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Ve výroèní zprávì pou�ité zkratky základních právních pøedpisù, kterými se fond øídí pøi své èinnosti: 

VoBÚP Vyhlá�ka è. 244/2013 Sb., o bli��í úpravì nìkterých pravidel zákona o investièních 
spoleènostech a investièních fondech 

ZISIF Zákon è. 240/2013 Sb., o investièních spoleènostech a investièních fondech 

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

NOZ Zákon è. 89/2012 Sb., obèanský zákoník 

ZPKT Zákon è. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu 

ZoA Zákon è. 93/2009 Sb. o auditorech 

ZoÚ Zákon è. 563/1991 Sb., o úèetnictví 

Obecné pokyny Obecné pokyny vydané ESMA (2015/1415cs) 

Naøízení Komise Naøízení Komise (ES) è. 809/2004 

 

Tato výroèní zpráva emitenta je sestavená dle ustanovení § 118 zákona è. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, ve 

znìní pozdìj�ích pøedpisù (dále jen �ZPKT�).  

Výroèní zpráva 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 k 31. 12. 2016. 

 

 

 

Tato výroèní zpráva je nekonsolidovaná a je auditovaná. 

1) Základní údaje o fondu a úèetním období 

Název fondu:  SPILBERK!investi ní!fond!s prom"nným!základním!kapitálem, a.s. 

IÈO:   05194148 

LEI:   315700AKR2M5RKLX8220 

Sídlo:   Rohanské!náb#e�í!671/15,!Karlín,!186!00!Praha!8 

Typ fondu: Fond!kvalifikovaných!investor$!dle!§!95!odst.!1!písm.!a) ZISIF v právní!form"!

akciové!spole nosti s prom"nným!základním!kapitálem 

Místo registrace:            M"stský!soud!v Praze 

Èíslo registrace:              B,!vlo�ka!21694 

Vznik:                               26. 6. 2016 

Právní forma:                 Akciová!spole nost!s prom"nným!základním!kapitálem 

Zemì sídla:                     %eská!republika 

Telefonní èíslo:               +420 277 000 143 

Úèetní období:   1. 1. 2017 � 31. 12. 2017 

Konsolidaèní celek:  není 

Obhospodaøovatel:  AVANT!investi ní!spole nost,!a.s. 



IÈO:   27590241 

Sídlo:    Rohanské!náb#e�í!671/15,!Karlín,!186!00!Praha!8 

Místo registrace:            M"stský!soud!v Praze 

Èíslo registrace:              B 11040 

Poznámka:  Obhospoda#ovatel!je!oprávn"n!p#esáhnout!rozhodný!limit. 

Obhospoda#ovatel!vykonává!pro!fond!slu�by!administrace!ve!smyslu!§!38!

odst. 1 ZISIF. 

Fondový!kapitál!emitenta 

Vý�e fondového kapitálu: 29.808 tis Kè (k 31. 12. 2017) 

Údaje!o!cenných!papírech 

Zakladatelské!akcie:    

Poèet akcií:   100.000 ks 

Druh, forma, podoba:  zakladatelská akcie, cenný papír 

Obchodovatelnost:  zakladatelské akcie nejsou veøejnì obchodovatelné, 

    Pøevoditelnost zakladatelských akcií je omezená  

 

 

 

 

Investi ní!akcie:    

Poèet Prioritních inv. akcií: 11.091.818 ks 

Druh, forma, podoba: akcie na jméno (ve sledovaném úèetním období) / od 19. 2. 2018 

investièní akcie, zaknihovaný cenný papír 

ISIN:    CZ0008042645 

 

Obchodovatelnost:  Prioritní investièní akcie jsou plnì splacené, volnì pøevoditelné  

od 19. 2. 2018 jsou veøejnì obchodovatelné na regulovaném trhu 

Burzy cenných papírù Praha, a.s. jako instrument s oznaèením 

SPILBERK IFPZK 

 

 

Poèet výkonnostních inv. akcií:  4.835.199 ks 

Druh, forma, podoba: akcie na jméno (ve sledovaném úèetním období) / 

 

 

Obchodovatelnost: investièní akcie jsou plnì splacené, pøevoditelné pouze se souhlasem 

statutárního øeditele spoleènosti 

 

Celkový poèet inv. akcií emitenta: 15.927.017 ks 

 

2) Zpráva statutárního øeditele o podnikatelské èinnosti a stavu majetku fondu (§436 odst. 2 ZOK) 

 



V prùbìhu úèetního období fond vykonával bì�nou èinnost v souladu se svým statutem. Investièní 

strategie fondu se i nadále zamìøuje na výhodné investice do nemovitostních projektù v Brnì a to buï 

pøímým nákupem nemovitosti a nebo prostøednictvím majetkové úèasti v projektovém SPV.  

V roce 2017 spoleènost realizovala nákup dal�í nemovitosti v Brnì. Jedná se o developerský bytový 

projekt �Rumi�tì�, jeho� rekonstrukce a výstavba nových bytových jednotek probíhá v letech 2017-

2018 s pøedpokládanou kolaudací v kvìtnu 2018. Spoleènost také zalo�ila nìkolik dceøiných 

spoleèností, v rámci kterých uskuteèòuje dal�í nákupy zajímavých nemovitostí v Brnì za úèelem jejich 

rekonstrukce a následného pronájmu nebo prodeje.  

Zdrojem pøíjmù v úèetním období byly pøedev�ím pøíjmy � zálohové platby z prodaných bytových 

jednotek projektu Rumi�tì a v malé èásti úroky z poskytnutých úvìrù do dceøiných SPV.   K 31.12.2017 

mìl fond celková aktiva ve vý�i 66.624 tis. Kè. Vlastní kapitál fondu èinil ke dni 31.12.2017 èástku 29.808 

tis. Kè. Hospodáøský výsledek za úèetní období byl uzavøen ztrátou ve vý�i 3.135 tis. Kè.  

Hodnota jedné prioritní investièní akcie fondu k 31. 12. 2017 èiní 1,1807Kè. Ve vztahu ke 

konci pøedchozího úèetního období se jedná o rùst hodnoty akcií o 9,24 %. 

Hodnota jedné výkonnostní investièní akcie fondu k 31. 12. 2017 èiní 3,4355Kè. Ve vztahu ke 

konci pøedchozího úèetního období se jedná o rùst hodnoty akcií o 72,96 %. 

 

V prùbìhu dal�ího úèetního období bude fond pokraèovat ve správì souèasného portfolia a 

disponibilní výnosy budou dále reinvestovány do nových projektù, které byly v prùbìhu roku 2017 a 

na zaèátku roku 2018 poøízeny do fondu. Fond neplánuje výplatu podílu na zisku. 

V úèetním období nenastaly �ádné rizikové situace, které by výraznì ovlivnily výsledky hospodaøení a 

finanèní situaci emitenta. Jak výnosy, tak výdaje jsou z tuzemska. 

K 31.12.2017 fond nedosáhl zákonem po�adované hodnoty fondového kapitálu ve vý�i 1.250.000 EUR 

a o této skuteènosti informoval ÈNB. Fond pøedpokládá, �e k dosa�ení zákonné vý�e fondového 

kapitálu dojde nejpozdìji k 30.4.2018. 

 

Brnìnský realitní trh je po Praze druhým nejvìt�ím trhem nemovitostí. Kromì novì vznikajících a 
roz�iøujících se prùmyslových zón podporuje poptávku realit také existence více ne� desítky univerzit s 
celou øadou fakult, na nich� studuje nìkolik desítek tisíc studentù. Poptávka po nájemním bydlení a 

nákup nemovitostí jsou faktory, které v nìkolika posledních letech skokovì zvedaly prùmìrné ceny 
nemovitostí. Rùstu cen rovnì� pøispìlo nevyøe�ené téma nového územního plánu.  
Optimistický pøedpoklad jeho pøijetí je v roce 2023 a do této doby nelze poèítat s roz�íøením dal�ích 
ploch urèených k výstavbì nových bytových domù. Developeøi se tak zamìøují na realizaci historických 
a nákladnìj�ích projektù, zástavbu proluk nebo rekonstrukci èi redistribuci bytù stávajících bytových 
domù. Aktuálnì se støedem zájmu stávají døíve opomíjené a vylouèené lokality typu brownfields pro 

jejich stále je�tì ni��í cenu a stavebnì investièní potenciál.  
Od roku 2010, který je oznaèován za konec realitní krize let 2008/2009, roste trh zejména v segmentu 
malometrá�ních bytù o desítky procent roènì, tak�e není pøekvapením, �e byty v nìkterých lokalitách 
jsou dnes na dvojnásobku jejich pùvodní hodnoty z roku 2010. Malometrá�ní byty toti� i pøi relativnì 
vysoké jednotkové cenì málokdy pøesáhnou cenu dvou milionù korun èeských, na co� finanènì 
dosáhne stále relativnì vysoká skupina zájemcù. Dal�í cílovou skupinou jsou pak drobní investoøi, kteøí 
se dr�í konzervativního zpùsobu ukládání financí do nemovitostí, a investici do dvou milionù korun 
èeských pova�ují za málo rizikovou. 
 



Fond se i v roce 2018 bude zamìøovat právì na nákup a pøestavbu stávajících bytových domù, na 
soubory men�ích bytových jednotek v lokalitách s vysokým potenciálem rùstu (katastrální území 
Trnitá, Zábrdovice, Husovice apod.). Díky dobré znalosti trhu a spolupráci s realitními experty se fondu 
daøí nakupovat nemovitosti v tìchto lokalitách s jednotkovou cenou do 20 tisíc korun èeských za metr 
ètvereèní. Po rekonstrukci a zachování nále�itého standardu lze pøi prodejích dosáhnout jednotkové 
ceny a� 75 tisíc korun èeských za metr ètvereèní, co� mnohdy pøedstavuje zhodnocení investice a� o 
100 % z pùvodních nákladù. Aktuálnì jedná fond o akvizicích v presti�ních lokalitách katastrálních 
území Staré Brno a �týøice, zde je sice poøizovací cena vy��í, av�ak tomu odpovídá prodejní jednotková 
cena a� 90 tisíc korun èeských za metr ètvereèní. Pøi orientaci na malometrá�ní byty do 40 metrù 
ètvereèních to v�ak stále znamená prodejní ceny bytù kolem tøí milionù korun èeských, které jsou stále 
dosa�itelné pro vìt�inu zájemcù cílové skupiny mladých lidí vyhledávajících blízkost centra mìsta a 

jeho kulturního a spoleèenského vy�ití.  
 

V následujícím období èeká Fond dokonèení projektu z roku 2017, výstavby Residence Rumi�tì a 
pøevody bytù. V období kvìten/èerven 2018 zaène výstavba bytù Rezidence Na Ponávce (dùm Vlhká), 
a bìhem èervence a srpna by mohla zaèít výstavba bytù na Køenové. Od kvìtna bude spu�tìn prodej 
bytù v projektu na Pekaøské, který byl poøízen v lednu 2018 a ve II. a III. Q 2018 se bude realizovat 

rekonstrukce poslední akvizice fondu z bøezna 2018 a to domu Erbenova. 
 

3) Údaje o skuteènostech, které nastaly a� po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnìní úèelu 

výroèní zprávy (§ 21 odst. 2 písm. a) ZoÚ) 

Spoleènost po�ádala dne 15.1.2018 o pøijetí zaknihovaných prioritních investièních akcií na regulovaný 

trh  Burzy cenných papírù Praha a Burza cenných papírù Praha rozhodla o pøijetí investièních akcií 

k obchodování na Regulovaném trhu burzy k 19.2.2018.  

Na zaèátku mìsíce února 2018 byl zrealizován nákup bytového domu v k.ú. Staré Brno, kdy v rámci 

strategie byla nemovitost poøízena za ni��í ne� tr�ní cenu a po vymezení jednotlivých bytových 

jednotek dojde k jejich prodeji za tr�ní ceny.  

4) Informace o pøedpokládaném vývoji fondu (§ 21 odst. 2 písm. b) ZoÚ) 

V prùbìhu roku 2018 bude fond pokraèovat v naplòování investièní strategie vymezené ve statutu 

fondu formou investování do nákupu nemovitostí a majetkových úèastí ve spoleènostech 

nemovitostního charakteru. 

5) Údaje o èinnosti obhospodaøovatele ve vztahu k majetku fondu v úèetním období (§234 odst. 1 

písm. b) ZISIF) 

Obhospodaøovatel vykonával v prùbìhu úèetního období ve vztahu k fondu standardní èinnost dle 

statutu fondu. Z hlediska investic do�lo v prùbìhu úèetního období k uzavøení kupní smlouvy na 

poøízení developerského projektu RUMI��Ì, v obci Brno, k.ú. Trnitá. Tato investice byla financována 

z fondového kapitálu spoleènosti. 

 

6) Údaje o podstatných zmìnách statutu fondu, ke kterým do�lo v prùbìhu úèetního období (§234 

odst. 2 písm. a) ZISIF) 

Valná hromada spoleènosti rozhodla dne 16.2.2017 o pøijetí nových stanov a k 1.3.2017 byl vydán nový 

statut fondu umo�òující vydávání zaknihovaných investièních akcií za úèelem pøijetí tìchto akcií 

k obchodování na regulovaném trhu. 



Valná hromada spoleènosti rozhodla dne 13.12.2017 o pøijetí nových stanov a k tému� dni  byl vydán i 

nový statut fondu upravující zejména zmìnu názvu investièních akcií na prioritní a výkonnostní a dále  

zru�ení investièních limitù pro jednotlivé investice fondu. 

    Tyto aktualizace byly provedeny za úèelem pøizpùsobení novým potøebám fondu. Zmìny v�ak 

nemìly dopad na práva a povinnosti akcionáøù fondu, ani nedo�lo k podstatné zmìnì investièní 

strategie fondu. 

7) Údaje o odmìòování (§234 odst. 2 písm. b) a c) ZISIF) 

a) Údaje o mzdách, úplatách a obdobných pøíjmech vyplácené obhospodaøovatelem fondu celkem 

Pevná!slo�ka!odm"n:    445 tis. Kè 

Pohyblivá!slo�ka!odm"n:  0 Kè 

Po et!p#íjemc$:   44 

Odm"ny!za!zhodnocení!kapitálu:  0  Kè 

b) Údaje o mzdách, úplatách a obdobných pøíjmech vyplácených obhospodaøovatelem fondu osobám 

s podstatným vlivem na rizikový profil fondu celkem. 

Odm"ny!vedoucích!osob:   40 tis. Kè 

Po et!p#íjemc$:    4 

Odm"ny!ostatních!zam"stnanc$:  405 tis. Kè 

Po et!p#íjemc$:    40 

8) Údaje o kontrolovaných osobách dle § 34 odst. 2 ZISIF (§234 odst. 2 písm. d) ZISIF) 

Emitent v uvedeném úèetním nenabyl �ádné vlastní akcie. 

 

9) Identifikaèní údaje ka�dé osoby provádìjící správu majetku (portfolio mana�era) fondu 

v úèetním období a informace o dobì, po kterou tuto èinnost vykonával, vèetnì struèného 

popisu jeho zku�eností a znalostí (Pøíloha è. 2 písm. a) VoBÚP) 

Jméno!a!p#íjmení:     Mgr. Ing. Zdenìk Hauzer 

Dal�í!identifika ní!údaje:   Datum narození 25.6.1971, RÈ: 710625/2571, bytem 

Chrudimská 2526/2a, Praha 3, 130 00 

Výkon! innosti!portfolio!mana�era!pro!fond:  1.1.2017 � 30.11.2017 

Znalosti!a!zku�enosti!portfolio!mana�era 

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. 6 let zku�eností se správou 

fondù kvalifikovaných investorù se zamìøením na nemovitosti, pohledávky a majetkové úèasti. 

 

Jméno!a!p#íjmení:     Ing. Martin Krajíèek 

Dal�í!identifika ní!údaje:   Datum narození 14.4.1970, RÈ: 700414/0770, bytem 

Pod vodárenskou vì�í 2336/26, 18200 Praha 8 

Výkon! innosti!portfolio!mana�era!pro!fond:  období od 1. 12. 2017 do 31. 12. 2017 



Znalosti!a!zku�enosti!portfolio!mana�era 

In�enýrský titul na Vysoké �kole ekonomické v Praze � obor Podniková ekonomika a Bankovnictví. 20 

let zku�eností v korporátním bankovnictví se zamìøením na financování støednì velkých spoleèností 

výrobního a obchodního charakteru, nemovitostní a speciální  projekty, financování provozního 

kapitálu a investièních zámìrù. Od roku 2017 zku�enosti se správou fondù kvalifikovaných investorù. 
 

10) Identifikaèní údaje depozitáøe fondu a informace o dobì, po kterou tuto èinnost vykonával 

(Pøíloha è. 2 písm. b) VoBÚP) 

Název:!      %eskoslovenská!obchodní!banka, a.s. 

I%O:      000 01 350 

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

Výkon! innosti!depozitá#e pro fond:   celé úèetní období 

11) Identifikaèní údaje osoby povìøené depozitáøem fondu úschovou a opatrováním více ne� 1% 

hodnoty majetku fondu (Pøíloha è. 2 písm. c) VoBÚP) 

V úèetním období nebyla taková osoba depozitáøem povìøena. 

12) Identifikaèní údaje hlavního podpùrce (Pøíloha è. 2 písm. d) VoBÚP) 

V úèetním období nevyu�íval fond slu�eb hlavního podpùrce. 

13) Identifikace majetku fondu, jeho� hodnota pøesahuje 1% hodnoty majetku fondu (Pøíloha è. 2 

písm. e) VoBÚP) 

Tato informace je obsahem pøílohy è. 4 této výroèní zprávy. 

14) Vývoj hodnoty akcie fondu v grafické podobì (Pøíloha è. 2 písm. f) VoBÚP) 

 

Hodnota prioritních investièních akcií k 31.12.2017 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnota výkonnostních investièních akcií k 31.12.2017 

 1,0400 Kè

 1,0600 Kè

 1,0800 Kè

 1,1000 Kè

 1,1200 Kè

 1,1400 Kè

 1,1600 Kè

 1,1800 Kè

 1,2000 Kè

SPILBERK SICAV - Vývoj hodnoty prioritní investièní akcie A 
v roce 2017 



 

 

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

15) (Pøíloha è. 2 písm. g) VoBÚP 

Fond neeviduje �ádné soudní nebo rozhodèí spory. 

16) (Pøíloha è. 2 písm. h) VoBÚP 

V úèetním období fond nevyplatil �ádné podíly na zisku na investièní akcii. 

17) (Pøíloha è. 2 písm. i) VoBÚP 

 

Odm"na!obhospoda#ovateli:  710 tis. CZK 

Úplata!depozitá#i:   276 tis. CZK 

Úplata!hlavnímu!podp$rci:       0 tis. CZK 

Odm"na!auditora:      60 tis. CZK 

Údaje!o!dal�ích!nákladech! i!daních: Právní a notáøské slu�by 55 tis. CZK  

     Poradenství a konzultace 24 tis. CZK  

     Ostatní správní náklady             983 tis. CZK 

 1,3000 Kè

 1,5000 Kè

 1,7000 Kè

 1,9000 Kè

 2,1000 Kè

 2,3000 Kè

 2,5000 Kè

 2,7000 Kè

 2,9000 Kè

 3,1000 Kè

 3,3000 Kè

 3,5000 Kè

SPILBERK SICAV - Vývoj hodnoty

investièní výkonnostní akcie v roce 2017 



18) Identifikaèní údaje èlenù správních, øídících a dozorèích orgánù a vrcholového vedení fondu 

v úèetním období, informace o pracovních èi jiných smlouvách tìchto osob uzavøených 

s fondem nebo jeho dceøinými spoleènostmi, informace o jejich mana�erských odborných 

znalostech a zku�enostech, informace o spoleènostech, ve kterých byly tyto osoby 

v pøede�lých pìti letech èleny správních, øídících nebo dozorèích orgánù nebo jejich 

spoleèníkem, prohlá�ení tìchto osob k mo�ným støetùm zájmù, pøípadnì informace o 

odsouzeních za podvodné trestné èiny za pøede�lých pìt let, údaje o ve�kerých konkurzních 

øízeních, správách a likvidacích, se kterými byly tyto osoby v pøede�lých pìti letech spojeny a 

dále údaje o jakémkoliv úøedním veøejném obvinìní nebo sankcích proti takové osobì ze 

strany statutárních nebo regulatorních orgánù 

a) Povìøení zmocnìnci ve fondu v prùbìhu úèetního období 

Jméno!a!p#íjmení:     Mgr. Ing. Zdenìk Hauzer 

Dal�í!identifika ní!údaje:   Datum narození 25.6.1971, RÈ: 710625/2571, bytem 

Chrudimská 2526/2a, Praha 3, 130 00 

Výkon! innosti!portfolio!mana�era!pro!fond:  po celé úèetní období  

Znalosti!a!zku�enosti!portfolio!mana�era 

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. 6 let zku�eností se správou 

fondù kvalifikovaných investorù se zamìøením na nemovitosti, pohledávky a majetkové úèasti. 

 

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

Jméno!a!p#íjmení:     Mgr. Ing. Robert Robek 

Dal�í!identifika ní!údaje:   Datum narození 7.9. 1970, RÈ: 700414/0770, bytem 

Útulná 506/17, Male�ice, 108 00 Praha 10 

Výkon! innosti!portfolio!mana�era!pro!fond:  pro celé úèetní období  

 

 

Znalosti!a!zku�enosti!portfolio!mana�era 

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. Od 

roku 2013 zku�enosti se správou fondù kvalifikovaných investorù se zamìøením na cenné papíry, 

nemovitosti, pohledávky a majetkové úèast. 

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

b) Èlenové správní rady èi dozorèí rady fondu v prùbìhu úèetního období 

Jméno a pøíjmení:    Martin Pìnèík    

Dal�í identifikaèní údaje: Datum narození 18. 4. 1979, bytem Teyschlova 1124/29, 

63500, Brno 

 

Období výkonu funkce:   po celé období 

 



Znalosti!a!zku�enosti 

In�enýrský titul na Vysokém uèení technickém v Brnì, obor procesní in�enýrství. Od roku 2006 

spolupráce v rámci rodinné stavební firmy v oblasti administrativy, rozpoètù, controllingu a 
akvizièních èinností.  Od roku 2011 øízení vlastní spoleènosti z oboru stavebnictví. Od roku 2008 
realizace vlastních nemovitostních projektù.  

 

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

 

Jméno a pøíjmení:    Robert Sedláèek 

Dal�í identifikaèní údaje: Datum narození 18. 7. 1978, bytem Merhautova 930/11, 
61300, Brno 

 

Období výkonu funkce:   po celé období 

Znalosti!a!zku�enosti 

Magisterský titul na Právnické fakultì Masarykovy univerzity v Brnì. Od roku 2005 advokát a partner 

AK Heyduk a Sedláèek, právní zamìøení na obèanské právo, zejména pak nemovitostní a katastrální. 

Od roku 2002 spolupráce v oblasti právních a realitních slu�eb s klienty, vèetnì investièních fondù, pøi 

realizaci nákupù, prodejù, rekonstrukcí a developmentu nemovitostních projektù. Od roku 2007 

realizace vlastních nemovitostních projektù.   

 

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

19) Informace dle § 118 odst. 4 a 5 ZPKT a Naøízení 

Pøedmìtem podnikatelské èinnosti fondu je a nadále bude kolektivní investování penì�ních prostøedkù 

vlo�ených kvalifikovanými investory. V prùbìhu úèetního období fond vykonával bì�nou èinnost 

v souladu se svým statutem.  

Spoleènost 100 % vlastní následující projektové spoleènosti, které se zabývají èinnostmi 

developerského charakteru na rezidenèním nemovitostním trhu. Tyto spoleènosti jsou èásteènì 

financovány ze zdrojù fondu a èásteènì cizími bankovními zdroji. 

Obchodní firma: SPILBERK!SPV!Peka#ská!s.r.o.! 
 
Sídlo:    Jaselská 206/27, Veveøí, 602 00 Brno 

IÈO:   06521681 

Zpùsob ovládaní: 100 % pøímý podíl ovládané osoby 

 

Obchodní firma: SPILBERK!SPV!Polní!s.r.o.  
 
Sídlo:    Jaselská 206/27, Veveøí, 602 00 Brno 



IÈO:   06521631 

 

Zpùsob ovládaní: 100 % pøímý podíl ovládané osoby 

 

Obchodní firma: SPILBERK SPV alfa s.r.o.  

 
Sídlo:    Jaselská 206/27, Veveøí, 602 00 Brno 

IÈO:   01889818 

Zpùsob ovládaní: 100 % pøímý podíl ovládané osoby 

 

Obchodní firma: SPILBERK SPV beta s.r.o.  

 
Sídlo:    Jaselská 206/27, Veveøí, 602 00 Brno 

IÈO:   01890409 

Zpùsob ovládaní: 100 % pøímý podíl ovládané osoby 

 

Obchodní firma: SPILBERK SPV gama s.r.o.  

 
Sídlo:    Jaselská 206/27, Veveøí, 602 00 Brno 

IÈO:   05806879 

Zpùsob ovládaní: 100 % pøímý podíl ovládané osoby 

 

Spoleènost ve sledovaném úèetním období vlastnila nemovitosti, které byly poøízeny za úèelem 

realizace developerských aktivit: 

Rezidenèní objekt è.p. 887, Brno, k.ú. Husovice 

Rezidenèní objekt è.p. 830, Brno, k.ú. Husovice 

Rezidenèní objekt è.p. 334/1, Brno, k.ú. Trnitá 

 

Provozní a finanèní pøehled: 

Fond po dané úèetní období hospodaøil s prostøedky, které byly reprezentovány investicemi 

akcionáøù do investièních akcií prioritních a výkonnostních a také cizími zdroji ve formì nebankovní 

pùjèky od spoleènosti  Allrisk reality & finance, s.r.o. ve vý�i CZK 11 mil.. Prostøedky z této pùjèky byly 

z velké èásti pou�ity na financování jednotlivých projektù v nìkterých dceøiných spoleènostech a do 

fondu z nich plynuly pravidelné úrokové pøíjmy v celkovém souhrnu témìø 900 tis. Kè. Dal�ími pøíjmy 

fondu byly výnosy z pronájmu bytù ve fondem vlastnìných nemovitostech.  



Výdaje fondu mìly charakter pøedev�ím provozních výdajù jako napø. platby za obhospodaøování a 

administraci ve vý�i cca 700 tis. Kè za celý rok, platby depozitáøi na úrovni témìø 300 tis. Kè a ostatní 

provozní náklady, vèetnì úrokových nákladù za poskytnutou pùjèku.  

Fond ukonèil úèetní období ve ztrátì, která byla zpùsobena do znaèné míry vy��ími provozními 

náklady, které nebyly v prùbìhu úèetního období dostateènì vyvá�eny pøíjmy provozními. Projekt 

�Rumi�tì�, jeho� realizace probíhá pøedev�ím v roce 2017 bude dokonèen teprve v polovinì roku 

2018 a v tu dobu pøinese oèekávaný pozitivní vliv na zisk fondu.  

V prùbìhu úèetního období se nevyskytly �ádné faktory, rizika èi nejistoty, které by mìly vliv na 

výsledky hospodaøení fondu. 

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 emitenta, a to ani nepøímo. 

Významná hmotná dlouhodobá aktiva fondu jsou uvedena v pøíloze è. 4 této výroèní zprávy. Fond 

neeviduje �ádná vìcná bøemena na nemovitostech spadajících do hmotných dlouhodobých aktiv 

fondu, která mohou ovlivnit vyu�ití hmotných dlouhodobých aktiv ze strany fondu. Fond neeviduje 

�ádné problémy v oblasti �ivotního prostøedí, které mohou ovlivnit vyu�ití hmotných dlouhodobých 

aktiv ze strany fondu. 

Èíselné údaje a informace o vý�i v�ech penì�itých pøíjmù, které za úèetní období od fondu pøijaly osoby 

s øídící pravomocí, jsou uvedeny v èlánku 7, resp. èlánku 17 této výroèní zprávy. Øídící osoby za úèetní 

období nepøijaly �ádné penì�ité pøíjmy od osob ovládaných fondem. Øídící osoby za úèetní období 

nepøijaly �ádné nepenì�ité pøíjmy od fondu ani od osob ovládaných fondem. 

Ve vlastnictví osob s øídící pravomocí fondu nejsou �ádné akcie nebo obdobné cenné papíry 

pøedstavující podíl na fondu. 

Osobou s øídící pravomocí fondu je spoleènost AVANT investièní spoleènost, a.s., která zastává funkci 

statutárního øeditele, ve které je zastoupena povìøenými zmocnìnci Mgr. Robertem Robkem a Mgr. 

Zdeòkem Hauzerem. Osoba s øídící pravomocí fondu je odmìòována na základì smlouvy o výkonu 

funkce individuálního statutárního orgánu formou fixní mìsíèní odmìny. 

Informace o odmìnách úètovaných auditorem za povinný audit roèní úèetní závìrky jsou uvedeny 

v èlánku 17 této výroèní zprávy. Výkon interního auditu fondu vykonává spoleènost AVANT investièní 

spoleènost, a.s. v rámci èinnosti administrace, pøièem� odmìna za výkon interního auditu je zahrnuta 

do fixní mìsíèní odmìny, kterou fond vyplácí spoleènosti AVANT investièní spoleènost, a.s. na základì 

smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu. 

Úèetnictví fondu je vedeno v souladu se ZoÚ. Jednotné úèetní politiky a postupy uplatòované ve fondu 

jsou stanoveny pøi plném respektování obecnì platných úèetních pøedpisù a platných úèetních 

standardù v rámci interních smìrnic investièní spoleènosti, která je administrátorem fondu. Tyto 

standardy jsou dále doplnìny soustavou ni��ích metodických materiálù, zamìøujících se podrobnìji na 

konkrétní èásti a oblasti úèetní problematiky. Fond úètuje o ve�kerých úèetních pøípadech pouze na 

základì schválených podkladù. Rozsah podpisových oprávnìní jednotlivých schvalovatelù je stanoven 

v organizaèním øádu administrátora fondu a vychází té� z jeho aktuálnì platného slo�ení statutárního 

orgánu. Úèetnictví je v rámci organizaèního øádu administrátora fondu oddìleno od správy majetku 

fondu a dceøiných spoleèností fondu vèetnì správy bankovního spojení a od provádìní úhrad plateb 

z bì�ných a z dal�ích úètù fondu v souladu s vý�e uvedenými interními smìrnicemi a organizaèním 



øádem. Tímto je eliminováno riziko nakládání s majetkem fondu jedinou osobou bez vlivu výkonných 

osob a schvalovatelù transakcí. Osoby oprávnìné uzavøít obchod na úèet fondu jsou oddìleny od osob 

oprávnìných potvrdit realizaci obchodu na úèet fondu 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 zamìstnanci oddìlení úèetnictví. V�echna pøihlá�ení do 

úèetního systému jsou evidována a lze je zpìtnì rekonstruovat. Výkon vnitøní kontroly je zaji��ován 

interním auditorem administrátora fondu a zamìstnancem administrátora fondu povìøeným výkonem 

compliance jejich� èinnosti, povinnosti a pravomoci jsou popsány v organizaèním øádu administrátora 

fondu a v jeho platných a aktualizovaných interních smìrnicích. Oddìlení vnitøní kontroly pravidelnì 

kontroluje a vyhodnocuje dodr�ování obecnì 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 fondu, 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 fondu je pravidelnì podrobováno kontrole té� v rámci èinností interního auditu, který 

zji��uje soulad u�ívaných postupù s platnou legislativou a pøíslu�nými øídícími dokumenty 

administrátora fondu. 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. 

Organizaèní struktura 

Statutárním orgánem fondu je statutární øeditel, kterým je investièní spoleènost, která je oprávnìna 

obhospodaøovat fond jako investièní fond v souladu se ZISIF. K jednání za fond povìøuje tato investièní 

spoleènost povìøené zmocnìnce, tj. zástupce právnické osoby dle ust. § 46 odst. 3 ZOK. 

Statutárního øeditele volí a odvolává valná hromada fondu. �ádná jiná zvlá�tní pravidla urèující volbu 

nebo odvolání èlenù statutárního orgánu nejsou stanovena. 

Dozorèím orgánem fondu je správní rada, která se skládá ze dvou èlenù volených a odvolávaných 

valnou hromadou. Správní rada je usná�eníschopná, je-li pøítomna vìt�ina jejích èlenù. Pro pøijetí 

usnesení správní rady je tøeba prostá vìt�ina hlasù v�ech èlenù správní rady. 

Fond má zøízen výbor pro audit, který se skládá ze 3 èlenù, kteøí disponují patøiènými znalostmi v oblasti 

investic Fondu. 

 

%lenové!výboru!pro!audit: 
 

Jméno!a!p#íjmení:    RNDr.!Du�an!Brabec 

  

Dal�í!identifika ní!údaje:  Datum narození 9.7.1952, bytem Lounských 770/16, 140 00, 
Praha 4 



 

Jméno!a!p#íjmení:    Ing.!Václav!Urban 

  

Dal�í!identifika ní!údaje:  Datum narození 4. 11. 1979, bytem K Èervenému vrchu 
735/31, 160 00, Praha 6 

 

Jméno!a!p#íjmení:    Mgr.!Robert!Sedlá ek 

  

Dal�í!identifika ní!údaje: Datum narození 18. 7. 1978, bytem Merhautova 930/11, 
61300, Brno 

 

 

Výbor pro audit zejména: 

a) sleduje postup sestavování úèetní závìrky a konsolidované úèetní závìrky, 
b) hodnotí úèinnost vnitøní kontroly spoleènosti, vnitøního auditu a pøípadnì systému øízení 

rizik, 

c) sleduje proces povinného auditu úèetní závìrky a konsolidované úèetní závìrky, 
d) posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské spoleènosti a zejména poskytování 

doplòkových slu�eb auditované osobì, 
e) doporuèuje auditora. 

 

Fond zøizuje investièní výbor, který se skládá ze tøí èlenù a plní funkci poradního orgánu fondu. Èleny 

investièního výboru jmenuje a odvolává obhospodaøující investièní spoleènost jako statutární øeditel 

fondu, a to dva èleny na návrh vìt�iny akcionáøù fondu a jednoho èlena na návrh pøedsedy 

pøedstavenstva této investièní spoleènosti.  

 

%lenové!investi ního!výboru: 

Jméno!a!p#íjmení:    Mgr.!Ing.!Zden"k!Hauzer 

Dal�í!identifika ní!údaje:                          Datum narození 25. 6. 1971, RÈ: 710625/2571, bytem 

Chrudimská 2526/2a, Praha 3, 130 00 

Jméno!a!p#íjmení:!   Martin!P"n ík    

Dal�í!identifika ní!údaje: Datum narození 18. 4. 1979, bytem Teyschlova 1124/29, 
63500, Brno 

 

Jméno!a!p#íjmení:!   Robert!Sedlá ek 

Dal�í!identifika ní!údaje: Datum narození 18. 7. 1978, bytem Merhautova 930/11, 

61300, Brno 

Investièní výbor ke ka�dé jednotlivé investici vydává písemné stanovisko. Investièní výbor rozhoduje o 

svém stanovisku prostou vìt�inou hlasù v�ech èlenù, hlasování per rollam je mo�né, a to i ve formì 

emailové zprávy. Stanovisko je buï (i) ano, podporujeme navrhovanou investici nebo (ii) ano, 

podporujeme navrhovanou investici za následujících podmínek nebo (iii) ne, nepodporujeme 

navrhovanou investici.  



 

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

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 30 % 

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, 

zmìnì druhu nebo formy akcií, zmìnì práv spojených s urèitým druhem akcií, volbì a odvolání èlenù 

správní rady, zmìnì statutu fondu ve vìci investièních cílù fondu. 

Fond je øízen a spravován investièní spoleèností, která je povinna se pøi obhospodaøování a administraci 

fondu øídit zákonem a aktualizovaným souborem vnitøních norem schválených Èeskou národní bankou. 

Mimo vý�e uvedené neexistují �ádné kodexy øízení a správy fondu, které by byly pro fond závazné, 

nebo které by dobrovolnì dodr�oval. 

Informace o struktuøe vlastního kapitálu fondu jsou uvedeny v pøíloze è. 2 této výroèní zprávy. 

Fond vydává tøi druhy kusových akcií � zakladatelské a investièní výkonnostní a prioritní, které 

pøedstavují podíl na fondu a se kterými jsou spojena práva a povinnosti popsaná ve stanovách fondu 

ve smyslu ZOK a ZISIF. Zakladatelské akcie a investièní akcie výkonnostní nejsou pøijaty k obchodování 

na evropském regulovaném trhu ani na veøejném trhu. Investièní akcie prioritní jsou pøijaty na Pra�ské 

burze cenných papírù. 

Zakladatelské akcie a investièní akcie výkonnostní mají podobu listinných cenných papírù a jsou vydány 

ve formì na jméno. Investièní akcie prioritní mají podobu zaknihovaných akcií a jsou vydány ve formì 

na jméno. 

Základní kapitál fondu byl na konci úèetního období rozdìlen na 100 tis. kusù zakladatelských akcií a 

4.835.199 kusù výkonnostních investièních akcií a 11.091.818 kusù prioritních investièních akcií (ISIN 

CZ0008042645). 

Ke konci úèetního období fond neevidoval �ádné emitované ani upsané akcie fondu, které by nebyly 

plnì splaceny. 

Akcie fondu mohou smluvnì nabývat osoby uvedené v ustanovení § 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 fondu zøízený pro tento úèel depozitáøem fondu. Za penì�ní èástku do�lou na úèet fondu je 

upisovateli upsán nejbli��í ni��í celý poèet investièních akcií fondu vypoètený jako celoèíselná èást 

podílu do�lé èástky a hodnoty investièní akcie fondu platné k rozhodnému dni. 

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. 

Investièní akcie spoleènosti v podobì cenného papíru je pøevoditelná rubopisem a smlouvou. Investièní 
akcie spoleènosti v podobì zaknihovaného cenného papíru je pøevoditelná smlouvou a zápisem do 
pøíslu�né evidence. Investièní akcie mù�e nabýt výhradnì kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 ZISIF. 

K pøevodu výkonnostních investièních akcií je nezbytný pøedchozí souhlas statutárního øeditele 
spoleènosti. Prioritní investièní akcie, které mohou být pøijaty k obchodování na evropském 
regulovaném trhu, jsou pøevoditelné bez omezení. Smluvnì nabýt investièní akcie lze v�ak pouze za 
podmínek ZISIF. 

Hlasovací práva na valné hromadì fondu jsou spojena, nevy�aduje-li zákon hlasování na valné hromadì 

podle druhu akcií, pouze se zakladatelskými akciemi. Významnými pøímými podíly na hlasovacích 

právech fondu, tak disponují pouze vlastníci zakladatelských akcií fondu, pokud zákon nestanoví nìco 

jiného. 

Se v�emi investièními akciemi prioritními, 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 fondu 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. 

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 fondu 

nebo hlasovacích práv. 

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 øeditel 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. 

Statutární øeditel nemá zvlá�tní pùsobnost dle ZOK. Správní rada nemá zvlá�tní pùsobnost dle ZOK 

kromì oprávnìní volit a odvolávat statutárního øeditele s výjimkou volby prvního statutárního øeditele. 

V prùbìhu úèetního období nebyly uzavøeny �ádné významné smlouvy, ve kterých by byl fond 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. 

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. 

Významnými smlouvami uzavøenými fondem v prùbìhu úèetního období, mimo smluv uzavøených 

v rámci bì�ného podnikání fondu, jsou uvedeny ve zprávì o vztazích. 

Fondem nejsou nastaveny �ádné programy, na jejich� základì je zamìstnancùm a èlenùm statutárního 

orgánu fondu umo�nìno nabývat úèastnické cenné papíry èi jiná práva k nim za zvýhodnìných 

podmínek. 

Ke konci úèetního období nemìl fond �ádné zamìstnance. 



Valná hromada fondu mù�e rozhodnout o tom, �e akcionáøùm bude vyplacen podíl na zisku. Podílem 

na zisku akcionáøù spoleènosti je dividenda urèená pomìrem akcionáøova podílu k základnímu kapitálu 

fondu 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 fondu, 

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. Spoleènost nesmí 

vyplatit zisk nebo prostøedky z jiných vlastních zdrojù, ani na nì vyplácet zálohy, pokud by si tím pøivodil 

úpadek. V úèetním období fond nevyplatil akcionáøùm �ádné dividendy. 

Fond neeviduje �ádné soudní nebo rozhodèí spory. 

Ke konci úèetního období nedr�el fond, jeho dceøiná spoleènost ani nikdo jiný jménem fondu akcie, 

které by pøedstavovaly podíl na základním kapitálu fondu. 

20) Ostatní informace vy�adované právními pøedpisy (§ 21 odst. 2 písm. c) a� e) ZoÚ) 

Fond není aktivní v oblasti výzkumu a vývoje. 

Fond nenabyl vlastní akcie nebo podíly. 

Fond nevyvíjí èinnost v oblasti ochrany �ivotního prostøedí. 

Fond není aktivní v oblasti pracovnìprávních vztahù viz. èlánek 19 této výroèní zprávy. 

Fond nemá organizaèní slo�ku podniku v zahranièí. 

21) Prohlá�ení oprávnìných osob fondu 

Podle na�eho nejlep�ího vìdomí prohla�ujeme, �e tato výroèní zpráva podává vìrný a poctivý obraz o 

finanèní situaci, podnikatelské èinnosti a výsledcích hospodaøení fondu za uplynulé úèetní období a o 

vyhlídkách budoucího vývoje finanèní situace, podnikatelské èinnosti a výsledkù hospodaøení.  

 

Zpracoval: Mgr.!Ing.!Zden"k!Hauzer 
Funkce:  pov"#ený!zmocn"nec!statutárního!#editele!spole nosti! 

AVANT!investi ní!spole nost,!a.s. 
Dne:  26. 4. 2018 

 

 

    
Podpis:  ���������������� 

  



P#ílohy: 

Pøíloha è. 1 � Zpráva auditora 

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

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

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

Pøíloha è. 5 � Èestná prohlá�ení souèasných èlenù správních, øídících, dozorèích orgánù fondu a èlenù jeho vrcholového vedení 
+ informace o spoleènostech, ve kterých byly tyto osoby èleny správních, øídících a dozorèích orgánù nebo jejich spoleèníky 
v pøede�lých pìti letech + stejné informace o bývalých èlenech správních, øídících, dozorèích orgánù fondu èi vrcholového 
vedení fondu, kteøí byli èleny orgánù fondu alespoò po urèitou èást úèetního období. 

  



Pøíloha è. 1 � Zpráva auditora 

 

ATLAS AUDIT s.r.o. 

K Bílému vrchu 1717, 250 88  Èelákovice 

 

 

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA 

        za období od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017 

 
 

 

Akcionáøùm spoleènosti SPILBERK investi!ní fond s prom"nným základním 
kapitálem, a.s.  

Sídlo: Rohanské náb#e�í 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8   

I$O: 051 94 148 

 

Zpráva o auditu ú!etní záv"rky  

Výrok auditora 

Provedli jsme audit pøilo�ené úèetní závìrky spoleènosti SPILBERK investi!ní fond 
s prom"nným základním kapitálem, a.s. (dále jen �Spoleènost�) sestavené na základì 
èeských úèetních pøedpisù, která se skládá z rozvahy k 31. 12. 2017, výkazu ziskù a ztráty, 
pøehledu o zmìnách vlastního kapitálu za rok konèící 31. 12. 2017 a z pøílohy úèetní závìrky, 
která obsahuje popis pou�itých podstatných úèetních metod a dal�í vysvìtlující informace. 
Údaje o Spoleènosti jsou uvedeny v bodì 1. Východiska pro pøípravu úèetní závìrky pøílohy 
této úèetní závìrky. 

Podle na�eho názoru ú!etní záv"rka podává v"rný a poctivý obraz aktiv a pasiv 
spole!nosti SPILBERK investi!ní fond s prom"nným základním kapitálem, a.s. 
k 31. 12. 2017 a náklad% a výnos% a výsledku jejího hospoda#ení za rok 

kon!ící 31. 12. 2017 v souladu s !eskými ú!etními p#edpisy. 

Základ pro výrok 

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a standardy Komory auditorù Èeské 
republiky (dále jen �KA ÈR�) pro audit, kterými jsou mezinárodní standardy pro audit (ISA) 

pøípadnì doplnìné a upravené souvisejícími aplikaèními dolo�kami. Na�e odpovìdnost 
stanovená tìmito standardy je podrobnìji popsána v oddílu Odpovìdnost auditora za audit 
úèetní závìrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem pøijatým KA ÈR 
jsme na Spoleènosti nezávislí a splnili jsme i dal�í etické povinnosti vyplývající z tìchto 
po�adavkù. Domníváme se, �e dùkazní informace, které jsme získali, poskytují dostateèný 
a vhodný základ pro vyjádøení výroku. 

 



Hlavní zále�itosti auditu 

Hlavní zále�itosti auditu jsou zále�itosti, které byly podle na�eho odborného úsudku pøi auditu 

úèetní závìrky za bì�né období nejvýznamnìj�í. Tìmito zále�itostmi jsme se zabývali 
v kontextu auditu úèetní závìrky jako celku a v souvislosti s utváøením na�eho názoru na tuto 
závìrku.  

Samostatný výrok k tìmto zále�itostem nevyjadøujeme.  

· Dlouhodobý hmotný majetek 

Na�e auditorské postupy, které jsme provedli v reakci na riziko významné (materiální) 
nesprávnosti zaúètovaného zvý�ení hodnoty dlouhodobého majetku, zahrnovaly: 

- detailní analýzu navý�ení hodnoty dlouhodobého majetku na základì posouzení 
pøíslu�ných úèetních a dal�ích vybraných dokladù. 

· Ocen"ní majetku na reálnou hodnotu k datu sestavení ú!etní záv"rky 

K jedné z nejvýznamnìj�ích závìrkových operací patøí povinnost provést pøecenìní 
hodnoty nemovitého majetku a pozemkù na reálnou tr�ní hodnotu. 

Jiné skute!nosti  

Úèetní závìrku Spoleènosti k 31. 12. 2016 ovìøoval jiný auditor APOGEO Audit, s.r.o., 
Rohanské nábøe�í 671/15, 186 00 Praha 8, oprávnìní è. 451, odpovìdný auditor Ing. Jaromír 
Chaloupka, è. oprávnìní 2239, který ve své zprávì ze dne 26. 04. 2017 vydal k této závìrce 
výrok bez výhrad. 

Ostatní informace uvedené ve výro!ní zpráv"  

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené 
ve výroèní zprávì mimo úèetní závìrku a na�i zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá 
statutární øeditel, kterého zastupují zástupci. 

Ná� výrok k úèetní závìrce se k ostatním informacím nevztahuje ani k nim nevydáváme �ádný 
zvlá�tní výrok.  

Pøesto je v�ak souèástí na�ich povinností souvisejících s auditem úèetní závìrky seznámit 
se s ostatními informacemi a posoudit, zda nejsou ve významném (materiálním) nesouladu 
s úèetní závìrkou èi na�imi znalostmi o úèetní jednotce získanými bìhem auditu úèetní závìrky, 
nebo zda se jinak tyto informace nejeví jako významnì (materiálnì) nesprávné.  

Také posuzujeme, zda ostatní informace nebyly ve v�ech významných (materiálních) ohledech 
vypracovány v souladu s pøíslu�nými právními pøedpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda 
ostatní informace splòují po�adavky právních pøedpisù na formální nále�itosti a postup 
vypracování ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj. zda pøípadné 
nedodr�ení uvedených po�adavkù by bylo zpùsobilé ovlivnit úsudek èinìný na základì 
ostatních informací. 

 



Na základì provedených postupù, do míry, je� doká�eme posoudit, uvádíme, �e  
· ostatní informace, které popisují skuteènosti, je� jsou té� pøedmìtem zobrazení v úèetní 

závìrce, jsou ve v�ech významných (materiálních) ohledech v souladu s úèetní 
závìrkou a 

· ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními pøedpisy. 

Pokud na základì provedených prací zjistíme, �e ostatní informace jsou významnì (materiálnì) 
nesprávné, jsme povinni zji�tìné skuteènosti uvést v na�í zprávì. V rámci uvedených postup% 
jsme v získaných ostatních informacích nic takového nezjistili.  

Odpov"dnost statutárního #editele, kterého zastupují zástupci a výboru pro audit 

Spole!nosti za ú!etní záv"rku  

Statutární øeditel Spoleènosti, kterého zastupují zástupci, odpovídá za sestavení úèetní závìrky 
podávající vìrný a poctivý obraz v souladu s èeskými úèetními pøedpisy, a za takový vnitøní 
kontrolní systém, který pova�uje za nezbytný pro sestavení úèetní závìrky tak, 
aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti zpùsobené podvodem nebo chybou. 

Pøi sestavování úèetní závìrky je statutární øeditel Spoleènosti, kterého zastupují, povinen 

posoudit, zda je Spoleènost schopna nepøetr�itì trvat, a pokud je to relevantní, popsat v pøíloze 
úèetní závìrky zále�itosti týkající se jejího nepøetr�itého trvání a pou�ití pøedpokladu 
nepøetr�itého trvání pøi sestavení úèetní závìrky, s výjimkou pøípadù, kdy statutární øeditel, 
kterého zastupují zástupci, plánuje zru�ení Spoleènosti nebo ukonèení její èinnosti, resp. 
kdy nemá jinou reálnou mo�nost ne� tak uèinit. 

Za dohled nad procesem úèetního výkaznictví ve Spoleènosti odpovídá správní rada a výbor 
pro audit. 

Odpov"dnost auditora za audit ú!etní záv"rky 

Na�ím cílem je získat pøimìøenou jistotu, �e úèetní závìrka jako celek neobsahuje významnou 
(materiální) nesprávnost zpùsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora 
obsahující ná� výrok. Pøimìøená míra jistoty je velká míra jistoty, nicménì není zárukou, 
�e audit provedený v souladu s vý�e uvedenými pøedpisy ve v�ech pøípadech v úèetní závìrce 
odhalí pøípadnou existující významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat 
v dùsledku podvodù nebo chyb a pova�ují se za významné (materiální), pokud lze reálnì 
pøedpokládat, �e by jednotlivì nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, 
která u�ivatelé úèetní závìrky na jejím základì pøijmou. 

Pøi provádìní auditu v souladu s vý�e uvedenými pøedpisy je na�í povinností uplatòovat bìhem 
celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je na�í povinností: 

· Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti úèetní závìrky 
zpùsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující 
na tato rizika a získat dostateèné a vhodné dùkazní informace, abychom na jejich 
základì mohli vyjádøit výrok. Riziko, �e neodhalíme významnou (materiální) 
nesprávnost, k ní� do�lo v dùsledku podvodu, je vìt�í ne� riziko neodhalení významné 
(materiální) nesprávnosti zpùsobené chybou, proto�e souèástí podvodu mohou být tajné 



dohody, fal�ování, úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlá�ení nebo obcházení 
vnitøních kontrol statutárním øeditelem, kterého zastupují zástupci. 

· Seznámit se s vnitøním kontrolním systémem Spoleènosti relevantním pro audit 
v takovém rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na 

dané okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádøit názor na úèinnost jejího vnitøního 
kontrolního systému. 

· Posoudit vhodnost pou�itých úèetních pravidel, pøimìøenost provedených úèetních 
odhadù a informace, které v této souvislosti statutární øeditel, kterého zastupují zástupci, 
Spoleènosti uvedl v úèetní závìrce.  

· Posoudit vhodnost pou�ití pøedpokladu nepøetr�itého trvání pøi sestavení úèetní závìrky 
statutárním øeditelem, kterého zastupují zástupci, a zda s ohledem na shromá�dìné 
dùkazní informace existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí 
nebo podmínek, které mohou významnì zpochybnit schopnost Spoleènosti nepøetr�itì 
trvat. Jestli�e dojdeme k závìru, �e taková významná (materiální) nejistota existuje, 
je na�í povinností upozornit v na�í zprávì na informace uvedené v této souvislosti 

v úèetní závìrce, a pokud tyto informace nejsou dostateèné, vyjádøit modifikovaný 
výrok. Na�e závìry týkající se schopnosti Spoleènosti nepøetr�itì trvat vycházejí 
z dùkazních informací, které jsme získali do data na�í zprávy. Nicménì budoucí 
události nebo podmínky mohou vést k tomu, �e Spoleènost ztratí schopnost nepøetr�itì 
trvat. 

· Vyhodnotit celkovou prezentaci, èlenìní a obsah úèetní závìrky, vèetnì vysvìtlujících 
a popisných informací, a dále to, zda úèetní závìrka pøedstavuje podkladové transakce 
a události zpùsobem, který vede k vìrnému zobrazení. 

Na�í povinností je informovat statutárního øeditele, kterého zastupují zástupci, správní radu 
a výbor pro audit mimo jiné o plánovaném rozsahu a naèasování auditu a o významných 

zji�tìních, která jsme v jeho prùbìhu uèinili, vèetnì zji�tìných významných nedostatkù 
ve vnitøním kontrolním systému. 

Na�í povinností je rovnì� poskytnout výboru pro audit, správní radì, statutárnímu øediteli, 
kterého zastupují zástupci prohlá�ení o tom, �e jsme splnili pøíslu�né etické po�adavky týkající 
se nezávislosti, a informovat je o ve�kerých vztazích a dal�ích zále�itostech, u nich� se lze 
reálnì domnívat, �e by mohly mít vliv na na�i nezávislost, a pøípadných souvisejících 
opatøeních.  

Dále je na�í povinností vybrat na základì zále�itostí, o nich� jsme informovali statutárního 
øeditele, kterého zastupují zástupci, správní radu a výbor pro audit, ty, které jsou z hlediska 

auditu úèetní závìrky za bì�ný rok nejvýznamnìj�í, a které tudí� pøedstavují hlavní zále�itosti 
auditu, a tyto zále�itosti popsat v na�í zprávì. Tato povinnost neplatí, kdy� právní pøedpisy 
zakazují zveøejnìní takové zále�itosti nebo jestli�e ve zcela výjimeèném pøípadì usoudíme, 
�e bychom o dané zále�itosti nemìli v na�í zprávì informovat, proto�e lze reálnì oèekávat, 
�e mo�né negativní dopady zveøejnìní pøevá�í nad pøínosem z hlediska veøejného zájmu. 



Zpráva o jiných po�adavcích stanovených právními p#edpisy 

V souladu s èlánkem 10 odst. 2 naøízení Evropského parlamentu a Rady (EU) è. 537/2014 
uvádíme v na�í zprávì nezávislého auditora následující informace vy�adované nad rámec 
mezinárodních standardù pro audit: 

Ur ení!auditora!a!délka!provád"ní!auditu 

Auditorem spoleènosti nás dne 28. 02. 2018 urèila valná hromada Spoleènosti. Auditorem 
Spoleènosti jsme od roku 2017. 

Soulad s dodate nou!zprávou!pro!výbor!pro!audit 

Potvrzujeme, �e ná� výrok k úèetní závìrce uvedený v této zprávì je v souladu s na�í 
dodateènou zprávou pro výbor pro audit Spoleènosti, kterou jsme dne 14. 05. 2018 vyhotovili 

dle èlánku 11 naøízení Evropského parlamentu a Rady (EU) è. 537/2014. 

Poskytování!neauditorských!slu�eb 

Prohla�ujeme, �e jsme Spoleènosti neposkytli �ádné slu�by uvedené v èl. 5 odst. 1 naøízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) è. 537/2014. Zároveò jsme Spoleènosti ani jí ovládaným 
obchodním spoleènostem neposkytli �ádné jiné neauditorské slu�by, které by nebyly uvedeny 

v pøíloze úèetní závìrky Spoleènosti. 

Prohlá�ení o nezávislosti 

Prohla�ujeme tímto, �e jsem na Spole!nosti nezávislí a nikdo z auditorského týmu 
v minulosti ani za kontrolované období nebyl v pracovn"právním, obchodním ani �ádném 
jiném vztahu, který by zakládal jakoukoliv závislost na ú!etní záv"rku. 

Obchodní jméno a !íslo oprávn"ní auditora 

 

ATLAS AUDIT s.r.o. 

K Bílému vrchu 1717, 250 88  Èelákovice 

Èíslo auditorského oprávnìní 300 

 

Ing. Tomá� Barto�             

Èíslo auditorského oprávnìní 1122         

 

V Èelákovicích, dne 14. 05. 2018  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdìlovník:    
SPILBERK investièní fond s promìnným základním kapitálem, a.s. Výtisk è. 1 � elektronická verze 

ATLAS AUDIT s.r.o.                       Výtisk è. 1 � elektronická verze 



Pøíloha è. 2 � Úèetní závìrka fondu ovìøená auditorem (§234 odst. 1 písm. a) ZISIF) 
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 1. VÝCHODISKA PRO PØÍPRAVU ÚÈETNÍ ZÁVÌRKY 

 

SPILBERK investièní fond s promìnným základním kapitálem, a.s. (�Investièní Fond� nebo �Fond� nebo 

�Spoleènost�) byl zalo�en souladu se zákonem è. 240/2013 Sb., o investièních spoleènostech a investièních 
fondech. Investièní Fond byl zapsán do obchodního rejstøíku dne 26. 06. 2016. 

 

Povolení k èinnosti investièního fondu udìlené Fondu dne 26. 06. 2016 dle § 514 ve spojení s § 513 zákona 
è. 240/2013 Sb., o investièních spoleènostech a fondech (dále jako �ZISIF�), a to dnem, kdy Èeská národní 
banka zapí�e investièní fond s právní osobností podle § 597 písm. a) ZISIF a tímto dnem se Fond pova�uje 
za investièní fond, který je obhospodaøován investièní spoleèností a zapsán v seznamu podle § 597 písm. a) 
ZISIF. 
  

 
Pøedmìt podnikání spoleènosti 
 

- Èinnost fondu kvalifikovaných investor podle ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona è. 240/2013 Sb., 
o investièních spoleènostech a investièních fondech. 

 
Fond svìøil obhospodaøování svého majetku od 26. 06. 2016 spoleènosti AVANT investièní spoleènost, 
a.s., IÈ: 275 90 241  dle Smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu akciové spoleènosti. 
Obhospodaøovatel vykonává pro fond slu�by administrace ve smyslu § 38 odst.1 ZISIF. 

 
Název Fondu: SPILBERK investièní fond s promìnným základním kapitálem, a.s. 
Sídlo: Rohanské nábøe�í 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 
IÈ: 051 94 148 
Základní kapitál: 100 tis. Kè 
Akcie: 100 000 ks kusová akcie na jméno v listinné podobì 
 
K pøevodu zakladatelských akcií je nezbytný souhlas statutárního øeditele spoleènosti. 
 

 
 
Statutární øeditel a správní rada k 31. prosinci 2017: 

 

Statutární orgán: 
 

Statutární øeditel AVANT investièní spoleènost, a.s., 
IÈ 275 90 241 
 

od 26. 06.  2016 

Pøi výkonu funkce zastupuje Mgr. Robert Robek,  
povìøený zmocnìnec 
 

od 26. 06. 2016 

Pøi výkonu funkce zastupuje Ing. Zdenìk Hauzer 
povìøený zmocnìnec 
 

od 26. 06 2016 

Je-li statutárním øeditelem právnická osoba, urèí povìøeného zmocnìnce, který bude statutárního øeditele a 
tím i spoleènost zastupovat. 
Ka�dý povìøený zmocnìnec zastupuje spoleènost samostatnì. 
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Správní rada: 
 
Èlen správní rady                        Ing.Martin Pìnèík                                od 26. 06. 2016 
Èlen správní rady                        Mgr. Robert Sedláèek                          od 26. 06. 2016 
 
 
K 31. 12. 2017 byly vlastníkem spoleènosti Ing. Martin Pìnèík (50 % akcií) a Mgr. Robert Sedláèek (50% 
akcií). 
 

V pr$b#hu!sledovaného!období!nedo�lo!k �ádné!zm#n#!údaj$!v obchodním!rejst íku. 

 

Úèetní závìrka byla pøipravena na základì úèetnictví vedeného v souladu se zákonem è. 563/1991 Sb.,  
o úèetnictví, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù a pøíslu�nými naøízeními a vyhlá�kami platnými v Èeské 
republice. Závìrka byla zpracována na principech èasového rozli�ení nákladù a výnosù a historických cen, 
s výjimkou vybraných finanèních nástrojù oceòovaných reálnou hodnotou. 
 

Tato úèetní závìrka je pøipravená v souladu s vyhlá�kou è. 501/2002 Sb., kterou se provádìjí nìkterá 
ustanovení zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, pro úèetní jednotky, které 
jsou bankami a jinými finanèními institucemi s úèinností od 1.1.2003, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, kterou 
se stanoví uspoøádání a obsahové vymezení polo�ek úèetní závìrky a rozsah údajù ke zveøejnìní pro banky 
a nìkteré finanèní instituce.  
 

Úèetnictví respektuje obecné úèetní zásady, pøedev�ím pak zásadu oceòování majetku historickými cenami 
(modifikovanou ocenìním v�ech majetkových úèastí � obecnì majetku jako investièní pøíle�itost � na jejich 

reálnou hodnotu), zásadu úètování ve vìcné a èasové souvislosti, zásadu opatrnosti a pøedpoklad o 
schopnosti úèetní jednotky pokraèovat ve svých aktivitách. 

 
Akcie Fondu mohou být poøizovány pouze kvalifikovanými investory. 
 
Fond je fondem kvalifikovaných investorù, který ve smyslu § 95 odst. 1 Zákona shroma�ïuje penì�ní 
prostøedky nebo penìzi ocenitelné vìci od více kvalifikovaných investorù vydáváním úèastnických cenných 
papírù a provádí spoleèné investování shromá�dìných penì�ních prostøedkù, nebo penìzi ocenitelných vìcí 
na základì urèené investièní strategie ve prospìch tìchto kvalifikovaných investorù a dále spravuje tento 
majetek.  

 

Investièním cílem Fondu je setrvalé zhodnocování prostøedkù vlo�ených akcionáøi Fondu, a to zejména ve 

formì pøímých èi nepøímých investic do nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor vèetnì 
výstavby nových nemovitostí, bytových jednotek a nebytových prostor, ale i cenných papírù, obchodních 
podílù spoleèností, pohledávek a jiných doplòkových aktiv s pøedpokládaným nadstandardním výnosem a 
rizikem v rámci Evropské unie. Pøevá�ná èást ziskù plynoucích z portfolia Fondu bude v souladu 

s investièní strategií dle Èlánku 7 dále reinvestována 

 

Èeskoslovenská obchodní banka, a.s. vykonává funkci depozitáøe a poskytuje slu�by dle depozitáøské 
smlouvy, její� poslední znìní je úèinné od 28. 6. 2016 (dále jen �depozitáø�). 
 

V prùbìhu roku 2017 Fond podnikal v souladu s právními pøedpisy Èeské republiky, a to podle zákona è. 
240/2013 Sb.,, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù a v souladu s investièními cíli definovanými ve statutu fondu 
prùbì�nì naplòoval tuto investièní strategii. 
 

Tato úèetní závìrka je nekonsolidovaná za úèetní období 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017 (dále té� �úèetní 
období). 
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2. DÙLE�ITÉ ÚÈETNÍ METODY  
 

Úèetní závìrka Fondu byla sestavena na principu nepøetr�itého a èasovì neomezeného trvání úèetní 
jednotky a byla pøipravena v souladu s následujícími dùle�itými úèetními metodami: 
 

(a) Den uskuteènìní úèetního pøípadu 
 

V závislosti na typu transakce je okam�ikem uskuteènìní úèetního pøípadu zejména den výplaty nebo 
pøevzetí obì�iva, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popø. cenných papírù, den provedení platby, popø. 
inkasa z úètu klienta, den pøipsání (valuty) prostøedkù podle zprávy do�lé od banky, den sjednání a den 
vypoøádání obchodu s cennými papíry, den vydání nebo pøevzetí záruky, popø. úvìrového pøíslibu, den 
pøevzetí hodnot do úschovy. 
 

Úèetní pøípady nákupu a prodeje finanèních aktiv s obvyklým termínem dodání (spotové operace) a dále 
pevné termínové a opèní operace jsou od okam�iku sjednání obchodu do okam�iku vypoøádání obchodu 
zaúètovány na podrozvahových úètech.  
 

Finanèní aktivum nebo jeho èást Fond odúètuje z rozvahy v pøípadì, �e ztratí kontrolu nad smluvními právy 
k tomuto finanènímu aktivu nebo jeho èásti. Spoleènost tuto kontrolu ztratí, jestli�e uplatní práva na výhody 
definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se tìchto práv vzdá.  
 

 

(b) Dluhové cenné papíry, akcie, podílové listy a ostatní podíly 
  

 Dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry a akcie vèetnì podílových listù a ostatních podílù jsou klasifikovány 
podle zámìru Fondu do portfolia: 

 

a) cenných papírù oceòovaných reálnou hodnotou proti úètùm nákladù nebo výnosù, 
b) realizovatelných cenných papírù, 
c) cenných papírù dr�ených do splatnosti, 
d) dluhových cenných papírù poøízených v primárních emisích neurèených k obchodování. 
 

Do portfolia do splatnosti mohou být zaøazeny pouze dluhové cenné papíry.  
 

Pøi poøízení jsou dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry úètovány v poøizovací cenì zahrnující pomìrnou 
èást diskontu nebo á�ia. Akcie, podílové listy a ostatní podíly jsou úètovány v poøizovací cenì. 
 

Následnì jsou dluhové cenné papíry a akcie, podílové listy a ostatní podíly dr�ené v portfoliu Fondu 

oceòovány reálnou hodnotou. 
 

Reálná hodnota pou�ívaná pro ocenìní cenných papírù se stanoví jako tr�ní cena vyhlá�ená ke dni stanovení 
reálné hodnoty, pokud spoleènost proká�e, �e za tr�ní cenu je mo�né cenný papír prodat. 
 

V pøípadì veøejnì obchodovaných dluhových cenných papírù a majetkových cenných papírù jsou reálné 
hodnoty rovny cenám dosa�eným na veøejném trhu zemí OECD, pokud jsou zároveò splnìny po�adavky 
na likviditu cenných papírù.  
 

Není-li mo�né stanovit reálnou hodnotou jako tr�ní cenu (napø. spoleènost neproká�e, �e za tr�ní cenu je 
mo�né cenný papír prodat), reálná hodnota se stanoví jako upravená hodnota cenného papíru. 
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Upravená hodnota cenného papíru se rovná míøe úèasti na vlastním kapitálu spoleènosti, pokud se jedná  
o akcie, míøe úèasti na vlastním kapitálu podílového Fondu, pokud se jedná o podílové listy a souèasné 
hodnotì cenného papíru, pokud se jedná o dluhové cenné papíry. 
 

K dluhovým cenným papírùm dr�eným do splatnosti se tvoøí opravné polo�ky. Opravné polo�ky k tìmto 
cenným papírùm jsou tvoøeny v èástce, která odrá�í pouze zmìnu rizikovosti emitenta, nikoliv zmìny 
bezrizikových úrokových sazeb, a to podle jednotlivých cenných papírù. 
 

(c)        Majetek jako Investièní pøíle�itost 
 

ca) Dlouhodobý nehmotný majetek 

 

Dlouhodobý nehmotný majetek je tvoøen stanovenými majetkovými polo�kami s dobou pou�itelnosti del�í 
ne� jeden rok a v ocenìní pøevy�ujícím 60 tis. Kè. Oceòuje se v poøizovacích cenách, které zahrnují cenu, 

za kterou byl majetek poøízen a náklady s jeho poøízením související.  

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku nad 40 tis. Kè zvy�ují jeho 
poøizovací cenu. 

Nehmotný majetek v ocenìní do 60 tis. Kè a dobou pou�itelnosti del�í ne� 1 rok je evidován jako drobný 
(jiný) dlouhodobý nehmotný majetek.   

Opravné polo�ky vyjadøují doèasné sní�ení hodnoty aktiva. 

 

cb) Dlouhodobý hmotný majetek 

 

Dlouhodobý hmotný majetek je tvoøen stanovenými majetkovými polo�kami s dobou pou�itelnosti del�í 
ne� jeden rok a v ocenìní pøevy�ujícím 40 tis. Kè. 

Dlouhodobý hmotný majetek se oceòuje v poøizovacích cenách, které zahrnují cenu, za kterou byl majetek 
poøízen a náklady s jeho poøízením související. Majetek vytvoøený vlastní èinností se oceòuje vlastními 
náklady. 

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku nad 40 tis. Kè zvy�ují jeho poøizovací 
cenu. Bì�né opravy a údr�ba se úètují do nákladù. 

Samostatné movité vìci s dobou pou�itelnosti del�í ne� jeden rok se zahrnují do dlouhodobého hmotného 
majetku, pokud jejich ocenìní pøesáhne èástku 40 tis. Kè. 

Opravné polo�ky vyjadøují doèasné sní�ení hodnoty aktiva. 

Úroky z úvìrù a pùjèek pøijatých na poøízení dlouhodobého hmotného majetku jsou souèástí finanèních 
nákladù a nezvy�ují poøizovací cenu majetku. 

 

Zpùsob sestavení odpisového plánu:  

 

V pøípadì, �e majetek není oceòován reálnou hodnotou, je jeho netto hodnota postupnì sni�ována odpisy. 
Odpisy jsou vypoèteny z ceny, ve které je majetek ocenìn v úèetnictví, a to na základì pøedpokládané doby 
�ivotnosti. 

Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován do nákladù na základì pøedpokládané doby �ivotnosti 
jednotlivých polo�ek majetku, nejdéle do 60 mìsícù.  

Nehmotný majetek v ocenìní do 60 tis. Kè a dobou pou�itelnosti del�í ne� 1 rok je evidován jako drobný 
(jiný) dlouhodobý nehmotný majetek a je odepisován rovnomìrnì do nákladù po dobu 24 mìsícù od data 
poøízení. 
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Dlouhodobý hmotný majetek je odpisován do nákladù na základì pøedpokládané doby �ivotnosti 
jednotlivých polo�ek majetku.  

Konkrétnì pak dlouhodobý hmotný majetek v ocenìní pøevy�ujícím 40 tis. Kè je odepisován rovnomìrnými 
mìsíèními odpisy do nákladù po dobu 36 mìsícù. 

 

cc) Majetek jako investièní pøíle�itost 
 

Majetek jako Investièní pøíle�itost jsou pøedev�ím nemovitosti dr�ené spoleèností s cílem dlouhodobého 
kapitálového zhodnocení. 
 

Prvotní ocenìní investice je na základì poøizovacích nákladù vèetnì transakèních nákladù. Pro ocenìní 
k datu úèetní závìrky je zvolena metoda stanovení reálné hodnoty, tj. investice je v rozvaze vykázána 
v reálné hodnotì platné k rozvahovému dni a ve�keré zmìny reálné hodnoty v dobì mezi jednotlivými 
rozvahami jsou vykazovány jako oceòovací rozdíl ve vlastním kapitálu   

 

Fond investuje do nemovitostí následujícího typu: 

· Nemovitost za úèelem dlouhodobého kapitálového zhodnocení 
· Nemovitost za úèelem dosa�ení zisku z pronájmu nebo prodeje 

· Pohledávek, zápùjèek a úvìru za úèelem dosa�ení úrokového výnosu 

 

Investice do nemovitosti se vykazuje jako aktivum tehdy, pokud: 

· Je pravdìpodobné, �e úèetní jednotka získá budoucí ekonomické u�itky spojené s investicí do 
nemovitosti 

· Náklady spojené s poøízením investice do nemovitosti jsou spolehlivì ocenitelné 
 

Poèáteèní ocenìní  

Investice se prvotnì ocení na úrovni svých poøizovacích nákladù. Do poèáteèního ocenìní se zahrnou i 
vedlej�í náklady spojené s poøízením. 
 

Následné oceòování  

Následné oceòování je provedeno: 

· K rozvahovému dni 
· Z dùvodu trvalého sní�ení hodnoty 

Oceòování je øe�eno § 68a), vyhlá�ky 501/2002 Sb., který stanoví Oceòovací rozdíly pøi uplatnìní reálné 
hodnoty u neprovozního dlouhodobého hmotného majetku a dále dle Vyhlá�ky 244/2013 Sb. o bli��í úpravì 
nìkterých pravidel zákona o investièních spoleènostech a investièních fondech. 

(1) Úèetní jednotky oceòují neprovozní dlouhodobý hmotný majetek reálnou hodnotou podle zákona 
upravujícího èinnost investièních spoleèností a investièních fondù. 

Zmìny ocenìní tohoto majetku se vyká�í v pøíslu�né polo�ce pasiv. Pøi úbytku tohoto majetku se výsledná 
zmìna vyká�e v pøíslu�né polo�ce výkazu zisku a ztráty. 

(2) V pøípadì, �e dojde k trvalému sní�ení hodnoty neprovozního dlouhodobého hmotného majetku, vyká�e 
se toto sní�ení hodnoty v pøíslu�né polo�ce výkazu zisku a ztráty. 

Fond pro urèení reálné hodnoty majetku vyu�ívá znalecké posudky, v nich� je ocenìní stanoveno na základì 
vý�e popsaných principù.  
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Do doby prvního stanovení reálné hodnoty majetku podle vý�e uvedeného odstavce se reálná hodnota 
stanoví jako poøizovací cena majetku. 

 

(d) Ostatní aktiva 

 

Základ pro stanovení reálné hodnoty pohledávek, které jsou po splatnosti 
 

a) ne déle ne� 90 dní, se sní�í o 10 %, 

b) ne déle ne� 180 dní, se sní�í o 30 %, 
c) ne déle ne� 360 dní, se sní�í o 66 %, 
d) déle ne� 360 dní, se sní�í o 100 %. 
 

Základ pro stanovení reálné hodnoty pohledávek za dlu�níkem se sní�í o 100 %, jestli�e proti dlu�níkovi 
bylo zahájeno insolvenèní øízení, které dosud neskonèilo, nebo soud zamítl insolvenèní návrh pro 
nedostatek jeho majetku, anebo byla vydána obdobná rozhodnutí podle zahranièního práva. 
 

 

(e) Pohledávky za bankami a nebankovními subjekty  
 

Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti. Na základì toho jsou vytváøeny k jednotlivým 
pohledávkám opravné polo�ky. Opravné polo�ky vytváøené na vrub nákladù jsou vykázány v polo�ce 
�Odpisy, tvorba opravných polo�ek a rezerv k pohledávkám a zárukám� v analytické evidenci pro potøebu 
výpoètu daòové povinnosti. 

Základ pro stanovení reálné hodnoty pohledávek urèených k investování na základì pøedpokladu vymo�ení 

a) plnì vymo�itelné, se sní�í o 0 %, 
b) za�alované, se sní�í o 50 %, 
b) èásteènì vymo�itelné, se sní�í o 70 %, 
c) v insolvenci, se sní�í o 80 %, 
d) nevymo�itelné, se sní�í o 100 %. 

Pokud nelze jednotlivé pohledávky k investování rozèlenit, zpracuje se pro zji�tìní reálné hodnoty znalecký 
posudek. 

 

(f)  Zásady pro úètování nákladù a výnosù 

 

Náklady a výnosy se úètují zásadnì do období, s ním� èasovì a vìcnì souvisí. Pokud by pøi pou�ití této 
zásady fond nemohl podat vìrný a poctivý obraz pøedmìtu úèetnictví fondu, postupuje odchylnì. Èasové 
rozli�ení není nutno pou�ívat v pøípadech, kdy se jedná o nevýznamné èástky, kdy jejich zúètováním do 
nákladù nebo do výnosù bez èasového není dotèen úèel èasového rozli�ení a fond tím prokazatelnì nesleduje 
zámìrnou úpravu výsledku hospodaøení, nebo jde-li o pravidelnì se opakující výdaje popøípadì pøíjmy. 

 

(g)  Zachycení operací v cizích mìnách  
 

Transakce vyèíslené v cizí mìnì jsou úètovány v tuzemské mìnì pøepoètené devizovým kurzem platným v 
den transakce. Aktiva a pasiva vyèíslená v cizí mìnì spoleènì s devizovými spotovými transakcemi pøed 
dnem splatnosti jsou pøepoèítávána do tuzemské mìny v kurzu vyhla�ovaným ÈNB platným k datu úèetní 
závìrky. Výsledný zisk nebo ztráta z pøepoètu aktiv a pasiv vyèíslených v cizí mìnì je vykázán ve výkazu 
zisku a ztráty jako �Zisk nebo ztráta z finanèních operací�. 
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(h) Zdanìní  
 

Daòový základ pro daò z pøíjmù se propoète z výsledku hospodaøení bì�ného úèetního období pøipoètením 
daòovì neuznatelných nákladù a odeètením výnosù, které nepodléhají dani z pøíjmù, který je dále upraven 
o slevy na dani a pøípadné zápoèty.  
 

Odlo�ená daò vychází z ve�kerých doèasných rozdílù mezi úèetní a daòovou hodnotou aktiv a závazkù 
s pou�itím oèekávané daòové sazby platné pro následující období. O odlo�ené daòové pohledávce se úètuje 
pouze v pøípadì, kdy neexistuje pochybnost o jejím dal�ím uplatnìní v následujících úèetních obdobích. 
V podmínkách Fondu vzniká odlo�ená daò z titulu zmìny ocenìní úèastí. 
 

 

(i)  Tvorba rezerv 
 

Rezerva pøedstavuje pravdìpodobné plnìní s nejistým èasovým rozvrhem a vý�í. Rezerva se tvoøí v pøípadì, 
pro který platí následující kritéria: 
- existuje povinnost (právní nebo vìcná) plnit, která je výsledkem minulých událostí 
- je pravdìpodobné, �e plnìní nastane a vy�ádá si odliv prostøedkù pøedstavujících ekonomický prospìch, 
pøièem� pravdìpodobnì znamená pravdìpodobnost vy��í, ne� 50% 

- je mo�né provést pøimìøenì spolehlivý odhad plnìní.   
 

 

(j) Polo�ky z jiného úèetního období a zmìny úèetních metod  

 

V prùbìhu úèetního období nebyly úètovány zmìny úèetních metod ani opravy minulých let. 
 

Spoleènost patøí do kategorie subjektù kolektivního investování a zabývá se trvalým zhodnocováním 
prostøedkù vlo�ených akcionáøi do spoleènosti, konkrétnì pak zejména pøímými investicemi do 
nemovitostí, a to jak na území Èeské republiky, tak i v rámci Evropské unie, pøípadnì v jejím sousedství.  
 

 

3. ZMÌNY ÚÈETNÍCH METOD  
 

Úèetní metody pou�ívané spoleèností se bìhem úèetního období nezmìnily.  
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Popis významných polo�ek v rozvaze, výkazu zisku a ztráty 
 

 

4. ÈISTÝ ÚROKOVÝ VÝNOS 
 

tis. Kè 2017  2016 

Výnosy z úrokù 877  0 

z vkladù 0       0 

z úvìrù a zápùjèek 877  0 

z dluhových cenných papírù 0  0 

ostatní 0  0 

Náklady na úroky -791   

z vkladù 0       0 

z úvìrù a zápùjèek -791  0 

z dluhových cenných papírù 0  0 

ostatní 0  0 

Èistý úrokový výnos     86  0 

 

 Fond ve sledovaném období realizoval výnosy z úrokù z vkladù a poskytnutých zápùjèek. Fond zároveò 
realizoval náklady z pøijatých úvìrù. 

 

 

5. VÝNOSY A NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE 
 

tis. Kè 2017  2016 

Výnosy z poplatkù a provizí    

z operací s cennými papíry a deriváty 0  0 

za zprostøedkovatelkou èinnost 0  0 

ostatní 0  228 

Náklady na poplatky a provize -58   

z operací s cennými papíry a deriváty 0  0 

za zprostøedkovatelkou èinnost 0  0 

ostatní -58  -5 

Celkem -58  223 

  

Náklady na poplatky a provize jsou ve sledovaném období tvoøeny bankovními poplatky a 

odmìnou ve vý�i 40 tis. Kè za poskytnutí a správu pøijatého úvìru od spoleènosti Allrisk reality & 
finance, s.r.o. 

 

 

6. ZISK NEBO ZTRÁTA Z FINANÈNÍCH OPERACÍ 

 

tis. Kè 2017  2016 

Zisk/ztráta z cenných papírù oceòovaných reálnou hodnotou 0  0 

Zisk/ztráta z derivátových operací 0  0 

Zisk/ztráta z devizových operací 0  0 

Zisk/ztráta z ostatních finanèních operací 0  0 

Celkem 0  0 
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Fond ve sledovaném období neevidoval zisk ani ztrátu z finanèních operací.  
 

7.  OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY A VÝNOSY 
 

tis. Kè  2017 2016 

Ostatní provozní výnosy  419 0 

Ostatní provozní náklady   -942 -4 

Celkem  -523 -4 

 

Fond ve sledovaném období vykázal ostatní provozní výnosy ve vý�i 419 tis. Kè. Tyto jsou tvoøeny 
výnosy z pronájmù bytù ve Fondem vlastnìných budov Husovická a Svitavská. Fond ve 

sledovaném období vykázal ostatní provozní náklady v celkové vý�i 942 tis. Kè. Jedná se zejména 
o náklady za odvedenou daò z nemovitostí a daò z nabytí nemovitých vìcí ve vý�i 763 tis. Kè. 
Zbytek provozních nákladù tvoøí zejména náklady na provoz uvedených budov. 
 

 

8. SPRÁVNÍ NÁKLADY  
 

Fond ve sledovaném období evidoval ve svém úèetnictví tyto správní náklady: 
 

Správní náklady 

tis. Kè  2017 2016 

    

Náklady na odmìny statutárního auditu  60 60 

z toho:    

- náklady na povinný audit úèetní závìrky  60 60 

- náklady na jiné ovìøovací slu�by  0 0 

    

Náklady na daòové poradenství  24 7 

Právní a notáøské slu�by  55 12 

Odmìna za výkon funkce  710 520 

Slu�by depozitáøe  276 171 

Ostatní správní náklady  983 20 

Celkem  2 108 790 
 

 

Odmìna za obhospodaøování majetku Fondu spoleèností AVANT investièní spoleènost, a.s. èinila za 
pøedmìtné úèetní období celkem 710 000,- Kè.  
 

Fond nemìl v úèetním období zamìstnance. Øeditel správy majetku je zamìstnancem AVANT investièní 
spoleènost, a.s. individuálního statutárního orgánu akciové spoleènosti, který souèasnì vykonává funkci 
obhospodaøovatele fondu. 
 

V souladu s depozitáøskou smlouvou, kterou za úèetní období vykonávala Èeskoslovenská obchodní banka, 

a.s. platil Fond poplatek, který èinil 23 tis. Kè za ka�dý zapoèatý mìsíc. Celkové náklady Fondu na èinnost 
depozitáøe èinily za úèetní období èástku 276 000,- Kè. 

 

Ostatní správní náklady Fondu pøedstavují zejména náklady na projektové dokumentace, znalecké posudky 
a náklady na realitní slu�by. 
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Mzdy a odmìny zamìstnancù 

tis. Kè  2017 2016 
    

Mzdy a odmìny placené èlenùm pøedstavenstva  0 0 

Mzdy a odmìny placené dozorèí radì  0 0 

Ostatní mzdy a odmìny zamìstnancù  0 0 

Sociální a zdravotní poji�tìní  0 0 

Ostatní sociální náklady  0 0 

Celkem  0 0 

 

Prùmìrný poèet zamìstnancù 

  2017 2016 
    

Prùmìrný pøepoètený poèet zamìstnancù  0 0 

- z toho øídících pracovníkù  0 0 

Celkem  0 0 

 

 

 

9.  PÙJÈKY A ÚVÌRY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY A OSTATNÍ PLNÌNÍ (V 
PENÌ�ITÉ I NATURÁLNÍ FORMÌ) ÈLENÙM ØÍDÍCÍCH A KONTROLNÍCH 
ORGÁNÙ Z DÙVODU JEJICH FUNKCE  
 

Fond neposkytl �ádné úvìry nebo jiná naturální, èi penì�itá plnìní èlenùm statutárního orgánu ani 

èlenùm dozorèí rady, ani zamìstnancùm a ani bývalým èlenùm orgánù spoleènosti. Zároveò za 
tyto osoby nebyly vydány �ádné záruky. 
 

 

10.  MIMOØÁDNÉ VÝNOSY A NÁKLADY 
 

Mimoøádné náklady a výnosy úèetní jednotka neeviduje. 
 

 

11.       POKLADNA 
 

tis. Kè  2017 2016 

Pokladna  0 0 

Celkem  0 0 

 

Fond ve sledovaném období neevidoval pokladnu. 
 

12.        POHLEDÁVKY ZA BANKAMI  
 

tis. Kè  2017 2016 

Zùstatky na bì�ných úètech - investièní  5 327 739 

Zùstatky na kapitálových úètech - neinvestièní  100 0 

Termínované vklady  0 0 

Celkem  5 427 739 
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13.        POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY 

 

tis. Kè  2017 2016 

Poskytnuté úvìry a zápùjèky    

z toho:    

Splatné na po�ádání  0 0 

Splatné do 1 roku  8 553 0 

Splatné od 1 roku do 5 let  0 0 

Splatné nad 5 let  0 0 

Ostatní pohledávky  0 0 

Celkem  8 553 0 

 

Fond ve sledovaném období poskytl úvìry do nemovitostních spoleèností SPILBERK SPV Alfa 
s.r.o. a SPV Beta s.r.o. v celkové vý�i 8 500 tis. Kè. Nesplacené pøíslu�enství ke dni úèetní závìrky 
èiní 53 tis. Kè. 
Fond ve sledovaném úèetním období neeviduje pohledávky po lhùtì splatnosti. 
 

 

14.       DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY 

 

tis. Kè  2017 2016 

Oceòované reálnou hodnotou proti úètùm nákladù a výnosù  0 0 

Dr�ené do splatnosti  0 0 

Realizovatelné  0 0 

Opravné polo�ky k dluhopisùm dr�ených do splatnosti  0 0 

Celkem  0 0 

 

Fond ve sledovaném období neevidoval dluhové cenné papíry. 
 

 

15.       AKCIE, PODÍLOVÉ LISTY A OSTATNÍ PODÍLY 

 

tis. Kè  2017 2016 

Akcie oceòované reálnou hodnotou proti úètùm nákladù a výnosù  0 0 

Akcie realizovatelné  0 0 

Poukázky na akcie  0 0 

Zatímní listy  0 0 

Podílové listy  0 0 

Ostatní podíly  0 0 

Celkem  0 0 

 

Fond ve sledovaném období neevidoval akcie, podílové listy a ostatní podíly. 
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16.  ÚÈASTI S ROZHODUJÍCÍM A PODSTATNÝM VLIVEM 

 

Pøehled rozhodujícího vlivu (v tis. Kè): 

datum 

poøízení 
IÈO název spoleènosti 

   velikost 

podílu [%] 
Cena poøízení 

  Navý�ení  
  základního  

kapitálu          

Oceòovací 
rozdíl 

Cena 

celkem 

      

13.02.2017   01889818   

 SPILBERK SPV 

alfa s.r.o.    100%                                               10        3 000      -1 675      1 335 

13.02.2017      01890409 

SPILBERK SPV 

beta s.r.o.    100%       10        2 545     -255      2 300 

13.02.2017  05806879 

SPILBERK SPV 

gama s.r.o.    100%       10           -        -2      8 

13.10.2017  06521631  

SPILBERK SPV 

Polní s.r.o.    100%       10           -     720      730 

13.10.2017   06521681 

SPILBERK SPV 

Pekaøská s.r.o.    100%               10           -     -10      0 

  

 

Pøehled podstatného vlivu: 

datum 

poøízení 
IÈO název spoleènosti velikost podílu [%] 

Cena 

poøízení 
  oceòovací 

rozdíl 
cena 

celkem 

       

 

 

17.  DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK 

 

Fond ve sledovaném úèetním období neevidoval ve svém majetku �ádný dlouhodobý nehmotný 
majetek. 

 

 

 

18.  DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK 

 

Pøehled zmìn dlouhodobého hmotného majetku 
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  Dlouho

dobý 
majetek 

provozn

í èinnost 

Stavby Pozem

ky 

Samostatn

é movité 
vìci 

Technické 
zhodnocení 

Nedokon

è. 
investice 

Poskyt. 

zálohy 
na 

hmotný 
majetek 

Celkem 

Poøizovací cena       
     

Zùstatek k  

1. 1. 2017 

-- 20 407 -- -- -- -- --      20 407 

Pøírùstky -- 5 680 -- -- 9 015 -- -- 14 695 

Úbytky -- -- -- -- -- -- -- -- 

Ostatní 
zmìny 

-- 11 872 -- -- -- -- -- 11 872 

Zùstatek k 
31. 12. 2017 

-- 37 959 -- --      9 015 -- -- 46 974 

Oprávky a  
opravné 
polo�ky 

      
     

Zùstatek k 

1. 1. 2017 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

Odpisy a 

amortizace 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

Oprávky 
k úbytkùm 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

Pøeúètování -- -- -- -- -- -- -- -- 

Zùstatek k 
31. 12. 2017 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

Zùstatková 
hodnota k 

1. 1. 2017 

-- 20 407 -- -- -- -- -- 20 407 

Zùstatková 
hodnota k 

31. 12. 2017 

-- 37 959 -- --   9 015 -- -- 46 974 

 

Ve�kerý majetek fondu spravuje AVANT investièní spoleènost, a.s. a jeho zachycení se øídí 
postupy a metodami stanovenými touto spoleèností. Fond ve sledovaném úèetním období novì 
poøídil bytové jednotky za dohodnutou kupní cenu ve vý�i 5 680 tis. Kè, které jsou souèástí stavby 
è.p. 344 v obci Brno, èásti obce Trnitá.  
Dále Fond na stávajících stavbách provedl technické zhodnocení v celkové vý�i 9 015 tis. Kè. 
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19. OSTATNÍ AKTIVA  

 

tis. Kè  2017 2016 

Pohledávky za odbìrateli  59 0 

Poskytnuté zálohy   1 215 0 

Pohledávky vùèi státnímu rozpoètu  22 16 

Odlo�ená daòová pohledávka  0 0 

Dohadné polo�ky aktivní  0 0 

Kladná reálná hodnota derivátù  0 0 

Ostatní  0 0 

Celkem  1 296 16 

 

Fond ve sledovaném období evidoval poskytnuté zálohy a pohledávky z titulu pronájmu bytù u 

vlastních nemovitostí ve vý�i 1 274 tis. Kè a dále evidoval pohledávku za Finanèním úøadem 
z titulu DPH. 

 

 

20. NÁKLADY A PØÍJMY PØÍ�TÍCH OBDOBÍ 

 

tis. Kè  2017 2016 

Náklady pøí�tích období  0 0 

Pøíjmy pøí�tích období  0 0 

Celkem  0 0 

 

Fond ve sledovaném období neevidoval náklady a pøíjmy pøí�tího období. 
 

 

21.        ZÁVAZKY VÙÈI BANKÁM 

 

tis. Kè  2017 2016 

Pøijaté úvìry a zápùjèky    

z toho:    

Splatné na po�ádání  0 0 

Splatné do 1 roku  0 0 

Splatné od 1 roku do 5 let  0 0 

Splatné nad 5 let  0 0 

Ostatní závazky  0 0 

Celkem  0 0 

 

Fond ve sledovaném období neevidoval závazky vùèi bankám. 
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22.       ZÁVAZKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY 

 

tis. Kè  2017 2016 

Pøijaté úvìry a zápùjèky    

z toho:    

Splatné na po�ádání  0 0 

Splatné do 1 roku  0 0 

Splatné od 1 roku do 5 let  12 089 0 

Splatné nad 5 let  0 0 

Ostatní závazky  0 0 

Celkem  12 089 0 

 

Fond ve sledovaném období evidoval závazky z pøijatých úvìrù ve vý�i 12 089 tis. Kè. 
 

 

23.       ZÁVAZKY Z DLUHOVÝCH CENNÝCH PAPÍRÙ 

   

tis. Kè  2017 2016 

Emitované dluhové cenné papíry  0 0 

Ostatní závazky z dluhových cenných papírù  0 0 

Hypoteèní zástavní listy  0 0 

Smìnky  0 0 

Celkem  0 0 

   

Fond ve sledovaném období neevidoval závazky z dluhových cenných papírù. 
 

 

24. OSTATNÍ PASIVA  
 

tis. Kè  2017 2016 
    

Závazky za dodavateli  2 743 75 

Pøijaté zálohy  0 0 

Závazky vùèi akcionáøùm, podílníkùm  0 0 

Závazky vùèi státnímu rozpoètu  28 0 

Odlo�ený daòový závazek  843 310 

Dohadné polo�ky pasivní  139 84 

Závazky z obchodování s cennými papíry  0 0 

Záporná reálná hodnota derivátù  0 0 

Ostatní  20 973 0 

Celkem  24 726 469 

 

Fond ve sledovaném období v ostatních pasivech evidoval zejména závazky z titulu poskytnutých 
kaucí na nájemné ve vý�i 19 344 tis. Kè. 
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25.  VÝNOSY A VÝDAJE PØÍ�TÍCH OBDOBÍ 
 

tis. Kè  2017 2016 

Výnosy pøí�tích období  0 0 

Výdaje pøí�tích období  0 0 

Celkem  0 0 

 

 

26.  REZERVY A OPRAVNÉ POLO�KY 

 

tis. Kè  2017 2016 

Rezerva na opravy majetku  0 0 

Rezerva na danì  0 0 

Rezervy na rizika a ztráty  0 0 

Rezervy ostatní  0 0 

Opravné polo�ky k pohledávkám ke tøetím osobám  0 0 

Celkem  0 0 

 
Fond ve sledovaném úèetním období neevidoval odpis pohledávek. 
 

 

27. PODØÍZENÉ ZÁVAZKY 

 

Fond ve sledovaném úèetním období neevidoval �ádné podøízené závazky. 
 
 

28. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A KAPITÁLOVÉ FONDY 
 

Fond ve sledovaném úèetním období vykazuje v rámci zapisovaného základního kapitálu zakladatelské 

akcie v poètu kusù 100 000 ks o jmenovité hodnotì 1,-Kè. 
 

Fond dále v prùbìhu sledovaného období provádìl emise investièních akcií.  
 

Stav vydaných investièních akcií k 31.12.2017: 

  

Poèet vydaných akcií typu A 11 091 818 ks 

Poèet vydaných akcií typu B 4 835 199 ks 

 

 

29. NEROZDÌLENÝ ZISK NEBO NEUHRAZENÁ ZTRÁTA Z PØEDCHOZÍCH 
OBDOBÍ, REZERVNÍ FONDY A OSTATNÍ FONDY ZE ZISKU 

 
Fond za dané úèetní období vykázal ztrátu ve vý�i 3 135 tis. Kè. 
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30.       PØEHLED O ZMÌNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU  

 

  Základní Vlastní Emisní Rezerv Kapitál. Oceò. Zisk Celkem 

 V tis. Kè kapitál akcie á�io fondy fondy rozdíly (ztráta)   

Zùstatek k  
1. 1. 2017 100 0 0 0 15 272 6 202 

            

-881 20 693 

Zmìny úèetních 
metod 0 0 0 0 0 0 0 0 

Opravy zásadních 
chyb 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kursové rozdíly a 
oceòovací rozdíly 
nezahrnuté do HV 0 0 0 0 0 10 650 0 10 650 

Èistý zisk/ztráta 
za úèetní období 0 0 0 0 0 0 -3 135 -3 135 

Podíly na zisku 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pøevody do fondù 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pou�ití fondù 0 0 0 0 0 0 0 0 

Emise akcií 0 0 0 0 1 600 0 0 1 600 

Sní�ení 
základního 
kapitálu 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nákupy vlastních 
akcií 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ostatní zmìny  0 0 0 0 0 0 0 0 

Zùstatek k 

31. 12. 2017 100 0 0 0 16 872 16 852 

              

-4 016 29 808 

 

 

31.  OCEÒOVACÍ ROZDÍLY  
 
 

tis. Kè 

Dlouhodobý 

hmotný 
majetek 

Realizovatelné 
cenné papíry 

Zaji��ovací 
deriváty 

Èisté investice 

do úèastí Ostatní 
      

Zùstatek k 1. lednu 2017            6 202 - - - - 

Sní�ení  - - - - 

Zvý�ení 11 872 - - -1 222 - 

Vliv odlo�ené danì  - - - - 

          

Zùstatek k 31. prosinci 

2017 18 074 0 0 -1 222 0 

 

Majetek jako investièní pøíle�itost jsou pøedev�ím nemovitosti dr�ené Fondem a dále novì 
poøízené obchodní podíly spoleèností s cílem dlouhodobého kapitálového zhodnocení. Tento 

majetek Fondu je ocenìn reálnou hodnotou platnou k rozvahovému dni, která byla zji�tìna na 
základì znaleckého posudku. Rozdíl mezi ocenìním majetku v portfoliu Fondu kupní cenou 
poøízeného majetku a obvyklou cenu stanovenou dle znaleckého posudku k 31. 12. 2017 je vykázán 
jako oceòovací rozdíl. 
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32.  SPLATNÁ DAÒ Z PØÍJMÙ 

 

Splatná daò z pøíjmù 

tis. Kè  31.12.2017 

Zisk nebo ztráta za úèetní období pøed zdanìním   -3 135 

Výnosy nepodléhající zdanìní  - 

Daòovì neodèitatelné náklady  - 

Pou�ité slevy na dani a zápoèty  - 

Základ danì                  -3 135 

   

Zohlednìní daòové ztráty minulých let   

Základ danì po odeètení daòové ztráty                   0 

Daò vypoètená pøi pou�ití sazby 5 %                       0           
 

O dani nebylo za sledované období úètováno. Fond vykázal za sledované období daòovou ztrátu. 
 

 

33.       ODLO�ENÝ DAÒOVÝ ZÁVAZEK/POHLEDÁVKA 

 
Odlo�ené danì z pøíjmu jsou poèítány ze v�ech doèasných rozdílù za pou�ití daòové sazby platné pro 
období, ve kterém budou daòový závazek nebo pohledávka uplatnìny, tj. 5 %.  

 

Fond vypoèetl k 31. 12. 2017 odlo�ený daòový závazek ve vý�i 843 tis. Kè, o které úètuje. 
 

 

34. HODNOTY PØEDANÉ K OBHOSPODAØOVÁNÍ 
 

 

tis. Kè  2017 2016 

Aktiva  66 624 21 161 

Celkem  66 624 21 161 

 

Fond k rozvahovému dni vykazoval vý�e uvedené hodnoty pøedané k obhospodaøování spoleènosti 
AVANT investièní spoleènost, a.s., a to ve stejném ocenìní, v jakém jsou vykázány v aktivech. 
 

 

35.       IDENTIFIKOVANÁ HLAVNÍ RIZIKA DLE STATUTU 

 
Tr�ní riziko 

Riziko vyplývající z vlivu zmìn vývoje trhu na ceny a hodnoty aktiv v majetku Fondu. 

Ve sledovaném období fond evidoval nemovitostní expozici ve vý�i 46 974 tis. Kè, co� èiní 71 % majetku 

fondu. Tr�ní riziko bylo ve sledovaném období vyhodnoceno jako mírné. 
 

Úvìrové riziko, tj. riziko spojené s pøípadným nedodr�ením závazkù protistrany Fondu 

Emitent investièního nástroje v majetku Fondu èi protistrana smluvního vztahu (pøi realizaci konkrétní 
investice) nedodr�í svùj závazek, pøípadnì dlu�ník pohledávky tuto pohledávku vèas a v plné vý�i nesplatí. 
 

Ve sledovaném období fond poskytl úvìry ve vý�i 8 553 tis. Kè, co� èiní 13% aktiv. Úvìrové riziko bylo 
vyhodnoceno jako nízké. 
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Riziko nedostateèné likvidity 

Riziko nedostateèné likvidity obecnì spoèívá v tom, �e urèité aktivum Fondu nebude zpenì�eno vèas za 

pøimìøenou cenu a �e Fond z tohoto dùvodu nebude schopen dostát svým závazkùm v dobì, kdy se stanou 
splatnými. 
 

Na konci úèetního období fond evidoval na bì�ných úètech 5 327 tis. Kè, co� èiní 8% aktiv. Riziko likvidity 

bylo vyhodnoceno jako mírné.  
 

Riziko vypoøádání 
Riziko vypoøádání spojené s tím, �e vypoøádání transakce neprobìhne tak, jak se pøedpokládalo, z dùvodu, 
�e protistrana nezaplatí nebo nedodá majetkové hodnoty ve stanovené lhùtì. 

 

Riziko ztráty majetku svìøeného do úschovy (nebo jiného opatrování) 
Riziko ztráty majetku svìøeného do úschovy (nebo jiného opatrování) mù�e být zapøíèinìno zejména 
insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschovì nebo v jiném opatrování 
majetek Fondu. 

 

Ve sledovaném období nemìl Fond �ádný majetek svìøen do úschovy (nebo jiného opatrování) jiné osobì, 
toto riziko bylo ve sledovaném období vyhodnoceno jako nízké. 

 

Riziko zru�ení Fondu 

Fond mù�e být ze zákonem stanovených dùvodù zru�en, a to zejm. z dùvodu:  
i. rozhodnutí o pøemìnì Fondu;  

ii. odnìtí povolení k èinnosti Fondu, napø. v pøípadì, jestli�e do jednoho roku ode dne 
udìlení povolení k èinnosti Fondu vlastní kapitál Fondu nedosáhl vý�e 1.250.000 
EUR; resp. v pøípadì, �e Fond má po dobu del�í ne� 6 mìsícù jen jednoho 
akcionáøe; 

iii. �ádosti o odnìtí povolení, zru�ení Investièní spoleènosti s likvidací nebo 
rozhodnutím soudu. 

 

Èeská národní banka odejme povolení k èinnosti Fondu, jestli�e bylo vydáno rozhodnutí o jeho úpadku 
nebo jestli�e byl insolvenèní návrh zamítnut proto, �e majetek Fondu nebude postaèovat k úhradì nákladù 
insolvenèního øízení, resp. v pøípadì, kdy Fond nemá déle ne� tøi mìsíce depozitáøe. 
 

 

Riziko vyplývající z omezené èinnosti depozitáøe 

Rozsah kontroly Fondu ze strany depozitáøe je smluvnì omezen depozitáøskou smlouvou. Kontrolou, zda 
výpoèet aktuální hodnoty akcie Fondu, zda pou�ití výnosu z majetku Fondu, zda nabývání a zcizování 
majetku Fondu a zda postup pøi oceòování majetku Fondu jsou v souladu se Zákonem a tímto Statutem, 
jako� i kontrolou, zda pokyny oprávnìné osoby nejsou v rozporu se Zákonem nebo tímto Statutem, není 
povìøen depozitáø. Tato kontrola a èinnost je zaji��ována pøímo Investièní spoleèností pomocí interních 
kontrolních mechanizmù.  
 

V dùsledku omezení kontrolní èinnosti depozitáøe bylo toto riziko ve sledovaném období vyhodnoceno jako 
nízké. 
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36. VZTAHY SE SPØÍZNÌNÝMI OSOBAMI 
 

Zpráva o vztazích se spøíznìnými osobami je souèástí výroèní zprávy Fondu za sledované období. 
 

37. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO DATU ÚÈETNÍ ZÁVÌRKY  
 

K �ádným významným událostem po datu úèetní závìrky, které by mìly významný dopad na úèetní 
závìrku Fondu, nedo�lo. 
 

38. OPRAVY CHYB MINULÝCH LET A VLIV TÌCHTO OPRAV NA VLASTNÍ KAPITÁL 

 

Ve sledovaném období Fond nerealizoval �ádné opravy chyb minulých let s významným vlivem na 
vlastní kapitál. 
  

   

Sestaveno dne: 25.4.2018 

 

 

 

 

 

 
�������������. 
Ing. Zdenìk Hauzer � povìøený zmocnìnec 

èlen pøedstavenstva 

AVANT investièní spoleènost, a.s. 
               

 
 



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

 

Zpráva o vztazích za úèetní období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 

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

 

Osoba ovládaná 

Název fondu:  SPILBERK investi�ní fond s prom!nným základním kapitálem, a.s. 

IÈO:   05194148 

Sídlo:   Rohanské náb"e�í 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 

Úloha ovládané osoby ve struktu"e vztah# mezi osobami dle § 82 odst. 1 ZOK 

Ovládaná osoba je autonomní ve vztahu k ostatním osobám dle § 82 odst. 1 ZOK. Jejím cílem je naplòování investièní strategie urèené ve 

statutu ovládané osoby. Spoleènost je obhospodaøovaná spoleèností AVANT investièní spoleènost, a.s. ve smyslu § 9 odst. 1 ZISIF. 

 

Osoby ovládající  

Osoba ovládající: Mgr. Robert Sedlá�ek 

Bydli�tì:   Merhautova 930/11, 613 00 Brno 

Datum narození: 18.7.1978 

Zpùsob ovládaní: 50 % podíl na základním kapitálu spoleènosti 

 

Osoba ovládající:  Ing. Martin P!n�ík  

Bydli�tì:   Teyschlova 1124/29, 635 00 Brno 

Datum narození: 18.4.1979 

Zpùsob ovládaní: 50 % podíl na základním kapitálu spoleènosti 

 

Osoby ovládané ovládanou osobou 

Obchodní firma: SPILBERK SPV Peka"ská s.r.o.  

 

Sídlo:    Jaselská 206/27, Veveøí, 602 00 Brno 

IÈO:   06521681 

Zpùsob ovládaní: 100 % pøímý podíl ovládané osoby 

 

Obchodní firma: SPILBERK SPV Polní s.r.o.  

 

Sídlo:    Jaselská 206/27, Veveøí, 602 00 Brno 



IÈO:   06521631 

 

Zpùsob ovládaní: 100 % pøímý podíl ovládané osoby 

 

Obchodní firma: SPILBERK SPV alfa s.r.o.  

 

Sídlo:    Jaselská 206/27, Veveøí, 602 00 Brno 

IÈO:   01889818 

Zpùsob ovládaní: 100 % pøímý podíl ovládané osoby 

 

Obchodní firma: SPILBERK SPV beta s.r.o.  

 

Sídlo:    Jaselská 206/27, Veveøí, 602 00 Brno 

IÈO:   01890409 

Zpùsob ovládaní: 100 % pøímý podíl ovládané osoby 

 

Obchodní firma: SPILBERK SPV gama s.r.o.  

 

Sídlo:    Jaselská 206/27, Veveøí, 602 00 Brno 

IÈO:   05806879 

Zpùsob ovládaní: 100 % pøímý podíl ovládané osoby 

2) P�ehled�jednání�u�in�ných�v�ú�etním�období,�která�byla�u�in�na�na�popud�nebo�v�zájmu�
osob�dle�§�82�odst.�1�ZOK�(§�82�odst.�2�písm.�d)�ZOK)�

�

Protistrana Protistrana Smluvní�typ Datum 

uzav ení 

Pln!ní 

poskytované 

Pln!ní�

obdr�ené 

�

Ing.�Martin�

P�n�ík��

�

Fond�

�

Kupní�smlouva�
�

31.3.2017�

�

Kupní�cena�
�

Nemovitost�

�

Ing.�Martin�

P�n�ík��

�

Fond�

�

Smlouva�o�

záp j�ce�
�

�

20.4.2017�

�

Bez�

protipln�ní�

�

Záp j�ka�

�

Ing.�Martin�

P�n�ík��

�

Fond�

�

Smlouva�o�

postoupení�
pohledávek�

�

�

14.10.2017�

�

Kupní�cena�
�

Pohledávka�

�

Ing.�Martin�

P�n�ík��

�

SPILBERK�

SPV�alfa�s.r.o.�

�

�

Smlouva�o�

záp j�ce�
�

�

31.10.2017�

�

Bez�

protipln�ní�

�

Záp j�ka�

�

Ing.�Martin�

P�n�ík��

SPILBERK�

SPV�beta�

s.r.o.�

�

Smlouva�o�

záp j�ce�

�

20.2.2017�

�

Bez�

protipln�ní�

�

Záp j�ka�



� �

�

�

Mgr.�Robert�

Sedlá�ek���
�

�

�

Fond�

�

�

Smlouva�o�

záp j�ce�
�

�

�

23.3.2017�

�

�

Bez�

protipln�ní�

�

�

Záp j�ka�

�

Mgr.�Robert�

Sedlá�ek�
�

�

Fond�

�

Smlouva�o�

postoupení�
pohledávek�

�

�

14.10.2017�

�

Kupní�cena�
�

Pohledávka�

�

Mgr.�Robert�

Sedlá�ek�
�

�

SPILBERK�

SPV�alfa�s.r.o.�

�

�

Smlouva�o�

záp j�ce�
�

�

20.2.2017�

�

Bez�

protipln�ní�

�

Záp j�ka�

�

Mgr.�Robert�

Sedlá�ek�
�

�

SPILBERK�

SPV�beta�

s.r.o.�

�

�

Smlouva�o�

záp j�ce�
�

�

20.2.2017�

�

Bez�

protipln�ní�

�

Záp j�ka�

�

Fond�

�

�

SPILBERK�

SPV�alfa�s.r.o.�

�

�

Smlouva�o�úv�ru�
�

12.4.2017�

�

Úv�r�
�

Úrok�

�

Fond�

�

�

SPILBERK�

SPV�alfa�s.r.o.�

�

�

Smlouva�o�

zápo�tu�
pohledávek��

�

�

14.10.2017�

�

Pohledávka�
�

Pohledávka�

�

Fond�

�

SPILBERK�

SPV�alfa�s.r.o.�

�

�

Smlouva�o�

p�íplatku�mimo�
základní�kapitál�

�

14.10.2017�

�

P�íplatek�
mimo�ZK�

�

Podíl�

�

Fond�

�

SPILBERK�

SPV�beta�

s.r.o.�

�

�

Smlouva�o�úv�ru�
�

12.4.2017�

�

Úv�r�
�

Úrok�

�

Fond�

�

SPILBERK�

SPV�beta�

s.r.o.�

�

�

Dodatek��.1�ke�
Smlouva�o�úv�ru�

�

27.9.2017�

�

Úv�r�
�

Úrok�

�

Fond�

�

SPILBERK�

SPV�beta�

s.r.o.�

�

�

Smlouva�o�

p�íplatku�mimo�
základní�kapitál�

�

14.10.2017�

�

P�íplatek�
mimo�ZK�

�

Podíl�

�

Fond�

�

�

SPILBERK�

SPV�beta�

s.r.o.�

�

�

Smlouva�o�

zápo�tu�
pohledávek��

�

�

14.10.2017�

�

Pohledávka�
�

Pohledávka�

 

3) P�ehled�vzájemných�smluv�mezi�ovládanou�osobou�a�osobami�dle�§�82�odst.�1�ZOK�(§�82�
odst.�2�písm.�e)�ZOK)�

Protistrana Protistrana Smluvní�typ Datum 

uzav ení 

Pln!ní�

poskytované 

Pln!ní�

obdr�ené 

�

Ing.�Martin�

P�n�ík��

�

Fond�

�

Kupní�smlouva�
�

31.3.2017�

�

Kupní�cena�
�

Nemovitost�



�

Ing.�Martin�

P�n�ík��

�

Fond�

�

Smlouva�o�

záp j�ce�
�

�

20.4.2017�

�

Bez�

protipln�ní�

�

Záp j�ka�

�

Ing.�Martin�

P�n�ík��

�

Fond�

�

Smlouva�o�

postoupení�
pohledávek�

�

�

14.10.2017�

�

Kupní�cena�
�

Pohledávka�

�

Ing.�Martin�

P�n�ík��

�

SPILBERK�

SPV�alfa�s.r.o.�

�

�

Smlouva�o�

záp j�ce�
�

�

31.10.2017�

�

Bez�

protipln�ní�

�

Záp j�ka�

�

Ing.�Martin�

P�n�ík��

�

SPILBERK�

SPV�beta�

s.r.o.�

�

Smlouva�o�

záp j�ce�
�

�

20.2.2017�

�

Bez�

protipln�ní�

�

Záp j�ka�

�

Mgr.�Robert�

Sedlá�ek���
�

�

Fond�

�

Kupní�smlouva�
�

21.9.2016�

�

Kupní�cena�
�

Nemovitost�

�

�

Mgr.�Robert�

Sedlá�ek���
�

�

�

Fond�

�

�

Smlouva�o�

záp j�ce�
�

�

�

23.3.2017�

�

�

Bez�

protipln�ní�

�

�

Záp j�ka�

�

Mgr.�Robert�

Sedlá�ek�
�

�

Fond�

�

Smlouva�o�

postoupení�
pohledávek�

�

�

14.10.2017�

�

Kupní�cena�
�

Pohledávka�

�

Mgr.�Robert�

Sedlá�ek�
�

�

SPILBERK�

SPV�alfa�s.r.o.�

�

�

Smlouva�o�

záp j�ce�
�

�

20.2.2017�

�

Bez�

protipln�ní�

�

Záp j�ka�

�

Mgr.�Robert�

Sedlá�ek�
�

�

SPILBERK�

SPV�beta�

s.r.o.�

�

�

Smlouva�o�

záp j�ce�
�

�

20.2.2017�

�

Bez�

protipln�ní�

�

Záp j�ka�

�

Fond�

�

�

SPILBERK�

SPV�alfa�s.r.o.�

�

�

Smlouva�o�úv�ru�
�

12.4.2017�

�

Úv�r�
�

Úrok�

�

Fond�

�

�

SPILBERK�

SPV�alfa�s.r.o.�

�

�

Smlouva�o�

zápo�tu�
pohledávek��

�

�

14.10.2017�

�

Pohledávka�
�

Pohledávka�

�

Fond�

�

SPILBERK�

SPV�alfa�s.r.o.�

�

�

Smlouva�o�

p�íplatku�mimo�
základní�kapitál�

�

14.10.2017�

�

P�íplatek�
mimo�ZK�

�

Podíl�

�

Fond�

�

SPILBERK�

SPV�beta�

s.r.o.�

�

�

Smlouva�o�úv�ru�
�

12.4.2017�

�

Úv�r�
�

Úrok�

�

Fond�

�

SPILBERK�

SPV�beta�

s.r.o.�

�

�

Dodatek��.1�ke�
Smlouva�o�úv�ru�

�

27.9.2017�

�

Úv�r�
�

Úrok�



�

Fond�

SPILBERK�

SPV�beta�

s.r.o.�

�

�

Smlouva�o�

p�íplatku�mimo�
základní�kapitál�

�

�

14.10.2017�

�

P�íplatek�
mimo�ZK�

�

Podíl�

�

Fond�

�

�

SPILBERK�

SPV�beta�

s.r.o.�

�

�

Smlouva�o�

zápo�tu�
pohledávek��

�

�

14.10.2017�

�

Pohledávka�
�

Pohledávka�

4) Posouzení,�zda�vznikla�ovládané�osob��újma�(§�82�odst.�2�písm.�f)�ZOK)�

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

újma. 

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

Ovládaná osoba je investièním fondem v re�imu § 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 spoleènosti tímto prohla�uje, �e: 

· informace uvedené v této zprávì o vztazích jsou zpracovány dle informací, které pocházejí 

z vlastní èinnosti statutárního øeditele ovládané osoby anebo které si statutární øeditel 

ovládané osoby pro tento úèel opatøil z veøejných zdrojù anebo od jiných osob; a  

· statutárnímu øediteli ovládané osoby nejsou známy �ádné skuteènosti, které by mìly být 

souèástí zprávy o vztazích ovládané osoby a v této zprávì uvedeny nejsou. 

 

Zpracoval: Mgr. Ing. Zden!k Hauzer 

Funkce:  Zmocn!nec statutárního orgánu 

Dne:  28.3.2018 

 

                              

Podpis:  ����������������



 

Pøíloha è. 4 � Identifikace majetku fondu, jeho� hodnota pøesahuje 1% hodnoty majetku fondu (Pøíloha 

è. 2 písm. e) VoBÚP) 

Identifikace majetku 
Po"izovací hodnota ( CZK) Reálná hodnota 

k rozvahovému dni (CZK) 

Rezidenèní objekt è.p. 887, Brno, k.ú. Husovice 8.005.000,- 14.888.000,- 

Rezidenèní objekt è.p. 830, Brno, k.ú. Husovice 6.168.000,- 7.245.000,- 

Rezidenèní objekt è.p. 334/1, Brno, k.ú. Trnitá 5.680.000,- 24.810.000 

Pohledávky za firmou SPILBERK SPV alfa s.r.o. 
z poskytnutých úvìrù 

4.000.000,-  4.000.000,- 

Pohledávky za firmou SPILBERK SPV beta s.r.o. 
z poskytnutých úvìrù 

4.500.000,-  4.500.000,- 

100 % obchodní podíl ve firmì  
SPILBERK SPV alfa s.r.o. 

3.010.000,-  1.335.000,- 

100 % obchodní podíl ve firmì  
SPILBERK SPV beta s.r.o. 

2.555.000,- 2.300.000,- 

Pohledávka vùèi ÈSOB, a.s.  
z titulu vedení bì�ného úètu  

5.136.772,-  5.136.772,- 
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Pøíloha è. 5 � Èestná prohlá�ení souèasných èlenù správních, øídících, dozorèích orgánù fondu a èlenù 

jeho vrcholového vedení + informace o spoleènostech, ve kterých byly tyto osoby èleny správních, 

øídících a dozorèích orgánù nebo jejich spoleèníky v pøede�lých pìti letech + stejné informace o bývalých 

èlenech správních, øídících, dozorèích orgánù fondu èi vrcholového vedení fondu, kteøí byli èleny orgánù 

fondu alespoò po urèitou èást úèetního období 

 

#estné prohlá�ení $lena správní rady 

 spole$nosti  

SPILBERK investi$ní fond s prom�nným základním kapitálem, a.s. 

 (�fond�) 

I#: 05194148 

 

V Praze dne 23. 4. 2018 

 

 

Já, ní�e podepsaný Ing. Martin P�n$ík, nar. 18.4.1979, bytem Teyschlova 1124/29, èestnì prohla�uji, 
�e neexistují �ádné pracovní nebo jiné smlouvy uzavøené mezi mnou a fondem nebo jeho dceøinými 
spoleènostmi. 

Èestnì prohla�uji, �e jsem za pøede�lých pìt let nebyl odsouzen za podvodný trestný èin, nejsem a 
nebyl jsem v pøede�lých pìti letech spojen s �ádným konkurzním øízením, správou èi likvidací. 

Èestnì prohla�uji, �e vùèi mé osobì nebylo v posledních pìti letech vzneseno úøední veøejné obvinìní 
nebo udìlena sankce ze strany statutárních nebo regulatorních orgánù. 

 

 

 

 

 

������������������. 

Ing. Martin P�n$ík 
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Informace o spole$nostech, ve kterých byl Ing. Martin P�n$ík $lenem správních, �ídících, dozor$ích 
orgán% nebo jejich spole$níkem kdykoliv v p�ede�lých p�ti letech: 

 
Spole$nost Anga�má Trvání anga�má 

It2b s.r.o 

I#O: 269 70 261 

spole$ník  Ano 

TransContinental Cargo Logistics s.r.o. 

I#O : 242 23 336 

#len statutárního orgánu, 

spole$ník 

Ano 

Sygnex Development s.r.o. 

I#O: 292 87 022 

#len statutárního orgánu, 

spole$ník 

Ano 

SYGNEX stavební spole$nost, s.r.o. 
I#O: 057 12 742 

spole$ník Ano 

SPILBERK PROPERTY s.r.o.  

I#O: 053 28 284 

#len statutárního orgánu, 

spole$ník 

Ano 

SPILBERK SPV Peka�ská s.r.o.  
I#O: 065 21 681 

#len statutárního orgánu Ano 

SPILBERK SPV Polní s.r.o.  
I#O: 065 21 631 

#len statutárního orgánu Ano 

SPILBERK SPV alfa s.r.o.  

I#O: 018 89 818 

#len statutárního orgánu Ano 

SPILBERK SPV beta s.r.o.  

I#O: 018 90 409 

#len statutárního orgánu Ano 

SPILBERK SPV gama s.r.o.  

I#O: 058 06 879 

#len statutárního orgánu Ano 

Spole$enství vlastník% jednotek 
Rumi�t� 6 v Brn� 

I#O: 042 77 651 

#len statutárního orgánu Ano 

Spole$enství vlastník% jednotek 
Rumi�t� 6 v Brn� 

I#O: 042 77 651 

#len statutárního orgánu Ano 

Spole$enství vlastník% jednotek 
Peka�ská 32 v Brn� 

I#O: 070 11 997 

#len statutárního orgánu Ano 

TOMIDA s.r.o. 

I�O: 268 86 596 

�len statutárního orgánu, 

spole!ník 

Ne 
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�estné prohlá�ení !lena správní rady 

 spole!nosti  

SPILBERK investi!ní fond s prom"nným základním kapitálem, a.s. 

 (�fond�) 

I�: 05194148 

 

 

 

V Brnì dne 23. 4. 2018 

 

 

Já, ní�e podepsaný Mgr. Robert Sedlá!ek, nar. 18.7.1978, bytem Merhautova 930/11, 61300 Brno, 

èestnì prohla�uji, �e neexistují �ádné pracovní nebo jiné smlouvy uzavøené mezi mnou a fondem nebo 
jeho dceøinými spoleènostmi. 

Èestnì prohla�uji, �e jsem za pøede�lých pìt let nebyl odsouzen za podvodný trestný èin, nejsem a 
nebyl jsem v pøede�lých pìti letech spojen s �ádným konkurzním øízením, správou èi likvidací. 

Èestnì prohla�uji, �e vùèi mé osobì nebylo v posledních pìti letech vzneseno úøední veøejné obvinìní 
nebo udìlena sankce ze strany statutárních nebo regulatorních orgánù. 

 

 

 

 

������������������. 

Mgr. Robert Sedlá!ek 
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Informace o spole!nostech, ve kterých byl Mgr. Robert Sedlá!ek !lenem správních, #ídících, 
dozor!ích orgán$ nebo jejich spole!níkem kdykoliv v p#ede�lých p"ti letech: 

 
Spole!nost Anga�má Trvání anga�má 

Aeria s.r.o. 

I�O: 277 02 553 

Jednatel a spole!ník  Ano 

ABC PROCURO s.r.o. 

I�O : 292 94 304 

Jednatel a spole!ník Ano 

�IDLE, stavební bytové dru�stvo, 
dru�stvo, 

 I�O: 292 74 893 

P#edseda p#edstavenstva Ano 

SPILBERK PROPERTY s.r.o. 

I�O: 053 28 284 

Jednatel a spole!ník Ano 

Bytové dru�stvo Merhautova 57 - v 

likvidaci  

I�O: 024 04 397 

Likvidátor Ano 

SPILBERK SPV alfa s.r.o. 

I�O: 018 89 818 

Jednatel Ano 

SPILBERK SPV beta s.r.o. 

I�O: 018 90 409 

Jednatel Ano 

SPILBERK SPV gama s.r.o. 

I�O: 058 06 879 

Jednatel Ano 

SPILBERK SPV Polní s.r.o. 
I�O: 065 21 631 

Jednatel Ano 

SPILBERK SPV Peka#ská s.r.o. 
I�O: 065 21 681 

Jednatel Ano 

Spole!enství vlastník$ jednotek 
pro d$m Merhautova 930/11, Brno 

I�O 28296036 

Místop#edseda výboru Ano 

Spole!enství vlastník$ jednotek 
Husovická 5 v Brn" 

I�O 05753210 

P#edseda výboru Ano 

Spole!enství vlastník$ jednotek 
Peka#ská 32 v Brn" 

I�O 07011997 

Místop#edseda výboru Ano 
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�estné prohlá�ení !lena pov"#eného zmocn"nce spole!nosti  

AVANT investi!ní spole!nost, a.s.  

ve funkci statutárního #editele spole!nosti 

SPILBERK investi!ní fond s prom"nným základním kapitálem, a.s. 

 (�fond�) 

I�: 05194148 

 

V Praze dne 23. 4. 2018 

 

 

Já, ní�e podepsaný Mgr. Ing. Zden"k Hauzer, nar. 25. 6. 1971, bytem Chrudimská 2526/2a, 130 00 
Praha 3, èestnì prohla�uji, �e neexistují �ádné pracovní nebo jiné smlouvy uzavøené mezi mnou a 
fondem nebo jeho dceøinými spoleènostmi. 

Èestnì prohla�uji, �e jsem za pøede�lých pìt let nebyl odsouzen za podvodný trestný èin, nejsem a 
nebyl jsem v pøede�lých pìti letech spojen s �ádným konkurzním øízením, správou èi likvidací. 

Èestnì prohla�uji, �e vùèi mé osobì nebylo v posledních pìti letech vzneseno úøední veøejné obvinìní 
nebo udìlena sankce ze strany statutárních nebo regulatorních orgánù. 

Dále prohla�uji, �e neexistuje �ádný støet zájmù mezi mou osobou a emitentem. 

 

 

 

������������������. 

Mgr. Ing. Zden"k Hauzer 
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Informace o spole!nostech, ve kterých byl Mgr. Ing. Zden"k Hauzer !lenem správních, #ídících, 
dozor!ích orgán$ nebo jejich spole!níkem kdykoliv v p#ede�lých p"ti letech: 

 
Spole!nost Anga�má Trvání anga�má 

AVANT investi!ní spole!nost, a.s., 
I�O: 275 90 241 

�len statutárního orgánu  Ano 

AVANT Consulting, a.s. 

I�O : 290 03 610 

�len statutárního orgánu Ano 

PILSENINVEST SICAV, 

 I�O: 285 50 536 

Pov"#ený zmocn"nec Ano 

Bud"jovická investi!ní fond 
s prom"nným základním 
kapitálem, a.s.,  
I�O: 242 61 386 

Pov"#ený zmocn"nec Ne 

Good value Investments investi!ní 
fond s prom"nným základním 
kapitálem, a.s., 
I�O: 024 31 491 

Pov"#ený zmocn"nec Ne 

První reziden!ní investi!ní fond 
s prom"nným základním 
kapitálem, a.s., 
I�O: 241 30 249 

Pov"#ený zmocn"nec Ne 

ARETE INVEST investi!ní fond 
s prom"nným základním 
kapitálem, a.s., 
I�O: 035 32 534 

Pov"#ený zmocn"nec Ne 

FIO záru!ní, a.s.,  
I�O: 276 50 928 

�len statutárního orgánu Ne 

PREVALENT investi!ní fond 
s prom"nným základním 
kapitálem, a.s.,  
I�O: 036 09 260  

Pov"#ený zmocn"nec Ne 

Spole!enství vlastník$ Her!íkova 8, 
Brno,  

I�O: 293 13 759 

Pov"#ený zmocn"nec Ne 

FQI TRUST investi!ní fond 
s prom"nným základním 
kapitálem, a.s.,  
I�O: 042 03 241 

Pov"#ený zmocn"nec Ne 

KKIG investi!ní fond s prom"nným 
základním kapitálem, a.s.,  
I�O: 051 75 925 

Pov"#ený zmocn"nec Ano 

SPM FINANCE investi!ní fond 
s prom"nným základním 
kapitálem, a.s.,  
I�O: 053 43 038 

Pov"#ený zmocn"nec Ano 

DOMOPLAN, investi!ní fond 
s prom"nným základním 
kapitálem, a.s.,  
I�O: 056 70 047 

Pov"#ený zmocn"nec Ano 

BHS TOTAL RETURN FUND SICAV, 

a.s.,  

I�O: 055 04 660 

Pov"#ený zmocn"nec Ano 

Scandecor Czech Republic s.r.o. 

a.s., 

I�O: 447 92 808 

jednatel Ano 
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Spole!enství vlastník$ k Chlumu 

243, 244, Dý�ina,  
I�O : 263 31 853 

Pov"#ený zmocn"nec Ano 

Spole!enství vlastník$ domu !.p. 
369, Záh#ebská 3, Praha2- 

Vinohrady 

I�O : 267 80 402 

�len statutárního orgánu Ne 

Spole!enství vlastník$ jednotek  
�itná 1474/23, Brno,  
I�O : 293 15 239 

Pov"#ený zmocn"nec Ne 

K-INVEST uzav#ený investi!ní fond, 
a.s., 

I�O: 242 49 319 

Pov"#ený zmocn"nec Ne 

MOF INVEST uzav#ený investi!ní 
fond, a.s.,  

I�O: 242 23 824 

Pov"#ený zmocn"nec Ano 

AVANT ENERGY investi!ní fond 
s prom"nným základním 
kapitálem, a.s., 
I�O: 042 60 732 

Pov"#ený zmocn"nec Ano 

AVANT Private Equity investi!ní 
fond s prom"nným základním 
kapitálem, a.s.,  
I�O: 043 53 447 

Pov"#ený zmocn"nec Ano 

RENDIT investi!ní fond 
s prom"nným základním 
kapitálem, a.s., 
I�O: 044 72 411 

Pov"#ený zmocn"nec Ano 

Czech Capital RE Fund SICAV, a.s., 

I�O: 052 2 634 

Pov"#ený zmocn"nec Ano 

SPILBERK investi!ní fond 
s prom"nným základním 
kapitálem, a.s.,  
I�O: 051 94 148 

Pov"#ený zmocn"nec Ano 

CORE CAPITAL investi!ní fond 
s prom"nným základním 
kapitálem, a.s.,  
I�O: 049 95 589 

Pov"#ený zmocn"nec Ano 

USE IT UP investi!ní fond 
s prom"nným základním 
kapitálem, a.s.,  
I�O: 053 60 978 

Pov"#ený zmocn"nec Ne 

FAMILY ACE SICAV, a.s.,  

I�O: 052 98 296 

Pov"#ený zmocn"nec Ano 

VALOUR investi!ní fond 
s prom"nným základním 
kapitálem, a.s., 
I�O: 055 74 005 

Pov"#ený zmocn"nec Ano 

CZECH DEVELOPMENT GROUP 

investi!ní fond s prom"nným 
základním kapitálem, a.s., 
I�O: 058 15 533 

Pov"#ený zmocn"nec Ano 

RSBC �eskomoravský nemovitostní 
fond SICAV, a.s., 

I�O: 058 70 160 

Pov"#ený zmocn"nec Ano 

CZECH Private Capital Real Estate 

SICAV, a.s.,  

I�O: 060 38 697 

Pov"#ený zmocn"nec Ne 

TUTAMEN SICAV, a.s.,  

I�O: 059 789 528 

Pov"#ený zmocn"nec Ne 

Byty %e!kovice, a.s. v likvidaci, 

I�O: 243 04 271 

Pov"#ený zmocn"nec Ne 

Spole!enství vlastník$ jednotek  
�itná 21, Brno,  
I�O : 293 59 163 

Pov"#ený zmocn"nec Ne 
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FQI CAPITAL, a.s.   

I�O : 041 77 967 

Pov"#ený zmocn"nec Ne 

BOHEMIA Real Estate Investment 

Fund SICAV, a.s. 

I�O : 065 61 705 

Pov"#ený zmocn"nec Ano 

Tourbillon Invest SICAV, a.s. 

I�O : 060 81 436 

Pov"#ený zmocn"nec Ano 

Fond �eského Bydlení SICAV, a.s. 
I�O : 068 72 778 

Pov"#ený zmocn"nec Ano 

�eskomoravský fond SICAV, a.s. 
I�O : 064 09 768  

 

Pov"#ený zmocn"nec Ano 

 

FQI TRUST investi!ní fond s 
prom"nným základním 
kapitálem, a.s.  
I�O : 042 03 241 

 

Pov"#ený zmocn"nec Ne 
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�estné prohlá�ení !lena pov"#eného zmocn"nce spole!nosti 

AVANT investi!ní spole!nost, a.s. 

ve funkci statutárního #editele spole!nosti 

SPILBERK investi!ní fond s prom"nným základním kapitálem, a.s. 

(�fond�) 

I�: 05194148 

 

 

V Praze dne 23. 4. 2018 

 

Já, ní�e podepsaný Mgr. Robert Robek, nar. 7. 9. 1970, bytem Útulná 506/17, 108 00 Praha 10, 
èestnì prohla�uji, �e neexistují �ádné pracovní nebo jiné smlouvy uzavøené mezi mnou a fondem 
nebo jeho dceøinými spoleènostmi. 
 

Èestnì prohla�uji, �e jsem za pøede�lých pìt let nebyl odsouzen za podvodný trestný èin, nejsem a 

nebyl jsem v pøede�lých pìti letech spojen s �ádným konkurzním øízením, správou èi likvidací. 
 

Èestnì prohla�uji, �e vùèi mé osobì nebylo v posledních pìti letech vzneseno úøední veøejné 
obvinìní nebo udìlena sankce ze strany statutárních nebo regulatorních orgánù. 
 

Dále prohla�uji, �e neexistuje �ádný støet zájmù mezi mou osobou a emitentem. 

 

 

 

������������� 

Mgr. Robert Robek 
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Informace o spole!nostech, ve kterých byl Mgr. Robert Robek !lenem správních, #ídících, dozor!ích 
orgán$ nebo jejich spole!níkem kdykoliv v p#ede�lých p"ti letech: 

 
Spole!nost Anga�má Trvání anga�má 

AproBeta a.s., I�O: 284 60 111 �len statutárního orgánu  Ne 

Convenio, investi!ní fond s prom"nným základním 
kapitálem, a.s., I�O: 247 51 448 

Pov"#ený zmocn"nec Ano 

LaVilla luxusní reality, s.r.o., I�O: 290 56 128 �len statutárního orgánu Ano 

LaVilla luxusní reality, s.r.o., I�O: 290 56 128 Spole!ník Ano 

PILSENINVEST SICAV, a.s., I�O: 285 50 536 Pov"#ený zmocn"nec Ano 

AVANT investi!ní spole!nost, a.s., I�O: 275 90 241 �len statutárního orgánu Ano 

CENTRAL GROUP uzav#ený investi!ní fond a.s., I�O: 284 60 
120 

�len statutárního orgánu Ne 

BH Securities a.s., I�O: 601 92 941 �len statutárního orgánu Ne 

Bud"jovická investi!ní fond s prom"nným základním 
kapitálem, a.s., I�O: 242 61 386 

Pov"#ený zmocn"nec Ano 

GoodvalueInvestments investi!ní fond s prom"nným 
základním kapitálem, a.s., I�O: 024 31 491 

Pov"#ený zmocn"nec Ano 

První reziden!ní investi!ní fond s prom"nným základním 
kapitálem, a.s., I�O: 241 30 249 

Pov"#ený zmocn"nec Ano 

NetBroker s.r.o., I�O: 257 99 592 �len statutárního orgánu Ano 

NetBroker s.r.o., I�O: 257 99 592 Spole!ník Ano 

MSA, a.s., I�O: 451 92 278 �len dozor!í rady Ne 

ARETE INVEST investi!ní fond s prom"nným základním 
kapitálem, a.s., I�O: 035 32 534 

Pov"#ený zmocn"nec Ano 

HPT investi!ní fond s prom"nným základním kapitálem, a.s., 
I�O: 036 48 630 

Pov"#ený zmocn"nec Ano 

PREVALENT investi!ní fond s prom"nným základním 
kapitálem, a.s., I�O: 036 09 260  

Pov"#ený zmocn"nec Ano 

ENGINE CLASSIC CARS SICAV, a.s.., I�O: 037 60 073 
Pov��ený zmocn�nec Ano 

BOHEMIA investi!ní fond, a.s., I"O: 037 54 774 Pov��ený zmocn�nec Ano 

SCI INVESTMENT, a.s. 

 I"O: 039 30 505 

Pov��ený zmocn�nec Ne 

FQI TRUST investi!ní fond s prom�nným základním 
kapitálem, a.s., I"O: 042 03 241 

Pov��ený zmocn�nec Ano 

SPILBERK investi!ní fond s prom�nným základním kapitálem, 
a.s., I"O: 051 94 148 

Pov��ený zmocn�nec Ano 

KKIG investi!ní fond s prom�nným základním kapitálem, 
a.s.,  

I"O: 051 75 925 

Pov��ený zmocn�nec Ano 
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Czech Capital RE Fund SICAV, a.s., I"O: 052 12 634 Pov��ený zmocn�nec Ano 

SPM FINANCE investi!ní fond s prom�nným základním 
kapitálem, a.s., I"O: 053 43 038 

Pov��ený zmocn�nec Ano 

BHS GERMAN REAL ESTATE FUND SICAV, a.s., I"O: 055 04 

643 

Pov��ený zmocn�nec Ano 

BHS TOTAL RETURN FUND SICAV, a.s., I"O: 055 04 660 Pov��ený zmocn�nec Ano 

DOMOPLAN, investi!ní fond s prom�nným základním 
kapitálem, a.s.,  
I"O: 056 70 047 

Pov��ený zmocn�nec Ano 

Spole!enství vlastník# k Chlumu 243, 244, Dý�ina,  
I"O : 263 31 853 

Pov��ený zmocn�nec  Ano 

CZECH PrivateCapital Real Estate SICAV, a.s.,  

I"O: 060 38 697 
Pov��ený zmocn�nec Ano 
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