
 

  

Zpráva o odměňování 
 

za účetní období  
od 1.1.2021 do 31.12.2021 společnosti 

 

Tourbillon Invest SICAV, a.s 



 Zpráva o odměňování– Toubillon Invest SICAV, a.s. 

 

 2 

 

Použité zkratky 

AIFMR 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 231/2013 ze dne 19. prosince 
2012, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/61/EU, 
pokud jde o výjimky, obecné podmínky provozování činnosti, depozitáře, pákový 
efekt, transparentnost a dohled, ve znění pozdějších předpisů 

AVANT IS 
AVANT investiční společnost, a.s., IČO: 275 90 241, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 
Nusle, 140 00 Praha 4 

Fond 
Tourbillon Invest SICAV, a.s., IČO: 060 81 436, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 
Nusle, 140 00 Praha 4 

Investiční fondový 
kapitál 

Majetek a dluhy Fondu z jeho investiční činnosti ve smyslu ust. § 164 odst. 1 ZISIF 

Odměňovaná 
osoba 

Členové statutárního a kontrolního orgánu Fondu, fyzická osoba, která je přímo 
podřízena vedoucímu orgánu Fondu a na kterou jako jedinou tento orgán 
delegoval obchodní vedení alespoň v rozsahu každodenního řízení Fondu jako 
celku, a zástupce této osoby, existuje-li. 

Ostatní jmění 
Majetek a dluhy Fondu, které nejsou součástí majetku a dluhů Fondu z jeho 
investiční činnosti ve smyslu ust. § 164 odst. 1 ZISIF 

Politika 
odměňování 

Politika odměňování Fondu ve smyslu § 121k ZPKT ve znění schváleném valnou 
hromadou Fondu dne 31.7.2020 

Účetní období od 1.1.2021 do 31.12.2021 

ZISIF 
Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve 
znění pozdějších předpisů 

ZOK 
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon 
o obchodních korporacích), ve znění pozdějších předpisů 

ZPKT 
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších 
předpisů 

Zpráva o 
odměňování 

Tato zpráva o odměňování Fondu. 

 

 

Tato Zpráva o odměňování je vypracována podle § 121p ZPKT a poskytuje úplný přehled odměn, včetně 
všech výhod v jakékoliv formě, poskytnutých nebo splatných v průběhu posledního skončeného účetního 
období osobám podle § 121m odst. 1 ZPKT. Fond vyplácí odměny Odměňovaným osobám pouze 
v souladu se schválenou Politikou odměňování, nestanoví-li ZPKT jinak. Neexistuje-li schválená Politika 
odměňování, vyplácí Fond tyto odměny v souladu se stávající praxí. Žádný z vedoucích orgánů Fondu 
nedelegoval obchodní vedení alespoň v rozsahu každodenního řízení Fondu jako celku na žádnou fyzickou 
osobu přímo podřízenou vedoucímu orgánu Fondu. 
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a) Celková výše odm ěny statutárnímu orgánu roz členěná podle složek, pom ěr pevné 
a pohyblivé složky odm ěny  

Statutární orgán – statutární ředitel 

Celková výše pevné a pohyblivé odměny 791 tis. Kč 

Z toho pevná složka odměny 791 tis. Kč 

Z toho pohyblivá složka odměny 0 tis. Kč 

Nepeněžité příjmy N/A 

Celková výše všech poskytnutých odměn 791 tis. Kč 

 

Zmocnění zástupci, resp. členové statutárního orgánu souhrnně 

Celková výše pevné a pohyblivé odměny 0 tis. Kč 

Z toho pevná složka odměny 0 tis. Kč 

Z toho pohyblivá složka odměny 0 tis. Kč 

Nepeněžité příjmy N/A 

Celková výše všech poskytnutých odměn 0 tis. Kč 

 

Zmocnění zástupci, resp. členové statutárního orgánu  

 

Zmocněný zástupce - JUDr. Petr Krátký 

Celková výše pevné a pohyblivé odměny 0 tis. Kč 

Z toho pevná složka odměny 0 tis. Kč 

Z toho pohyblivá složka odměny 0 tis. Kč 

Nepeněžité příjmy N/A 

Celková výše všech poskytnutých odměn 0 tis. Kč 

b) Celková výše odm ěny členům kontrolního orgánu roz členěná podle složek, pom ěr pevné 
a pohyblivé složky odm ěny 

 

Členové kontrolního orgánu – správní rady souhrnně 

Celková výše pevné a pohyblivé odměny 0 tis. Kč 

Z toho pěvná složka odměny 0 tis. Kč 

Z toho pohyblivá složka odměny 0 tis. Kč 

Nepeněžité příjmy N/A 

Celková výše všech poskytnutých odměn 0 tis. Kč 
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Členové kontrolního orgánu – správní rady 

Mgr. Barbora Balunová 

Celková výše pevné a pohyblivé odměny 0 tis. Kč 

Z toho pěvná složka odměny 0 tis. Kč 

Z toho pohyblivá složka odměny 0 tis. Kč 

Nepeněžité příjmy N/A 

Celková výše všech poskytnutých odměn 0 tis. Kč 

JUDr. Tomáš Lysina, PhD. 

Celková výše pevné a pohyblivé odměny 0 tis. Kč 

Z toho pěvná složka odměny 0 tis. Kč 

Z toho pohyblivá složka odměny 0 tis. Kč 

Nepeněžité příjmy N/A 

Celková výše všech poskytnutých odměn 0 tis. Kč 

JUDr. Miroslava Zelenáková 

Celková výše pevné a pohyblivé odměny 0 tis. Kč 

Z toho pěvná složka odměny 0 tis. Kč 

Z toho pohyblivá složka odměny 0 tis. Kč 

Nepeněžité příjmy N/A 

Celková výše všech poskytnutých odměn 0 tis. Kč 

JUDr. Roman Lunter 

Celková výše pevné a pohyblivé odměny 0 tis. Kč 

Z toho pěvná složka odměny 0 tis. Kč 

Z toho pohyblivá složka odměny 0 tis. Kč 

Nepeněžité příjmy N/A 

Celková výše všech poskytnutých odměn 0 tis. Kč 

Ing. Stanislav Fuňa 

Celková výše pevné a pohyblivé odměny 0 tis. Kč 

Z toho pěvná složka odměny 0 tis. Kč 

Z toho pohyblivá složka odměny 0 tis. Kč 

Nepeněžité příjmy N/A 

Celková výše všech poskytnutých odměn 0 tis. Kč 
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c) Celková výše odm ěny osobám s řídící pravomocí roz členěná podle složek, pom ěr pevné 
a pohyblivé složky odm ěny 

 

Ostatní osoby s řídící pravomocí souhrnně 

Celková výše pevné a pohyblivé odměny 0 tis. Kč 

Z toho pěvná složka odměny 0 tis. Kč 

Z toho pohyblivá složka odměny 0 tis. Kč 

Nepeněžité příjmy N/A 

Celková výše všech poskytnutých odměn 0 tis. Kč 

Ostatní osoby s řídící pravomocí 

Ing. Ludvík Miška 

Celková výše pevné a pohyblivé odměny 0 tis. Kč 

Z toho pěvná složka odměny 0 tis. Kč 

Z toho pohyblivá složka odměny 0 tis. Kč 

Nepeněžité příjmy N/A 

Celková výše všech poskytnutých odměn 0 tis. Kč 
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d) Vysvětlení, jak celková výše odm ěny odpovídá Politice odm ěňování v četně toho, jakým 
způsobem podporuje dlouhodobou výkonnost Fondu, a info rmaci o zp ůsobu uplatn ění 
výkonnostních kritérií, v četně všech bonus ů a dalších výhod v jakékoliv form ě a jejich pom ěr 

Celková výše odměny odpovídá Politice odměňování uveřejněné na webu Fondu 
(https://www.avantfunds.cz/cs/informacni-povinnost/) a podporuje dlouhodobou výkonnost Fondu 
následujícím způsobem: 

• podporuje řádné a efektivní řízení stávajících i budoucích rizik včetně nákladů na zajištění 
Investičního fondového kapitálu a likvidity;  

• nepodněcuje k podstupování rizika nad rámec míry akceptovatelné Fondem; 

• je v souladu s investiční strategií a investičními cíli Fondu; 

• zamezuje a předchází střetům zájmů v souvislosti s odměňováním; 

Vzhledem ke skutečnosti, že Fond je fondem kvalifikovaných investorů, jsou pro hodnocení výkonnosti 
klíčové finanční ukazatele typu výše aktiv, vývoj fondového kapitálu, vývoj hodnoty NAV na akcii apod. 

Výkonnostní kritéria byla zhodnocena následujícím způsobem:  

• Není relevantní, finanční a nefinanční klíčové ukazatele výkonosti Fondu nejsou stanoveny. 

 

e) Přehled ro ční změny celkové výše odm ěny alespo ň za 5 posledních ú četních období, která 
následují po dni p řijetí akcií Fondu k obchodování na evropském regulo vaném trhu  

Období  2106 2017 2018 2019 2020 2021 

Celková výše 
všech 
poskytnutých 
odměn 

N/A N/A N/A 759 tis. Kč 819 tis. Kč 791 tis. Kč 

f) Informace o veškerých odm ěnách osob podle § 121m odst. 1, které byly poskytnu ty nebo 
jsou splatné v Ú četním období, osobou, která pat ří do stejné skupiny jako Fond  

Příslušné osoby nesdělily Fondu přijetí žádných odměn. 

 

 



 Zpráva o odměňování– Toubillon Invest SICAV, a.s. 

 

 7 

 

g) Počet poskytnutých nebo nabídnutých akcií a opcí na ak cie a hlavní podmínky uplatn ění práv 
z opčního programu, v četně ceny a data realizace opce, a jakékoli zm ěny t ěchto podmínek  

 

Statutární orgán 

Akcie Fondu 0 

Opce a srovnatelné investiční nástroje, jejichž 
hodnota se vztahuje k akciím Fondu 

nebyly poskytnuty 

Ve vlastnictví statutárního orgánu Fondu nejsou žádné akcie ani obdobné cenné papíry ani žádná jiná 
práva k akciím představující podíl na Fondu. 

 

Zmocnění zástupci, resp. členové statutárního orgánu souhrnně 

Akcie Fondu 0 

Opce a srovnatelné investiční nástroje, jejichž 
hodnota se vztahuje k akciím Fondu 

nebyly poskytnuty 

Zmocnění zástupci jako členové statutárního orgánu a jako osoby s řídicí pravomocí (vedoucí osoby) 
nevlastní žádné akcie ani obdobné cenné papíry ani žádná jiná práva k akciím představující podíl na Fondu. 

Členové kontrolního orgánu souhrnně 

Akcie Fondu JUDr. Tomáš Lysina, 
PhD.: 

50 ks zakladatelských akcií, z toho poskytnutých 
nebo nabídnutých v Účetním období 0 ks 

3 028 009 ks investičních akcií druhu A (růstové), 
z toho poskytnutých nebo nabídnutých v Účetním 
období 220 328 ks 

Ing. Stanislav Fuňa: 50 ks zakladatelských akcií, z toho poskytnutých 
nebo nabídnutých v Účetním období 0 ks 

3 032 070 ks investičních akcií druhu A (růstové), 
z toho poskytnutých nebo nabídnutých v Účetním 
období 220 327 ks 

Opce a srovnatelné investiční nástroje, jejichž 
hodnota se vztahuje k akciím Fondu 

nebyly poskytnuty 

 

Ostatní osoby s řídicí pravomocí souhrnně 

Akcie Fondu 0 

Opce a srovnatelné investiční nástroje, jejichž 
hodnota se vztahuje k akciím Fondu 

nebyly poskytnuty 

 

h) Informace o využití práva Fondu požadovat vrácení pohyblivé složky odměny nebo její části 

Není relevantní, pohyblivá složka odměny nebyla poskytnuta 
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i) Informace o odchylkách od postupu provádění Politiky odměňování uvedeného v Politice odměňování 
podle § 121l odst. 2 písm. g) a o odchýlení od Politiky odměňování v souladu s § 121n, včetně 
vysvětlení důvodu odchýlení a uvedení konkrétních pravidel Politiky odměňování, od kterých se Fond 
odchýlil. 

Fond se v příslušném účetním období neodchýlil od Politiky odměňování.  

j) Informace o roční změně finančních a nefinančních klíčových ukazatelů výkonnosti Fondu  

 

Přehled finančních a nefinančních klíčových ukazatelů výkonnosti Fondu 

Následující údaje jsou uvedeny v tis. Kč 

Ukazatel 
Stav k poslednímu 
dni předcházejícího 

účetního období 

Stav k poslednímu dni 
Účetního období 

Změna v % 

NAV Fondu 2 665 050 2 271 373 -14,77 % 

Hodnota investiční akcie A 
(v Kč) 

417,45 332,80 -20,28 % 

k) Informace o roční změně průměrných odměn zaměstnanců Fondu, kteří nejsou osobami podle 
§ 121m odst. 1, v přepočtu na zaměstnance se stanovenou týdenní pracovní dobou, a to alespoň za 
5 posledních účetních období, která následují po dni přijetí akcií k obchodování na regulovaném trhu, 
prezentované společně způsobem, který umožňuje srovnání. 

S ohledem na to, že Fond nemá a za 5 posledních účetních období neměl žádné zaměstnance, 
neobsahuje tato Zprava o odměňování informace o změně průměrných odměn všech zaměstnanců. 
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Dne 30. 4. 2022  

………………… ………………………………………….. 

JUDr. Petr Krátký, 

pověřený zmocněnec statutárního orgánu AVANT 
investiční společnost, a.s. 

Tourbillon Invest SICAV, a.s.  

 












