISIF. 

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

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

2004 o harmonizaci požadavků na průhlednost týkající se informací o emitentech, jejichž cenné papíry 

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

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

společnostech a investičních fondech. v platném znění. 

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

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

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

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

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

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

v platném znění. 
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Seznam příloh  

Příloha č. 1 – Mezitímní účetní závěrka Fondu k 30. 6. 2022 

Příloha č. 2 – Mezitímní účetní závěrka Podfondu k 30. 6. 2022 
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Čestné prohlášení 

Jako oprávněná osoba Fondu tímto prohlašuji, že dle mého nejlepšího vědomí podává pololetní zpráva 
věrný a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření Fondu a jeho 
podfondu za účetní období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční 
situace, podnikatelské činnosti a výsledků hospodaření. 

 

 

 

V Praze dne 30. 8. 2022 

 
 

_______________________________________ 

FQI TRUST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 
Peter Koždoň, MSc. MBA, pověřený zmocněnec,  

DELTA Investiční společnost, a.s. 
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Úvod 

Tato pololetní zpráva emitenta je sestavená dle ustanovení § 119 ZPKT. 

Mezitímní účetní závěrka přiložená k pololetní zprávě jak Fondu, tak Podfondu, byla sestavena v 

souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (International Financial Reporting Standards, 

IAS/IFRS) a jejich interpretacemi (SIC, IFRIC) ve znění přijatém Evropskou unií. 

Srovnávacím obdobím ve výkazu o finanční situaci a výkazu o úplném výsledku hospodaření je období 

k 30. červnu 2021. 

Pololetní zpráva je nekonsolidovaná a nepodléhá auditu. 

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

části jmění Fondu. O majetkových poměrech podfondu, jakož i o dalších skutečnostech, se vede 

účetnictví tak, že umožnilo sestavení mezitímní účetní závěrky samostatně za Fond i Podfond. Tato 

pololetní zpráva se vztahuje k Fondu i k Podfondu. 

1 Základní údaje o Emitentovi 

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

IČO  042 03 241 

LEI 315700TR3LOLZHCFVA33 

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

Předmět podnikání Fond kvalifikovaných investorů dle ZISIF § 95 odst. 1 písm. a) v právní 
formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem 

Vznik Fondu 26. června 2015 

Obhospodařovatel a 
administrátor 

DELTA Investiční společnost, a.s., IČO: 032 32 051, se sídlem Sokolovská 
675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, vedená u Městského soudu v Praze, sp. 
značka B 19885 

Právní forma Akciová společnost zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, sp. zn. B 20773 

  

Název Podfondu FQI TRUST podfond CinzovniDomy 

NID  751 60 064 

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

Vznik Podfondu 13. ledna 2017 

  

Účetní období  1. ledna 2022 – 31. prosince 2022 

Vykazované období 1. ledna 2022 – 30. června 2022 
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1.1 Základní kapitál 

Výše základního kapitálu 100 000 Kč 

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

Obchodovatelnost Zakladatelské akcie nejsou veřejně obchodovatelné na evropském 
regulovaném trhu, převoditelnost zakladatelských akcií je omezená. 

 
K 30. červnu 2022 je základní kapitál splacen v plné výši. V účetním období nedošlo ke změnám v 
zakladatelských akciích. 

1.2 Fondový kapitál Emitenta dle IFRS 

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

 

Fondový kapitál neinvestiční: 115 tis. Kč 

FQI TRUST podfond CinzovniDomy  

Fondový kapitál investiční:  829 653 tis. Kč 

1.3 Údaje o cenných papírech 

Výkonnostní investiční akcie „VIA“ 

Druh investiční akcie 

Podoba listinný cenný papír 

Forma na majitele 

Jmenovitá hodnota kusové 

Obchodovatelnost 
nejsou přijaty k obchodování na evropském 

regulovaném trhu  

Převoditelnost volně převoditelné  

ISIN nebyl přidělen 

Počet VIA k 30. 6. 2022 9 987 ks 

Změny k 30. 6. 2022  

Nově vydané 0 ks v objemu 0 tis. Kč 

Odkoupené 0 ks v objemu 0 tis. Kč 

Fondový kapitál VIA k 30. 6. 2022 449 248 415 Kč 

Aktuální hodnota VIA k 30. 6. 2022 44 983 Kč 

Prioritní investiční akcie „PIA“ 

Druh investiční akcie 

Podoba 
zaknihovaný cenný papír v evidenci společnosti 

Centrální depozitář cenných papírů, a.s. 

Forma na majitele 

Jmenovitá hodnota kusové 

Obchodovatelnost 

veřejně obchodovatelné na regulovaném trhu Burzy 

cenných papírů Praha, a.s. jako instrument s označením 

IAA FQI IFPZK 
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Převoditelnost volně převoditelné 

ISIN CZ0008042405 

Počet PIA k 30.6.2022 180 ks 

Změny k 30.6.2022  

Nově vydané  0 ks v objemu 0 tis. Kč 

Odkoupené (od 1.1.2022) 1 198 ks v objemu 15 576 tis. Kč 

Fondový kapitál PIA k 30. 6. 2022 3 766 087 Kč 

Aktuální hodnota PIA k 30. 6. 2022 20 923 Kč 

Prémiové investiční akcie „PRIA“ 

Druh investiční akcie 

Podoba 

zaknihovaný cenný papír v evidenci společnosti 

Československá obchodní banka, a.s. jako instrument s 

označením IAB FQI IFPZK 

Forma na majitele 

Jmenovitá hodnota kusové 

Obchodovatelnost 
nejsou přijaty k obchodování na evropském 

regulovaném trhu 

Převoditelnost volně převoditelné 

ISIN CZ0008042835 

Počet PRIA k 30.6.2022 28 924 ks 

Změny k 30.6.2022  

Nově vydané  0 ks v objemu 0 tis. Kč 

Odkoupené (od 1.1.2022) 198 ks v objemu 2 605 tis. Kč 

Fondový kapitál PRIA k 30. 6. 2022 376 638 152 Kč 

Aktuální hodnota PRIA k 30. 6. 2022 13 022 Kč 

 

1.4 Orgány Společnosti 

PŘEDSTAVENSTVO  

Člen představenstva    DELTA Investiční společnost, a.s., IČO: 032 32 051 
 

při výkonu funkce zastupuje   Peter Koždoň, MSc. MBA   
 

DOZORČÍ RADA 

Člen dozorčí rady    Martin Urman      

 
VÝBOR PRO AUDIT 

Jméno a příjmení: Ing. Václav Urban (předseda) 

Jméno a příjmení: RNDr. Dušan Brabec 

Jméno a příjmení: Martin Urman 
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INVESTIČNÍ VÝBOR 

Jméno a příjmení: Martin Urman 

Jméno a příjmení: Ing. Michal Slovák 

Jméno a příjmení: Karel Buriánek 

2 Zpráva o podnikatelské činnosti  

Fond vytvořil Podfond, jako účetně a majetkově oddělenou část jmění Fondu. Fond zahrnuje do 
Podfondu majetek a dluhy ze své investiční činnosti. K Podfondu Fond vydává investiční akcie. O 
majetkových poměrech Podfondu, jakož i o dalších skutečnostech, se vede účetnictví tak, aby umožnilo 
sestavení účetní závěrky za každý jednotlivý Podfond. Tato pololetní zpráva je vydávána současně za 
Fond i Podfond. 

V průběhu účetního období Podfond prováděl standardní investiční činnost dle svého statutu. 
Předmětem podnikání Fondu a Podfondu je kolektivní investování prostředků získaných od investorů 
na základě stanovených investičních cílů a investiční strategie Fondu a Podfondu. 

Investiční strategie Podfondu (investiční části majetku Fondu) je setrvalé zhodnocování prostředků 
vložených investory Podfondu, přičemž se zaměřuje zejména na přímé či nepřímé investice do 
nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor, včetně výstavby nových a rekonstrukce 
stávajících nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor; účastí v nemovitostních a jiných 
společnostech a družstvech, investice do cenných papírů, pohledávek, poskytování úvěrů a zápůjček a 
jiných doplňkových aktiv s předpokládaným nadstandardním výnosem a rizikem v rámci Evropské unie. 
Současně je cílem Podfondu dlouhodobě vybírat nájem z pronajímaných nemovitostí v majetku 
Podfondu a realizované prostředky následně investovat do rekonstrukcí uvedených nemovitostí a do 
nákupu nových nemovitostí. Pokud by investice Podfondu nesplňovaly požadavky na předpokládanou 
výnosnost, bude zvažován prodej těchto účastí na trhu prostřednictvím specializovaných prodejců 
nemovitostí nebo na volném trhu, a to po splnění minimálně investičního horizontu Podfondu a za 
předpokladu adekvátní nabídky na prodej. V případě nedosažení předpokládaných výnosů v dceřiných 
společnostech je Podfond připraven odprodat tyto podíly. 

Podfond své investice koncentruje do investic v oblasti nemovitostního trhu, poskytování úvěrů a 
zápůjček, většinou zajištěných nemovitostmi, a pouze doplňkově bez koncentrace na určité 
hospodářské odvětví. Z hlediska zeměpisné oblasti jsou investice směřovány do prostoru Evropské 
unie. Vzhledem k růstové povaze Podfondu není zisk použit k výplatě podílů na zisku Podfondu 
investorům, ale převážná část zisků plynoucích z portfolia Podfondu je v souladu s investiční strategií 
dále reinvestována a projevuje se zvýšením hodnoty fondového kapitálu. Valná hromada Fondu však 
může rozhodnout o výplatě podílu na zisku Podfondu. 

V účetním období Podfond prováděl standardní investiční činnost, zejména držení nemovitostí v 
portfoliu se zaměřením na optimalizaci pronájmů nemovitostí v majetku Fondu a pokračování v 
postupné rekonstrukci části nemovitostí v majetku Fondu. Příjmy pocházely zejména z nájemních a 
podnájemních smluv a z prodeje bytových jednotek držených v rámci investičního majetku Podfondu.  

V účetním období se Podfond držel stále stejné strategie, tedy dlouhodobého držení nemovitostí, 
zejména bytových a nebytových jednotek, budov a pozemků, a to buď přímo nebo nepřímo 
prostřednictvím dceřiných společností (nemovitostní SPV). Nemovitosti byly drženy zejména v 
následujících regionech: 

České Budějovice, Hradec Králové, Karlovy Vary, Lipno nad Vltavou, Mariánské Lázně, Poděbrady, 
Praha 1 – Josefov, Praha 1 – Staré Město, Praha 2 – Nové Město, Praha 2 – Vinohrady, Praha 3 – Žižkov, 
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Praha 5 – Smíchov, Praha 8 – Karlín, Praha 8 – Libeň, Praha 10 – Vinohrady, Praha 10 – Vršovice, Praha 
14 – Dolní Počernice, Teplice, Trutnov. 

Hlavním zdrojem příjmů Podfondu v účetním období byly stejně jako v předchozích obdobích příjmy z 
nájmů držených nemovitostí. 

V průběhu účetního období došlo k prodeji bytových jednotek č. 1344/1, 1344/2, 1344/3, 1344/4, 
1344/101, 1344/102 na adrese Okružní, Aš; bytových jednotek č. 68/4 a 68/7 na území Praha-Vršovice, 
ul. Košická; bytové jednotky č.1153/1-8 v Karlových Varech, ul. Koptova.  

Dále došlo k prodeji podílů ve společnostech Lofty Křižíkova s.r.o., IČO: 28742541, Supreme Project I, 
s.r.o., IČO: 07067097 , Supreme Project II., s.r.o., IČO: 07067186 .  

K žádným dalším prodejům, ani nákupům, ani k zavedení žádných nových významných projektů či 
služeb nedošlo.  

Od 24. července 2017 jsou Prioritní investiční akcie (PIA) přijaty k obchodování na regulovaném trhu 
BCPP. Smyslem obchodování investičních akcií Podfondu na regulovaném trhu BCPP je zejména větší 
atraktivita a likvidita investičních akcií pro nové potenciální investory. Dalším důvodem je také možnost 
rychlejší a flexibilnější likvidity investičních akcií nad rámec pravidel odkupu investičních akcií Fondem 
a zároveň bez negativního dopadu na peněžní likviditu Podfondu pro stávající investory. 

Fond v podobě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, jehož investiční akcie jsou 
veřejně obchodovatelné na evropském regulovaném trhu, představuje vhodný nástroj pro 
shromažďování finančních prostředků od třetích osob, a to prostřednictvím jednorázového veřejného 
úpisu investičních akcií na regulovaném trhu nebo kontinuálním úpisem investičních akcií u samotného 
fondu. Právo akcionářů na odkup investičních akcií v určitých termínech a splatnostech ze zdrojů 
Podfondu však představuje u investic do nemovitostí, které jsou obvykle realizovány s delším 
investičním horizontem, a tudíž nejsou rychle likvidní, potenciální riziko nedostatečné likvidity 
Podfondu, pokud právo na odkup využije větší akcionář nebo větší skupina akcionářů v jednom 
okamžiku. Stanovy a statut sice lze upravit tak, aby využití práva na odkup bylo časově a finančně 
motivováno k dodržení delšího investičního horizontu (např. obdobím bez odkupu na 5 let, splatností 
odkupu do 2 let a výstupními srážkami), ale na druhou stranu, takto nastavená investiční akcie by 
nemusela být dostatečně atraktivní pro potenciální investory. 

Fond jako emitent investičních akcií proto zvážil i veřejnou obchodovatelnost jím emitovaných cenných 
papírů coby alternativního způsobu získání likvidity pro akcionáře, které by nezatěžoval vlastní likviditu 
Podfondu. Prodej investiční akcie akcionářem Podfondu třetí osobě na sekundárním regulovaném trhu 
by mohl být z tohoto hlediska vhodným instrumentem, neboť obchodování s těmito akciemi nemá za 
následek zhoršení likvidity Podfondu (akcie, které prodává akcionář, nevykupuje samotný Podfond). 
Fond tedy vnímá investiční akcie jako nástroj, který splňuje požadavky obou stran – dovolí Podfondu 
nalézt nové prostředky od dalších investorů, ale bez toho, aby zatěžoval svoji likviditu povinným 
odkupem akcií, přičemž na druhé straně mají noví akcionáři možnost zobchodovat své akcie v případě 
potřeby (např. při náhlé životní situaci nebo příležitosti) a takto přeměnit svoji investici na likvidní. 

2.1 Portfolio Podfondu 

V této části je uveden pouze základní komentovaný přehled o portfoliu Podfondu a jeho výsledcích za 
období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022 v tis. Kč. Jednotlivé položky jsou blíže popsány v mezitímní účetní 
závěrce Podfondu v příloze č. 2 pololetní zprávy. 
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Podfond eviduje věcná břemena na nemovitostech klasifikovaných jako dlouhodobá hmotná aktiva. 
Tato věcná břemena neovlivňují využití těchto aktiv. Podfond eviduje poznámky spornosti na 
nemovitostech klasifikovaných jako dlouhodobá hmotná aktiva. Tyto poznámky spornosti negativně 
ovlivňují likviditu těchto aktiv, ale vzhledem k tomu, že jsou tato aktiva primárně držena za účelem 
výnosů, nemají vliv na hospodaření Podfondu. V průběhu vykazovaného období se nevyskytly žádné 
další faktory, rizika či nejistoty, které by měly vliv na výsledky hospodaření Podfondu.  

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

Fond ani Podfond neevidují žádné problémy týkající se životního prostředí, které by mohly ovlivnit 
využití aktiv ze strany Fondu nebo Podfondu.  

Fond sám o sobě nedisponuje významným majetkem, který by měl být zmíněn v této pololetní zprávě. 
Jelikož Fond vytvořil Podfond, který je účetně a majetkově oddělenou částí Fondu, veškerá investiční 
činnost tak probíhá na úrovni Podfondu a tedy je jeho součástí i veškerý významný majetek s ním 
související.  

2.2 Majetek Podfondu, jehož hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku Podfondu 

 

Peněžní prostředky 2 365 0,22% -84,03% 14 804 1,39%

Nemovitosti 1 016 070 95,11% 2,97% 986 740 92,95%

Podíly v ovládaných osobách 15 896 1,49% -0,51% 15 977 1,50%

Poskytnuté úvěry a zápůjčky 339 0,03% 0,10% 339 0,03%

Ostatní majetek 33 628 3,15% -23,18% 43 773 4,12%

Aktiva celkem 1 068 298 100,00% 0,63% 1 061 633 100,00%

Ukazatele Podfondu
30.6.2022

v tis. Kč.
Podíl Změna

30.6.2021

v tis. Kč
Podíl

Majetek v tis. Kč
Reálná hodnota majetku

k 30. 6. 2022 

Nemovitosti

Praha - Cimburkova 10 988

Praha - Elišky Krásnohorské 17 205

Praha - Grafická 44 721

Praha - Irkutská 10 792

Praha - K Zámku 16 202

Praha - Košická 33 570

Praha - Křižíkova 55 24 781

Praha - Křižíkova 679 522 213

České Budějovice - Lipenská 48 11 127

České Budějovice - Lipenská 6 16 441

Praha - Londýnská 12 840

Praha - Na Dědince 42 803

Praha - U Kněžské louky 17 141

Praha - Uruguayská 18 188

Praha - Wenzigova 22 490

Hradec Králové - Velké Náměstí 62 886

Mariánské Lázně - Hlavní třída 13 233

Mariánské Lázně - Pod Panoramou 11 061

Poděbrady - nám. T. G. Masaryka 44 893

Teplice - Kollárova 18 824

Majetkové účasti

Na Dubovci 6, s.r.o. 15 869
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2.3 Nemovitosti Podfondu  

Fond k 30. 6. 2022 vlastnil níže uvedené nemovitosti v celkové hodnotě 1 016 070 tis. Kč. Jedná se o 
portfolio bytových a nebytových jednotek a pozemků, a to zejména na katastrálním území města 
Prahy.  

  

Praha - Březinova
Březinova 492/13, 

Praha 8 – Karlín
Bytová jednotka 8 093

Praha - Cimburkova
Cimburkova 730/27, 

Praha 3 – Žižkov
Bytové jednotky 10 988

Praha - Elišky Krásnohorské
Elišky Krásnohorské 10/2, 

Praha 1 – Josefov
Bytová jednotka 17 205

Praha - Bílkova
Bílkova 869/12, 

Praha 1 – Staré Město
Bytová jednotka 91

Praha - Grafická Grafická 958/37, Bytové a nebytové jednotky 44 721

Praha - Irkutská Irkutská 2437/10, Bytové a nebytové jednotky, 10 792

Praha - K Zámku K Zámku 214, Bytové jednotky 16 202

Praha - Košická Košická 68/25, Bytové a nebytové jednotky, 33 570

Praha - Křižíkova 55 Křižíkova 55/65, Bytové a nebytové jednotky 24 781

Praha - Křižíkova 679 Křižíkova 679/65a, Bytové a nebytové jednotky 522 213

České Budějovice - A. Trägera A.Trägera č.p. 404/14, Bytová jednotka 4 600

České Budějovice - Lipenská 48 Lipenská 1408/48, Bytové jednotky 11 127

České Budějovice - Lipenská 5
Lipenská 1977/5,

České Budějovice
Bytové jednotky 7 173

České Budějovice - Lipenská 6
Lipenská 1970/6,

České Budějovice
Bytové jednotky 16 441

Lipno nad Vltavou
Lipno nad Vltavou 89, 

Lipno nad Vltavou
Bytová jednotka, parcela 8 281

Praha - Londýnská
Londýnská 379/73, 

Praha 2 – Vinohrady
Bytová jednotka 12 840

Praha - Na Dědince
Na Dědince 818/11, 

Praha 8 – Libeň
Bytové a nebytové jednotky 42 803

České Budějovice - Staroměstská
Staroměstská 1245/12,

České Budějovice
Parcely 6 134

Praha - U Kněžské louky
U Kněžské louky 2146/30, 

Praha 3 – Žižkov

Bytové a nebytové jednotky, 

parcela
17 141

Praha - Uruguayská
Uruguayská 78/12, 

Praha 2 – Vinohrady
Bytová jednotka 18 188

Praha - Wenzigova
Wenzigova 1859/15, 

Praha 2 – Nové Město

Bytové a nebytové jednotky, 

parcela
22 490

Trutnov - Horní Staré Město
Horní Staré Město 89, 

Trutnov
Parcela 51

Hradec Králové - Velké Náměstí
Velké náměstí 39/48 + 40/49, Hradec 

Králové

Bytové a nebytové jednotky, 

parcely
62 886

Hradec Králové - Gočárova
Gočárova 254/53, 313/55 a 314/57, 

Hradec Králové
Bytové jednotky, parcely 6 052

Karlovy Vary - Koptova
Koptova 1153/6, 

Karlovy Vary
Bytové a nebytové jednotky 3 196

Aš - Okružní
Okružní 1344/29, 

Aš
Bytové a nebytové jednotky 0

Mariánské Lázně - Hlavní třída
Hlavní 260/114, 

Mariánské Lázně
Bytové jednotky 13 233

Mariánské Lázně - Pod Panoramou
Pod Panoramou 265,

Mariánské Lázně
Bytový dům 11 061

Poděbrady - nám. T. G. Masaryka
nám. T.G. Masaryka 256/40, 

Poděbrady
Bytové a nebytové jednotky 44 893

Teplice - Kollárova
Kollárova 108/16, 

Teplice
Bytové a nebytové jednotky 18 824

1 016 070

Nemovitost
Hodnota k 30. 6. 

2022 (v tis. Kč)
Adresa nemovitosti Druh nemovitosti
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2.4 Majetkové účasti Podfondu 

Fond k 30. 6. 2022 vlastnil níže uvedené majetkové účasti v celkové hodnotě 15 896 tis. Kč.  

Název společnosti Na Dubovci 6, s.r.o. 

Sídlo Elišky Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha 1 

IČO 066 76 383 

Předmět činnosti Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 

Výše podílu na základním kapitálu 100 % 

 

Název společnosti Supreme Franchise, s.r.o. 

Sídlo Elišky Krásnohorské 10/2, 110 00 Praha 1 

IČO 071 17 795 

Předmět činnosti Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor 

Výše podílu na základním kapitálu 100 % 

 

3 Další informace o Fondu a Podfondu 

3.1 Identifikační údaje každé osoby provádějící správu majetku (portfolio manažera) 
Fondu v účetním období a informace o době, po kterou tuto činnost vykonával, včetně 
stručného popisu jeho zkušeností a znalostí  

Jméno a příjmení Ing. Michal Slovák 

Další identifikační údaje 
datum narození: 20. 10. 1974 

bytem: Příkop 188/29, 602 00 Brno 

Výkon činnosti portfolio manažera pro Fond od 1. 10. 2021 

Znalosti a zkušenosti portfolio manažera 

Inženýrský titul získal na Mendelově univerzitě v Brně, v oboru lesní inženýrství. Následovala 
mnohaletá praxe ve vedoucích funkcích společností privátního sektoru v ČR i v zahraničí a soukromé 
podnikání. Od roku 2015 působí v Oddělení obhospodařování a následně v Oddělení Správy majetku 
DELTA Investiční společnosti, a.s. a do roku 2019 byl jejím členem představenstva.  

3.2 Identifikační údaje depozitáře Fondu a informace o době, po kterou tuto činnost 
vykonával  

Název Československá obchodní banka, a.s. 

IČO 000 01 350 

Sídlo Radlická 333/150, Praha 5, 150 57 

Výkon činnosti depozitáře celé účetní období 
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3.3 Identifikační údaje osoby pověřené úschovou nebo opatrováním více než 1% hodnoty 
majetku fondu 

V účetním obdobím nebyla taková osoba pověřena. 

3.4 Identifikační údaje hlavního podpůrce 

Fond nevyužívá služeb hlavního podpůrce. 

3.5 Hodnota všech vyplacených podílů na zisku na jednu Investiční akcii  

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

3.6 Údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování Fondu, 
s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora, hlavního 
podpůrce a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních 

Údaje za Fond 

tis. Kč  

Odměna za obhospodařování a administraci 0 
Úplata depozitáři 0 
Odměna auditora 0 

Údaje o dalších nákladech či daních:  0 

 

Údaje za Podfond 

tis. Kč  

Odměna za obhospodařování a administraci 720 
Úplata depozitáři 270 
Odměna auditora 70 

Údaje o dalších nákladech či daních:  1 916 

Opravy majetku 680 
Spotřeba materiálu 150 
Účetní a daňové služby 190 
Spotřeba energií 214 
Ostatní náklady 682 

 

Úplaty jsou hrazeny na vrub Fondového kapitálu Podfondu. Náklady Fondu, které nevznikají nebo 
nemohou vznikat v souvislosti s investiční činností žádného podfondu, lze hradit pouze na vrub 
Ostatního jmění. Veškeré společné náklady, které lze přiřadit k více podfondům, jsou alokovány 
poměrně na vrub Fondového kapitálu všech dotčených podfondů, a to v poměru dle výše Fondového 
kapitálu dotčených podfondů. Veškeré náklady, které nelze jednoznačně přiřadit k určitému podfondu, 
jsou alokovány poměrně na vrub Fondového kapitálu všech podfondů v poměru dle výše Fondového 
kapitálu. 

3.7 Informace týkající se Obchodů zajišťujících financování (SFT - Securities Financing 
Transactions) a Swapů veškerých výnosů 

V účetním období nedošlo k žádným operacím se SFT a swapy veškerých výnosů. 
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3.8 Ostatní informace vyžadované právními předpisy 

Fond není aktivní v oblasti výzkumu a vývoje. 

Fond nevyvíjí činnost v oblasti ochrany životního prostředí. 

Fond nemá zaměstnance a není aktivní v oblasti pracovněprávních vztahů.  

Fond nemá organizační složku podniku v zahraničí. 

3.9 Předpokládaný budoucí vývoj podnikání Fondu a Podfondu 

V návaznosti na válečný konflikt mezi Ukrajinou a Ruskou federací Fond identifikoval a vyhodnotil 
hlavní rizika, kterým může v této souvislosti čelit. Jelikož Fond nevlastní žádná aktiva v Rusku, Bělorusku 
či na Ukrajině a ani nemá investory z těchto destinací, není ohrožen předpoklad nepřetržitého trvání 
účetní jednotky.  

Podfond měl ke konci února 2022 deponované peněžní prostředky u Sberbank CZ, a.s., které Česká 
národní banka k 30. 4. 2022 odebrala bankovní licenci, a to ve výši 10,4 mil. Kč, a dále přijatý 
dlouhodobý bankovní úvěr se zůstatkem ve výši 183,2 mil. Kč. 19. 5. 2022 Sberbank CZ, a.s. oznámila 
vstup do likvidace a vyzvala věřitele k přihlášení jejich pohledávek. Pokud by Podfond přišel o peněžní 
prostředky deponované u této banky, neměla by tato situace vliv na předpoklad nepřetržitého trvání 
účetní jednotky, a to i s ohledem na to, že tyto peněžní prostředky tvořily ke konci února 2022 méně 
než 1 % hodnoty majetku Podfondu.  

V průběhu roku 2022 je záměrem Fondu i Podfondu udržovat a zhodnocovat nemovitostní portfolio. 
Podfond bude v účetním období 2022 nadále realizovat investiční strategii vymezenou ve statutu 
Fondu a Podfondu. 

V rámci dividendové politiky Fond neplánuje v roce 2022 výplatu dividendy ve vztahu k žádnému druhu 
akcií vydaných k Podfondu. 

 

 

Sestaveno dne: 30. 8. 2022 

Podpis statutárního zástupce:  

 

 

 

 

_______________________________________ 

FQI TRUST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 
Peter Koždoň, MSc. MBA, pověřený zmocněnec,  

DELTA Investiční společnost, a.s. 
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Výkaz o finanční situaci 

ke dni 30. 6. 2022 

 

 

 

 

 

Výkaz o finanční situaci je sestaven k 30. červnu 2022 se srovnatelným obdobím k 30. červnu 2021. 

Údaje k 30. 6. 2022, ani údaje k 30. 6. 2021, nejsou auditované. Hodnoty výkazu finanční situace jsou 

dosaženy pouze neinvestiční činností a veškerý majetek Fondu je přiřaditelný na zakladatelské akcie. 

Hodnoty náležící k investiční činnosti jsou součástí mezitímní účetní závěrky Podfondu, která je rovněž 

součástí této pololetní zprávy. 

  

30.06.2022 30.06.2021

Krátkodobá aktiva 1 160 937

Pohledávka za spojenými osobami 818 818
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 342 119

AKTIVA celkem 1 160 937

AKTIVA 

tis. Kč

30.06.2022 30.06.2021

Vlastní kapitál 115 118

Základní kapitál 100 100

Výsledek hospodaření běžného období -3 0

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 18 18

Krátkodobé závazky 1 045 819

Závazky z obchodních vztahů a ostatní pasiva 1 045 819

VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY celkem 1 160 937

PASIVA

tis. Kč
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Výkaz o úplném výsledku hospodaření 

ke dni 30. 6. 2022 

 

 

 

Výkaz o úplném výsledku hospodaření je sestaven k 30. červnu 2022 se srovnatelným obdobím k 30. 
červnu 2021. Údaje k 30. 6. 2022, ani údaje k 30. 6. 2021, nejsou auditované. Hodnoty výkazu o úplném 
výsledku hospodaření jsou dosaženy pouze neinvestiční činností a veškerý zisk Fondu je přiřaditelný na 
zakladatelské akcie. Hodnoty náležící k investiční činnosti jsou součástí mezitímní účetní závěrky 
Podfondu, která je rovněž součástí této pololetní zprávy. 

 

 

Správní náklady (-) 0 0

Ostatní daně a poplatky a další fin. náklady -3 0

Výsledek hospodaření z pokračující činnosti před zdaněním 0 0

Daň z příjmu za běžnou činnost - splatná 0 0

Daň z příjmu za běžnou činnost - odložená 0 0

Výsledek hospodaření z pokračující činnosti po zdanění 0 0

Zisk po zdanění připadající na držitele zakladatelských akcií po zdanění -3 0

Celkový úplný výsledek hospodaření -3 0

tis. Kč 30.06.2022 30.06.2021



 

DELTA Investiční společnost, a.s., IČ: 032 32 051, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha, www.deltais.cz 
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1 Obecné informace 

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

IČO  042 03 241 

LEI 315700TR3LOLZHCFVA33 

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

Předmět podnikání Fond kvalifikovaných investorů dle ZISIF § 95 odst. 1 písm. a) v právní 
formě akciové společnosti s proměnným základním kapitálem 

Vznik 26. června 2015 

Právní forma Akciová společnost, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, sp. zn. B 20773 

2 Základní kapitál 

Výše základního kapitálu 100 000 Kč 

Druh, forma, podoba Zakladatelské akcie, listinný cenný papír, na majitele, kusový 

Obchodovatelnost Zakladatelské akcie nejsou veřejně obchodovatelné na evropském 
regulovaném trhu, převoditelnost zakladatelských akcií je omezená. 

3 Orgány Společnosti  

PŘEDSTAVENSTVO  

Člen představenstva    DELTA Investiční společnost, a.s., IČo: 032 32 051 
 

při výkonu funkce zastupuje   Peter Koždoň, MSc. MBA   

DOZORČÍ RADA 

Člen dozorčí rady    Martin Urman      

4 Depozitář 

Depozitářem Fondu je v účetním období společnost Československá obchodní banka, a.s., IČO: 000 01 
350, sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze pod spisovou značkou B XXXVI 46. 

5 Východiska pro přípravu účetní závěrky 

Tato účetní závěrka je nekonsolidovanou neauditovanou mezitímní účetní závěrkou za období od 1. 
ledna 2022 do 30. června 2022.  

Jako srovnatelné údaje jsou ve výkazu o finanční pozici, výkazu o úplném výsledku a výkazu změn 
vlastního kapitálu uvedeny údaje k 30. červnu 2021. 
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6 Prohlášení o shodě s účetními pravidly 

Tato účetní závěrka Fondu byla připravena v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví 
(IFRS), Mezinárodními účetními standardy (IAS) a jejich interpretacemi (SIC, IFRIC) (společně jako IFRS) 
ve znění přijatém Evropskou unií na základě nařízení Evropského Společenství č. 1606/2002, 
o uplatňování mezinárodních účetních standardů a vydanými Radou pro Mezinárodní účetní standardy 
(IASB), a v souladu s IAS 1. 

7 Podstatná účetní pravidla a změny v účetních pravidlech  

Mezitímní účetní závěrka byla sestavena v konzistenci účetních pravidel aplikovaných v řádné účetní 
závěrce k 31. 12. 2021, v níž jsou blíže popsána. V průběhu mezitímního účetního období nedošlo k 
žádné podstatné změně v aplikovaných účetních pravidlech.  

Mezitímní účetní závěrka vychází z předpokladu going concern, který nebyl do data zpracování 
pololetní zprávy narušen.  

Vzhledem ke skutečnosti, že mezitímní účetní závěrka neobsahuje všechny informace požadované pro 
řádnou účetní závěrku, musí být analyzována společně a v návaznosti na poslední zveřejněnou řádnou 
účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2021.  

7.1 Účetní pravidla 

7.1.1 Schopnost účetní jednotky pokračovat ve své činnosti 

V návaznosti na válečný konflikt mezi Ukrajinou a Ruskou federací Fond identifikoval a vyhodnotil 
hlavní rizika, kterým může v této souvislosti čelit. Jelikož Fond nevlastní žádná aktiva v Rusku, Bělorusku 
či na Ukrajině a ani nemá investory z těchto destinací, není ohrožen předpoklad nepřetržitého trvání 
účetní jednotky. Fond také nemá žádná depozita u Sberbank CZ, u které Česká národní banka na konci 
února 2022 zahájila kroky k odnětí bankovní licence.  

V době schválení účetní závěrky neexistovaly žádné další skutečnosti, které by ohrožovaly předpoklad 
trvání účetní jednotky, proto se při přípravě této účetní závěrky uplatňoval předpoklad, že účetní 
jednotka bude schopna pokračovat ve své činnosti v dohledné budoucnosti. 

7.1.2 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. 

7.1.3 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. 

7.1.4 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. Jestliže existuje objektivní důkaz o tom, že došlo ke ztrátě ze snížení hodnoty 
pohledávky, zohlední se tato ztráta formou tvorby opravné položky k pochybným a nedobytným 
částkám. Nedobytné pohledávky jsou odepisovány až po ukončení konkurzního řízení dlužníka. 

Metoda 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. 

7.1.5 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. 

7.1.6 Daň 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. 

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. 

7.1.7 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 
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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. 

7.1.8 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 vychází z historických zkušeností a různých dalších faktorů, které jsou 
považovány za přiměřené k datu sestavení účetní závěrky, a používají se v situaci, kdy účetní hodnoty 
majetku a závazků nejsou zcela evidentní z jiných zdrojů nebo kdy existuje nejistota při uplatnění 
jednotlivých účetních postupů. Skutečné výsledky se mohou od odhadů lišit. 

Odhady a předpoklady jsou průběžně revidovány. Úpravy účetních odhadů jsou zohledněny v období, 
ve kterém jsou tyto odhady revidovány, pokud se revize týká pouze daného účetního období, nebo v 
období revize budoucích obdobích, pokud revize ovlivňuje současné i budoucí období. 

Odhady a výchozí předpoklady použité v běžném účetním období ovlivňují především hodnotu 
vykázaných investic do nemovitostí, popřípadě pohledávek.  

8 Poznámky k účetním výkazům 

8.1 Pohledávka za spojenými osobami 

tis. Kč 30. 6. 2022 30. 6. 2021 

Pohledávky za spojenými osobami 818 818 

Celkem 818 818 

8.2 Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 

tis. Kč 30. 6. 2022 30. 6. 2021 

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 342 119 

Celkem 342 119 

8.3 Krátkodobé závazky 

tis. Kč 30. 6. 2022 30. 6. 2021 

Obchodní závazky 1045 819 

Celkem 1045 819 
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9 Transakce se spřízněnými stranami 

Spřízněné strany Fondu v účetním období: 

Osoba ovládající – jediný akcionář   Martin Urman, dat. nar. 9. října 1969,  
Elišky Krásnohorské 10/2, 110 00, Praha 1.  

V účetním období neproběhly žádné transakce se spřízněnými stranami. 

10 Odměny klíčového vedení 

Fond nemá žádné zaměstnance a v účetním období tedy nevyplácel žádné odměny klíčovému vedení 
účetní jednotky. 

11 Finanční rizika 

Fond nevyvíjí investiční činnost. Hlavní rizika spojená s investováním jsou součástí Komentáře 
k účetním výkazům Podfondu. 

12 Podmíněná aktiva a podmíněné závazky 

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

13 Události po rozvahovém dni 

K žádným dalším významným událostem po datu účetní závěrky, které by měly významný dopad na 
účetní závěrku Fondu, nedošlo. 

 

 

Sestaveno dne: 30. 8. 2022 

Podpis statutárního zástupce:  

 

 

 

_______________________________________ 

FQI TRUST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 
Peter Koždoň, MSc. MBA, pověřený zmocněnec,  

DELTA Investiční společnost, a.s. 
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Výkaz o finanční situaci  

ke dni 30. 6. 2022 

 

 

 

 

 

Výkaz o finanční situaci je sestaven k 30. červnu 2022 se srovnatelným obdobím k 30. červnu 2021. 

Údaje k 30. 6. 2022, ani údaje k 30. 6. 2021, nejsou auditované. Hodnoty výkazu finanční situace jsou 

dosaženy investiční činností a veškerý majetek Podfondu je přiřaditelný na investiční akcie.  

 

  

30.06.2022 30.06.2021

Dlouhodobá aktiva 1 031 966 1 002 717

Investiční majetek 1 016 070 986 740
Podíly v ovládaných osobách 15 896 15 977

Krátkodobá aktiva 36 332 58 917

Poskytnuté půjčky krátkodobé – spřízněné strany 339 13 339
Poskytnuté zálohy na odkup investičních akcií 0 0
Pohledávka z titulu daně z příjmů 840 470
Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní aktiva 32 788 30 165
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 2 365 14 804
Časové rozlišení aktiv 0 139

AKTIVA celkem 1 068 298 1 061 633

AKTIVA 

tis. Kč

30.06.2022 30.06.2021

Dlouhodobé závazky 227 685 213 200

Dlouhodobé půjčky a úvěry 183 214 185 666

Ostatní dlouhodobé závazky 1 550 0

Odložený daňový závazek 31 324 27 533

Rezerva na soudní spor 11 597 0

Krátkodobé závazky 10 961 24 935

Daňové závazky 1 230 158

Závazky z obchodních vztahů a ostatní pasiva 9 731 24 776

Čistá aktiva připadající na držitele investičních akcií 829 653 823 499

VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY celkem 1 068 298 1 061 633

PASIVA

tis. Kč
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Výkaz o úplném výsledku hospodaření 

ke dni 30. 6. 2022 

 

 

 

Výkaz o finanční situaci je sestaven k 30. červnu 2022 se srovnatelným obdobím k 30. červnu 2021. 

Údaje k 30. 6. 2022, ani údaje k 30. 6. 2021, nejsou auditované. Hodnoty výkazu finanční situace jsou 

dosaženy investiční činností a veškerý majetek Podfondu je přiřaditelný na investiční akcie.  

 

 

 

 

 

 
  

Výnosy z investičního majetku 11 740 12 053

Tržby z poskytovaných služeb 11 740 12 053

Zisk (ztráta) z přecenění investičního majetku 0 0

15 718 1 955

Správní náklady (-) -2 976 -6 148

Ostatní výnosy 165 131

Ostatní náklady (-) -707 -183

Osobní náklady (-) -43 0

Úpravy hodnot finančních aktiv (-/+) -10 365 0

Tvorba / rozpuštění rezerv (-/+) 0 0

VH před finančními náklady 13 532 7 809

Výnosové úroky 45 225

Nákladové úroky (-) -4 939 -1 621

Ostatní finanční náklady (-) -7 -7

Výsledek hospodaření před zdaněním 8 631 6 406

Daň z příjmu za běžnou činnost - splatná 0 0

Daň z příjmu za běžnou činnost - odložená 0 0

Výsledek hospodaření z pokračující činnosti po zdanění 8 631 6 406

Zisk po zdanění připadající na držitele investičních akcií po zdanění 8 631 6 406

Celkový úplný výsledek hospodaření 8 631 6 406

Zisk (ztráta) z prodeje investičního majetku a dlouhodobého majetku

tis. Kč 30.06.2022 30.06.2021



 

DELTA Investiční společnost, a.s., IČ: 032 32 051, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha, www.deltais.cz 
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1 Obecné informace 

Název Podfondu FQI TRUST podfond CinzovniDomy 

NID  751 60 064 

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

Kontakt tel.: +420 233 342 430, email: info@deltais.cz, web: www.deltais.cz   

Vznik 13. 1. 2017 

2 Fondový kapitál Emitenta dle IFRS 

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

Fondový kapitál neinvestiční: 115 tis. Kč 

FQI TRUST podfond CinzovniDomy 

Fondový kapitál investiční: 829 653 tis. Kč 

3 Údaje o cenných papírech 

Výkonnostní investiční akcie „VIA“ 

Druh investiční akcie 

Podoba listinný cenný papír 

Forma na majitele 

Jmenovitá hodnota kusové 

Obchodovatelnost 
nejsou přijaty k obchodování na evropském 

regulovaném trhu  

Převoditelnost volně převoditelné  

ISIN nebyl přidělen 

Počet VIA k 30.6.2022 9 987 ks 

Změny k 30.6.2022  

Nově vydané 0 ks v objemu 0 tis. Kč 

Odkoupené 0 ks v objemu 0 tis. Kč 

Prioritní investiční akcie „PIA“ 

Druh investiční akcie 

Podoba 
zaknihovaný cenný papír v evidenci společnosti 

Centrální depozitář cenných papírů, a.s. 

Forma na majitele 

Jmenovitá hodnota kusové 

Obchodovatelnost 

veřejně obchodovatelné na regulovaném trhu Burzy 

cenných papírů Praha, a.s. jako instrument s označením 

IAA FQI IFPZK 

Převoditelnost volně převoditelné 

ISIN CZ0008042405 

Počet PIA k 30.6.2022 180 Ks 

Změny k 30.6.2022  

mailto:info@deltais.cz
http://www.deltais.cz/
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Nově vydané 0 ks v objemu 0 tis. Kč 

Odkoupené (od 1.1.2022) 1 198 ks v objemu 15 576 tis. Kč 

Prémiové investiční akcie „PRIA“ 

Druh investiční akcie 

Podoba 

zaknihovaný cenný papír v evidenci společnosti 

Československá obchodní banka, a.s. jako instrument s 

označením IAB FQI IFPZK 

Forma na majitele 

Jmenovitá hodnota kusové 

Obchodovatelnost 
nejsou přijaty k obchodování na evropském 

regulovaném trhu 

Převoditelnost volně převoditelné 

ISIN CZ0008042835 

Počet PRIA k 30.6.2022 28 924 ks 

Změny k 30.6.2022  

Nově vydané 0 ks v objemu 0 tis. Kč 

Odkoupené (od 1.1.2022) 198 ks v objemu 2 605 tis. Kč 

4 Orgány Společnosti  

PŘEDSTAVENSTVO  

Člen představenstva    DELTA Investiční společnost, a.s., IČO: 032 32 051 
 

při výkonu funkce zastupuje   Peter Koždoň, MSc. MBA   

DOZORČÍ RADA 

Člen dozorčí rady    Martin Urman      

5 Depozitář 

Depozitářem Fondu je v účetním období společnost Československá obchodní banka, a.s., IČO: 000 01 
350, sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze pod spisovou značkou B XXXVI 46. 

6 Prohlášení o shodě 

Tato účetní závěrka Podfondu byla připravena v souladu s Mezinárodními standardy účetního 
výkaznictví (IFRS), Mezinárodními účetními standardy (IAS) a jejich interpretacemi (SIC, IFRIC) 
(společně jako IFRS) ve znění přijatém Evropskou unií na základě nařízení Evropského Společenství č. 
1606/2002, o uplatňování mezinárodních účetních standardů a vydanými Radou pro Mezinárodní 
účetní standardy (IASB), a v souladu s IAS 1. 

Tato účetní závěrka je nekonsolidovanou mezitímní účetní závěrkou za období od 1. ledna 2022 do 30. 
června 2022. Podfond je investiční jednotkou ve smyslu mezinárodních účetních standardů (IFRS 10) a 
není tedy povinen sestavovat konsolidovanou účetní závěrku. Podfond investice do majetkových účastí 
oceňuje jako finanční aktiva oceňované reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty. Žádná z majetkových 
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účastí Podfondu nebo jeho obhospodařovateli neposkytuje služby související s investiční činností 
Podfondu. 

Podfond naplňuje typické znaky investiční jednotky, jak je definuje IFRS 10.28, tedy: 

- Má více než jednu investici, 

- Má více než jednoho investora, 

- Má investory, kteří nejsou s Fondem ani Podfondem propojeni, 

- Má majetkové účasti ve formě podílu na základním kapitálu. Výše uvedené bylo splněno po 
dobu trvání celého účetního období. 

Jako srovnatelné údaje jsou ve výkazu o finanční pozici a výkazu o úplném výsledku uvedeny údaje za 
období končící 30. června 2021.  

Účetní závěrka je v souladu se všemi požadavky IFRS schválenými EU a poskytuje věrný a poctivý obraz 
finanční pozice Podfondu a výsledku jeho hospodaření ke dni 30. červnu 2022. Prezentované údaje v 
účetní závěrce jsou zaokrouhleny na tisíce Kč, není-li uvedeno jinak. 

Účetní závěrka tedy byla sestavena na základě předpokladu going concern, tedy ke dni schválení účetní 
závěrky neexistovaly žádné náznaky, že by Podfond nemohl v blízké době pokračovat ve své činnosti. 

7 Podstatná účetní pravidla a změny v účetních pravidlech  

Mezitímní účetní závěrka byla sestavena v konzistenci účetních pravidel aplikovaných v řádné účetní 
závěrce k 31. 12. 2021, v níž jsou blíže popsána. V průběhu mezitímního účetního období nedošlo k 
žádné podstatné změně v aplikovaných účetních pravidlech.  

Vzhledem ke skutečnosti, že mezitímní účetní závěrka neobsahuje všechny informace požadované pro 
řádnou účetní závěrku, musí být analyzována společně a v návaznosti na poslední zveřejněnou řádnou 
účetní závěrku sestavenou k 31. 12. 2021.  

8.1 Účetní pravidla 

8.1.1 Schopnost účetní jednotky pokračovat ve své činnosti 

Účetní závěrka vychází z předpokladu, že Podfond bude schopen pokračovat ve své činnosti. 

V době schválení účetní závěrky neexistovaly skutečnosti, které by narušovaly předpoklad trvání účetní 
jednotky, proto se při přípravě této účetní závěrky uplatňoval předpoklad, že účetní jednotka bude 
schopna pokračovat ve své činnosti. 

8.1.2 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. 
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8.1.3 Vykazování podle segmentů 

Vzhledem k zaměření investiční politiky Podfondu, kdy je investováno především do nemovitostního 
portfolia na území České republiky, je rozlišováno na provozní segmenty „Bytové a nebytové domy“ a 
„Segment Ostatní“ nad rámec prezentace ve výkazu o úplném výsledku hospodaření. 

8.1.4 Investice – klasifikace a východiska oceňování 

Investice do nemovitostí 

Za investice do nemovitostí jsou považovány nemovitosti (nemovitosti ve fázi výstavby nevyjímaje, 
pokud jsou považovány za budoucí investice do nemovitostí), které jsou držené za účelem dosažení 
příjmů z nájemného, případně za účelem zhodnocení vložených finančních prostředků. V Podfondu 
jsou drženy následující typy investičních nemovitostí: 

- Pozemek za účelem dlouhodobého kapitálového zhodnocení, 

- Pozemek držený za účelem zatím neurčeného použití v budoucnosti, 

- Budova vlastněná účetní jednotkou a pronajatá dále na základě jednoho nebo více 
operativních leasingů, 

- Budova, která je neobsazená, ale držená za účelem pronájmu na jeden nebo více operativních 
leasingů. 

Investice do nemovitosti je považována a vykazována jako aktivum v případě, že je při jejím pořízení 
vyhodnoceno, že je pravděpodobné, že Podfond získá s touto investicí budoucí ekonomické užitky a 
pokud náklady spojené s pořízením této investice jsou spolehlivě ocenitelné. 

Prvotní ocenění 

Investice do nemovitostí se prvotně oceňují na bázi pořizovacích nákladů včetně vedlejších nákladů na 
pořízení. 

Následné ocenění 

Při následném oceňování se investice do nemovitostí oceňují k rozvahovému dni na reálnou hodnotu 
v souladu s IAS 40. Rozdíl z přecenění je účtován do výsledku hospodaření toho období, ve kterém je 
rozpoznán. Ve Výkazu o úplném výsledku hospodaření je součástí položky Zisk (ztráta) z přecenění 
investičního majetku. 

Finanční investice 

Za finanční investice, které jsou rovněž majetkem společnosti, se řadí rovněž majetkové účasti ve 
společnostech s rozhodujícím vlivem. Takové společnosti jsou ovládány Podfondem, přičemž Podfond 
v nich může určovat finanční a provozní politiku s cílem získat přínosy z činnosti společnosti. Tyto jsou 
považovány za dceřiné společnosti. 

Majetkovou účastí s rozhodujícím vlivem je investice v dceřiné společnosti, kdy Podfond přímo nebo 
nepřímo vlastní více než 50% hlasovacích práv nebo je schopen vykonávat nad společností kontrolu 
jiným způsobem. 

Majetkové účasti ve společnostech s rozhodujícím vlivem jsou k rozvahovému dni přeceněny reálnou 
hodnotou v souladu s IAS 39, přičemž rozdíl z přecenění je účtován do výsledku hospodaření v období 
jeho rozpoznání a uveden ve Výkazu o úplném výsledku hospodaření jako součást položky Zisk (ztráta) 
z přecenění investičního majetku. 

8.1.5 Okamžik uskutečnění účetního případu 

V závislosti na typu transakce je okamžikem uskutečnění účetního případu zejména den výplaty nebo 
převzetí oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popř. cenných papírů, den provedení platby, 
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den zúčtování příkazů Podfondu, den připsání prostředků podle výpisu z účtu, den sjednání a den 
vypořádání obchodu s cennými papíry, devizami, opcemi, popř. jinými deriváty. 

Finanční aktiva se zachytí v okamžiku, kdy Podfond převezme kontrolu nad aktivem a je 
pravděpodobný budoucí prospěch z tohoto aktiva a odúčtuje se v případě, kdy Podfond ztratí kontrolu 
nad smluvními právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části (např. při zániku či vzdání se práv na 
výhody definované smlouvou). 

Finanční závazek se zachytí v okamžiku, kdy Podfondu vznikne povinnost vyplývající z tohoto závazku 
a je očekáván odliv ekonomického prospěchu. Finanční závazek se odúčtuje v případě, kdy je povinnost 
vyplývající ze smlouvy splněna, zrušena nebo kdy skončila její platnost. Rozdíl mezi hodnotou závazku 
v účetnictví, případně jeho části, která zanikla nebo byla převedena, a mezi částkou, která je za tento 
závazek uhrazena, se zaúčtuje do výnosů nebo nákladů. 

8.1.6 Operativní pronájem 

Podfond v účetním období neuzavřel smlouvy o komerčním operativním pronájmu nemovitostí. 

8.1.7 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. 

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. 

8.1.8 Výpůjční náklady 

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

8.1.9 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. Jestliže existuje objektivní důkaz o tom, že došlo ke ztrátě ze snížení hodnoty 
pohledávky, zohlední se tato ztráta formou tvorby opravné položky k pochybným a nedobytným 
částkám. Nedobytné pohledávky jsou odepisovány až po ukončení konkurzního řízení dlužníka. 

Metoda 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. 



Komentář k Mezitímní účetní závěrce za období končící 30. 6. 2022 
FQI TRUST podfond CinzovniDomy  
FQI TRUST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 
 

8 
 

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. 

8.1.10 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. 

8.1.11 Zápočet finančních aktiv a závazků 

Finanční aktiva a finanční závazky mohou být vzájemně započteny, v takovém případě jsou vykázány 
ve Výkazu o finanční situaci v čisté částce, a to pouze v případě, že má Podfond v dané chvíli právně 
vymahatelný nárok zaúčtované částky započítat a má v úmyslu vypořádat příslušné aktivum a příslušný 
závazek v čisté výši nebo realizovat příslušné aktivum a zároveň vypořádat příslušný závazek. 

8.1.12 Pohledávky 

Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky jsou oceněny prvotně v nominální hodnotě a 
následně v amortizované hodnotě za použití metody efektivní úrokové míry upravené o snížení 
hodnoty. U pohledávky se splatností do jednoho roku je jejich zůstatková hodnota považována za 
srovnatelnou s reálnou hodnotou. 

8.1.13 Daň z příjmů 

Daň z příjmů se vypočte z výsledku hospodaření běžného účetního období připočením daňově 
neuznatelných nákladů a odečtením výnosů, které nepodléhají dani z příjmů, který je dále upraven o 
slevy na dani a případné zápočty a spočítán za použití daňové sazby platné k rozvahovému dni. Splatné 
daňové pohledávky a závazky jsou oceněny v částce, která bude získána či zaplacena finančnímu úřadu. 

Daň z příjmů odložená je vypočtena ze všech přechodných rozdílů mezi daňovým základem aktiv a pasiv 
a jejich účetní hodnotou k rozvahovému dni. Odložené daňové závazky se vykazují z titulu všech 
zdanitelných přechodných rozdílů. Odložené daňové pohledávky se vykazují z titulu všech daňově 
odčitatelných přechodných rozdílů a nevyužitých daňových ztrát v případě, že je pravděpodobné, že 
bude k dispozici dostatečný zdanitelný zisk k tomu, aby mohly být využity v následujících obdobích. V 
podmínkách Fondu vzniká odložená daň zejména z titulu změny ocenění investičního majetku. 

8.1.14 Daň z přidané hodnoty 

Podfond je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty. 

8.1.15 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. 

8.1.16 Peníze a peněžní ekvivalenty 

Peníze a peněžní ekvivalenty zahrnují peníze v hotovosti, vklady u bank splatné na požádání a jiné 
krátkodobé vysoce likvidní investice s původní dobou splatnosti tři měsíce a méně. Pokladní hotovost 
a vklady u bank splatné na požádání jsou oceňovány nominální hodnotou, což rovněž představuje jejich 
reálnou hodnotu. 
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8.1.17 Spřízněné strany 

Podfond definoval své spřízněné strany v souladu s IAS 24 Zveřejnění spřízněných stran následovně: 
Strana spřízněná s účetní jednotkou při splnění následujících podmínek: 

a) Strana: 

a. Ovládá účetní jednotku (mateřský podnik), je ovládána účetní jednotkou (dceřiný 
podnik) nebo je pod společným ovládáním s účetní jednotkou (sesterský podnik), 

b. Má podíl v účetní jednotce, který jí poskytuje významný vliv, nebo 

c. Spoluovládá takovouto účetní jednotku. 

b) Strana je přidruženým podnikem účetní jednotky; 

c) Strana je společným podnikem, ve kterém je účetní jednotka spoluvlastníkem; 

d) Strana je členem klíčového managementu účetní jednotky nebo jejího mateřského podniku; 

e) Strana je blízkým členem rodiny jednotlivce, který patří pod písmeno a) nebo d); 

f) Strana je účetní jednotkou, která je ovládána, spoluovládána nebo má na ni podstatný vliv 
přímo nebo nepřímo jakýkoliv jednotlivec patřící pod písmeno d) nebo e) nebo podstatné 
hlasovací právo v dané straně má přímo nebo nepřímo takovýto jednotlivec. 

Transakce mezi spřízněnými stranami je převod zdrojů, služeb nebo závazků mezi spřízněnými stranami 
bez ohledu na to, zda je účtována cena. 

8.1.18 Sezónnost 

Podnikatelské aktivity Podfondu nejsou významně ovlivněny sezónními výkyvy. 

8.1.19 Odhady 

Při přípravě účetní závěrky používá vedení Podfondu odhady a stanovuje předpoklady, které mají vliv 
na uplatnění účetních postupů a na výši majetku, závazků, výnosů a nákladů vykázaných v účetní 
závěrce. Tyto odhady a předpoklady vychází z historických zkušeností a různých dalších faktorů, které 
jsou považovány za přiměřené k datu sestavení účetní závěrky, a používají se v situaci, kdy účetní 
hodnoty majetku a závazků nejsou zcela evidentní z jiných zdrojů nebo kdy existuje nejistota při 
uplatnění jednotlivých účetních postupů. Skutečné výsledky se mohou od odhadů lišit. 

Odhady a předpoklady jsou průběžně revidovány. Úpravy účetních odhadů jsou zohledněny v období, 
ve kterém jsou tyto odhady revidovány, pokud se revize týká pouze daného účetního období, nebo v 
období revize budoucích obdobích, pokud revize ovlivňuje současné i budoucí období. 

Odhady a výchozí předpoklady použité v běžném účetním období ovlivňují především hodnotu 
vykázaných investic do nemovitostí, popřípadě pohledávek. 

8.1.20 Reálná hodnota 

U nástrojů, pro které neexistuje žádný aktivní trh, Podfond používá pro stanovení reálné hodnoty 
ocenění provedená nezávislým certifikovaným znalcem, která jsou obvykle založena na oceňovacích 
metodách a technikách, které jsou všeobecně uznávány jako standardy v rámci odvětví. 

Hierarchie reálných hodnot má následující úrovně: 

- Vstupy úrovně 1 jsou kótované ceny (neupravené) na aktivních trzích pro totožná aktiva nebo 
závazky, které má účetní jednotka k dispozici k datu ocenění; 

- Vstupy úrovně 2 jsou vstupy jiné než kótované ceny zahrnuté do úrovně 1, které jsou pro 
aktivum nebo závazek pozorovatelné buď přímo, nebo nepřímo; 

- Vstupy úrovně 3 jsou nepozorovatelné vstupy pro aktivum nebo závazek. 
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Podfond vlastní pouze majetek oceňovaný na úrovni 3. Ocenění na úrovni 3 jsou přezkoumávána 
minimálně jednou ročně nezávislým znaleckým posudkem k 31. prosinci každého kalendářního roku 
(rozvahový den). Ocenění provedené nezávislým certifikovaným znalcem zahrnuje pro stanovení 
názoru na reálnou hodnotu nemovité věci tři obecně uznávané metody ocenění – nákladovou metodu, 
metodu tržního srovnání a výnosovou metodu. Při každém ocenění je zvažováno použití všech tří 
metod ocenění s ohledem na daný typ majetku a účel ocenění. S ohledem na typ nemovitých věcí a 
skutečnost, že se se srovnatelnými nemovitostmi na trhu běžně obchoduje, byla při stanovení reálné 
hodnoty aplikována srovnávací metoda, kterou považujeme pro tento typ aktiva za nejvíce vypovídající 
o reálné hodnotě. 

Metoda tržního srovnání určuje hodnotu nemovité věci prostřednictvím analýzy podobných 
nemovitých věcí nedávno prodaných nebo nabídnutých k prodeji. Analýza je založena na porovnání 
předmětné nemovité věci s obdobnými, jejichž ceny byly v nedávné době realizovány na trhu, jsou 
známé a ze získané informace je možno vyhodnotit jak hodnotu samotné stavby či souboru staveb, tak 
i hodnotu pozemku. Porovnávání musí být provedeno jak z pohledu stavební substance (obestavěný 
prostor, zastavěná plocha, užitková plocha, velikost pozemku atd.), tak i z pohledu ekonomického 
efektu nemovité věci. Srovnávací metoda dává nejpřesnější obraz o skutečně realizovatelných cenách. 
Pokud nejsou informace o již zrealizovaných prodejích dostupné, použijí se tržně nabízené nemovitosti, 
informace získané z jiných veřejně přístupných zdrojů, odborné odhady realitních a právních kanceláří 
apod. Takto získané informace o cenách nemovitých věcí se upraví koeficienty cenového porovnání 
vzhledem k oceňované nemovité věci. 

8.1.21 Podfond jako investiční jednotka 

Podfond je investiční jednotkou v souladu s IFRS 10 a není tedy povinen sestavovat konsolidovanou 
účetní závěrku. Podfond investice do majetkových častí oceňuje jako finanční aktiva oceňovaná 
reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty. Žádná z majetkových účastí Podfondu nebo jeho 
obhospodařovateli neposkytuje služby související s investiční činností Podfondu. 

Podfond naplňuje typické znaky investiční jednotky, jak je definuje IFRS 10.28, tedy: 

- Má více než jednu investici, 

- Má více než jednoho investora, 

- Má investory, kteří nejsou s Fondem ani Podfondem propojeni, 

- Má majetkové účasti ve formě podílu na základním kapitálu. Výše uvedené bylo splněno po 
dobu trvání celého účetního období. 

8.1.22 Klasifikace emitovaných investičních akcií 

Podfond na základě práv a povinností spojených s držením investičních akcií klasifikoval investiční akcie 
jako finanční závazek a vykazuje je jako „Čistá aktiva připadající na držitele investičních akcií s právem 
na odkup“. 

Tato klasifikace byla učiněna především na základě práva na jejich odkup na žádost vlastníka na účet 
Podfondu, které je s akciemi spojeno dle Statutu. Investiční akcie se rovněž liší v alokaci fondového 
kapitálu na jednotlivé investiční třídy dle ZISIF. Jako závazek jsou vydávány následující druhy kusových 
akcií: 

- Prémiové investiční akcie, listinné cenné papíry na majitele 

- Výkonnostní investiční akcie, listinné cenné papíry na majitele 

- Prioritní investiční akcie, zaknihované cenné papíry na majitele 

V důsledku toho se ekonomické a účetní pojetí zobrazení investičních akcií liší od právního pojetí, 
jelikož z pohledu české legislativy se jedná o složku vlastního kapitálu, zatímco v účetní závěrce 
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investiční akcie představují závazek. Na tuto klasifikaci je navázáno účetní zachycení případných 
dividend, které jsou finančním nákladem Podfondu. 

8.1.23 Zisk na akcii 

S ohledem na výše uvedené Podfond neuvádí ve Výkazu o úplném výsledku hospodaření ukazatel zisku 
na akcii a v komentářích neuvádí související zveřejnění. Se zakladatelskými akciemi není obchodováno. 
S investičními akciemi je obchodováno, ale jsou klasifikovány jako finanční závazek a současně výsledek 
za období je vnímán jako přírůstek (úbytek) čistých aktiv přiřaditelných držitelům vyplatitelných 
investičních akcií. 

8 Poznámky k účetním výkazům 

9.1 Investice do nemovitostí 

Investiční majetek Podfondu tvoří především nemovitosti držené Podfondem s cílem získávání výnosů 
plynoucích z nájmů a 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 Podfond aplikuje model reálné hodnoty podle IAS 40. 
Investice do nemovitostí se přeceňují vždy k rozvahovému dni. Rozdíl z přecenění je účtován do Výkazu 
o úplném výsledku v souladu s IFRS v rámci položky Zisk (ztráta) z přecenění investičního majetku. 

 

tis. Kč 30. 6. 2022 30. 6. 2021 

K 1.1.  1 051 364 990 515 
Přírůstky 86 - 
Přecenění - -1 843 
Úbytky -35 380 1 932 

Investice do nemovitostí celkem 1 016 070 986 740 

 

V souvislosti s investicemi do nemovitostí uznal Podfond k 30. červnu 2022 ve výsledku hospodaření 
nájemné a související služby ve výši 11 740 tis. Kč (2021: 12 053 tis. Kč), které jsou prezentovány jako 
součást tržeb ve Výkazu o úplném výsledku hospodaření. 

Podfond není nijak omezen na svých právech na výnosy plynoucí z nájmů investic do nemovitostí. 
Neexistují žádné smluvní závazky Podfondu na další investice do těchto nemovitostí. 

9.2 Podíly v ovládaných osobách 

 

 

 

Na Dubovci 6 s.r.o., IČ 066 76 383 úroveň 3 15 896 15 779

Supreme Franchise s.r.o., IČ 071 17 795 úroveň 3 0 0

Celkem 15 896 15 779

Majetkové účasti ve společnostech
Hierarchie

 reálné hodnoty

Reálná hodnota k 

30. 6. 2022 (v tis. Kč)

Reálná hodnota k 

30. 6. 2021 (v tis. Kč)
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9.3 Obchodní a jiné pohledávky 

tis. Kč 30. 6. 2022 30. 6. 2021 

Pohledávky z obchodního styku 11 541 8 767 
Poskytnuté zálohy 7 177 8 061 
Náklady příštích období 0 139 
Ostatní pohledávky 31 097 10 337 
Opravné položky k pohledávkám z obchodního styku -12 032 -7 554 
Opravné položky k jiným pohledávkám -4 995 -1 375 
Stát a podobné pohledávky 0 1 432 

Celkem 32 788 19 807 

9.4 Peníze a peněžní ekvivalenty 

tis. Kč 30. 6. 2022 30. 6. 2021 

Běžné účty u bank 2 365 14 804 

Celkem 2 365 14 804 

9.5 Obchodní a jiné závazky 

tis. Kč 30. 6. 2022 30. 6. 2021 

Závazky z obchodního styku 1 166 6 941 
Přijaté zálohy a kauce 186 2 996 
Dohadné účty pasivní 2 381 3 875 
Stát a podobné závazky -411 0 
Jiné závazky 5 799 3 744 
Závazky za státem 15 159 

Celkem 9 136 17 714 

9.6 Rezervy na soudní spory  

tis. Kč 30. 6. 2022 30. 6. 2021 

Rezerva na soudní spor 11 597 0 

Celkem 11 597 0 

9.7 Odložený daňový závazek 

tis. Kč 30. 6. 2022 30. 6. 2021 

Odložený daňový závazek a pohledávka 31 324 27533 

Celkem 31 324 27533 

9.8 Úvěry a zápůjčky 

tis. Kč 30. 6. 2022 30. 6. 2021 

Dlouhodobé půjčky a úvěry 183 214 185 666 

Celkem 183 214 185 666 

 

Položka Dlouhodobé půjčky a úvěry tvoří úvěrovou smlouvu se společností Sberbank CZ, a.s., reg. č. 
70417002261, uzavřenou na částku 189 000 tis. Kč s úrokovou sazbou ve výši součtu referenční sazby 
PRIBOR + 1,50 % p.a. splatnou ke dni 20.11.2030. 
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9.9 Čistá aktiva připadající na držitele investičních akcií 

K Podfondu jsou Fondem vydány následující třídy investičních akcií: 

- Prioritní investiční akcie (dále jako “PIA“), zaknihované cenné papíry, v Kč, 

- Prémiové investiční akcie (dále jako “PRIA“), zaknihované cenné papíry, v Kč, 

- Výkonnostní investiční akcie (dále jako “VIA“), listinné cenné papíry, v Kč.  

Aktuální hodnota investičních akcií je stanovována dvanáctkrát ročně z kapitálu Podfondu zjištěného 
pro příslušné období vždy zpětně k poslednímu dni kalendářního měsíce s platností pro předchozí 
období. Investiční akcie Podfondu jsou tedy vydávány za aktuální hodnotu vyhlášenou vždy zpětně pro 
období, v němž se nachází tzv. rozhodný den, tj. den připsání finančních prostředků poukázaných 
upisovatelem na účet Podfondu zřízený pro tento účel Depozitářem. 

Investiční akcie PIA jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha, a.s. 
a byly plně splaceny. Investiční akcie PRIA mohou být přijaty k obchodování na evropském 
regulovaném trhu. Investiční akcie VIA nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu. 

Investoři mají veškerá práva spojená s akciemi Podfondu, které jim uděluje ZOK, s výjimkou hlasovacího 
práva k investičním akciím, není-li ve stanovách Fondu, statutu Fondu nebo ZISIF uvedeno jinak. 

S investičními akciemi vydanými k Podfondu je spojeno právo týkající se podílu na zisku z hospodaření 
Podfondu a na likvidačním zůstatku při zániku Podfondu s likvidací. S investiční akcií není spojeno 
hlasovací právo s výjimkou případů, kdy stanoví stanovy Fondu, nebo v případech, kdy tak určuje ZISIF 
nebo ZOK. 

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

Investiční akcie mohou být odkoupeny v následujících lhůtách: 

a) 4 měsíců ode dne, kdy investor předložil žádost o odkoupení investičních akcií, pokud žádá o 
odkoupení investičních akcií v aktuální hodnotě maximálně 10.000.000 Kč; 

b) 6 měsíců ode dne, kdy investor předložil žádost o odkoupení investičních akcií, pokud žádá o 
odkoupení investičních akcií v aktuální hodnotě vyšší než 10.000.000 Kč, maximálně však v 
hodnotě 30.000.000 Kč; 

c) 12 měsíců ode dne, kdy investor předložil žádost o odkoupení investičních akcií, pokud žádá o 
odkoupení investičních akcií v aktuální hodnotě vyšší než 30.000.000 Kč. 

Cílem Fondu je poskytnout investorům do PIA a PRIA v rámci rozhodného období za určitých podmínek 
zvýhodněné postavení oproti investorům do VIA při výpočtu aktuální hodnoty investičních akcií tak, 
aby bylo dosaženo tohoto stavu: 

a) v případě růstu hodnoty portfolia Podfondu je veškerý výnos alokován následovně: 

a. přednostně do růstu hodnoty PIA a PRIA, a to proporcionálně tak, aby oba druhy 
investičních akcií zaznamenaly totožný procentní nárůst hodnoty až do výše výnosu 
odpovídající 5,7 % p.a.; 

b. poté do růstu hodnoty VIA tak, aby zaznamenaly procentní nárůst hodnoty, a to až do 
výše výnosu odpovídajícího 5,7 % p.a.; 

c. poté do růstu hodnoty PIA, PRIA a VIA a to proporcionálně tak, aby všechny tři druhy 
investičních akcií zaznamenaly totožný procentní nárůst hodnoty, a to až do výše 
výnosu odpovídajícího 6,3 % p.a.; 
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d. poté do růstu hodnoty PRIA a VIA, a to proporcionálně tak, aby oba druhy investičních 
akcií zaznamenaly totožný procentní nárůst hodnoty až do výše výnosu odpovídajícího 
7,8 % p.a.; 

e. výlučně do růstu hodnoty VIA; 

b) v případě poklesu hodnoty portfolia Podfondu nesou ztrátu přednostně a proporcionálně 
investoři do VIA a PRIA, teprve následně nesou ztrátu rovněž investoři do PIA; 

c) v případě, že v příslušném rozhodném období nelze dosáhnout růstu hodnoty PIA ve výši 
odpovídající alespoň 5,7 % p.a. platí, že částka potřebná k dosažení tohoto výnosu bude ve 
prospěch hodnoty PIA redistribuována na vrub hodnoty VIA; 

d) v případě, ž v příslušném rozhodném období po aplikaci pravidel distribuce dle písm. a. až c. 
hodnota PIA nedosahuje takové výše, jaká by odpovídala dlouhodobému zhodnocení PIA (od 
data účinnosti zavedení tohoto dlouhodobého cílového minimálního zhodnocení do 
posledního dne rozhodného období) ve výši odpovídající alespoň 5,7 % p.a. platí, že částka 
potřebná k dosažení tohoto stavu bude ve prospěch hodnoty PIA redistribuována na vrub 
hodnoty VIA. 

Hodnota PIA v celých Kč 30. 6. 2022 30. 6. 2021 

Počet CP 180 2 526 

Hodnota PIA 20 923 12 885 

Fondový kapitál PIA 3 766 087 32 548 417 

 

Hodnota PRIA v celých Kč 30. 6. 2022 30. 6. 2021 

Počet CP 28 924 29 122 

Hodnota PRIA 13 022 12 861 

Fondový kapitál PRIA 376 638 152 374 526 620 

 

Hodnota VIA v celých Kč 30. 6. 2022 30. 6. 2021 

Počet CP 9 987 9 987 

Hodnota PIA 44 983 41 697 

Fondový kapitál VIA 449 248 415 416 423 997 

9.10 Výnosy 

tis. Kč 30. 6. 2022 30. 6. 2021 

Tržby z nájmu bytových a nebytových prostor  
a za spojené služby 

11 740 12 053 

Úrokové výnosy 45 225 
Ostatní výnosy 165 131 

Celkem 11 950 12 409 

 

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

tis. Kč 30. 6. 2022 30. 6. 2021 

Tržby z prodeje nemovitostí 39 205 4 104 
Zůstatková cena prodaných nemovitosti -23 487 -1 932 
Tržby z prodeje cenných papírů a podílů 208 5 
Prodané cenné papíry a podíly -208 -222 

Zisk z prodeje investic celkem 15 718 1 955 

9.12 Správní náklady 

tis. Kč 30. 6. 2022 30. 6. 2021 

Obhospodařování a administrace 720 806 
Depozitář 270 180 
Audit 70 0 
Opravy a udržování 680 3 437 
Spotřeba materiálu 150 211 
Účetní a daňové služby 190 0 
Spotřeba energií 214 365 
Ostatní náklady 682 1 149 

Celkem 2 976 6 148 

9.13 Ostatní výnosy 

tis. Kč 30. 6. 2022 30. 6. 2021 

Ostatní provozní výnosy 165 131 

Celkem 165 131 

9.14 Finanční výnosy 

tis. Kč 30. 6. 2022 30. 6. 2021 

Výnosové úroky 45 225 

Celkem 45 225 

9.15 Finanční náklady 

tis. Kč 30. 6. 2022 30. 6. 2021 

Úrokové náklady z bankovního úvěru 4 939 1 621 
Ostatní finanční náklady 7 8 

Celkem 4 946  1 629  

9.16 Úpravy hodnot finančních aktiv 

tis. Kč 30. 6. 2022 30. 6. 2021 

Opravné položky ke Sberbank účtům 10 365 0 

Celkem 10 364 0 

9.17 Ostatní náklady 

tis. Kč 30. 6. 2022 30. 6. 2021 

Ostatní náklady 707 183 

Celkem 707 183 
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Ostatní náklady jsou tvořeny náklady na daň z nemovitostí ve výši 110 tis. Kč, ostatními daněmi a 
poplatky ve výši 199 tis. Kč, náklady předchozích období ve výši 144 tis. Kč a ostatními provozními 
náklady ve výši 254 tis. Kč. 

9 Transakce se spřízněnými stranami 

Osoby ovládající Podfond 

Jediný akcionář:  Martin Urman, dat. nar. 9. října 1969, Elišky 
Krásnohorské 10/2, Josefov, 110 00 Praha 1 

Pohledávky za jediným akcionářem:  Podfond neeviduje žádné pohledávky. 

Závazky za jediným akcionářem:  Podfond neeviduje žádné závazky. 

 

Osoby ovládané Podfondem 

 

Transakce se spojenými osobami v účetním období 

Spojenými osobami jsou rovněž osoby spojené s Fondem. Všechny transakce se spojenými osobami 
splňují požadavky dané legislativou, kdy transakce mezi spojenými osobami se uskutečňují za stejných 
podmínek, jako by se uskutečňovaly se třetí stranou. Nesplacené či jinak nevyrovnané závazky ke konci 
účetního období se nezajišťují, očekává se jejich vypořádání formou peněžní platby nebo zápočtu. 
Podfond nesnížil hodnotu žádné z níže uvedených pohledávek vedených za spojenou osobou. 

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

- Provedení odkupu PRIA Martinem Urmanem v částce 12 600 tis. Kč, provedení odkupu PIA v částce 
15 410 tis. Kč 

- Platby za služby nájemného a služeb se společnostmi CAPITAL Trust, a.s. a Property Managers s.r.o. 
ve výši 10 667 tis. Kč (2021: 11 821 tis. Kč).  

- Prodej obchodních podílů ve společnostech Lofty Křižíkova s.r.o. (198 tis. Kč), Supreme Project I, s.r.o. 
(5 tis. Kč) a Supreme Project II., s.r.o. (5 tis. Kč) společnosti CAPITAL Trust, a.s. 

- Prodej bytů 1-8 na ulici Koptova 1153, Karlovy Vary (16 790 tis. Kč) do Bytového držstva OK Alfa  

Všechny transakce se spřízněnými stranami jsou založeny na podmínkách shodných s transakcemi s 
nespřízněnými stranami. 

10 Odměny klíčovému vedení 

Podfond nemá žádné kmenové zaměstnance, kterým by vyplatil odměny. Platby statutárnímu orgánu 
za obhospodařování a administraci jsou uvedeny v Pololetní zprávě, příp. v kap. 9.12 Správní náklady. 
Žádné odměny či jiné výhody nebyly členům statutárního orgánu v účetním období vyplaceny. 

Na Dubovci 6 s.r.o. 066 76 383 Česká republika 100%

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

Výše vlastnického podíluSpřízněná osoba IČO Místo podnikání
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11 Finanční nástroje – řízení rizik 

Podfond je vystaven vlivu rizika spojeného s investicemi do nemovitostí, tržního, úvěrového, likvidního 
rizika, ale i dalších rizik v důsledku své investiční strategie stanovené ve statutu. 

Investičním cílem Podfondu je setrvalé zhodnocování prostředků vložených investory Podfondu, a to 
zejména ve formě přímých či nepřímých investic do nemovitostí, bytových jednotek a nebytových 
prostor, včetně výstavby nových a rekonstrukce stávajících nemovitostí, bytových jednotek a 
nebytových prostor, účastí v nemovitostních a jiných společnostech, družstvech, cenných papírů, 
pohledávek, poskytování úvěrů a zápůjček a jiných doplňkových aktiv s předpokládaným 
nadstandardním výnosem a rizikem v rámci Evropské unie. 

Podfond své investice koncentruje do investic v oblasti nemovitostního trhu, poskytování úvěrů a 
zápůjček, většinou zajištěných nemovitostmi, a pouze doplňkově bez koncentrace na určité 
hospodářské odvětví. 

Z hlediska zeměpisné oblasti jsou k rozvahovému dni investice směřovány v rámci České republiky, 
v souladu se statutem Podfondu ale mohou být směřovány do prostoru Evropské unie. 

12.1 Riziko spojené s investicemi do nemovitostí 

U investic do nemovitostí existuje riziko spojené s investicemi do nemovitostí, ke kterým se vážou 
zástavní nebo jiná práva třetích osob, riziko nedostatečné infrastruktury potřebné k využívání 
nemovitosti a riziko vyplývající z oceňování nemovitostí. S ohledem na povahu rozhodné části majetku 
Podfondu, probíhá jeho oceňování v souladu se statutem jednou za rok, obvykle k rozvahovému dni. V 
případě náhlé změny okolností ovlivňujících cenu nemovitostí v majetku Podfondu by tak mohla nastat 
situace, kdy aktuální hodnota akcie Podfondu stanovená na základě posledního provedeného ocenění, 
nekoresponduje s reálnou hodnotou nemovitostí v majetku Podfondu. Dojde-li k takovéto náhlé 
změně okolností, provede Administrátor na žádost akcionářů ocenění reflektující aktuální okolnosti 
ovlivňující cenu majetku Podfondu, pro eliminaci rizika. 

12.2 Tržní riziko 

Tržní riziko vyplývá z vlivu změn vývoje nemovitostního trhu na ceny a hodnoty projektů v majetku 
Podfondu. Tržní riziko je omezeno pečlivým oceněním a nákupem nemovitostí obvykle za cenu nižší 
než tržní, časováním nákupů v souladu s hospodářským cyklem, makroekonomickou situací a indexy 
realitního trhu, ideálně v době, kdy ceny nemovitostí poklesnou. 

Nejvýznamnější tržní rizika jsou riziko ceny nemovitostí a úrokové riziko úvěrů a pohledávek. Obě rizika 
jsou v účetním období považována za nízká. 

12.3 Úvěrové riziko 

Úvěrové riziko spočívá v nedodržení závazku protistranou obchodu (např. dlužníkem, finanční institucí, 
dodavatelem služby) nebo emitentem investičního nástroje. Podfond řídí komplexní analýzou a selekcí 
protistran obchodu a emitentů. Výsledkem této činnosti je maximalizace výnosů ve vztahu k 
podstupovanému úvěrovému riziku. 

Úvěrové riziko je vzhledem k objemu poskytnutých úvěrů a pohledávek v aktivech fondu v účetním 
období považováno za nízké. 

 

v tis. Kč Do splatnosti Do 3 měs.
Od 3 měs. do 1 

roku

Od 1 roku do 5 

let
Nad 5 let Celkem

Pohledávky 2 536 8 246 1 372 27 585 0 39 739

Závazky 278 21 638 5 875 48 6 860
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12.4 Likvidní riziko 

Riziko nedostatečné likvidity aktiv spočívající v tom, že není zaručeno včasné a přiměřené zpeněžení 
dostatečného množství aktiv určených k prodeji (např. bytových jednotek v residenčních projektech), 
nebo včasné a přiměřené obsazení aktiv určených k pronájmu (např. nebytových prostor u 
neresidenčních projektů) dostatečným množstvím nájemců. Riziko je snižováno diverzifikací portfolia 
a využitím služeb renomovaných realitních kanceláří. 

Likvidní riziko je v účetním období považováno za nízké. 

 

12.5 Riziko spojené s využitím cizího kapitálu 

S ohledem na možnost Podfondu přijímat úvěry do souhrnné výše představující čtyřnásobek majetku 
Podfondu, dochází v odpovídajícím rozsahu také ke zvýšení nepříznivého ekonomického dopadu na 
majetek Podfondu v případě chybného investičního rozhodnutí, resp. v důsledku jiného důvodu 
vedoucího ke snížení hodnoty majetku Podfondu. Vzhledem k této možné úvěrové angažovanosti 
Podfondu existuje rovněž odpovídající riziko jeho insolvence. Toto riziko je eliminováno volbou 
parametrů přijatých úvěrů tak, aby úvěr pokryl očekávanou dobu držení nemovitosti či délku výstavby 
(jde o parametry jako doba splatnosti úvěru, úroková sazba, typ úročení). 

Riziko spojené s využitím cizího kapitálu je v účetním období považováno za nízké. 

12.6 Ostatní rizika 

Mezi další rizika, která jsou rovněž upravena Statutem Podfondu, se řadí např. rizika spojená se 
stavebními vadami, riziko spojené s financováním výstavby nemovitosti apod. Tato rizika jsou upravena 
ve Statutu Podfondu a v jeho vnitřních předpisech a rovněž jsou před pořízením investic kontrolovány 
ze strany Depozitáře na základě smlouvy o výkonu činnosti depozitáře. 

12 Provozní segmenty 

Činnost Podfondu spočívá v investování finančních prostředků do nemovitostí na území ČR. Vzhledem 
k zaměření investiční strategie, kdy Podfond investuje zejména do nemovitostního portfolia na území 
České republiky, Podfond nerozlišuje provozní segmenty nad rámec prezentace ve výkazu o úplném 
výsledku hospodaření. Informace poskytnuté dále v této účetní závěrce je proto třeba vnímat taktéž 
za informace zveřejněné v souladu s požadavky na informace týkající se provozních segmentů. 

v tis. Kč Do 3 měs.
Od 3 měs. 

do 1 roku

Od 1 roku 

do 5 let
Nad 5 let Bez specifikace Celkem

Investice do nemovitostí 1 016 070 1 016 070

Finanční investice 15 896 15 896

Obchodní a ostatní pohledávky 2 536 8 246 1 372 20 634 0 32 788

Daňové pohledávky 840 840

Poskytnuté půjčky a zálohy 339 339

Peníze a peněžní ekvivalenty 2 365 2 365

Aktiva celkem 5 741 8 585 1 372 20 634 1 031 966 1 068 298

Obchodní a ostatní závazky 278 21 638 10 295 48 11 280

Přijaté úvěry 183 214 183 214

Odložený daňový závazek 31 324 31 324

Rezerva na soudní spor 11 597 11 597

Daňové závazky 1 230 1 230

Vlastní kapitál a Čistá aktiva připadající 

na držitele investičních akcií
829 653 829 653

Pasiva celkem 1 508 21 638 193 509 872 622 1 068 298

Gap 4 233 8 564 734 -172 875 159 344 0

Kumulace 4 233 12 797 13 532 -159 344 0 0
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13 Podmíněná aktiva a závazky 

Podfond vede aktivní i pasivní soudní spory, ale žádných z nich s potenciálním dopadem, který by 
zadával nutnost evidovat podmíněné závazky, případně podmíněná aktiva. Nejsou evidovány ani další 
skutečnosti, které by naplňovaly podmínky pro zveřejnění podmíněných závazků. 

14 Události po rozvahovém dni 

V návaznosti na válečný konflikt mezi Ukrajinou a Ruskou federací Fond identifikoval a vyhodnotil 
hlavní rizika, kterým může v této souvislosti čelit. Jelikož Fond nevlastní žádná aktiva v Rusku, Bělorusku 
či na Ukrajině a ani nemá investory z těchto destinací, není ohrožen předpoklad nepřetržitého trvání 
účetní jednotky.  

Podfond měl ke konci února 2022 deponované peněžní prostředky u Sberbank CZ, a.s., které Česká 
národní banka k 30. 4. 2022 odebrala bankovní licenci, a to ve výši 10,4 mil. Kč, a dále přijatý 
dlouhodobý bankovní úvěr se zůstatkem ve výši 183,2 mil. Kč. 19. 5. 2022 Sberbank CZ, a.s. oznámila 
vstup do likvidace a vyzvala věřitele k přihlášení jejich pohledávek. Pokud by Podfond přišel o peněžní 
prostředky deponované u této banky, neměla by tato situace vliv na předpoklad nepřetržitého trvání 
účetní jednotky, a to i s ohledem na to, že tyto peněžní prostředky tvořily ke konci února 2022 méně 
než 1 % hodnoty majetku Podfondu.  

K žádným dalším významným událostem po datu účetní závěrky, které by měly významný dopad na 
účetní závěrku Podfondu, nedošlo. 

 

 

 

 

Sestaveno dne: 30. 8. 2022 

Podpis statutárního zástupce:  
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FQI TRUST investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 
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