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1) Základní	údaje	o	fondu	a	úèetním	období	

Název fondu:  CZECH!DEVELOPMENT!GROUP!investi ní!fond!s prom"nným!základním!

kapitálem. a.s. 

IÈO:   058 15 533 

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 

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

IÈO:   275 90 241 

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

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

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

odst. 1 ZISIF. 

Úèetní období:   1.1.2018 � 31.12.2018 

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

Dne 26. 1. 2017 zapsala ÈNB CZECH DEVELOPMENT GROUP investièní fond s promìnným základním 

kapitálem, a.s. do seznamu investièních fondù s právní osobností a dne 17. 2. 2017 byla spoleènost 

zapsána do obchodního rejstøíku.  

V prùbìhu úèetního období spoleènost neprovádìla �ádnou investièní èinnost. 

V prùbìhu úèetního období fond nevydal �ádné investièní akcie.  

Hodnota zakladatelské akcie fondu k 31.12.2018 èiní 2,1719 Kè. 

K 31. 12. 2018 mìl fond celková aktiva ve vý�i 363.908 Kè. Vlastní kapitál fondu èinil ke dni 31. 12. 2018 

èástku 217.188 Kè. Hospodáøský výsledek za úèetní období byl uzavøen ztrátou ve vý�i 157.588 Kè.  

K 31.12.2018 fond nedosáhl zákonem po�adované hodnoty fondového kapitálu ve vý�i 1.250.000 EUR 

a o této skuteènosti informoval ÈNB. 

3) Údaje	o	skuteènostech,	které	nastaly	a�	po	rozvahovém	dni	a	jsou	významné	pro	naplnìní	
úèelu	výroèní	zprávy	(§	21	odst.	2	písm.	a)	ZoÚ)	

Po rozvahovém dni nenastaly �ádné skuteènosti významné pro naplnìní úèelu výroèní zprávy. 

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

Fond ji� pøipravuje realizaci konkrétní investice a nejpozdìji do 30.6.2019 fond rozhodne, zda-li bude 

provádìt investièní strategii vymezenou ve statutu fondu formou investování do majetkových úèastí v 

kapitálových obchodních spoleènostech a poskytováním úvìrù a nákupu zaji�tìných i nezaji�tìných 

pohledávek nebo po�ádá ÈNB o výmaz z evidence fondù. 
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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.  

6) Údaje	o	podstatných	zmìnách	statutu	fondu,	ke	kterým	do�lo	v	prùbìhu	úèetního	období	
(§234	odst.	2	písm.	a)	ZISIF)	

V prùbìhu úèetního období do�lo ke zmìnì statutu spoèívající ve sní�ení poplatku za administraci a 

depozitáøského poplatku od 1.1.2018. 

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:              66 tis. Kè 

Pohyblivá!slo�ka!odm"n:  0 tis. Kè 

Po et!p#íjemc$:              55 

Odm"ny!za!zhodnocení!kapitálu: 0 tis. 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:  5 tis. Kè 

Po et!p#íjemc$:   4 

Odm"ny!ostatních!zam"stnanc$:         62 tis. Kè 

Po et!p#íjemc$:              51 

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

Ve vztahu k fondu nebo obhospodaøovateli nesplòuje definici § 34 odst. 1 �ádná právnická osoba.  

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, bytem Chrudimská 

2526/2a, Praha 3 Vinohrady, 130 00 

Výkon! innosti!portfolio!mana�era!pro!fond:  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. 7 let zku�eností se správou 

fondù kvalifikovaných investorù se zamìøením na nemovitosti, pohledávky a majetkové úèasti. 
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10) Identifikaèní	 údaje	 depozitáøe	 fondu	 a	 informace	 o	 dobì,	 po	 kterou	 tuto	 èinnost	
vykonával	(Pøíloha	è.	2	písm.	b)	VoBÚP)	

Název:       Komer ní!banka,!a.s. 

I%O:      453 17 054 

Sídlo:      Praha 1, Na Pøíkopì 33 èp. 969, PSÈ 11407 

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 obdobím nebyla taková osoba depozitáøem povìøena. 

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

Fond nevyu�ívá slu�eb hlavního podp!rce. 

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

Fond eviduje pohledávku v!"i Komer"ní bance a.s. z titulu vedení b#�ného ú"tu se z!statkem 

k 31.12.2018 ve vý�i 363.908 K". 

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

Fond v pr!b#hu ú"etního období nevydal �ádné investi"ní akcie. 

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

15) Soudní	 nebo	 rozhodèí	 spory,	 které	 se	 týkají	 majetku	 nebo	 nároku	 vlastníkù	 cenných	
papírù	 nebo	 zaknihovaných	 cenných	 papírù	 vydávaných	 fondem	 jestli�e	 hodnota	
pøedmìtu	sporu	pøevy�uje	5	%	hodnoty	majetku	fondu	v	rozhodném	období	(Pøíloha	è.	2	
písm.	g)	VoBÚP)	

Fond neeviduje �ádné soudní nebo rozhodèí spory. 

16) Hodnota	v�ech	vyplacených	podílù	na	zisku	na	 jeden	podílový	 list	nebo	investièní	akcií	
(Pøíloha	è.	2	písm.	h)	VoBÚP)	

Fond v úèetním období nevyplatil podíl na zisku ani zálohu na podíl na zisku. 
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17) Údaje	 o	 skuteènì	 zaplacené	 úplatì	 obhospodaøovateli	 za	 obhospodaøování	 fondu,	 s	
rozli�ením	 na	 údaje	 o	 úplatì	 za	 výkon	 èinnosti	 depozitáøe,	 administrátora,	 hlavního	
podpùrce	a	auditora,	a	údaje	o	dal�ích	nákladech	èi	daních	(Pøíloha	è.	2	písm.	i)	VoBÚP)	

Odm"na!obhospoda#ovateli:  108 tis. Kè 

Úplata!depozitá#i:       0 tis. Kè 

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

Odm"na!auditora:     24 tis. Kè 

Údaje!o!dal�ích!nákladech! i!daních: Právní a notáøské slu�by      0 tis. Kè  

     Poradenství a konzultace    15 tis.  Kè  

     Ostatní správní náklady                     0 tis. Kè 

     Ostatní danì a poplatky         0 tis. Kè 

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

Fond není aktivní v oblasti výzkumu a vývoje. 

Fond nenabyl vlastní akcie ani vlastní podíly. 

Fond nevyvíjí èinnost v oblasti ochrany �ivotního prostøedí. 

Fond nemá zamìstnance a není aktivní v oblasti pracovnìprávních vztahù. 

Fond nemá organizaèní slo�ku podniku v zahranièí. 

 

Zpracoval: Mgr.!Ing.!Zden"k!Hauzer 

Funkce:   pov"#ený!zmocn"nec!statutárního!#editele!spole nosti! 

AVANT!investi ní!spole nost,!a.s. 

 

Dne:  28.2.2019 

 

 

Podpis:  ���������������� 
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Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8
058 15 533

28. únor 2019
1.1.2018 - 31.12.2018

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY

ke dni: 31.12.2018

(v tisících Kč)

Poznámka
Od začátku do konce 
rozhodného období 

Od začátku do konce 
rozhodného období 

Od začátku do konce 
rozhodného období

INVESTIČNÍ NEINVESTIČNÍ CELKEM FOND

1 Výnosy z úroků a podobné výnosy (Σ)    

z toho: a) úroky z dluhových cenných papírů
      b) úroky z ostatních aktiv

2 Náklady na úroky a podobné náklady (Σ)    

z toho: a) náklady úroky z dluhových cenných papírů
3 Výnosy z akcií a podílů (Σ)    

v tom: a) výnosy z účastí s podstatným vlivem
     b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem
     c) ostatní výnosy z akcií a podílů

4 Výnosy z poplatků a provizí  

5 Náklady na poplatky a provize 5 11 11

6 Zisk nebo ztráta z finančních operací  

7 Ostatní provozní výnosy  

8 Ostatní provozní náklady  

9 Správní náklady (Σ) 6  147 147

v tom: a) náklady na zaměstnance (Σ)    

z toho: aa) mzdy a platy  

           ab) sociální a zdravotní pojištění  

           ac) ostatní sociální náklady  

v tom: b) ostatní správní náklady 147 147

10
Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a 
nehmotnému majetku  

11
Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému 
hmotnému a nehmotnému majetku (Σ)  

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku  

12
Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy 
z dříve odepsaných pohledávek  

13
Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a 
zárukám  

14
Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným 
vlivem  

15
Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstným vlivem, tvorba a použití 
opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem  

16 Rozpuštění ostatních rezerv  

17 Tvroba a použití ostatních rezerv   

18
Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným 
vlivem  

19 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním  -158 -158

20 Mimořádné výnosy  

21 Mimořádné náklady  

22 Zisk nebo ztráta za úč.období z mimoř.činnosti před zdaněním    

23 Daň z příjmu  

24 Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 11  -158 -158

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

28.2.2019

Sestavil: Jana Uhrová Ing. Zdeněk Hauzer, pověřený zmocněnec

Okamžik sestavení účetní závěrky:
Rozhodné období:

činnost podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních 
společnostech a fondech vykonávaná na základě 
rozhodnutí České národní banky

CZECH DEVELOPMENT GROUP investiční fond s 
proměnným základním kapitálem, a.s.

Subjekt:

Sídlo:
Identifikační číslo:

Předmět podnikání:
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Subjekt:

Sídlo:
Identifika ní! íslo:

P"edm#t!podnikání:

Okam�ik!sestavení!ú etní!záv#rky: 28.2.2019

1.1.2018 - 31.12.2018

Poznámka
Poslední!den!rozhodného!

období
Poslední!den!minulého!
rozhodného!období

1 Poskytnuté!p"ísliby!a!záruky

2 Poskytnuté!zástavy

3 Pohledávky!ze!spotových!operací

4 Pohledávky!z!pevných!termínových!operací

5 Pohledávky!z!opcí

6 Odepsané!pohledávky

7 Hodnoty!p"edané!do!úschovy,!do!správy!a!k!ulo�ení

8 Hodnoty!p"edané!k!obhospoda"ování 8 364 634

9 P"ijaté!p"ísliby!a!záruky

10 P"ijaté!zástavy!a!zaji�t#ní

11 Závazky!ze!spotových!operací

12 Závazky!z!pevných!termínových!operací

13 Závazky!z!opcí

14 Hodnoty!p"evzaté!do!úschovy,!do!správy!a!k!ulo�ení

15 Hodnoty!p"evzaté!k!obhospoda"ování

Sestaveno dne: Podpisový!záznam!statutárního!orgánu!ú etní!jednotky:
28.2.2019

Sestavil: Ing.!Zden#k!Hauzer,!pov#"ený!zmocn#nec

 innost!podle!zákona! .!240/2013!Sb.,!o!investi ních!
spole nostech!a!fondech!vykonávaná!na!základ#!rozhodnutí!
$eské!národní!banky

CZECH!DEVELOPMENT!GROUP!investi ní!fond!s!
prom#nným!základním!kapitálem,!a.s.

PODROZVAHOVÉ POLO�KY

ke dni: 31.12.2018

Jana!Uhrová

Rozhodné!období:

(v!tisících!K )

Rohanské!náb"e�í!671/15,!Karlín,!186!00!Praha!8
058 15 533
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Subjekt:

Sídlo: Praha 8 - Karlín, Rohanské nábřeží 671/15, PSČ 18600

Identifikační číslo: 058 15 533

Předmět podnikání:

Okamžik sestavení účetní závěrky: 28. únor 2019

1.1.2018 - 31.12.2018

Základní Vlastní Emisní Rezerv Kapitál. Oceňovací Zisk Celkem

 V tis. Kč kapitál akcie ážio fondy fondy rozdíly (ztráta)

Počáteční stav k 1.1.2018 100 0 0 0 650 0 -725 25

Změny účetních metod 0 0 0 0 0 0 0 0

Opravy zásadních chyb 0 0 0 0 0 0 0 0

Kursové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do HV 0 0 0 0 0 0 0 0

Čistý zisk/ztráta za účetní období 0 0 0 0 0 0 -158 -158

Podíly na zisku 0 0 0 0 0 0 0 0

Převody do fondů 0 0 0 0 0 0 0 0

Použití fondů 0 0 0 0 0 0 0 0

Emise akcií 0 0 0 0 350 0 0 350

Snížení základního kapitálu 0 0 0 0 0 0 0 0

Nákupy vlastních akcií 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostatní změny 0 0 0 0 0 0 0 0

Zůstatek k 31.12.2018 100 0 0 0 1 000 0 -883 217

Základní Vlastní Emisní Rezerv Kapitál. Oceňovací Zisk Celkem

 V tis. Kč kapitál akcie ážio fondy fondy rozdíly (ztráta)

Počáteční stav k 17. 2. 2017 100 0 0 0 0 0 0 100

Změny účetních metod 0 0 0 0 0 0 0 0

Opravy zásadních chyb 0 0 0 0 0 0 0 0

Kursové rozdíly a oceňovací rozdíly nezahrnuté do HV 0 0 0 0 0 0 0 0

Čistý zisk/ztráta za účetní období 0 0 0 0 0 0 -725 -725

Podíly na zisku 0 0 0 0 0 0 0 0

Převody do fondů 0 0 0 0 0 0 0 0

Použití fondů 0 0 0 0 0 0 0 0

Emise akcií 0 0 0 0 650 0 0 650

Snížení základního kapitálu 0 0 0 0 0 0 0 0

Nákupy vlastních akcií 0 0 0 0 0 0 0 0

Ostatní změny 0 0 0 0 0 0 0 0

Zůstatek k 31.12.2017 100 0 0 0 650 0 -725 25

Sestaveno dne: Podpisový záznam statutárního orgánu účetní jednotky:

28.2.2019

Sestavil:    Jana Uhrová Ing. Zdeněk Hauzer, pověřený zmocněnec

 

CZECH DEVELOPMENT GROUP investiční fond s 
proměnným základním kapitálem, a.s.

činnost podle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních 
společnostech a fondech vykonávaná na základě 
rozhodnutí České národní banky

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VE VLASTNÍM KAPITÁLU

ke dni: 31.12.2018

(v tisících Kč)

Rozhodné období:
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CZECH DEVELOPMENT GROUP investi�ní fond s prom�nným základním 
kapitálem, a.s. 
I�O: 058 15 533 
P�íloha �ádné ú�etní záv�rky za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 
(v celých tis. K�) 

P�íloha k ú�etní záv�rce CZECH DEVELOPMENT GROUP investi�ní fond s prom�nným základním kapitálem, a.s.
1 

1. OBECNÉ INFORMACE

CZECH DEVELOPMENT GROUP investi�ní fond s prom�nným základním kapitálem, a.s. („Investi�ní 
Fond“ nebo „Fond“ nebo „Spole�nost“) byl založen v souladu se zákonem �. 240/2013 Sb., o investi�ních 
spole�nostech a investi�ních fondech (dále jen „ZISIF“). Investi�ní fond byl dne 26. 1. 2017 na základ� § 
514 ve spojení s § 513 odst. 1 písm. b), c) a e) ZISIF zapsán do seznamu �eské národní banky podle § 
597 písm. a) ZISIF. 
Investi�ní Fond byl zapsán do obchodního rejst�íku dne 17. 2. 2017. 

  
P�edm�t podnikání spole�nosti 

- �innost fondu kvalifikovaných investor� podle ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona �. 240/2013 
Sb., o investi�ních spole�nostech a investi�ních fondech. 

Obhospoda�ovatelem Investi�ního fondu (ve smyslu § 5 odst. 1 ZISIF) a administrátorem Investi�ního 
fondu (ve smyslu § 38 odst. 1 ZISIF) je od 1. 3. 2017 AVANT investi�ní spole�nost, a.s. I�O: 275 
90 241. AVANT investi�ní spole�nost, a.s. byla na základ� rozhodnutí zakladatel� Investi�ního fondu ze 
dne 11. 1. 2017 jmenována individuálním statutárním orgánem Investi�ního fondu, tj. Investi�ní fond je 
oprávn�n se v souladu s § 9 odst. 1 ZISIF obhospoda�ovat prost�ednictvím této osoby. 

Sídlo Investi�ního Fondu: 

Rohanské náb�eží 671/15  
186 00 Praha 8 Karlín 
�eská republika  

�lenové statutárního orgánu a správní rady k 31. prosinci 2018: 

Statutární orgán: 

Statutární �editel AVANT investi�ní spole�nost, a.s., 
I� 275 90 241

od 17. února 2017

P�i výkonu funkce zastupuje Ing. Zden�k Hauzer, 
pov��ený zmocn�nec

od 17. února 2017

Správní rada: 

�len správní rady                        Lucie Císa�ová                                      od 17. února 2017 

               

olesja.kuzykova
Razítko



CZECH DEVELOPMENT GROUP investi�ní fond s prom�nným základním 
kapitálem, a.s. 
I�O: 058 15 533 
P�íloha �ádné ú�etní záv�rky za období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 
(v celých tis. K�) 

P�íloha k ú�etní záv�rce CZECH DEVELOPMENT GROUP investi�ní fond s prom�nným základním kapitálem, a.s.
2 

1. OBECNÉ INFORMACE (POKRA�OVÁNÍ)

K 31. 12. 2018 byla vlastníkem spole�nosti spole�nost CZECH DEVELOPMENT GROUP, a. s.  
(100 % akcií). 

V rozhodném období nedošlo v obchodním rejst�íku k žádným zm�nám. 

Investi�ní strategie: 

Akcie Fondu mohou být po�izovány pouze kvalifikovanými investory. 

Fond je fondem kvalifikovaných investor�, který ve smyslu § 95 odst. 1 Zákona shromaž�uje pen�žní 
prost�edky nebo pen�zi ocenitelné v�ci od více kvalifikovaných investor� vydáváním ú�astnických 
cenných papír� a provádí spole�né investování shromážd�ných pen�žních prost�edk�, nebo pen�zi 
ocenitelných v�cí na základ� ur�ené investi�ní strategie ve prosp�ch t�chto kvalifikovaných investor� a 
dále spravuje tento majetek.  

Investi�ním cílem Fondu je setrvale zhodnocování prost�edk� vložených akcioná�i Fondu, a to zejména na 
základ� investic do majetkových ú�astí v kapitálových obchodních spole�nostech a poskytovaní úv�r� a 
nákup zajišt�ných i nezajišt�ných pohledávek s tím, že výnosy investic Fondu budou p�evážn� opat�ovány 
z dividend a z úrok�. Fond je r�stovým investi�ním fondem.  P�evážná �ást zisk� plynoucích z portfolia 
Fondu bude v souladu s investi�ním cílem uvedeným v p�edchozí v�t� dále re-investována.  

V pr�b�hu roku 2018 Fond podnikal v souladu s právními p�edpisy �eské republiky, a to podle zákona �.
240/2013 Sb., o investi�ních spole�nostech a investi�ních fondech, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a 
v souladu s investi�ními cíli definovanými ve statutu fondu pr�b�žn� napl�oval investi�ní strategii. 

Depozitá�: 

Komer�ní banka, a.s. vykonává funkci depozitá�e a poskytuje služby dle depozitá�ské smlouvy, která byla 
podepsána dne 24. 2. 2017, Dodatku �. 1 ze dne 29. 12. 2017 (dále jen „depozitá�“). 

2. VÝCHODISKA PRO P�ÍPRAVU Ú�ETNÍ ZÁV�RKY 

Ú�etní záv�rka byla p�ipravena na základ� ú�etnictví vedeného v souladu se zákonem �. 563/1991 Sb.,  
o ú�etnictví, ve zn�ní pozd�jších p�edpis� a p�íslušnými na�ízeními a vyhláškami platnými v �eské 
republice. Záv�rka byla zpracována na principech �asového rozlišení náklad� a výnos� a historických cen, 
s výjimkou vybraných finan�ních nástroj� oce�ovaných reálnou hodnotou. 

Tato ú�etní záv�rka je p�ipravená v souladu s vyhláškou �. 501/2002 Sb., kterou se provád�jí n�která 
ustanovení zákona �. 563/1991 Sb., o ú�etnictví, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, pro ú�etní jednotky, které 
jsou bankami a jinými finan�ními institucemi ze dne 6. listopadu 2002, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 
kterou se stanoví uspo�ádání a obsahové vymezení položek ú�etní záv�rky a rozsah údaj� ke zve�ejn�ní 
pro banky a n�které finan�ní instituce.  

Ú�etnictví respektuje obecné ú�etní zásady, p�edevším pak zásadu oce�ování majetku historickými 
cenami (modifikovanou ocen�ním všech majetkových ú�astí – obecn� majetku jako investi�ní p�íležitost – 
na jejich reálnou hodnotu), zásadu ú�tování ve v�cné a �asové souvislosti, zásadu opatrnosti a p�edpoklad 
o schopnosti ú�etní jednotky pokra�ovat ve svých aktivitách. 
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Tato ú�etní záv�rka je nekonsolidovaná za ú�etní období 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 (dále též „ú�etní 
období). 

3. D�LEŽITÉ Ú�ETNÍ METODY  

Ú�etní záv�rka Fondu byla sestavena na principu nep�etržitého a �asov� neomezeného trvání ú�etní 
jednotky a byla p�ipravena v souladu s následujícími d�ležitými ú�etními metodami: 

(a) Den uskute�n�ní ú�etního p�ípadu 

V závislosti na typu transakce je okamžikem uskute�n�ní ú�etního p�ípadu zejména den výplaty nebo 
p�evzetí ob�živa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, pop�. cenných papír�, den provedení platby, pop�. 
inkasa z ú�tu klienta, den p�ipsání (valuty) prost�edk� podle zprávy došlé od banky, den sjednání a den 
vypo�ádání obchodu s cennými papíry, den vydání nebo p�evzetí záruky, pop�. úv�rového p�íslibu, den 
p�evzetí hodnot do úschovy. 

Ú�etní p�ípady nákupu a prodeje finan�ních aktiv s obvyklým termínem dodání (spotové operace) a dále 
pevné termínové a op�ní operace jsou od okamžiku sjednání obchodu do okamžiku vypo�ádání obchodu 
zaú�továny na podrozvahových ú�tech.  

Finan�ní aktivum nebo jeho �ást Fond odú�tuje z rozvahy v p�ípad�, že ztratí kontrolu nad smluvními 
právy k tomuto finan�nímu aktivu nebo jeho �ásti. Spole�nost tuto kontrolu ztratí, jestliže uplatní práva na 
výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se t�chto práv vzdá.  

(b) Pohledávky za nebankovními subjekty / Poskytnuté úv�ry 

P�i prvotním zaú�tování jsou poskytnuté úv�ry zaú�továny v nominální hodnot� a následn� p�ece�ovány 
na reálnou hodnotu proti vlastnímu kapitálu. �asové rozlišení úrok� vztahující se k poskytnutým úv�r�m 
je zahrnuto do celkových z�statk� t�chto aktiv. Úrokové výnosy z poskytnutých úv�r� jsou vykázány v 
položce „Výnosy z úrok� a podobné výnosy“. 

(c) Ostatní pohledávky a závazky  

Fond ú�tuje o pohledávkách vzniklých p�i obchodování s cennými papíry a o ostatních provozních 
pohledávkách v nominální hodnot�. Pohledávky se vykazují v nominální hodnot� snížené o p�ípadnou 
opravnou položku. Fond stanoví opravné položky k pochybným pohledávkám na základ� vlastní analýzy 
platební schopnosti dlužník� a v�kové struktury pohledávek. 

Tvorba opravné položky se vykazuje jako náklad, její použití je vykázáno spole�n� s náklady nebo 
ztrátami spojenými s úbytkem majetku ve výkazu zisku a ztráty. Rozpušt�ní opravné položky 
pro nepot�ebnost se vykazuje ve výnosech. 

Opravné položky k majetku vedenému v cizí m�n� se tvo�í v této cizí m�n�. 

Fond ú�tuje o závazcích vzniklých p�i obchodování s cennými papíry a o provozních závazcích 
v nominální hodnot�. 
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3.  D�LEŽITÉ Ú�ETNÍ METODY (POKRA�OVÁNÍ) 

(d) Cenné papíry vydané Fondem 
  
Akcie Fondu nejsou p�ijaty k obchodování na regulovaném trhu. Fond vydává dva druhy kusových akcií – 
zakladatelské akcie a investi�ní akcie, oba druhy akcií ve form� na jméno v listinné podob�. 

Investi�ní akcie: 

Akcie spole�nosti, které nejsou zakladatelskými akciemi, jsou investi�ní akcie. S investi�ní kusovou akcií 
je spojeno právo na její odkoupení na žádost jejího vlastníka na ú�et spole�nosti. Investi�ní akcie 
odkoupením zanikají. Ve�ejné nabízení akcií Fondu ur�eného pro kvalifikované investory je povoleno. 

Aktuální hodnota investi�ních akcií Fondu je stanovována z fondového kapitálu spole�nosti p�ipadající na 
investi�ní akcie zjišt�ného na konci rozhodného období. Rozhodné období za�íná b�žet den následující po 
dni, pro který byla stanovena poslední aktuální hodnota akcii Fondu. Popis stanovení hodnoty akcie je 
uveden v bodu 13. Statutu fondu. 

Investi�ní akcie jsou emitovány do deseti pracovních dn� ode dne vyhlášení aktuálního kurzu akcie pro 
období, v n�mž došlo k p�ipsání pen�žních prost�edk� akcioná�e na ú�et Fondu. Vydání investi�ních akcií 
prob�hne tak, že Fond anebo administrátor Fondu p�edá akcioná�i investi�ní akcie bez zbyte�ného 
odkladu po jejich emisi. 

(e) Náklady a výnosy 

Náklady a výnosy se ú�tují do období, s nímž �asov� a v�cn� souvisí.  

Výnosové a nákladové úroky z úro�ených aktiv a závazk� jsou vykazovány na akruálním principu. 

(f) P�epo�et cizí m�ny  

Transakce vy�íslené v cizí m�n� jsou ú�továny v tuzemské m�n� p�epo�tené devizovým kurzem platným 
v den transakce. Aktiva a pasiva vy�íslená v cizí m�n� spole�n� s devizovými spotovými transakcemi 
p�ed dnem splatnosti jsou p�epo�ítávána do tuzemské m�ny v kurzu vyhlašovaným �NB platným k datu 
ú�etní záv�rky. Výsledný zisk nebo ztráta z p�epo�tu aktiv a pasiv vy�íslených v cizí m�n� je vykázán ve 
výkazu zisku a ztráty jako “Zisk nebo ztráta z finan�ních operací”. 

(g) Zdan�ní  

Da�ový základ pro da� z p�íjm� se propo�te z výsledku hospoda�ení b�žného ú�etního období 
p�ipo�tením da�ov� neuznatelných náklad� a ode�tením výnos�, které nepodléhají dani z p�íjm�, který je 
dále upraven o slevy na dani a p�ípadné zápo�ty.  

Odložená da� vychází z veškerých do�asných rozdíl� mezi ú�etní a da�ovou hodnotou aktiv a závazk�
s použitím o�ekávané da�ové sazby platné pro následující období. O odložené da�ové pohledávce se 
ú�tuje pouze v p�ípad�, kdy neexistuje pochybnost o jejím dalším uplatn�ní v následujících ú�etních 
obdobích.  
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3. D�LEŽITÉ Ú�ETNÍ METODY (POKRA�OVÁNÍ) 

(h) Tvorba rezerv 

Rezerva p�edstavuje pravd�podobné pln�ní s nejistým �asovým rozvrhem a výší. Rezerva se tvo�í 
v p�ípad�, pro který platí následující kritéria: 
- existuje povinnost (právní nebo v�cná) plnit, která je výsledkem minulých událostí 
- je pravd�podobné, že pln�ní nastane a vyžádá si odliv prost�edk� p�edstavujících ekonomický 
prosp�ch, p�i�emž pravd�podobn� znamená pravd�podobnost vyšší, než 50% 
- je možné provést p�im��en� spolehlivý odhad pln�ní.   

4. ZM�NY Ú�ETNÍCH METOD 

Ú�etní metody používané spole�ností se b�hem ú�etního období nezm�nily.  

5.  NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE 

tis. K� 2018 2017
Náklady na poplatky a provize (bankovní poplatky) 11 1
Celkem 11 1

    6. SPRÁVNÍ NÁKLADY  

Fond evidoval ve svém ú�etnictví za sledované ú�etní období tyto správní náklady: 

tis. K� 2018 2017

Odm�na za výkon funkce 108 451
Služby depozitá�e 0 173

Náklady na odm�ny statutárního auditu 24 67
Právní a notá�ské služby 0 20
Ostatní správní náklady 15 13

Celkem 147 724

Odm�na za obhospoda�ování majetku Fondu spole�ností AVANT investi�ní spole�nost, a.s., �inila 
za p�edm�tné ú�etní období celkem 108 tis. K�.  

Fond nem�l v ú�etním období zam�stnance. �editel správy majetku je zam�stnancem AVANT investi�ní 
spole�nost, a.s. individuálního statutárního orgánu akciové spole�nosti, který sou�asn� vykonává funkci 
obhospoda�ovatele fondu. 
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7. POHLEDÁVKY ZA BANKAMI  

tis. K� 2018 2017 
Z�statky na b�žných ú�tech 364 484 
Celkem 364 484 

8. OSTATNÍ AKTIVA   

tis. K� 2018 2017 
Pohledávky za akcioná�i 0 150 
Celkem 0 150 

9.  OSTATNÍ PASIVA  

tis. K�                                                                                                 2018 2017
Závazky za dodavateli 123 464
Dohadné ú�ty pasivní 24 145
Celkem 147 609

10. ZÁKLADNÍ KAPITÁL A KAPITÁLOVÉ FONDY
�

Zapsaný základní kapitál ve výši 100 tis. K� je splacený. 
Akcie: 100 000 ks zakladatelských kusových akcií na jméno v listinné podob�. 
Ve sledovaném ú�etním období byl poskytnut p�íplatek mimo základní kapitál v hodnot� 350 tis. K�. 
P�íplatek mimo základní kapitál tvo�í celkem �ástku ve výši 1 000 tis. K�. 

11. NEROZD�LENÝ ZISK NEBO NEUHRAZENÁ ZTRÁTA Z P�EDCHOZÍCH 
OBDOBÍ, REZERVNÍ FONDY A OSTATNÍ FONDY ZE ZISKU 

Fond eviduje ztrátu za sledované ú�etní období ve výši 158 tis. K�.  
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0

12.  DA� Z P�ÍJM� A ODLOŽENÝ DA�OVÝ ZÁVAZEK/POHLEDÁVKA 
�

Splatná da� z p�íjm�
tis. K� 2018 2017

Zisk nebo ztráta za ú�etní období p�ed zdan�ním  -158 
                                           

-725                                             
Výnosy nepodléhající zdan�ní 0 0
Da�ov� neod�itatelné náklady 0 0
Použité slevy na dani a zápo�ty 0 0
Základ dan�                 0                 0
Zohledn�ní da�ové ztráty minulých let 0 0
Základ dan� po ode�tení da	ové ztráty                  0                  0

Da	 vypo�tená p�i použití sazby 5 %                      0          
            

Odložené dan� z p�íjmu jsou po�ítány ze všech do�asných rozdíl� za použití da�ové sazby platné pro 
období, ve kterém budou da�ový závazek nebo pohledávka uplatn�ny, tj. 5 %.  

Fond neeviduje p�echodné rozdíly mezi ú�etní a da�ovou hodnotou majetku. 

13. HODNOTY P�EDANÉ K OBHOSPODA�OVÁNÍ 
tis. K� 2018 2017
Aktiva  364 634
Celkem     364 634

Fond p�edal celý sv�j majetek k obhospoda�ování spole�nosti AVANT investi�ní spole�nost, a.s. Položka 
Hodnoty p�edané k obhospoda�ování p�edstavuje celková aktiva Fondu. 

14. IDENTIFIKOVANÁ HLAVNÍ RIZIKA DLE STATUTU 

Úv�rové riziko, tj. riziko spojené s p�ípadným nedodržením závazk
 protistrany Fondu 
Emitent investi�ního nástroje v majetku Fondu �i protistrana smluvního vztahu (p�i realizaci konkrétní 
investice) nedodrží sv�j závazek, p�ípadn� dlužník pohledávky tuto pohledávku v�as a v plné výši 
nesplatí. 
Vzhledem ke skute�nosti, že fond ve sledovaném období neevidoval expozici z titulu poskytnutých úv�r�, 
toto riziko bylo ve sledovaném období vyhodnoceno jako mírné. 

Tržní riziko 
Riziko vyplývající z vlivu zm�n vývoje trhu na ceny a hodnoty aktiv v majetku Fondu. 
Tržní riziko bylo ve sledovaném období vyhodnoceno jako mírné. 

M�nové riziko
M�nové riziko spo�ívající v tom, že hodnota investice m�že být ovlivn�na zm�nou devizového kurzu. 
Aktiva v majetku Fondu mohou být vyjád�ena v jiných m�nách, než v �eských korunách, zatímco aktuální 
hodnota akcie Fondu a podíl na zisku se stanovuje v �eských korunách (základní m�nová hodnota).  
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Zm�ny sm�nného kurzu základní m�nové hodnoty Fondu a jiné m�ny, ve které jsou vyjád�eny investice 
Fondu, mohou vést k poklesu nebo ke zvýšení hodnoty investi�ního nástroje vyjád�eného v této m�n�. 
Nep�íznivé m�nové výkyvy mohou vést ke ztrát�. Ve sledovaném období fond nem�l zainvestováno do 
aktiv podléhajících m�novému riziku.�

Riziko nedostate�né likvidity 
Riziko nedostate�né likvidity obecn� spo�ívá v tom, že ur�ité aktivum Fondu nebude zpen�ženo v�as za 
p�im��enou cenu a že Fond z tohoto d�vodu nebude schopen dostát svým závazk�m v dob�, kdy se stanou  
splatnými.  
Fond m�l ke konci ú�etního období veškerá aktiva umíst�na na b�žném ú�tu, riziko likvidity bylo velmi 
mírné. 

Riziko vypo�ádání 
Riziko vypo�ádání spojené s tím, že vypo�ádání transakce neprob�hne tak, jak se p�edpokládalo, 
z d�vodu, že protistrana nezaplatí nebo nedodá majetkové hodnoty ve stanovené lh�t�. 

Riziko ztráty majetku sv��eného do úschovy (nebo jiného opatrování) 

Riziko ztráty majetku sv��eného do úschovy (nebo jiného opatrování) m�že být zap�í�in�no zejména 
insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschov� nebo v jiném 
opatrování majetek Fondu. 
Ve sledovaném období nem�l Fond žádný majetek sv��en do úschovy (nebo jiného opatrování) jiné 
osob�, toto riziko bylo ve sledovaném období vyhodnoceno jako nízké. 

Riziko zrušení Fondu 
Fond m�že být ze zákonem stanovených d�vod� zrušen, a to zejm. z d�vodu:  

i. rozhodnutí o p�em�n� Fondu;  
ii. odn�tí povolení k �innosti Fondu, nap�. v p�ípad�, jestliže do jednoho roku ode 

dne ud�lení povolení k �innosti Fondu vlastní kapitál Fondu nedosáhl výše 
1.250.000  

iii. EUR; resp. v p�ípad�, že Fond má po dobu delší než 6 m�síc� jen jednoho 
akcioná�e; 

iv. žádosti o odn�tí povolení, zrušení Investi�ní spole�nosti s likvidací nebo 
rozhodnutím soudu. 

�eská národní banka odejme povolení k �innosti Fondu, jestliže bylo vydáno rozhodnutí o jeho úpadku 
nebo jestliže byl insolven�ní návrh zamítnut proto, že majetek Fondu nebude posta�ovat k úhrad� náklad�
insolven�ního �ízení, resp. v p�ípad�, kdy Fond nemá déle než t�i m�síce depozitá�e. 

Riziko vyplývající z omezené �innosti depozitá�e 
Rozsah kontroly Fondu ze strany depozitá�e je smluvn� omezen depozitá�skou smlouvou. Kontrolou, zda 
výpo�et aktuální hodnoty akcie Fondu, zda použití výnosu z majetku Fondu, zda nabývání a zcizování 
majetku Fondu a zda postup p�i oce�ování majetku Fondu jsou v souladu se Zákonem a tímto Statutem, 
jakož i kontrolou, zda pokyny oprávn�né osoby nejsou v rozporu se Zákonem nebo tímto Statutem, není 
pov��en depozitá�. Tato kontrola a �innost je zajiš	ována p�ímo Investi�ní spole�ností pomocí interních 
kontrolních mechanizm�.  
V d�sledku omezení kontrolní �innosti depozitá�e bylo toto riziko ve sledovaném období vyhodnoceno 
jako nízké. 
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15. VZTAHY SE SP�ÍZN�NÝMI OSOBAMI 

Ve sledovaném období nebyly uskute�n�ny žádné transakce se sp�ízn�nými osobami. 

16. VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI PO DATU Ú�ETNÍ ZÁV�RKY  

Fond již p�ipravuje realizaci konkrétní investice a nejpozd�ji do 30. 6. 2019 fond rozhodne, zdali bude 
provád�t investi�ní strategii vymezenou ve statutu fondu formou investování do majetkových ú�astí v 
kapitálových obchodních spole�nostech a poskytováním úv�r� a nákupu zajišt�ných i nezajišt�ných 
pohledávek nebo požádá �NB o výmaz z evidence fond�.   

Sestaveno dne: 28. 2. 2019� �

�

�

�

Podpis statutárního zástupce: 

………………………………….. 

Mgr. Ing. Zden�k Hauzer 
Zmocn�nec statutárního orgánu 

�
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Zpráva�o�vztazích�za�ú�etní�období�od�1.1.2018�do�31.12.2018�

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

Osoba ovládaná 

Název fondu:  CZECH DEVELOPMENT GROUP investièní fond s promìnným základním 

kapitálem, a.s. 

IÈO:   058 15 533 

Sídlo:   Rohanské nábøe�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:  CZECH DEVELOPMENT GROUP a.s.  

IÈO:   040 06 933 

Sídlo:   Vyskoèilova 1326/5, Michle, 140 00 Praha 4 

Zpùsob ovládání: pøímo prostøednictvím 100 % podílu na zapisovaném základním kapitálu 

2) Pøehled	jednání	uèinìných	v	úèetním	období,	která	byla	uèinìna	na	popud	nebo	v	zájmu	

osob	dle	§	82	odst.	1	ZOK	(§	82	odst.	2	písm.	d)	ZOK)	

Dne 23.11.2017 uzavøela osoba ovládající s osobou ovládanou smlouvu o pøíplatku mimo základní 

kapitál spoleènosti ve vý�i 650.000,- Kè a v daném úèetním období bylo z této smlouvy uskuteènìno 

plnìní ve vý�i 150.000,- Kè. 

17.12.2018 uzavøela osoba ovládající s osobou ovládanou smlouvu o pøíplatku mimo základní kapitál 

spoleènosti ve vý�i 350.000,- Kè. Do 31.12.2018 bylo uskuteènìno plnìní z této smlouvy ve vý�i 

350.000,- Kè. 

3) Pøehled	vzájemných	smluv	mezi	ovládanou	osobou	a	osobami	dle	§	82	odst.	1	ZOK	(§	82	

odst.	2	písm.	e)	ZOK)	

Dne 23.11.2017 uzavøela osoba ovládající s osobou ovládanou smlouvu o pøíplatku mimo základní 

kapitál spoleènosti ve vý�i 650.000,- Kè.   

Dne 17.12.2018 uzavøela osoba ovládající s osobou ovládanou smlouvu o pøíplatku mimo základní 

kapitál spoleènosti ve vý�i 350.000,- Kè.   

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

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

újma. 
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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:  pov!�ený zmocn!nec statutárního �editele spole#nosti  

AVANT investi#ní spole#nost, a.s. 

 

Dne:  28.2.2019 
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olesja.kuzykova
Razítko




