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, Pro ó&!ly výročnf zprávy majf n&e uvedené poJmy následující význam: 

'Aii~řAiňVP~;:;(;~;;f,tMt.-;;:::řliJ::2n7;4"4"i377siss~8~, se~ sídlem Pobfeln~, Praha 8, P~ 186 ~ 

Poslednf den Účetnfho'Oiidobr -- -- ---=_] 
INFOND lnvestlčnf fond s proměnn~m základnfm kapitálem, a.s. IČO: 242 07 543 se sídlem-I 
Novolileňská 2678/18, Brno - Lmeň, PSČ 628 00 obchodní společnost zapsaná v obchodním 
rejstřlku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 6:...::6.::.:91=---
0bdobf od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 
Majetek a dluhy Fondu z jeho lnvestlčnrčiiViOst'iYeSřnvslu ust. § 164 odst. 1 ZISIF. 
OStatnf jměnl Fondu nespadajlcf do Investiční části Fondu ve smyslu ust. § __!_64 odst. 1 ZISIF. 

Pro účely výrob'lr zprávy mají nfle uvedené právnf pfedplsy následujícf vfznam: 

Dohoda meZI čeSkou republikou a Spojenými státy americkými o zlep§ení dodržováni daňo*h 
pfedpisll v mezinárodním měřítku a s ohledem na právnf předpisy Spojen9ch státll amerických 
o lnformadch a jejich oznamováni obecně známá jako Foreign Account Tax Compllance Act, 

č. 72/2014 Sb.m.s. 
Sb., o auditorech a o změně někter9th zákonů (zákon o auditorech}, ve znění 

586/1992 Sb., o daních~. ve zněnf pozdějšfch pfedplsO 
·~~~ -----

č. 563/1991 Sb., o účetnlctvf, ve zně~zdějšich pfed lsii 
Zákon č. 240/2013 Sb., o lnvesttčnfch společnostech a lnvestlčnk:h fondech, ve zněnf pozdějJfch 
pfedplsli 
Zákon č. 164/2013 Sb., o metlnárodnf spolupráci pfl správě dani a o změně dalšlch souvlsejfclch 
zákonO, ve zněnf pozděJ~:.:.;;íc:.:.:h~p..:.::red~pl;;;;sii::._....,...,:----:------:---: ---:,..-:-=----:---:--~ ,---- 
Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a drulstvech (zákon o obchodních korporaclch), 
vezněnl 

~ kapitálovém trhu, ve zněnl 

L~ESTON 
~· "A&ce 



' čestné prohlášení 

Tato výroční zpráva, při vynaložení veškeré přiměřené péče, podle na~eho nejlepšího vědomí, podává věrný a poctivý 
obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření Fondu a jeho skupiny za Účetní období 

a o vyhlfdkách budouclho vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření skupiny Fondu jako 
emitenta akcií představujídch podn na Fondu přijatých k obchodování na evropském regulovaném trhu, který má sídlo 
na území české republiky. 

V Brně dne 30. 4. 2020 

7 
/ 

INFOND Investl~ ond s proměnným 
základním kápttálem, a.s. 

Ing. Pavel Košťál, statutární ředitel 
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, Informace pro akcionáře 
podle § 118 odst. 4 písm. b) až k) a odst. S písm. a) až k) ZPKT 

l.ČÁST 

1. ORGÁNY FONDU A SKUPINY- JEJICH SLOŽENf A POSTUPY JEJICH ROZHODOVANf 

1.1. VALNÁ HROMADA FONDU JAKO MATEŘSK~ SPOLEČNOSTt 

Valná hromada je nejvy!ším orgánem Fondu. Každý akcionář, který vlastní zakladatelské akcie, má právo účastnit se 
valné hromady. Každý investor, který vlastni Investiční akcie, má též právo účastnit se valné hromady. Každý akcionář, 
který vlastní zakladatelské akcie, i každý investor, který vlastni investiční akcie, má právo obdržet vysvětlen! týkajfcf se 

Fondu, jím ovládaných osob nebo jednotlivého podfondu vytvořeného Fondem, jehož Investiční akde vlastní, je-li 
takové vysvětlen! potřebné pro posouzení obsahu záležitostí zařazených na valnou hromadu nebo na výkon 

akcionářských práv na nf, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. 

Se zakladatelskými akciemi je spojeno hlasovací právo vždy, nestanoví-li zákon jinak. S investičnfmi akciemi hlasovacr 
právo spojeno není, nestanovi-li zákon jinak. Je-li s akdí Fondu spojeno hlasovací právo, náleží každé akcii jeden hlas. 

Rozhodování valné hromady upravuje článek 26 stanov Fondu: 

Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přitom ní vlastníci nejméně 30 % akcií, s nimiž je spojeno hlasovad 
právo. Při posuzován! schopnosti valné hromady se usnášet se nepřlhlfží k akciím, s nimiž nenl spojeno hlasovací 
právo, nebo pokud nelze hlasovací právo podle zákona nebo stanov vykonávat; to neplatí, nabydou-11 tyto dočasně 
hlasovac!ho práva. Nenl-li valná hromada schopná usnášet se, svolá statutární orgán náhradní valnou hromadu, a to 
tak, aby se konala od patnácti do šesti týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradnl valná 
hromada je schopná usnášet se bez ohledu na počet přítomných akcionářů. 

Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednáni, lze rozhodnout jen se souhlasem všech vlastníků 
akclf vydaných Fondem, s nimiž je v případě projednání takové záležitosti spojeno hlasovacf právo. 

Pokud stanovy Fondu nebo zákon nevyžaduj{ většinu ]lnou, rozhoduje valná hromada věHinou hlasíl vlastnfků akcif 
vydaných Fondem, s nimiž je spojeno hlasovacl právo. 

POsobnost valné hromady upravuje článek 23 stanov Fondu: 

Do působnosti valné hromady, nevylučuje-li to ZJSIF, náležl dle stanov Fondu vše, co do jejf pusobnostl vkládá závazný 
právní předpis, včetně: 

a) rozhodován{ o změně stanov, nejde-li o změnu v dusledku zvýšení zapisovaného základního kapitálu správní 

radou podle § 511 zákona o obchodn!ch korporacích nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních 

skutečností, 

b) rozhodováni o změně výše zapisovaného základního kapitálu a o pověřen! správní rady podle § Sll zákona 
o obchodních korporacích či o možnosti započteni peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce 
na splacení emisního kursu zakladatelských akcií, 

c} volba a odvoláni statutárního ředitele, 
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volba a odvolání členů správní rady a jiných orgánů určených stanovami, 

schválení řádné nebo mimořádné účetnf závěrky a konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její 

vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných 

vlastních zdrojů či o úhradě ztráty, 

f) rozhodnutí o volbě způsobu určení úplaty za obhospodařování a administraci dle čl. 17.1 a 17.2 stanov Fondu, 

g) schválení smlouvy o výkonu funkce statutárního ředitele, 

h) schválení smluv o výkonu funkce člen(l správní rady a jiných orgánů určených stanovami, 

i) schválení poskytnutí jiného plnění ve prospěch osoby, která je členem orgánu společnosti, vyjma statutárního 

ředitele, než na které plyne právo z právního pfedpisu, ze schválené smlouvy o výkonu funkce nebo 

z vnitřního předpisu Fondu schváleného valnou hromadou, 

j) rozhodnutí o zrušeni Fondu s likvidací, 

k) rozhodnutí o zrušení podfondu Fondu s likvidací, 

I) rozhodnutí o jmenování likvidátora, resp. o podáni žádosti o jmenování likvidátora teskou národní bankou, 

jmenuje-li dle zákona likvidátora teská národní banka, 

m) schválení návrhu rozdělení likvidačního z(lstatku, 

n) rozhodnutí o přeměně Fondu, 

o) rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za Fond před jeho vznikem, 

p) rozhodování o udělení souhlasu s poskytnutím příplatku mimo zapisovaný základní kapitál Fondu jeho 

akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie, a o jeho vrácení, 

q) rozhodování o určení auditora pro účetní závěrku a konsolidovanou účetní závěrku, 

r) rozhodování o vytvoření podfondu vyčleněním investičnfho majetku Fondu, včetně souvisejících dluhli, 

s) rozhodnutí o dalších otázkách, které zákon o obchodních korporacích, zákon o investičních společnostech 

a investičních fondech nebo stanovy svěřují do působnosti valné hromady. 

1.2. STATUTÁRNr ŘEDITEL FONDU JAKO MATEŘSK~ SPOLEČNOSTI 

Statutární ředitel (od 9. 3. 2016) 

narozen: s. s. 1965 

vzdělání: vysokoškolské 

Vystudoval Vysoké učení technické v Brně, obor Technická kybernetika. Má vice než pětadvacetiletou odbornou praxi 

v oblasti investiční výstavby a fízení společností a vice než šestiletou praxi v oblasti pronájmu a správy nemovitostí. 

Statutární ředitel je statutárním orgánem Fondu, kterému přísluší obchodní vedeni Fondu. Statutární ředitel se řídí 

obecně závaznými právními předpisy, stanovami a statutem Fondu. Vzhledem k tomu, že statutárnímu řediteli nesmí 

být v souladu s obecně závaznými právními předpisy týkajícími se obhospodařováni Investičních fondli udělovány 

ze strany akcionářů Fondu jakékoliv pokyny týkající se obhospodařování Fondu, není statutární ředitel oprávněn 

požádat nejvy~í orgán Fondu v souladu s ust. § 51 odst. 2 zákona o obchodních korporadch o udělení pokynu 

týkajícího se obchodní vedení. Statutární ředitel však může požádat o sdělení nezávazného stanoviska čl doporučení 

týkajícího se obchodního vedení další (poradn~ orgány společnosti či jiné subjekty, a z~ 

statutem Fondu čl vnitřními předpisy Fondu. 0~~ 
·.~ 
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Statutární ředitel mj. také svolává valnou hromadu Fondu a na :základě návrhu správní rady schvaluje změny statutu 

Fondu a jednotlivých podfondů. 

r Statutárnl ředitel je volen valnou hromadou Fondu. 

V pusobnostl statutárního ředitele je dle stanov Fondu: 

a) řídit činnost Fondu a zabezpečovat jeho obchodní vedení, 

b) provádět usneseni přijatá valnou hromadou, 

c) zabezpečovat řádné vedení účetnlctvf Fondu, 

d) předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezltímní 
účetní závěrku společnosti a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztrát, 

e) svolávat valnou hromadu, 

f) vyhotovovat nejméně jednou za rok pro valnou hromadu zprávu o podnikatelské činnosti Fondu 
a staw jeho majetku, 

g) vyhotovovat další zprávy emitenta cenných paplrO přijatých k obchodování na evropském 
regulovaném trhu a zajišťovat plněn( dalšlch povinností, stanovených obecně závaznými právními 
pfedplsy, zejm. ZPKT, 

h) měnit stanovy Fondu v souladu s § 277 odst. 2 ZISIF, jde-li o změnu přímo vyvolanou změnou právní 
úpravy, opravu plsemných nebo tiskových chyb nebo úpravou, která logicky vyplývá z obsahu stanov, 

I) na základě návrhu správnl rady schvalovat změny statutu Fondu a jeho podfondO 

O rozhodnutlch statutárního ředitele pořizuje statutární ředitel zápis, který se archivUje po celou dobu trvání Fondu. 

Statutární ředitel nezřídil žádný poradnl orgán, výbor či komisi. 

Statutární ředitel určuje základní zaměření obchodního vedenf Fondu. 

Statutární ředitel disponuje oprávněním k výkonu své činnosti v podobě rozhodnutí ~NB o povoleni k výkonu činnosti 
investiční společnosti. 

1.3. SPRÁVN[ RADA FONDU JAKO MATEŘSKÉ SPOLEfNOSTI 

člen správnr rady: it Koš ová 
narozena:28.6.1966 

(od 9. 3. 2016) 

vzdělání: středo~kolské 

Správní rada dohlížf na řádný výkon činnosti Fondu, jakož i provádí další činnosti stanovené obecně závaznými 
právními předpisy. Do pllsobnostl správní rady náleží jakákoliv věc týkající se Fondu, ledaže ji :zákon svěřuje 

do působnosti valné hromady nebo ledaže ji zákon nebo stanovy v souladu se zákonem svě~ují do pOsobnosti 

statutárního ředitele či jiného orgánu Fondu. 

Správní rada dále dle stanov Fondu: 

a) 

b) 

c) 

pfezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou a popřípadě I mezltímnr účetní závěrku a návrh 
na rozdělen( zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá valné hromadě své vyjádřeni; 
pfedkládá valné hromadě návrhy na určení auditora k ověřeni účetní závěrky a konsolidované účetnl závěrky, 
příp. k přezkoumání dalších zpráv vypracovávaných emitentem cenných papírů pfljatých k obchodování 
na evropském regulovaném trhu, o nichž to stanovl obecně závazný právní předpis; 

schvaluje statut Fondem nově vytvo~eného podfondu; .• o'C'> ,._&CE~~~. . 
~ 0&-

~0 ·-r.,.. 
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, 
d) navrhuje změny statutu Fondu 

Správní rada se skládá ze tří členů, volených valnou hromadou. Ke konci Účetnfho období byla obsazena jedním 

členem. 

Správní rada je schopná usnášet se, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejfch členů. K přijetí usnesení 

je zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční většina členil správní rady. Každý člen správní rady má jeden hlas. 

V případě rovnosti hlasů je rozhodujíc( hlas předsedy správní rady. 

Řádná zasedání správní rady svolává předseda správní rady s uvedením programu jednáni, a to nejméně šestkrát 

za rok. V případě, že správní rada není svolána po dobu delší než 2 měsíce, mllže o její svolání požádat předsedu 

kterýkoli její člen, a to s po~adem jednání, který určL P~edseda správní rady svolá správní radu také tehdy, požádá-li 

o to statutární ředitel, a to s pořadem jednáni, který statutární ředitel určil; neučiní-ll tak bez zbytečného odkladu 

po doručení žádosti, může ji svolat sám statutární ředitel. O rozhodnutích správní rady pořizuje správní rada zápis, 

který se archivuje po celou dobu trvání Fondu. 

1.4. VÝBOR PRO AUDIT FONDU JAKO MATEŘSKÉ SPOLEČNOSTI 

Pledseda výboru pro audit: g 1t 'a 
narozen:14. 1.1963 

{od 4. l. 2016) 

Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Frostburg State Universit v USA. Od roku 1994 pí.lsobil na pozid 

vedoucí finanční analytik a zástupce ředitele u licencovaného obchodníka s cennými papíry AKRO Ca pita I, a.s. Od roku 
2006 do současnosti působí ve společnosti AMI5TA 15, a to postupně na pozidch výkonný ředitel, předseda 

představenstva a člen dozorčf rady. 

Člen výboru pro audit: Ing. Michal Bečvář 
narozen:17.1.1980 

(od 4. 1. 2016} 

Vystudoval Technickou fakultu na čzú v Praze. Od roku 2007 pracuje ve společnosti AMISTA IS, kde postupně zastával 
pozice sales manažer, manažer oddělení pro licenční záležitosti, pracovník odděleni cenných papírů a account 

manager. Dříve také působil ve společnosti Raiffeisenbank, a. s. 

Člen výboru pro audit: Ing. Petr Janoušek 
narozen:22.2.1973 

(od 1. l. 2018) 

Vystudoval Vysoké učení technické v Brně. V rámci AMI5TA 15 se věnuje komplexnímu flnančnfmu řízeni společnosti. 
Předtlm působil na vedoucích pozicích ve společnostech zabývajících se investiční člnnostf a vývojem informačnlch 
systém ll. 
Fond, jako subjekt veřejného zájmu ve smyslu ust. § 1a písm. a) ve spojení s ust. § l9a odst. 1 Zákona o účetnictví zřídil 

ke dni 30. 12. 2015 výbor pro audit. Výbor pro audit zejména sleduje účinnost vnitřní kontroly, systému řízení rizik, 

účinnost vnitřního auditu a jeho funkční nezávislost, sleduje postup sestavování účetní závěrky Fondu a předkládá 

řídicímu nebo kontrolnímu orgánu Fondu doporučení k zajištění integrity systémů účetnictvr a finančního výkaznictví. 
Dále doporučuje auditora kontrolnímu orgánu s tfm, že toto doporučení řádně odůvodní. 

Výbor pro audit se skládá ze 3 členů, volených valnou hromadou. Všichni navrženi členové výboru pro audit splnili 
zákonné podmínky pro jmenováni do výboru pro audit stanovené ust. § 44 Zákona o auditorech. Na svém prvním 

zasedání výboru pro audit sl jeho členové zvolili za předsedu Ing. Víta Vařeku. Předseda svolává a řídí zasedání výboru 

pro audit. 

Výbor pro audit je schopný usnášet se, je-li na zasedání přitom na nadpoloviční většina jejích členů. K • usnesení je 

zapotřebí, aby pro ně hlasovala nadpoloviční přítomných členil výboru pro audit. i!.O'ťl />.&CE ..<1(1. . 
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Výbor pro audit nezřídil žádný poradní orgán, výbor či komisi. 

1.5. POLITIKA ROZMANITOSTI FONDU JAKO MATEASKÉ SPOLEČNOSTI 

Fond ve vztahu k statutárnímu orgánu, kontrolnímu orgánu a výboru pro audit neuplatňuje žádnou specifickou politiku 
rozmanitosti. Důvodem je především skutečnost, že volba těchto orgánů je v působnosti valné hromady Fondu, pročež 
toto rozhodnutí nemůže Fond v zásadě ovlivnit. Fond se principiálně hlásí k dodržování zásad nediskriminace 

a rovného zacházení a dbá na to, aby orgány byly obsazovány osobami, jejichž odborné znalosti a zkušeností svědčí 

o jejich zpOsobilostl k fádnému výkonu funkce. 

1.6. DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI 

I 

Brno Business Park a.s. 

100% 

Brno Business Park a.s. 
Sídlo: 
Velikost majetkové úěastl 

a hlasovacfch práv: 

Statutární orgán 

Funkce 
Způsob jednání 

INFOND investiční 
fond s proměnným 

základním kapitálem, 
a.s. 
T 
I 

lnfoTel, spol. s r.o. 

100% 

NovoHšeňská 2678/18, Brno- Líšeň, PSt 628 00 

100% 

ng P· ve o .. ál 
dat. nar. s. s. 196S 

1 

LERO SPORTs.r.o. 

45% 

{od 17.1.2019) 

bytem Koniklecová 453/6, Brno- Nový Llskovec, PSČ 634 00 

předseda představenstva 

Společnost zastupuje předseda představenstva nebo člen představenstva, a to 

každý samostatně. 
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lnfoTel, spol.s.r.o. 

Sídlo: 

Velikost majetkové úěastl 
a hlasovacfch práv: 

Statutární orgán 

Funkce 
Způsob jednání 

LERO SPORT s.r.o. 

Sídlo: 
Velikost majetkové úěastl 
a hlasovack:h práv: 

Statutární orgiin 

Funkce 
Způsob jednání 

Novollšeňská 2678/18, Brno- LBeň, PSČ 628 00 

100% 

dat. nar. 5.5.1965 
bytem Konlklecová 453/6, Brno- Nový Uskovec, PSČ 634 00 

jednatel 
Jménem společnosti jedná jednatel samostatně. 

Hradská 854, ZUn, PSČ 760 Ol 

45% 

dat. nar. 26.9.1962 
bytem Lučni 4587, Zl in, PSČ 760 os 
jednatel 

(od 6. 11. 1992) 

(od 1. 9. 2013) 

Za společnost jedná samostatně jednatel společnosti nebo jiná fyzická osoba 
na základě písemné plné mod vystavené jednatelem. Podepisuji se tak, že 
k natištěnému nebo jinak napsanému obchodnfmu jménu společnosti přípoji 
svůj vlastoručnf podpis. 

z. zASADY A POSTUPY VNITANf KONTROLY A PRAVIDLA PMSTUPU K RIZIKŮM VE VZTAHU K PROCESU 

VÝKAZNICTVr 

Skupina Fondu na základě ust. § 19aZákona o účetnlctvl použila mezinárodní účetní standardy harmonizované 
evropským právem pro sestaveni účetnf závěrky ke Dni ocenění. účetnictví a výkaznictví Fondu je kromě v§eobecně 
závazných právních předpisů upraveno rovněž soustavou vnlt~nfch pfedpisů a metodických postupů, plně 

respektujfdch obecně závazné účetní předpisy a standardy. 

Přístup do účetního systému Fondu je přísně řfzen a povolen pouze oprávněným osobám. Účetní doklady jsou 
účtovány po předchozím fádném schválení oprávněnými osobami, pflčemž zpOsob schvalováni je upraven vnitřním 
pfedpisem. Platební styk je oddělen od zpracováni účetnictví a prováděni obchodních transakcí, veškeré platby jsou 
prováděny oddělenfm vypořádání. Tento způsob úhrad zamezuje potencionální možnosti, kdy by jedna a tatáž osoba 
provedla uzavření obchodního vztahu, zaúčtovala z něho vyplývajld llčetní operace a současně provedla platbu 

ve prospěch obchodního partnera. 

Kontrola správnosti a úplnosti účetnictví a výkaznlctvf Fondu je prováděna ve dvou úrovnfch - interně, prostřednictvím 

řídícího a kontrolnfho systému, a dále prostřednictvfm externího auditu, který ověřuje roční účetnf závěrku Fondu. 

Interní kontrola v rámci kontrolního a řídídho systému zahrnuje jednak činnosti vnitřního auditu a dále řadu 

kontrolnfch prvků, prováděných kontinuálně (např. kontrola zaúčtovaného stavu majetku na operativní evidenci 
majetku, Inventarizace, kontrola čtyř očf apod.), v rámci kterých je proces kontroly průběžně vyhodnocován. 
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' 
3. kODEX Ř(ZEN( A SPRAVY FONDU 

Fond přijal soubor vnitřních předpisů schválených statutárním orgánem Fondu. Tyto vnitřní pfedpisy vycházejí 

z požadavkO stanovených všeobecně závaznými právními předpisy, včetně právních předpisu Evropské unie, jsou 

pravidelně aktualizovány a jsou předkládány ČNB. Rovněž podléhají interní kontrole compliance a vnitřního auditu. 

Mezi tyto vnitřní předpisy patří mj. organizační řád, který je základní normou ffzenf a správy Fondu. 

Vzhledem k výše uvedenému Fond nepfijal ~dný zvláštní kodex řízení a správy Fondu. 
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, 2.ČÁST 

4. OSTATNr VEDOUd OSOBY FONDU A PORTFOLIO MANAŽER 

4.1. OSTATNr VEDOUcf OSOBY 

Mimo statutárního orgánu mají funkci vedoucí osoby ve Fondu níže uvedené osoby: 

Generc'dní ředitelka 

Vedoucí řížení rizik narozena 23. 7. 1965 

vzdělání: vysokoškolské 

Generální ředitel disponuje předchozím souhlasem ~NB k výkonu své funkce. 

(od 9. 3. 2016 do 24. 1. 2020) 

{od 1. ll. 2019 do 24. 1. 2020) 

Vystudovala Vysokou školu báňskou v Ostravě. Během své dlouholeté praxe pracovala na vedoucích ekonomických 
pozidch. Od roku 2012 do 24. 1. 2020 působila ve společnosti INFOND investičním fondu s proměnným základním 
kapitálem, a.s., a to postupně na pozicích člen představenstva, generální ředitelka pověřená řfzenfm rizik a Vedoucí 
řízení rizik. 

Řfzenf rizik -Junior 'O á 

narozena 6. 6. 1994 
vzdělání: vysokoškolské 

(od 1. 10. 2019) 

Vystudovala Masarykovu univerzitu v Brně, obor žurnalistika. Od roku 2015 pllsobf ve společnosti INFOND investiční 
fond s proměnným základním kapitálem, a.s., a to postupně na pozidch členka správní rady a risk manažerka. 

4.2. PORTFOLIO MANAŽER 

Vedoucr Portfollo manager a 
narozen 6. 12. 1989 
vzdělánf: vysokoškolské 

(od 1. 7. 2019) 

Vystudoval Masarykovu univerzitu, Ekonomicko-správnf fakultu, obor Podniková ekonomika a management. Od roku 

2015 působí ve společnosti lnfoTel, spol. s r.o., v současné době na pozici provozního manažera. Od roku 2012 

do současnosti působí ve společnosti INFOND Investičním fondu s proměnným základním kapitálem, a.s., 

a to postupně na pozldch člen dozorčí rady, člen správní rady, předseda správní rady a od 24. 1. 2020 jako generální 

ředitel. 

Junior Portfolia manager 
narozen 18. 7.1989 

vzdělání: středoškolské 

(od 1. 10. 2019) 

Vystudoval Stfednf školu potravináfskou a služeb Charbulova v Brně a Střední školu elektrotechnickou a energetickou 

v Sokolníci, obor Elektrikář - sllnoproud. Od roku 2017 pllsobí ve společnosti INFOND investiční fond s proměnným 

základním kapitálem, a.s. a to na pozidch správce nemovitostí a od roku 2019 jako správce nemovitostí a portfolia 

manažer. 
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5. OSOBY S ŘÍDICÍ PRAVOMOd A PRINOPY JEJICH ODME&OVÁNÍ 

Rozhodování o odměňování pracovnrků Fondu náleží do působnosti statutárního orgánu Fondu. Členové statutárního 
a kontrolního orgánu vykonávají svoji činnost na základě smluv o výkonu funkce, v nichž je vždy upravena i jejich 
odměna včetně všech jejích složek, nejedná-li se o bezúplatný výkon funkce. Tyto smlouvy včetně odměňování musí 

být schváleny valnou hromadou Fondu. Fond nepfijal samostatná pravidla týkajíd se politiky odměňování ani nezřídil 

výbor pro odměny. 

Statutární orgán 

Statutární ředitel 
narozen:5.5.1965 
vzdělání: vysokoškolské 

(od 9. 6. 2016) 

Vystudoval Vysoké učení technické v Brně, obor Technická kybernetika. Od roku 1992 působí na pozici jednatel 

a ředitel ve společnosti JnfoTel, spol. s r.o. zabývající se komplexní Investiční výstavbou v oblasti telekomunikaci 
a následnou správou telekomunikačních sítf. Současně pracoval v představenstvu dalších menších společností 

zabývajlcfch se investiční výstavbou. Od roku 2012 do současnosti pťlsobí v INFONDU investičním fondu s proměnným 
základním kapitálem, a.s., a to postupně na pozicích předseda představenstva a nyní jako statutární ředitel. Má více 
než dvacetiletou odbornou praxi v oblasti investiční výstavba, pronájem a správa nemovitostf. 

Výkon funkce člena statutárního orgánu Fondu je bezúplatný. Statutární orgán nebyl v souvislosti se svojí pozicí 
ve Fondu odměňován z Fondu ani z fádné jiné propojené osoby. Statutární orgán je akdonářem Fondu. 

Kontrolní orgán 

Člen správní rady: Jitka K .šťálová 

narozena:28.6.1966 
vzdělání: stfedoškolské 

(od 9. 3. 2016) 

Vystudovala Gymnázium Slovanské náměstí a následně obor Výpočetnr technika a zpracováni informací na Střední 
ekonomické škole Hodonín. Od roku 1994 pl1sobí ve společnosti lnfoTel, spol. s r.o. na pozicích v rámci úseku 
ekonomlcko-správního. Od roku 2012 do současnosti působ! v INFONDU, investičním fondu s proměnným základním 
kapitálem, a.s., a to postupně na pozidch člen dozorčr rady a nynf jako člen správní rady. Člen správní rady nevlastní 

cenné papíry představující podR na Fondu. 
Výkon člena správní rady je bezúplatný. Člen správní rady nebyl v souvislosti se svoji pozici ve Fondu odměňován 

z Fondu ani z žádné jiné propojené osoby. 

Generální ředitel 

ln Jana J\llaj 1u •ová 
narozena 23. 7. 1965 

vzděláni: vysokoškolské 

Výkon funkce generálního ředitele Fondu je bezúplatný. 

(od 9. 3. 2016 do 24.1.2020) 

Generální fedltel nevlastní cenné papíry představujíd podR na Fondu. Generální ředitelka nebyla v souvislosti se svoji 

pozicí ve Fondu odměňována z Fondu ani z žádné jiné propojené osoby. 
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ÚDAJE O VIECH PENĚŽITÝCH I NEPENĚŽITÝCH PLNĚN(CH, KTERÁ OD FONDU PŘUALI V ÚČETN(M OBDOB( 

ČLENOV~ STATUTÁRNfHO fl DOZORďHD ORGÁNU A OSTATNf OSOBY S iUD(cf PRAVOMOC( 

6.1. STATUTÁRNf ORGÁN 

Výkon funkce člena statutárního orgánu je bezúplatný. S výkonem funkce nejsou spojena žádná nepeněžitá plnění. 

6.2. DOZORČÍ ORGÁN 

Výkon funkce člena dozoró'ho orgánu je bezúplatný. S výkonem funkce nejsou spojena žádná nepeněžitá plnění. 

6.3. OSTATNÍ OSOBY S Ř(DÍCÍ PRAVOMOC( 

Výkon funkce generálnfho reditele je bezúplatný. S výkonem funkce nejsou spojena žádná nepeněžitá plněni. 

7. ÚDAJE O POČTU CENNÝCH PAPÍRÍJ FONDU, KTERÉ JSOU V MAJETKU STATUTÁRN(HO Čl DOZORČ(HO ORGÁNU 

A OSTATN(CH OSOB S iUO(d PRAVOMOC( 

Statutární orgán držel ve svém vlastnictví celkem 900 zakladatelských akcií, 900 ks lnvestičnfch akclf Fondu tf. A 

a 16 800 ks investičních akcii třídy 8. Člen správní rady nedržel ve svém vlastnictví žádné zakladatelské ani investiční 

akcie Fondu. Ve vlastnictví generálnfho ředitele ke konel Účetního období nejsou zakladatelské ani Investiční akcie 

Fondu. 

K cenným papírům pfedstavujlclm podll na Fondu se nevztahuji žádné opce ani srovnatelné investiční nástroje, jejichž 

smluvními stranami by byli členové statutárního nebo dozorčfho orgánu Fondu nebo které by byly uzavřeny 

ve prospěch těchto osob. Osoby s řídíd pravomoci Fondu nedrží výše jmenované cenné papíry ani nepffmo, tedy 

prostřednictvím třetího subjektu. 

8. PRÁVA A POVINNOSTI SPOJENÁ S AKCIEMI FONDU 

Fond vydává dva druhy cenných papírů: 

a) zakladatelské akcie - tyto cenné papíry jsou vydávány k zapisovanému základnímu kapitálu, jehož výše je též 

uváděna v obchodním rejstřiku. Zapisovaný základ ni kapitál Fondu činí 10.000.000,- Kč a je rozdělen na 1 000 ks 

kusových zakladatelských akcií, tj. bez jmenovité hodnoty. Všechny zakladatelské akcie společnosti jsou vydány jako 

cenné papíry na řad, tj. jako listiny znějícf na jméno akcionáfe a nejsou přijaty k obchodování na evropském 

regulovaném trhu. PodR na zapisovaném základním kapitálu se u zakladatelských akcií určí podle počtu akcií. 

Zakladatelské akcie se řídí právní úpravou dle ZOK, ZISIF a dal~ími právními předpisy a úpravou v oddíle 11. stanov 

Fondu. 

Práva spojená se zakladatelskými akciemi 

Se zakladatelskými akciemi je spojeno právo akcionáfe podílet se na řízení společnosti, na jejím zisku a na likvidačním 

zOstatku při jejím zrušení s likvidaci. Právo na podR na zisku a na likvidačním z6statku vzniká pouze z hospodařeni 

společnosti s majetkem, který nepochází z investiční činnosti Fondu, resp. nenl zařazen do žádného podfondu. 

Se zakladatelskými akciemi je vždy spojeno hlasovacl právo, nestanoví-li zákon jinak. Převoditelnost zakladatelských 

akcií je podmíněna souhlasem statutárního orgánu. Se zakladatelskými akciemi není SP. • vo na jejich 

odkoupení na účet společnosti, ani žádné jiné zvláštní právo. #ofl "'&cE -4(1~ 

Evidence zakladatelskjch akcU 
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Zakladatelské akcie jsou v držení akcionářů Fondu, kteří zodpovídají za Jejich úschovu. Fond prostřednictvím svého 

administrátora, tj. AMISTA IS, vede evidend majitelll zakladatelských akcií v seznamu akcionářO. 

b) investiční akcie- Fond vydává investiční akcie k Fondu jako takovému, resp. k jeho Investiční části. Investiční akcie 

představují stejné podfly na fondovém kapitálu lnvestičnl části Fondu. Investiční akcie jsou vydávány jako akcie 

kusové, tj. bez jmenovité hodnoty. Všechny investiční akcie jsou vydány jako zaknihované cenné papíry znějíc! 

na jméno investora. 

Fond vydává dvě třídy investičních akcií, investičnl akcie třídy A, a investiční akcie třídy B. Investiční akcie třídy B jsou 

od 23. 10. 2017 přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu Burza cenných papírů Praha, a.s., akcie třídy A 

byly dne 27. 12. 2017 z obchodování na regulovaném trhu vyřazeny. Investiční akcie se řídí právní úpravou dle ZOK, 

ZISIF a dalšími právními předpisy a úpravou v oddíle 111. stanov Fondu. 

Práva spojená s lnvestičnfml akciemi 

S investičními akciemi je spojeno právo týkající se podílu na zisku z hospodařeni pouze s majetkem z investiční činnosti 

Fondu a na likvidačním zůstatku pouze z investiční činnosti Fondu. S investičními akciemi je spojeno právo na jejich 

odkoupení na žádost jejich vlastnlka na účet investiční části Fondu. Investiční akcie odkoupením zanikají. Obsah 

jednotlivých práv spojených s investičními akciemi může být stanoven odli§ně pro jednotlivé třídy investičních akcií. 

Hlavní rozdlly mezi jednotlivými třídami investičních akdí spočívají v minimální výši prvotní investice, minimální výši 

odkupu a lhůtách pro odkup investičnfch akcii. Poměr, v jakém dochází k rozdělení zisku, resp. likvidačního zůstatku 

Fondu z investiční činnosti na jednotlivé třídy Investičních akcii, se vypočítává dle poměru fondového kapitálu 

připadajlcího na tuto třídu investičnfch akcií k celkovému fondovému kapitálu připadajídmu na všechny třídy 

investičních akcií. 

Evidence investičních akcií 

Evidence investičnfch akcií třídy B vydávaných Fondem je vedena v souladu s pfíslušnými ustanoveními ZPKT. Centrál nf 

evidenci emise vede Centrální depozitář cenných papírů, a. s. Investiční akcie Fondu v držení jednotlivých Investorů 

jsou tak evidovány na jejich majetkových účtech vlastníků cenných papírů. Investoři jsou povinni sdělovat účastníku 

Centrálního depozitáře cenných papírl!, a. s., u něhož mají veden svůj majetkový účet, veškeré změny ve svých 

ldentifikačnlch údajích. 

Investiční akcie třídy A v podobě listiny znějíd na jméno akcionáře jsou v držení investoru Fondu, kteří zodpovídají 

za jejich úschovu. Fond vede evidenci majitelů Investičních akcií v seznamu akcionářů. 

9. ODMtNY ÚČTOVAN~ EXTERN(MI AUDITORY 

Informace o odměnách účtovaných za Účetní období auditory v členěni za jednotlivé druhy služeb jsou uvedeny 

v příloze účetní závěrky (oddfl "Správnl náklady"), která je nedílnou součástí této výroční zprávy. Poplatky a náklady 

Fondu jsou hrazeny z Investiční části Fondu. 

10. DIVIDENDOVÁ POLITIKA FONDU 

Fond neuplatňuje ani nedeklaruje dividendovou politiku ve smyslu stanovení poměru zisku vyplaceného akcionářům 

a zisku zadrženého, ani nečlnf takové odhady do budoucna. 

Protože na Neinvestiční části Fondu neprobíhá žádná ekonomická činnost, nejsou k zakladatelským akciím Fondu 

vypláceny dividendy. 
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11. vfzNAMNA SOUDNf A ROZHODČf iiJZEN( 

V Účetním období neprobíhala žádná soudní ani rozhodčí řízení, která mohla mít nebo v nedávné minulosti měla 
významný vliv na finanční situaci nebo ziskovost Fondu nebo jeho skupiny. 
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3.ČÁST 

12. STRUKTURA VLASTNfHO KAPITÁLU FONDU A DCEAINfCH SPOLEČNOSTf 

Fond (mateřská společnost) 
Struktura vlastního kapitálu Fondu je uvedena v účetní závěrce, která je nedflnou součást( této výroční zprávy. 

Cenné papfry vydávané Fondem: 

a) Druh: Zakladatelské akcie 
Forma: Kusové akcie na jméno 

Podoba: Listinná 
Jmenovitá hodnota: Bez jmenovité hodnoty 
Podfl na zapisovaném základním kapitálu: 100 % 

Počet emitovaných akclf v oběhu ke konci Účetn!ho období: 1 000 ks 
Počet akcií vydaných v Účetnfm období: O 

Počet akcií odkoupených v Účetním období: O 

Počet upsaných, dosud nesplacených akcif: O 

Obchodovatelnost: Zakladatelské akcie nebyly pfijaty k obchodováni na regulovaném trhu. 

b) Druh: Investiční akcie 

'ffldaA 
Forma: Kusové akcie na jméno 
Podoba: Listinná 
Jmenovitá hodnota: Bez jmenovité hodnoty 
Počet emitovaných akci( v oběhu ke konci Účetn!ho období: 1 000 ks 

Počet akcii vydaných v účetnfm obdob!: O 

Počet akci( odkoupených v Účetnfm období: O 
Počet upsaných, dosud nesplacených akcii: O 

Obchodovatelnost: Investiční akcie třrdy A nejsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu 

Investiční akcie třídy A na základě NZ 271/2018 ze dne S. 3. 2018 změnili svou podobu ze zaknihované na listinnou. 
Dne 3. 4. 2018 byla ukončena jejich evidence u CDCP. 

Třfda 8 -ISIN: CZ000804Z751 

Forma: Kusové akcie na jméno 
Podoba: Zaknihovaná 
Jmenovitá hodnota: Bez jmenovité hodnoty 
Počet emitovaných akcii v oběhu ke konel účetního období: 30 000 ks 
Počet akci! vydaných v účetním období: o ks 
Počet akcii odkoupených v účetním období: O 

Počet upsaných, dosud nesplacených akclf: O 

Obchodovatelnost: lnvestlčnl akcie třídy B jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu od 23. 10. 2017. 

Ostatní skutečnosti: 

Počet akcií držených Fondem jako emitentem nebo jménem Fondu jako emitenta, nebo v držení jeho dcefinych 

společnostf: O 
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tástka všech pfevoditelných cenných paplrů, vyměnitelných cenných papírů nebo cenných papírů s opčnlmi listy, 

s uvedením podmlnek pro převod, výměnu nebo upsáni: O 

Skutečnosti, které nastaly po rozhodném dni: 

Po rozhodném dni se neuskutečnily žádné významné skutečnosti. 

Dceřiné společnosti: 

lnfoTel, spol. s.r.o.: Základní kapitál: 10 000 tis. Kč, vlastni kapitál: 96 880 tis. Kč 

LERO SPORT s.r.o.: Základnl kapitál: 200 tis. Kč, vlastni kapitál: 161 tis. Kč 

Brno Business Park a.s.: Základnf kapitál: 2 000 tis. Kč, vlastní kapitál:- 839 tis. Kč 

13. OMEZENf PAEVODITELNOSn CENNÝCH PAPfRCJ 

Převoditelnost zakladatelských akcii Fondu je podmlněna souhlasem statutárnlho orgánu. Statutární orgán udělí 

souhlas s převodem plsemně na žádost akcionáře v případě, kdy nabyvatel zakladatelských akcii splr\uje veškeré 

požadavky na osobu akcionáře společnosti jako fondu kvalifikovaných investorů, stanovené statutem, jakož i obecně 

závaznými právnlmi předpisy, a to bez zbytečného odkladu po jejich kontrole. Souhlas s převodem zakladatelských 

akcií mezi stávajfcfmi akcionáři je vydáván neprodleně bez potřeby kontroly. v případě převodu nebo přechodu 

vlastnického práva k zakladatelským akcUm Fondu je jejich nabyvatel povinen bez zbytečného odkladu informovat 

Fond o změně vlastn(ka. K účinnosti převodu akcie v podobě listinného cenného paplru vllči administrátorovi Fondu se 

vyžaduje oznámení změny vlastn(ka přfslušné akcie a jejl předloženi administrátorovi Fondu. Hodlá-li některý 

z vlastn(kCJ zakladatelských akcií převést své zakladatelské akcie, mají ostatní vlastníci zakladatelských akcií k těmto 

akcifm předkupní právo, ledaže vlastn(k zakladatelských akcií zakladatelské akcie převádf jinému vlastníkovi 

zakladatelských akcii. 

K převodu investlčnich akcii Fondu musf mít investor (převodce) předchozí souhlas statutárního orgánu Fondu 

k takovému převodu, a to v písemné formě. Statutární orgán vydá souhlas s převodem za situace, kdy nabyvatel 

Investičních akcií Fondu splr\uje veškeré požadavky na osobu Investora do Fondu, coby fondu kvalifikovaných 

investorů stanovených statutem Fondu, jakož i obecně závaznými právními předpisy, a to bez zbytečného odkladu 

po jeho kontrole. Souhlas s převodem lnvestlčnlch akcii Fondu mezi stávajídmi investory je vydáván neprodleně 

bez potřeby kontroly. Omezení převoditelnosti lnvestičnich akcii se nevztahuje na Investiční akcie, které byly přijaty 

k obchodování na regulovaném trhu. 

V případě převodu nebo přechodu vlastnického práva k Investičním akciím Fondu je jejich nabyvatel povinen 

bez zbytečného odkladu Informovat Fond o změně vlastn(ka. K účinnosti převodu akcie v podobě listinného cenného 

papiru vllči administrátorovi Fondu se vyžaduje oznámeni změny vlastníka přlslušné akcie a jejf předloženi 

administrátorovi Fondu. V případě, že by nabyvatel investičních akdf nebyl kvalifikovaným investorem dle ust. § 272 

ZISIF, k takovému nabyti se v souladu s ust. § 272 odst. 3 ZISIF nepřihlfži. 

14. AKCIONAAsKt STRUKTURY KONSOLIDAčNrHo CELKU 

Fond (matel'ská společnost) 

Struktura akcionářů ke Dni ocenění (zakladatelské akcie) 
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PociR na Podrl na 
V procentech mkladn(m hlasovacích , kapitálu právech 

Právnické osoby celkem 0,00 0,00 

Fyzické osoby celkem 100,00 100,00 

z toho Ing. Pavel Košťál, dat. nar. S. 5. 1965 90,00 90,00 

Ing. Martin Ko«ál, dat. nar. 6. 12. 1989 5,00 5,00 

Bc. Veronika Kulhánková, dat. nar. 6. 6.1994 5,00 5,00 

Dceřiné společnosti 

lnfolel, spol. s.r.o. 

Struktura společníků ke Dni oceněni 

Podftna Podfl na v procentech základnlm hlasovadch 
kapitálu právech 

Fyzické osoby celkem 0,00 0,00 

Právnické osoby celkem 100,00 100,00 

z toho INFOND lnvestlčnl fond s proměnným základnlm kapitálem, a. s. 100,00 100,00 

LERO SPORT s.r.o. 

Struktura společníků ke Dni ocenění 

v procentech 
Podíl na PodO na 

základnlm hlasovacích 
kapitálu Dlivech 

Fyzické osoby celkem 0,00 0,00 

Právnické osoby celkem 45,00 45,00 

z toho INFOND investičnl fond s proměnným základnlm kapitálem, a. s. 45,00 45,00 

Orel jednota Zlrn (IČO; 64467317) 10,00 10,00 

Sportovnl kluby Zlln, z.s. (IČO: 00531944) 45,00 45,00 

BRNO BUSINESS PARK A.S. 

Struktura společníků ke Oni ocenění 

V procentech PodOna PodRna 
úkladnlm hlasovacích 

kaaitálu Právech 

Fyzické osoby celkem 0,00 0,00 

Právnické osoby celkem 100,00 

z toho INFOND investiční fond s proměnným základnlm kapitálem, a. s. 100,00 
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15. VLASTN(CI CENNÝCH PAP(R(J SE ZVLÁŠTN(MI PRÁVY 

Fond nevydává vyjma výše uvedených druhů cenných papírů žádné jiné cenné papíry, se kterými by bylo spojeno 

zvláštní právo. Se zakladatelským akciemi není spojeno právo na podíl na zisku pocházejícím z Investiční činnosti 

Fondu, ale je s nimi spojeno právo na řízení Fondu prostřednictvím hlasovacího práva, které je s těmito akciemi 

spojeno, pokud zákon nestanoví jinak. S investičními akciemi nenl spojeno hlasovací právo, pokud zákon nestanoví 

jinak, ale je s nimi spojeno právo na zpětný odkup Fondem. 

16. OMEZENf HLASOVAdCH PRÁV 

Se zakladatelskými akciemi Fondu je vždy spojeno hlasovací právo, nestanoví-li zákon jinak. 

S Investičními akciemi Fondu není spojeno hlasovacl právo, nestanoví-li zákon jinak. 

V případě, kdy valná hromada hlasuje o: 

a) změně práv spojených s určitým druhem Investičních akcií; 

b) změně druhu nebo formy Investičních akcií; 

c} další záležitosti, pro kterou zákon vyžaduje hlasováni podle druhu akcil; 

hlasuji současně akcionáři, kteří vlastní investiční akcie, a akcionáři, kteří vlastní zakladatelské akcie. V takovém 

případě je s Investičními akciemi spojeno hlasovací právo. 

17. SMLOUVY MEZI AKCIONÁll S NAsLEDKEM SNržENf PŘEVODITELNOm NEBO HLASOVAdCH PRÁV 

Fondu nejsou známy žádné smlouvy, které by uzavřeli akcionáři Fondu a které by současně mohly mít za následek 

snížení převoditelnosti akcií představujících podíl na Fondu nebo snížení hlasovaclch práv. 

18. ZVI.MTNf PRAVIDLA PRO VOLBU A ODVOLÁNf ČLENŮ STATUTÁRNfHO ORGÁNU A ZMENU STANOV 

Stanovy Fondu neobsahují žádná zvláštní pravidla pro volbu a odvolání členů statutárního orgánu a změnu stanov 

Fondu. 

i:leny statutárního orgánu volí a odvolává valná hromada Fondu. 

O doplňováni a změnách stanov rozhoduje valná hromada Fondu na návrh statutárního orgánu nebo na základě 

protinávrhů akcionářů, resp. investonl účastnících se valné hromady nebo na návrh správní rady, pokud valnou 

hromadu svolává správní rada a navrhuje potřebná opatfení. 

19. ZVLÁŠTNf PŮSOBNOST ORGÁNÍJ 

Stanovy Fondu neobsahujl žádnou zvláštnf působnost statutárního ani kontrolnfho orgánu podle zákona upravujfcího 

právni poměry obchodnfch společností a družstev. 

V pOsobnosti statutárnfho ředitele je dle stanov Fondu: 

a) řídit činnost Fondu a zabezpečovat jeho obchod nf vedení, 

b) provádět usneseni přijatá valnou hromadou, 

c) zabezpečovat fádné vedeni účetnlctvr Fondu, 

d) předkládat valné hromadě ke schválení Pádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě I mezltfmní účetnf 

závěrku společnosti a návrh na rozděleni zisku nebo ťihrady ztrát, 

e) 

f) 
svolávat valnou hromadu r: r>-&Cé A 
vyhotovovat nejméně jednou za rok pro valnou hromadu zprávu o podnikatel . ;._.)~'osti Fon~fi'l~{ 

\ imE~JPJ: 
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majetku, 
vyhotovovat dalšf zprávy emitenta cenných papírů přijatých k obchodová nf na evropském regulovaném trhu 
a zajišťovat plnění dalších povinnosti, stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejm. ZPKT, 

měnit stanovy Fondu v souladu s § 277 odst. 2 ZISIF, jde-ll o změnu pi'ímo vyvolanou změnou právní úpravy, 
opraw pfsemných nebo tiskových chyb nebo úpravou, která logicky vyplývá z obsahu stanov, 

i} schvalovat změny statutu Fondu a jeho podfondll; 

Správní rada dále dle stanov Fondu: 

a) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou a popřípadě I mezltfmní účetní závěrku a návrh 
na rozděleni zisku nebo na úhradu ztráty a předkládá valné hromadě své vyjádřeni; 

b) pfedkládá valné hromadě návrhy na určení auditora k ověřeni účetnf závěrky a konsolidované účetní závěrky, 
přfp. k přezkoumání dalších zpráv vypracovávaných emitentem cenných papírů přijatých k obchodováni 
na evropském regulovaném trhu, o nichž to stanoví obecně závazný právní předpis; 

c) schvaluje statut Fondem nově vytvořeného podfondu; 

d) navrhuje změny statutu Fondu. 

Do působnosti správní rady nálež! jakákoliv věc týkajfcf se Fondu, ledaže jl zákon svěfuje do pOsobnosti valné hromady, 

nebo ledaže ji zákon nebo stanovy Fondu v souladu se zákonem svěfujf do působnosti statutárnlho ředitele čl jiného 

orgánu společnosti. 

20. WZNAMNÉ SMLOUVY PAl ZM~NE OVI.ADÁNr FONDU 

Fond neuzavřel žádné smlouvy, ve kterých by byl smluvní stranou a které nabydou účinnosti, změn( se nebo zaniknou 

v přfpadě změny ovládáni Fondu v důsledku nabfdky pfevzetf. 

21. SMLOUVY SE ČLENY STATUTÁRNÍHO ORGÁNU SE ZÁVAZKEM PLNfNf PŘI SKONČENr JEJICH FUNKCE 

Fond neuzavřel se členy statutárního orgánu nebo se zaměstnanci žádné smlouvy, kterými by byl zavázán k plnění pro 
prípad skončení jejich funkce nebo zaměstnání v souvislosti s nabídkou převzetí. 

22. PROGRAMY NABÝVAN( CENNfCH PAP[R0 ZA lVÝHODNENÝCH PODM(NEK 

Fond nemá žádný program, na jehož základě je zaměstnancům nebo členům statutárního orgánu Fondu umožněno 

nabývat účastnické cenné papfry Fondu, opce na tyto cenné papíry či jiná práva k nim za zvýhodněných podmínek. 
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Zpráva statutárního orgánu o podnikatelské 
činnosti a stavu majetku investičního fondu 
a majetkových účastí 

Fond 

Účetní období 

INFOND investičnr fond s proměnným základním kapitálem, a.s. IČO: 242 07 543 se sldlem 
NovoiBeliská 2678/18, Brno- Ušeli, PSl: 628 00, obchodnl společnost zapsaná v obchodním j 
rejstffku vedeném Krajským soudem v Brně po~p. zn. B 6691 

Obdob! od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 
----

1. PAEHLED PODNIKAN[ 

1.1 lnvestiěnf dl a strategie 

Fond je oprávněn Investovat předev~ím do aktiv nemovité povahy, ať již majících formu věcí ne movitých, akci(, pod litl, 
resp. jiných forem účasti na nemovltostnfch a jiných obchodních společnostech, movitých věd a jejich souborů 
a doplňkových aktiv tvořených standardnfml nástroji kapitálových a finančních trhů. 

Fond má v úmyslu investovat více než Sl% hodnoty svého investičnfho majetku do nemovltostí nebo nemovitostních 
společnosti. Další podstatnou majetkovou hodnotou, do níž Fond může investovat, jsou akcie, podfly a jiné formy 
účastí na právnických osobách (v projektových společnostech - zvláštnfch účelových společnostech - SPV), které 
podnikají zejména v oblasti nemovitostí a realit. 

1.2 Druhy majetkových hodnot 

1.2.1 Nemovité věci, včetně jejich součásti a přfslušenství (tj. např. energetické sítě, oplocení, zahradnl úprava, 
samostatně stojld klllny a garáže apod.), souvisejkí movité věci a přfpadné vyvolané Investice (inženýrské sítě apod.). 

Nemovitostnf aktiva mají zejména podobu: 

Investice do nemovltých věcf, včetně jejich součásti a pffslušenství (tj. napf. energetických sftí, oploceni, zahradní 
úpravy, samostatně stojící kůlny a garáže apod.), souvisejícfch movitých věcf a pfípadn~ch vyvolaných investic 

(inženýrské sítě apod.). Nemovitostnl aktiva mají zejména podobu: 

• pozemkll určených k výstavbě objektů pro bydleni nebo komerčních objektů; 

• pozemkll určených ke zhodnocení formou změny účelu užfvání pozemku a následnému prodeji; 

• pozemků provozovaných jako parkoviště; 

• pozemků určených k pronajímáni třetfm osobám pro obchodní aktivity; 

• rezidenčních projektů a domů; 

• průmyslových areálů pro výrobu a skladováni; 

• budov pro zdravotnická zařízení; 

• budov pro vzdělání a školství a školicí střediska; 
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inovační infrastruktury; 

administrativních budov a center; 

hotelových komplexů a jiných rekreačních objektů; 

• logistických parků; 

• multifunkčních center; 

• nemovitých i movitých energetických zařízení. 

Do majetku investiční části Fondu lze nabýt nemovitost za účelem jejího vlastního provozování, je-li tato nemovitost 

zpOsobilá při řádném hospodaření pfinášet pravidelný a dlouhodobý výnos, nebo za účelem jejího dalšího prodeje, je-li 

tato nemovitost zpOsobilá přinést ze svého prodeje zisk. 

Fond může do své investiční části též nabývat nemovitosti výstavbou nebo za účelem dalšího zhodnocení nemovitostí 

ve svém majetku umožnit na takových nemovitostech výstavbu. Výstavba samotná je vždy realizována na účet 

Investiční části Fondu třetí osobou k takové činnosti oprávněnou. 

Pii výběru vhodných nemovltostí nabývaných do majetku investiční části Fondu se zohledňuje zejména poloha 

nabývaných nemovitostí v oblastech české republiky, kde lze důvodně předpokládat, že v krátkodobém nebo 

stfednědobém horizontu dojde k pozitivnímu cenovému vývoJI. 

1.2.2 Akcie, podíly, resp. jiné formy účasti na obchodních společnostech vlastnícfch nemovlté věci (tzv. 

,.nemovitostní společnosti") 

Tyto společnosti mohou mít také charakter dočasných účelových společností zřizovaných za účelem možnosti získání 

bankovního nebo mimobankovního financování a diverzifikace rizik. 

1.2.3 Akcie, podíly, resp. jiné formy ll~astl na obchodních společnostech, které se zaměřují na: 

• výrobu elektrické energie čl tepla zejména z obnovitelných zdrojů, či za pomoci kogenerace {společná výroba 

elektrické energie a tepla) apod.; 

• poskytování zápůjček čl úvěru fyzickým a právnickým osobám; 

• správu nemovitostf a poskytování souvisejících služeb; 

• provádění stavební činnosti; 

• provozování realitní činnosti; 

• podnikání v oblasti telekomunikací a souvisejících služeb.; 

• vlastněn! akcií, podOu, resp. jiných forem účastí na nemovitostních společnostech nebo obchodních 

společnostech zaměřených na výše uvedené oblasti. 

Pořizovány budou především akcie, podíly, resp. jiné formy účastí v takových společnostech, kde lze v budoucnosti 

očekávat nadpniměrné zhodnocení investice. 

Při investování do akcií, podílů, resp. jiných forem účastí v obchodních společnostech bude Fond zohledňovat zejména 

jejich ekonomickou výhodnost, při současném respektování pravidel obezřetnosti a pravidel pro omezování rizik. 

Tyto společnosti mohou mít také charakter dočasných účelových společností zřizovaných za účelem možnosti získání 

bankovního nebo mimobankovního financování a diverzifikace rizik. 

1.2.4 

1.2.5 

Majetek nabytý při uskutečňování procesu přeměny obchodních spolefnostr 

Movité věci, které jsou účelově spojeny s nemovitostmi nebo ostatními aktivy Fond 
,?" p..&CE Aú~? .r 
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, 
Fond mllže nabývat movité věci, které jsou účelově spojeny s nemovitostmi nebo ostatními aktivy Fondu a slouží 
k zabezpečení provozu a ochrany takto nabývaných aktiv. Mezi takové movité věci patří například nábytek, svítidla, 
drobné vybavení budov včetně uměleckých děl, dopravní a transportní vybavení, výpočetní technika nebo strojní 

zařízení, které tvoří s nemovitostf logický celek apod. 

1.2.6 Movité věci, které nejsou spojeny s nemovitostml nebo ostatními aktivy Fondu 

Fond dále mOže nabývat také movité věci, které nejsou spojené s nemovitostmi nebo ostatními aktivy za předpokladu, 

že povaha těchto movitých věcí zcela zjevně nenarušuje celkový investiční či rizikový profil Fondu a není-li vyloučena, 

resp. vážně ohrožena jejich likvidita. 

1.2.7 Vklady v bankách nebo zahraničních bankách 

Fond může zNdit k takovému vkladu právo inkasa třetí osoby za účelem splácení přijatého bankovního nebo 
mimobankovního finaneování. Předpokladem zřízení práva inkasa je řádné vymezení podmínek jeho uplatnění 

a skutečnost, že zřízení takového inkasa není ve zcela zjevném rozporu s běžnou tržní praxí v místě a čase obvyklou. 

1.2.8 Poskytování úvěrů a zápůjček 

Poskytování úvěrů a zápůjček a nabývání úvěrových pohledávek Fondem je možné za předpokladu, že budou pro Fond 

ekonomicky výhodné. Zápůjčky, resp. úvěry mohou být zásadně poskytovány v souvislosti s nabýváním a udržováním 

majetkových hodnot do majetku Fondu, a to zásadně při dodržení pravidel stanovených statutem. 

1.2.9 Pohledávky z obchodnrho styku a úvěrové pohledávky 

Fond může nabývat do svého majetku pohledávky za pfedpokladu, že budou pro Fond ekonomicky výhodné, tj. jejichž 

dlouhodobá výnosnost bude přesahovat náklady na jejich pořízení. Pohledávky budou zpravidla nabývány za cenu 

nižš(, než činí jejich jmenovitá hodnota, a to přiměřeně k riziku jejich vymožení. Fond může nabývat do svého majetku 

pohledávky nejen po splatnosti, ale i před splatností, a to bez ohledu na skutečnost, zda sídlo {resp. bydliště) dlužníka 
je umístěno v ~eské republice čl v zahraničí. Fond může své existující i případné budoucf pohledávky zatížit zástavním 

právem třetí osoby, a to za předpokladu zachování celkové ekonomické výhodnosti takové operace a nikoli ve zjevném 

rozporu s běžnou obchodní praxí v místě a čase obvyklou. 

1.2.10 Práva k nehmotným statkCim, tJ. zejm.: 

• Ochranné známky - kterými se rozumí jakékoli označení schopné grafického znázornění, zejména slova, 

včetně osobních jmen, barvy, kresby, písmena, číslice, tvar výrobku nebo jeho obal, pokud je toto značení zpllsobllé 
odlišit výrobky nebo služby jedné osoby do výrobků nebo služeb jiné osoby. 

• Průmyslové vzory- kterými se rozumí vnější úprava výrobku. Ta je plošná nebo prostorová a spočívá zejména 

ve zvláštním tvaru, obrysu, v kresbě nebo v uspořádání barev či kombinaci těchto znaků. 

• Užitné vzory - se považuje technické fešení, které je nové, přesahuje rámec pouhé odborné dovednosti a je 

průmyslově využitelné. 

• Vynálezy- se považuje výrobek nebo technický postup, který představuje z hlediska světového stavu techniky 

zcela novou myšlenku, jež skýtá úplně nové možností nebo vylepšuje současný stav. 

• Výrobně technické dokumentace - kterými se rozumí souhrn podkladů zpracovaných s cílem realizovat 

technickou myšlenku (např. výrobek, technické dílo, zařízení apod.). 

• Projektové dokumentace k nemovitostním projektům -kterými se rozumí souhrn podkladů a práv k realizaci 

nemovitostních developerských projektů. 

Fond může poskytovat za úplatu práva k nehmotným statkům v majetku Fondu k jejich užívání třetím osobám. 

1.2.11 Doplňková aktiva 
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Fond může dále investovat do následujfdch složek doplňkových aktiv: 

• dluhopisy, resp. obdobné cenné papíry představujfcí právo na splacení dlužné částky, vydávané státy nebo 
, obchodními společnostmi; 

• tuzemské akcie, tj. vydané emitentem se sídlem umístěným na území české republiky; 

• zahraniční akcie, tj. vydané emitentem se sídlem umístěným mimo územf české republiky; 

• cenné papíry investičních fondO; 

• nástroje peněžního trhu. 

1.2.12 Llkvidnr aktiva 

Likvidní část majetku Fondu může být investována krátkodobě zejména do: 

• vkladů, se kterými je možno volně nakládat, anebo termínovaných vkladů se lhůtou splatnosti nejdéle jeden 

rok, pokud se jedná o vklady u bank, poboček zahraničnfch bank nebo zahraničních bank, jež dodržují pravidla 
obezřetnosti podle práva Evropských společenství nebo pravidla, která ČNB považuje za rovnocenná; 

• cenných papfru vydaných fondy kolektivního investování; 

• státních pokladnlčnfch poukázek a obdobných zahraničních cenných papíni; 

• dluhopisů nebo obdobných zahraničnfch cenných papírů se zbytkovou dobou splatnosti nejdéle tři roky, které 

jsou obchodovány na regulovaném trhu s investičními nástroji se sfdlem v členském státě Evropské unie, resp. 

ve státě, jenž nenf členským státem Evropské unie, jestliže tento trh je uveden v seznamu zahraničních regulovaných 

trhů ČNB; poukázek ČNB a obdobných zahraničních cenných papfrO 

V současná době investiční portfolia tvoří zejména nemovitostní investiční aktiva (komerční budovy, administrativní 

budovy, pozemky) a obchodní podíl společnosti lnfoTel, spol. s r.o. 

Během roku 2018 podn Investičního majetku na celkovým portfoliu Fond významně posflil čtyřmi nově pfipojenými 

nemovitostmi - objektem Brno Business Park v Brně, který Fond nabyl pfeměnou ze zanikajícf společnosti Brno 

Estates, a.s. Jedná se o komplex čtyř budov, které byly vystavěny v průběhu let 2005 - 2008, za účelem dlouhodobých 
přfjmu z pronájmu nebytových prostor. 

Struktura investičního portfolia ke konci sledovaného období: 
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, Struktura portfolia k 31. 12. 2019 

3% 

a Investiční majetek 

Podíly v ovládaných osobách 

Krátkodobé pohledávky z obchodnkh vztahů a 
ostatní aktiva 
Peněžní prostědky a peněžní ekvivalenty 

• ostatní 

Fond je investičním fondem kvalifikovaných investor, jehož Investiční portfolia je tvoženo ze 62 % investicemi 

do nemovitostí v české republice, pořizovanými zejména za účelem komerčního pronájmu. Nájemní prostory 

v lokalitách CENTRUM VEVEŘf, CENTRUM ŠUMAVSKÁ a CENTRUM ŠTEFÁNIKOVA jsou pronajaty zejména na dobu 

neurčitou, nejčastěji s výpovědní dobou 3-6 měsfcO. Nájemnf prostory v komplexu Brno Business Park jsou 

pronájímány převážně na dobu určitou, nejčastěji prOměrně na dobu 3-5 let. Pronájem ploch ve vlastněných 

nemovitostech je dále doplněn o obvyklé doplňkové služby k tomuto pronájmu. Významnou položkou ve výši 22 % 

Investičního portfolia tvoff pod!ly v ovládaných osobách. Nejvýznaměj~fm podflem je 100% podfl ve společnosti 

lnfoTel, spol. s r.o. Jednotlivé Investice do nemovitostí, z nichž emetentovi plyne přijem, jsou uvedeny v tabulce níže. 

Struktura výnosů z investičnlho majetku: 

rok2019 rok2018 

Nájemné 161214 135589 

Služby spojené s nájmem 56158 50743 

Pfecen~nr nemovitostí 189 712 22022 

Ostatnl výnosy z investifnlho majetku 17641 15607 

Vynosy z lnvesti~ního majetku 424725 223961 

Fond nenf závislý na patentech, licencích, prOmyslových, obchodních nebo finančnfch smlouvách nebo nových 

výrobních postupech. 

2. ČINNOST FONDU A SKUPINY V ÚČETNfM OBDOB( 

o investice do nákupu a prodeje krátkodobých nemovitostí, kde část portfolia 

24 

~fRESTON 
'\. ·A&ce 



od zadlužených vlastníků nebo nemovitosti vyžadující rekonstrukce, a dále pak o investice do dlouhodobých 

nemovitostí vlastněných za účelem výnosu z nájmů. 

, V Účetním období se Fond zaměřil ve své činnosti i nadále na pronájem komerčních prostor ve svých nemovitostech. 

Fond během Účetního období prováděl technická zhodnocení vlastněných budov celkově ve výši 27 201 mll. Kč. Fond 

nadále poskytoval půjčky ve sledovaném období. Nově poskytnuté půjčky dosáhly během Účetního období hodnoty 

86 mil. Kč. V Účetním období Fond pokračoval v Investici do výstavby nové budovy v komplexu Brno Business Park .. V 

Účetním období Fond pokračoval v investici do do projektu Cerit Science Park ll. 

Společnosti, v nichž má Fond majetkové účasti, pokračovaly ve své běžné provozní činnosti a zhodnocovaly tak 

peněžní prostředky investorů Fondu. 

Hlavním strategickým cílem Fondu je vyhledávat investiční příležitosti k zajištění dlouhodobého růstu vlastního 

kapitálu, zvyšování rentability vložených prostředků a kvalltniho portfolia vlastněných nemovltostf. 

Rozhodnuti tNB tj.: 2019/078194/CNB/570, S-Sp-2018/00380/CNB/571 ze dne 15. 7. 2019, jež nabylo právní moci 

31. 7. 2019, jímž bylo uděleno povolení k činnosti samosprávného investičního fondu. Na základě tohoto rozhodnutí 

Fond (a) je oprávněn přesáhnout rozhodný limit, (b) je fondem kvalifikovaných Investoru a (c) není oprávněn provádět 

svou vlastni administraci. 

2.1. HOSPODAŘEN( FONDU A SKUPINY 

Věrný a vyčerpávající obraz o hospodaření Fondu poskytuje řádná účetnr závěrka sestavená za Účetnr období a příloha 

k účetní závěrce, včetně zprávy auditora, která je nedflnou součásti výroční zprávy. 

Protože Fond nevytváří podfondy, odděluje v souladu s ust. § 164 odst. 1 ZISIF účetně a majetkově majetek a dluhy 

ze své investičnf činnosti od svého ostatního jmění. Hospoda?enl Neinvestiční části Fondu spočívá pouze v držení 

zapisovaného základního kapitálu Fondu, ke kterému Fond vydal zakladatelské akcie. Na Neinvestiční části Fondu 

neprobíhá žádná činnost. K Investiční části Fondu Fond vydává investiční akcie. 

Hospodaření Investiční části Fondu skončilo v Účetnfm období vykázaným hospodářským výsledkem ve výši 412 383 

tis. Kč po zdanění a zahrnuje výše uvedené dopady z investičních aktivit, neboť je tento hospodářský výsledek ovlivněn 

zejména výnosy z investičního majetku (424 725 tis. Kč) a výnosy z podílů (89 055 tis. Kč). 

Hospodaření Neinvestičnf části Fondu skončilo v Účetním obdobf vykázaným hospodářským výsledkem ve výši 20 tis. 

Kč po zdanění. Zisk je tvořen pouze finančními výnosy- úroky z bankovního účtu neinvestiční části Fondu. 

Hospodaření společnost(, v nichž má Fond majetkové účasti, tj. společností lnfoTel, spol. s r.o., LERO SPORT s.r.o. 

a Brno Business Park a.s. skončilo v Účetnfm období hospodářským výsledkem předběžně 107 253 tis. Kč 

před zdaněním, přičemž společnost LERO SPORT s.r.o. vykázala hospodářský výsledek nulový, společnost BBP a.s. pak 

vykázala ztrátu ve vý~i 933 tis. kč a společnost lnfoTel, spol. s r.o. vykázala zisk ve výši 108 186 tis. Kč před zdaněním. 

2.2. STAV MAJETKU INVESTIČNf ČÁSTI FONDU A SKUPINV 

Hodnota portfolia Fondu meziročně vzrostla o 12,79% {tj. o 358 959 tis. Kč). Nárůst aktiv byl zejména v investičnfm 
majetku, kde Fond nově nabyl majetek ve výši 216 913 tis. Kč na celkovou hodnotu 1 978 289 tis. Kč, dále pak 

v majetkových účastech, které se zvý~ily o 19 004 tis. Kč na celkovou hodnotu 689 094 tis. Kč a v peněžních 

prostředcfch, které zaznamenaly nárůst o 205 611 tis. Kč na celkovou hodnotu 248 285 tis. Kč. 

Portfollo Fondu je financováno pouze cizími zdroji, 50 % je zainvestováno prostřednictvím dlouhodobých závazků 

(bankovních úvěrů a ostatnfch dl. závazků), 48 % zdroji investičních akcionářů, zbývajíd 2 % pak tvoři krátkodobé 

závazky. 
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AKTIVA 

Fond vykázal v rozvaze ke Dni oceněni aktiva v celkové výši 3 165 740 tis. Kč. Ta jsou tvořena především dlouhodobým 

r investičním majetkem v hodnotě 1 978 289 tis. Kč, majetkovými účastmi na obchodních společnostech ve výši 689 094 

tis. Kč, pohledávkami z obchodních vztaM ve výši 158 377 tis. Kč a peněžními prostředky a ekvivalenty ve výši 248 285 

tis. Kč. 

Struktura aktiv v tis. Kč 

3 500 000 .. 

3 000000 
• časové rozlišení aktiv 

2 500 000 - Peněžní prostředky a peněžní 
ekvivalenty 

Ostatní krátkodobé flnančnf 
2 000000 instrumenty 

Pohledávky z obchodních 
vztahO a ostatní aktiva 

1500000 
Poskytnuté půjčky 

1000 000 • Pod !ly v ovládaných osobách 

• lnvestlčnf majetek 
500000 

o 
31.12.2018 31.12.2019 

PASIVA 

Celková pasiva Fondu ve výši 3 165 740 tis. Kč jsou tvořena zejména dlouhodobými závazky ve výši1 538 142 tis. Kč. 
Dlouhodobé závazky se především skládají ze závazků za akcionáři v celokové výši 814 911 tis. Kč, toto představuje 
26 % krytí akti, a z dlouhodobých úvěrů v hodnotě 655 324 tis. Kč, toto přestavuje 21 % krytí aktiv. Další složkou jsou 
čistá aktiva připadajícl na investiční akcie (zdroji od Investičních akcionářů), tj. ve výši 1526 sn tis. Kč a krátkodobé 

závazky ve výši 100 721 tis. Kč. 
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CASHFLOW 

Struktura pasiv v tis. Kč 

31.12.2018 31.12.2019 

Dlouhodobé půjčky a 
úvěry 

Čistá aktiva připadajíd k 
investičnfm akciím 

• Krátkodobé závazky 

Dlouhodové závazky -
ostatní 

Dlouhodobé závazky za 
akcionáři 

Peněžní prostředky ke Dni ocenění byly o 205 632 tis. Kč vy~ší oproti minulému účetnfmu období. Peněžní tok 

generovný z provozní činnosti je 267 556 tis. Kč. Tento peněžní tok byl realizován především prostřednictvím 

krátkodobých finančních instrument(!, kdy v pr(Jběhu Účetního období došlo k odkupu držené směnky a s ním 

souvisejícímu penžnímu toku ve výši +129 942 tis. Kč. U peněžního toku generovaného z finanční činnosti do!lo během 

sledovaného období k poklesu o 61 924 tis. Kč. 

2.3. STAV MAJETKU NElNVESTIČNf ČÁSTI FONDU 

AKTIVA 

Fond vykázal v rozvaze ke Dni ocenění aktiva v celkové V'(!i 10 102 tis. Kč. Ta jsou zcela tvořena peněžními prostředky 

na bankovním účtu. 

PASIVA 

Celková pasiva Fondu ke Dni ocenění ve výši 10 102 tis. Kč jsou zcela tvořena vlastním kapitálem Fondu, přičemž 

zapisovaný základní kapitál je ve výši 10 000 tis. Kč, zbývající pasiva jsou tvořena HV za předchozí a aktuální účetní 

období. 

3. PODSTATN~ INVESTICE 

Fond během sledovaného období provedl zhodnocení stávajkích nemovitostí ve svém portfolia v celkové výši 

27 201 tis. Kč. Tyto nemovitosti Fond využívá pro komerční pronájem. Kromě jiného se činnost Fondu ve sledovaném 

období soustředila na výstavbu nové budovy E v komplexu Brno Business park a nadstavby budovy CENTRUM 

ŠUMAVSKA v rámd projektu Cerit Science Park ll. Začátkem roku 2019 Fond koupil společnost Brno Business Park a.s., 

která má ve vlastnictvr pozemky pro výstavu budovy E. Polizovad cena této společnosti byla ve • 9 tis. Kč. Ve 

J!.Of\ ,.._&CE -4~;. 
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,. 
sledovaném období Fond realizoval Investice pro projekt výstvaby nové budovy v komplexu Brno Buseness Park 

v celkové výši 357 tis. Kč. Další investice pro tento projekt byly realizovány ve spoleěnosti Brno Business Park a.s. Tato 

společnost realizovala investice ve výši 22 694 tis. Kč. Investice vynaložené Fondem na projekt Cerit Science Park ll ke 

konci roku 2019 dosáhly hodnoty 10 600 tis. Kč. 

4. REGULAčNr PROSTŘEDf 

Fond je Investičním fondem kvalifikovaných investoru, jehož podnikáni je regulováno zejména zákonem č. 240/2013 

Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisll (dále také "ZISIF") a dalšími 

právními předpisy. V roce 2019 nedošlo k žádným novelizadm ZISIF, ke změnám však dojde s účinností k 1. 1. 2021 

na základě čl. XII zákona č. 33/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech 

a družstvech (zákon o obchodnlch korporacfch, dále také "ZOK"), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související 

zákony, ve znění pozdějších předpisů. Změny se budou týkat Ndících a kontrolních orgánů u monistických společností 

a dále bude vyloučena mnohost pověřených zmocněnců. 

Fond podléhá regulaci ~NB jako integrovaného orgánu dohledu nad finančnrm trhem v teské republice. tNB vykonává 

dohled a zajišťuje zejména licenční, schvalovací a povolovací činnosti, ukládání sankcí, stanovování opatření k nápravě 

zjištěných nedostatk\1. V oblasti regulace se ČNB podllí na přípravě řady významných právních předpisů týkajídch 

se tuzemského finančního trhu. Výkon dohledu nad investičními společnostmi a fondy se zaměřuje zejména na fondy 

s potenciálně významným systémovým dopadem. Kontrolní činnost ČNB je soustředěna do oblastí dodržování pravidel 

odborné péče při správě fondO a nastavení řídicích a kontrolních systémO. 

Fond dále uvádí, že neeviduje vládní, hospodářskou, fiskální, měnovou či obecnou politiku nebo faktory, které 

významně ovlivnily nebo by mohly přímo či nepřímo ovlivnit samotný provoz Fondu. 

S. VÝHLED NA NÁSLEDUJ(CÍ OBDOBÍ 

Z hlediska významnějších investičních události bude Fond usilovat o pokračování již započatých projektu. Fond bude 

nadále pokračovat v přípravě možných investičních projektů. Pro projekt Cerlt Science Park ll. bude Fond 

v následujícím období pokračovat v jeho realizaci. Pro projekt Brno Business Park- budova E započalo výběrové řízení 

a bude pokračovat realizace tohoto projektu. Fond v následujícím obdobl plánuje fúzl sloučením společností Brno 

Business Park a.s. a Aura Properties a.s., nástupnická společnost bude INFOND investiční fond s proměnným základním 

kapitálem, a.s. Fond se i nadále bude věnovat zhodnocení svých stávajících investic. Nadále se Fond bude věnovat 

vyhledávání a vyhodnocování nových investičních příležitostí, kdy konkrétní strategli přizpůsob{ výsledku stávajídch 

jednáni o akvizici. Fond i v budoucnosti hodlá realizovat obchody prostfednictvfm Burzy cenných papírů Praha, a.s. 

Vyjádřeni k očekávan~m dopadQm pandemie COVID-19 na majetek. závazky a investiční strategii fondu. 

Nemovitosti: 

Reálná hodnota nemovitostí je určena znaleckým posudkem, který je založen na výnosové metodě. Vzhledem k tomu, 

že nemovitosti jsou používány ke komerčnímu pronájmu, můžeme očekávat případné snížení reálné hodnoty. 

Nicméně potenciál vlastněných nemovitostí není ohrožen, vzhledem k jejich perspektivnímu umístění. 

Předpokládáme, že vzhledem k pravidelné realizaci technického zhodnocení vlastněných nemovitostí a jejich 

potenciálu, případné snížení reálné hodnoty nemovitostí bude zanedbatelné. 

Obchodnf podOy: 

Existence společností zahrnutých v portfoliu Fondu není ohrožena pandemií COVID-19 a pfedpokládá se jejich 

neomezeného trvání. Nejvýznamnějším obchodním podílem je společnost lnfoTel, spol. s r.o. Vzhledem k jejímu 

předmětu podnikání nepředpokládáme výrazné snížení hodnoty tohoto obchodního pod . ,..S.CE -4 
~0(1 (lot· 

Poskytnuté ptijčkv: ~~ ~ -r .... 
"Q 
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Největší podíl poskytnutých půjček je společnosti locero, spol. s r.o. Vzhledem k předmětu podnikání této společnosti 

a k její finanční situaci nepředpokládáme neplnění závazků společnosti plynoud ze smlouvy o úvěru. Podstatná 

poskytnutá půjčka je společnosti Brno Susiness Park a.s. Fond má v plánu v následujícím období zfúzovat společnost 

Brno Business Park a.s., kdy nástupnickou společností bude fond a tyto poskytnuté půjčky zaniknou. 

Nepředpokládáme, že pandemie COVID-19 významně ovlivní splátky poskytnutých půjček v portfoliu Fondu. 

Závazky: 

V pronajímaných nemovitostech je minimum nájemců, kteří byli nuceni uzavřít své provozovny z důvodu opatření 

vlády. Fond přesto očekává krátkodobou prodlevu inkasovaných nájmů plynoucích z pronájmu komerčních prostor u 

části nájemců. Nlcméně toto neohrozr plnit závazky Fondu včas a v plné výši. 

Investiční strategie: 

Fond má v plánu nadále se držet své investiční strategie, která by neměla být podstatně ovlivněna pandemií COVID-19 

Potencionální dopad v na budoucf plnění z finančních aktiv: 

Mezi hlavní aktiva patří vlastněné nemovitosti. Zde se očekává částečný a krátkodobý výpadek nájmů. Předpokládáme, 

že většina nezaplacených nájmů bude uhrazena a tento výpadek finančního plnění neohrozí existenci Fondu. 

Předpokládáme, že flnančnf plnění z poskytnutých pujček nebude výrazně ovlivněno pandemií COVID-19 • 

v Brně dne 30. 4. 2020 

/ 
r 
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r Profil Fondu a skupiny 
1. ZÁKLADN[ ÚDAJE O FONDU 

Obchodnf firma: 

1~0: 
Dl~: 

LEl: 

'dlo 
Ulice: 
Obec: 

PS~: 

ačni údaje: 

INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 

24207543 

CZ24207543 
315700RZOYBNYGT7G052 

Novolíšeňská 2678/18 
Brno-Líšeň 

62800 

Fond byl založen v souladu se ZOK a ZISIF na dobu neurčitou zakladatelskou listinou ze 14. 7. 2011 a vznikl zápisem 
do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17841, dne 17. 1. 2012. V důsledku 

změny sídla Fondu za dobu své existence je Fond nyní zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Brně, oddíl B, vložka 6691. Povolení k činnosti investičního fondu obdržel Fond od české národní banky rozhodnutfm 
ze dne 10. 1. 2012, které nabylo právní moci dne 11. 1. 2012. 

Právní forma Fondu je akciová společnost s proměnným základním kapitálem. Fond se při své činnosti řídí českými 
právními předpisy, zejm. ZISIF a ZOK. Sídlem Fondu je česká republika a kontaktní údaje do hlavního mlsta výkonu jeho 
činnosti jsou: INFOND investiční fond s proměnným základnfm kapitálem, a.s., Novolíšeňská 2678/18, Brno - Líšeň, 

PSČ 628 00, tel: +420 544 422 111. Webové stránky Fondu jsou www.infond.cz 

Rozhodnutí ČNB Čj.: 2019/078194/CNB/570, 5-Sp-2018/00380/CNB/S71 ze dne 15. 7. 2019, jež nabylo právní moci 

31. 7. 2019, jímž bylo uděleno povolení k činnosti samosprávného investičního fondu. Na základě tohoto rozhodnutí 

Fond (a) je oprávněn přesáhnout rozhodný limit, (b) je fondem kvalifikovaných investorů a (c) není oprávněn provádět 

svou vlastnr administraci. 

Zapisovaný základní kapitál 

Zapisovaný ~kladní kapitál: 

Akcie· 

10.000.000,- Kč; splaceno 100 % 

Akcie k Nelnvestla1f ~stl majetku Fondu: 

Akcie k lnvestl~nf bistl majetku Fondu: 

1.000 ks kusových akcii na jméno v listinné podobě 

(zakladatelské akcie) 

1.000 ks kusových akcif na jméno v listinné podobě 

(investičnr akcie tffdy A) 
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30.000 ks kusových akcií na jméno v zaknihované podobě 

(Investiční akcie tffdy B) 

Čistý obchodní majetek Nelnvestlční části Fondu: 10 102 tis. Kč 

Čistý obchodní majetek Investiční fástl Fondu: 1 526 877 tis. Kč 

Informace o orgánech Fondu, jejich složení a postupy jejich rozhodován( jsou uvedeny vý~e v části Informace 

pro akcionáře, bod č. 1. Orgány Fondu a skupiny. 

Ing. Jana Majnušová - pověřena fizení rizik (vedoucí řízení rizik) na základě dohody o provedeni práce platné 

od 1. 11. 2019 

Bc. Veronika Kulhánková- pověfena fízení rizik na základě dohody o provedení činnosti platné od 1. 10. 2019 

Ing. Martin Košťál- pověřen obhospodařování Fondu (vedoucr portfolia manager) na základě dohody o provedení 

práce platné od 1. 10. 2019 

Jan Kulhánek- pově,en obhospodafování Fondu Ounlor portfoio managerů na základě dohody o provedenf práce 

platné od 1. 10. 2019 

Hlavní akcionáři 

Ing. Pave Košťál 
dat. nar.: 
bytem: 
výše pod nu na Investiční části Fondu přlpadajfcí na investiční akcie tffdy A: 

účast na kapitálu investiční části Fondu připadající na investiční akcie třídy A: 

účast na hlasovacích právech spojených s investičními akciemi třfdy A: 

výše podRu na Investiční části Fondu pflpadajfcf na investiční akde třídy 8: 
účast na kapitálu Investiční části Fondu připadajfd na Investiční akcie tffdy B: 

11čast na hlasovacích právech spojených s investičními akciemi třídy B: 

výše podílu na nelnvestičnl části Fondu: 
účast na kapitálu neinvestiční části Fondu: 
účast na hlasovacích právech Fondu: 
typ 11časti 

g. Ma in Košťál 
dat. nar.: 
bytem: 
výše podRu na investičnf části Fondu připadají cf na investiční akde třídy A: 

účast na kapitálu investiční části Fondu připadající na investiční akcie tffdy A: 
účast na hlasovacích právech spojených s Investičními akciemi třldy A: 

vý!e podílu na Investiční části Fondu připadající na investiční akcie třldy B: 
účast na kapitálu Investiční části Fondu připadajíd na investiční akcie třídy B: 
účast na hlasovacích právech spojených s investičnfmi akciemi třídy B: 

výše podílu na neinvestiční části Fondu: 
účast na kapitálu neinvestiční části Fondu: 
účast na hlasovacích právech Fondu: 
typ účasti 

31 

5.5.1965 
Konlklecová 453/6, Brno, PSČ 634 00 
90% 

90% 

O% 
56% 

56% 

0% 
90% 

90% 
ano, 900 hlasů 

pH má 

6.12.1989 
Kloboulek 61, Brno, PSČ 641 00 
S% 

5% 

0% 
O% 
0% 
096 
S% 
5% 



, dat. nar.: 
bytem: 

Ku'hánková 

vý~e pod nu na investiční části Fondu připadající na investiční akcie třídy A: 
účast na kapitálu investiční části Fondu připadající na investičnf akcie třídy A: 

účast na hlasovacích právech spojených s investičními akciemi třfdy A: 

výše pod nu na investičnf části Fondu připadající na investiční akcie třfdy B: 
účast na kapitálu investiční části Fondu připadající na investiční akcie tfídy B: 

účast na hlasovacích právech spojených s investičnlmi akciemi třídy B: 

~e podnu na nelnvestlčnf části Fondu: 
účast na kapitálu neinvestlčnf části Fondu: 
účast na hlasovacích právech Fondu: 
typ účasti 

Hlavní akclonáfl nemajf odll!ná hlasovací práva. 

6.6.1994 
Malá Stránka 91/8, Stfellce, PSČ 664 47 

5% 
5% 

0% 

0% 

0% 

0% 
5% 

5% 

ano, 50 hlas6 
pl'rmá 

Fond je přímo ovládán hlavními akcionári. Ovládání je vykonáváno prostřednictvím valné hromady. 

2. ÚDAJE O ZMfNÁCH SKUTEfNOSTf ZAPISOVANÝCH DO OBCHODNfHO REJSTitfKU, KE KTERiM DOŠLO B~HEM 

ůtETNfHO OBDOBr 

V Účetním obdobf do~lo k nfle uvedeným změnám ve skutečnostech zapisovaných do obchodnlho rejstříku: 
Dne 30. 9. 2019 došlo k zániku funkce 
předseda správnf rady: 

Ing. MARTIN KOŠŤÁL, dat. nar. 6. 12. 1989 
Klobouček 713/61, Brno- Žebětfn, PSf 641 00 

Den vzniku funkce: 9. 3. 2016 
Den zániku funkce: 30. 9. 2019 
Den vzniku členstvf: 19. 8. 2015 
zapsáno 31. 3. 2016 

vymazáno 3. 1. 2020 

člen správní rady: 

VERONIKA KULHÁNKOVÁ, dat. nar. 6. 6. 1994 
Malá stránka 91/8, Střelice, PS~ 664 47 
Den zániku funkce: 30. 9. 2019 
Den vzniku členstvf: 19. 8. 2015 
zapsáno 26. 1. 2018 
vymazáno 3. 1. 2020 

3. ÚDAJE O INVESTifNf SPOLEfNOSTI, KTERÁ V ÚČETNfM OBDOB( OBHOSPODAŘOVALA FOND 

Fond je samosprávným investičním fondem, který je na základě povoleni k činnosti samosprávného investičnlho fondu 
uděleného ~NB oprávněn se obhospodařovat. Fond je tak ve smyslu ust. § 8 ZISIF obhospodafovatelem Fondu. 

V průběhu Účetnlho obdob( vykonával obhospodařovatel ve vztahu k Fondu 

a v souladu s ním. 
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Portfolio manažer 
Informace o osobě portfolia manaiera Fondu jsou uvedeny výše v části Informace pro akcionáře, bod č. 2. Ostatní 
vedoucí osoby a portfolio manažer, odst. 2.2 Portfolio manažer. 

4. ÚDAJE O DEPOZITÁAI FONDU 

Obchodnr firma: 

Sfdlo: 
IČO: 

S. ÚDAJE O HLAVNÍM PODPÍJRCI 

československá obchod nf banka, a. s. 

Radlická 333/150, Praha, PSČ 150 57 

00001350 

(od 1. 8. 2013) 

V ÚčetnCm obdob! pro Fond nevykonávaly činnost hlavního podpůrce žádné osoby oprávněné poskytovat investiční 

služby. Fond neměl hlavního podpúrce. 

ti. ÚDAJE O OSOBÁCH, KTER~ BYLY DEPOZITÁAEM POVEŘENY ÚSCHOVOU NEBO OPATROVÁNrM MAJETKU 

FONDU, POKUD JE U TĚCHTO OSOB ULOŽENO NEBO TĚMITO OSOBAMI JINAK OPATROVÁNO VfCE NEŽ 1 % 

HODNOlY MAJETKU FONDU 

Depozitář nepověřil v Účetním obdobf žádnou osobu úschovou nebo opatrován lm majetku Fondu. 

7. ÚDAJE O ÚPLATÁCH PRACOVNfKŮ A VEDOUcfCH OSOB VYPLÁCENÝCH OBHOSPODAŘOVATELEM FONDU 

JEHO PRACOVN(KŮM NEBO VEDOUcfM OSOBÁM 

Od 31. 3. 2016 je obhospodařovatelem Fondu sám Fond. Fond jako obhospodařovatel poskytnu! v Účetním období 
portfolia a risk manažerům na základě dohody o provedeni práce úplaty o celkové výši 71. tis. Kč. Vedoucf osoby svou 

činnost vykonávají bezúplatně. 

8. ÚDAJE O ÚPLATÁCH PRACOVN(KCJ A VEDOUdCH OSOB VYPLÁCENÝCH OBHOSPODAŘOVATELEM FONDU 

JEHO PRACOVNfKÍJM NEBO VEDOUdM OSOBÁM S PODSTATNÝM VUVEM NA RIZIKOVÝ PROFIL FONDU 

Žádné takové odměny nebyly obhospodařovatelem v Účetnfm obdob{ vyplaceny. 

9. IDENTIFIKACE MAJETKU, JEHOŽ HODNOTA PŘESAHUJE 1 % HODNOTY MAJETKU FONDU 

Majetek lnvestlčnf části Fondu ke Dni ocenění je tvořen z 62 % investičnfm majetkem v reálné hodnotě ve výši 
1 978 289 tis. Kč (pořizovací cena: 1 459 670 tis. Kč) . Investiční majetek zahrnuje nemovitosti (stavby, pozemky) -
komerční prostory, které jsou drženy za účelem dlouhodobého pronájmu. Jedná se o nemovitosti 

Katastrálnf území 

žabovřesky 

Zlfn 

lf!eň 

Kohoutovice 

Reálná hodnota 
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210420 

141602 

59414 

2965 

Pořizovad hodnota 

199688 

141681 

12817 
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Ponava 

Stýřice 

Celkem 

Budovy 

BBP A- Londýnské nám. 

BBP B- Londýnské nám. 

BBP C- Londýnské nám. 

BBP D -Londýnské nám. 

Brno, Novolíieňská 18 

Brno, šumavská 

Brno, Veveřr 102 

Zlln, Štefánikova 167 

Katastrální 
úze ml 

Štýrlce 

štýrice 

Štýflce 

Štýftce 

lf~eň 

Ponava 

Žabovřesky 

Zlrn 

č.p./p.ě. 

853/ 
1760/10 

856/ 
1750/15 

881/ 
1763/3 

886/ 
1763/32 

6617/2678 

416, LV 158;598, 
LV158 

2800/2581 

4599/167, 
4599/5293, 
8142/5256 

403 717 

1160171 

1978289 

Celková 
plocha (m1

) 

9136,84 

7700,04 

9404,36 

7 858,19 

2 350,20 

23450,00 

9260,93 

10466,10 

Úle I 

307096 

797103 

1459670 

Pronájem nebytových prostor 

Pronájem nebytových prostor 

Pronájem nebytových prostor 

Pronájem nebytových prostor 

Pronájem nebytových prostor 

Pronájem nebytových prostor 

Pronájem nebytových prostor 

Pronájem nebytových prostor 

Majetek, který dále přesahuje 1 %je pak podll v ovládaných osobách, konkrétně podíl v lnfoTel, spol. s r.o., 
jehož reálná hodnota činr 675 000 tis. Kč 
Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty ve výši 248 285 tis. Kč (8 %aktiv) 
Pohledávky z obchodních vztahů v celkové hodnotě 158 377 tis. Kč (S %aktiv), které vyplývají z titulu výnosu 
z podílu v reálné a pořizovací hodnotě 100 200 tis. Kč (zahrnuto v krátkodobých pohledávkách) a dále pak 
pohledávky za odběrateli BBP v hodnotě 13 611 tis. Kč 
Poskytnuté půjčky ve výši 91 695 tis. Kč ( 3 % aktiv) 

Majetek Nelnvestičnl části Fondu ke Dni ocenění je tvořen peněžními prostfedky na běžném účtu ve výšllO 102 tis. Kč. 

Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje 

Fond nevyvíjel v Účetním období žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. 

10. INFORMACE O AKTIVIT ACH V OBLASTI OCHRANY 21VOTNfHO PROSTfiEDf A PRACOVNEPRÁVNfCH VZTAZfCH 

Fond vzhledem ke svému předmětu podnikání nefeší problémy ochrany životnfho prostředí a v Účetním období 
nevyvíjel žádné aktivity v této oblasti. 

V Účetním období byly ve Fondu zaměstnány 4 osoby na dohodu o provedení práce. 

11. INFORMACE O POBOČCE NEBO JIN~ ČÁSTI OBCHODNfHO zA VODU V ZAHRANičr 

Fond ne má žádnou pobočku čl jinou část obchodního závodu v zahraničí. 
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12. FONDO~ KAPITAL FONDU A VÝVOJ HODNOTY AKCIE 

K datu: 31.12.2019 
Fondový kapitál Neinvestičnf části Fondu (Kč): 10101793 

Počet emitovaných zakladatelských akcif 

v oběhu ke konel Účetního obdobf (ks): 1000 

Počet vydaných zakladatelských akcií v Účetním období (ks): o 
Fondový kapitál Neinvestiční části Fondu na 1 akcii (Kč): 10101,7928 

Fondový kapitál Investiční části Fondu tř. A (Kč): 1494572887 

Počet emitovaných investičních akdf 

v oběhu ke konel Účetnfho období tř. A: 1000 

Počet vydaných Investičních akcifv Účetním obdobf (ks): o 
Počet odkoupených investičních akclf v Účetnfm obdobf: o 
Fondový kapitállnvestlčnf části Fondu na 1 akcii tř. A (Kč}: 1494 572,8874 

Fondový kapitállnvestičnf části Fondu tř. B (Kč): 32 304405 

Počet emitovaných investičních akdí 

v oběhu ke konel Účetního obdobf tř. B: 30000 

Počet vydaných investičnfch akclf v Účetním období (ks): o 
Počet odkoupených Investičních akcií v Účetním období: o 
Fondový kapitál Investiční části Fondu na 1 akcii tř. B (Kč): 1076,8135 

Kurz investičnf akcie- třlda A 

1600000 

1400000 

I 1200000 

1000000 

800000 

600000 

400000 

200000 

o 
31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 
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31.U.Z018 31.12.2017 
10081783 10058012 

1000 1000 

o o 
10 081,7828 10058,0116 

1083131881 866460 329 

1000 1000 

o o 
o o 

1 083 131,8811 866 460,3291 

31636 500 30450000 

30000 30000 

o 30000 

o o 
1045,4500 1015,0000 

31.12.2019 

·.,_ J ...._. 



, Kurz investiční akcie - třfda B 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

o 
31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

Kurz zakladatelské akcie 

400000 ---

1 350000 • 

300000 

250000 

200000 

150000 

100000 

50000 

o 
31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 

K poklesu hodnoty zakladatelské akcie do~lo v důsledku rozdělenf majetku Fondu na účetnf střediska, kdy byl 
do Neinvestiční části Fondu vyčleněn pouze zapisovaný základní kapitál. 

13. INFORMACE O PODSTATN~CH ZMlNÁCH STATUTU FONDU 

V průběhu Účetnfho období došlo k následujícím podstatným změnám statutu Fondu: 

Ke dni 2. 9. 2019 byl statut změněn tak, že byly aktualizovány údaje o administrátorovi a byl upraven údaj o povoleni 
k pfesaženl rozhodného limitu. Došlo k úpravě úplat depozltáfe, obhospodařovatele a administrátora. 

14. INFORMACE O NABVT( VLASTNfCH AKCI( NEBO VLASTNfCH PODfLCJ 

Fond v Účetnfm obdobi nevlastnil žádné vlastnf akcie ani pod rty. 
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lS. ČLENOVt SPRÁVN(CH ŘfD(dCH A DOZORčrcH ORGÁNŮ A VRCHOLOVt VEDEN( 

Statutární orgán 

Statutárnr ředitel: Ing Pav• .I K š .. ~ (od 9. 3. 2016} 
narozen:5.5.1965 
pracovnr adresa: Novolíšeňská 2678/18, Brno- Líšeň, PSČ 628 00 

Vystudoval Vysoké učení technické v Brně, obor Technická kybernetika. Má více ne! pětadvacetiletou odbornou praxi 

v oblasti investiční výstavby a ffzení společností a více než Jestiletou praxi v oblasti pronájmu a správy nemovitostf. 

Statutární ředitel Fondu disponuje oprávněnlm k výkonu své činnosti v podobě rozhodnut( CNB o povolení k výkonu 

činnostllnvestičnl společnosti. 

V Účetním období nenastaly žádné střety zájmů statutárního orgánu Fondu ve vztahu k Fondu. 

Funkčnl období statutárnfho orgánu je Slet. Protože je výkon funkce statutárnfho orgánu bezllplatný, neměl statutárnf 

orgán v Účetnfm obdobf s Fondem uzavřenou smlouvu o výkonu funkce ani žádnou pracovnf ani jinou smlouvu. 

Statutární orgán má uzavřenou pracovní smlouvu se společnosti lnfoTel, spol. s r.o. 

Společnosti, v nichž byl statutární ředitel členem správnkh, fídícich nebo dozorčích orgánů nebo společníkem kdykoli 

v předešlých 5 letech: 

SpoWnost Funkce Od(-do) 

lnfoTel, spol. s r.o. jednatel 6.11.1992 

lnfoNet a.s. pfedseda pfedstavenstva 13.9.1994 

EllRIS, s.r.o. jednatel 4.11.1997 

EllRIS, s.r.o. společnik 4.2.1997 

Locero, spol. s r.o. jednatel 21.3.1994 

Brno Estates a.s.(neexistujlcl subjekt) pfedseda pfedstavenstva 9.3.2018-1.8.2018 

Bmo Buslness Park a.s. předseda pfedstavenstva 17.1.2019 

Aura Propertles a.s. pfedseda pfedstavenstva 17.1. 2019 

Statutární fedltel nebyl nikdy odsouzen za podvodný trestný čin, nebyl v přede~lých S letech spojen s žádnými 

konkurzními řfzenfmi, správami ani likvidacemi ani proti němu nebylo vzneseno žádné úřední vefejné obviněni ani 

udělena sankce ze strany statutárních nebo regulatomfch orgánů. 

Kontrolní orgán 
Člen správn( rady: Jitka Košťálová (od 9. 3. 2016) 

narozen:28.6.1966 
pracovní adresa: Novolíšeňská 2678/18, Brno- LBeň, PSC 628 00 

Vystudovala Gymnázium Slovanské náměstí a následně obor Výpočetní technika a zpracování informacf na Střední 

ekonomické škole Hodonín. Od roku 1994 působí ve společnosti lnfoTel, spol. s r.o. v úseku ekonomicko správním. 
Od roku 2012 do současnosti působf v INFONDU, lnvestičnlm fondu s proměnným základr:tím kapitálem, a.s., a 

to postupně na pozicfch člen dozorčf rady a nyní jako člen správní rady. 

Člen správní rady Fondu neprovádf mimo činnost pro Fond žádné jiné činnosti, které jsou pro Fond významné. 



, 
Funkční období člena kontrolního orgánu je s let. Protože je výkon funkce člena kontrolního orgánu bezúplatný, 

nemají členové kontrolního orgánu s Fondem uzavřenou smlouvu o výkonu funkce ani žádnou pracovní ani jinou 

smlouvu. Člen kontrolního orgánu má uzavřenou pracovní smlouvu se společností lnfoTel, spol. s.r.o. 

Společnosti, v nichž byl člen správní rady členem správnfch, řfdídch nebo dozorčích orgánů nebo společníkem kdykoli 

v předešlých S letech: 

Spoleěnost Funkce Od(-do) 

lnfoNet a.s. člen dozorčl rady 31.1.2008-12.5.2015 

Člen správní rady nebyl nikdy odsouzen za podvodný trestný čin, nebyl v předešlých 5 letech spojen s žádnými 

konkurzními řízeními, správami ani likvidacemi ani proti němu nebylo vzneseno žádné úřední veřejné obvinění ani 

udělena sankce ze strany statutárních nebo regulatorních orgánll. Člen správní rady je manželkou statutárního 

ředitele. 

Generální ředitel 

Generální Pedltel: (od 9. 3. 1965 do 24. 1. 2020) 
narozen: 23. 7. 1965 
pracovní adresa: Novolíšeňská 2678/18, Brno -lfšeň, PSČ 628 00 

Vystudovala Vysokou školu báňskou v Ostravě. Od roku 2002 do června 2019 působila na pozici Vedoucf úseku 

ekonomicko-správnfho ve společnostllnfoTel, spol. s r.o. Od roku 2013 do června 2019 rovněž pOsobila jako ředitelka 

ve společnosti ELTRIS, s.r.o. Od roku 2012 do 24. 1. 2020 pOsoblla v INFONDU, Investičním fondu s proměnným 

základnfm kapitálem, a.s., a to postupně na pozióch člen představenstva, generálnf ředitelka pověřená řízením rizik 

a vedoucí fízení rizik. 

Generální ředitel Fondu provádí mimo činnost pro Fond následujfcf hlavní činnosti, které jsou pro Fond významné: 

• Vedoud řfzenf rizik 

V účetním období nenastaly žádné střety zájmů generálního ředitele Fondu ve vztahu k Fondu. 

Generální reditel byl jmenován na dobu neurčitou. Protože je výkon funkce generálního ředitele bezúplatný, nemá 

generálnr ředitel s Fondem uzavřenou smlouvu o výkonu funkce. Od listopadu 2019 má Generální ředitel uzavfenu 

DPP na pozici Vedoudho risk manažera. Generální ředitel nemá uzavřenou žádnou smlouvu s dceřinými společnostmi 

Fondu. 

Společnosti, v nichž byl generální ředitel členem správních, frdkích nebo dozorčích orgánů nebo společníkem kdykoli 

v předešlých Sletech: 

Spolelnost Funkce Od (-do) 

lnfoNet a.s. předseda dozorčl rady 29.11.2005-12.5.2015 

Generálnf ředitel nebyl nikdy odsouzen za podvodný trestný čin, nebyl v předešlých 5 letech spojen s žádnými 

konkurzními řízeními, správami ani likvidacemi ani společnostmi, na které byla uvalena nucená správa, nebylo proti 

němu vzneseno žádné Mední veřejné obvinění ani udělena sankce ze strany statutárních neb ~~ orgánů 
r p uo;_, 
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ani nebyl nikdy zbaven způsobilosti k výkonu funkce správních, řídídch nebo dozorčích orgánů čl manažerské funkce 

kteréhokoli emitenta. 

16. WzNAMNÉ SMLOUVY 

Smlouvy, ve kterých byl Fond smluvnr stranou v Účetnfm obdobf 

(krami smluv uzavřených v rámci běžného podnikánO 

• Během sledovaného období byly uzavi'eny dvě smlouvy o úvěru se společností Brno Buslness Park a.s. ve výši 

10 420 tis. Kč a 19 500 tis. Kč. Fond je věfltelem. 

• Během sledovaného období byl uzavřen dodatek ke smlouvě o úvěru se společností Locero, spol. s r.o. na zvýšení 

limitu k poskytnutému úvěru až do výše 60 000 tis. Kč. Fond je věřitelem. 

Smlouvy, které uzavřel některý z llenO skupiny Fondu, které obsahuji ustanovenr, podle kterého má kterjkoli člen 

skupiny jakýkoli závazek nebo nárok, které jsou ke konel úěetnfho obdobr pro skupinu podstatné 

• Žádné takové smlouvy ve sledovaném období nebyly uzavřeny. 

17. REGULOVANÉTRHV 

Cenné papíry vydané Fondem jsou přijaty k obchodování pouze na evropském regulovaném trhu Burza cenných paplrO 

Praha, a.s., a to od 4. 1. 2016. 

18. RATING 

Fond nepožádal o přidělení ratingu, žádný rating Fondu nebyl pfldělen. 

19. ALTERNATIVNf vfKONNOSTNf UKAZETELE 

Fond nepoužívá k popisu činnosti a svých výsledku žádné alternativní ukazatele výkonnosti. 

20. VYMEZENÍ KONSOUDAfNfHO CELKU FONDU 

ÚDAJE O MAJETKOvfCH OčAmcH 
Matefská společnost, Fond, mllže investovat do akcií, podíiO či jiných forem účasti v obchodních společnostech, které 

nejsou nemovitostnfmi společnostmi. 

cnem Investováni Fondu jako mateřské společnosti je dosahovat stabilního zhodnocován( aktiv nad úrovní výnosu 

dlouhodobých úrokových sazeb prostřednlctvfm dlouhodob'fch Investic do nemovltostr, akcH, podrtO, resp. jiných 

forem účastí na nemovitostnfch a obchodních společnostech, movitých věcf a jejich souborO a doplňkových aktiv 

tvořených standardnfml nástroji kapitálových a finančnfch trhO. DC.vodem držby majetkových účast( Fondu je 

zhodnoceni peněžních prost~edkO investorů. 

Matefská společnost, Fond, je lnvestllnf jednotkou, dle IFRS 10: 

• která získává finanční prostředky od investoru za účelem poskytování služeb správy Investic těmto 

investorOm, 

• jejímž obchodnfm cllem je Investovat prostředky výhradně za 

zhodnocen(, výnosů z investic nebo obojího, a 
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• která oceňuje a vyhodnocuje výkonnost všech svých investic na základě reálné hodnoty. 

SVé majetkové účasti proto nekonsoliduje, ale vykazuje v reálných hodnotách. 

Ke konci Účetního období Fond v souladu svou investiční politikou investoval mimo jiné do nfže uvedených 
majetkových účastí: 

DcePin6 společnost Oblast p6sobenf 

lnfoTei, spol.s.r.o. (100: 46981071) Výroba, Instalace, 
elektrických strojil 

opravy 

LERO SPORT s.r.o. (IČ0:25324501) Výroba, obchod a služby 

Výroba, obchod a slulby neuveden~ 
Brno BU$Iness Park a.s. v pffiohách 1 af 3 živnostensk~ho 

zákona 

Země p6sobenf 

česká republika 

teská republika 

česká republika 

21. INFORMACE O SKUTEčNOSTECH, KTERt NASTALY PO ROZVAHOV~M DNI 

Pocln naZK 

2019 2018 

100% 100% 

45% 45% 

100% 0% 

• Dne 24. 1. 2020 byla z pozice Generálního ředitele odvolána dosavadní ředitelka Ing. Jana Majnušová 
a zároveň byl na její mfsto jmenován ing. Martin Košťál. 

• Dne 24. 1. 2020 byla z pozice Vedoucí řízeni rizik odvolána Ing. Jana Majnušová a zároveň jmenován Ing. Pavel 
Košťál. 

V důsledku pandemie viru COVID-19, která se během bfezna 2020 postupně rozšfříla do celého světa, došlo v prvním 
čtvrtletí roku 2020 k významným a rychlým propadům cen aktiv po celém světě. UšetFena nebyla ani teská republika, 
která byla pandemlf zasažena na začátku března 2020, kdy byli Identifikováni první nakažení. Výprodejem byly 
zasaženy jak akcie obchodované na pražské burze, tak česká koruna. 

Škody spojené s pandemii viru COVID-19 lze k datu sestaven( výročnf zprávy jen obtfžně odhadnout, vše bude záviset 
na dalším šíření viru COVID-19 a odezněnf pandemie. Propad ekonomické aktivity by mohl dle očekávání Evropské 
komise však mohl připomínat rok 2009. Pll optimistickém prOběhu pandemie lze v roce 2020 očekávat stagnaci české 
ekonomiky, jako pravděpodobnější se však v tuto chvíli jeví upadnutí české ekonomiky do recese, kdy klfčovými 
faktory bude rozsah přijatých preventivních opatřeni a doba jejich aplikace. 
Výhled na další obdob( v souvislosti s aktivitami Fondu je uveden ve zprávě statutárního orgánu. 

22. KOMENTÁA K PAfLOHÁM 

Součástí této výroční zprávy jsou pfflohy, které podávají informace o hospodařen( Fondu. V souladu s obecně 
závaznými právními pfedplsy obsahuje tato výroční zpráva též účetnf závěrku, včetně její přRohy, zprávu nezávislého 
auditora a zprávu o vztazích. 

Hodnoty uváděné v pfhohách jsou uvedeny v tisíclch Kč. Účetní výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztráty a přehled 
o změnách vlastního kapitálu obsahují údaje uspořádané podle zvláštního právního předpisu upravujfclho účetnlctvi. 
Každá z položek obsahuje informace o výši této položky za bezprosth!dně předcházející účetní období. Pokud nejsou 
některé tabulky nebo hodnoty vyplněny, údaje jsou nulové. 
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Přiložená účetní závěrka nebyla dosud schválena k tomu příslušným orgánem podle zvláštnfch právnfch předpisu, 

neboť k datu vyhotovení výroční zprávy ještě nenastal termín ve kterém je dle zákona nutno účetní závěrku nejpozději 
tímto orgánem schválit. 

Dalšl informace jsou uvedeny v příloze účetní závěrky. 

Kromě údajů, které jsou popsány v příloze účetnr závěrky, nenastaly žádné další významné skutečnosti. 
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Zpráva o vztazích 

Fond 

Účetní období 

1. ÚVOD 

INFOND lnvestičn-r fond s proměnným základnlm kapitálem, a.s.IČO: 242 07 543 se sfdlem 
Novolmeňská 2678/18, LBeň, 628 00 Brno obchodnl společnost zapsaná v obchodnlm 
rejstflku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. B 6691 

Obdobr od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 

Tuto zprávu o vztazích mezi ovládajld osobou a osobou ovládanou a mezi ovládanou osobou a osobami ovládanými 

stejnou ovládajlcl osobou (dále jen "Propojené osoby") za Účetní období vypracoval statutární orgán Fondu v souladu 
s ust. § 82 ZOK. 

Z. STRUKTURA VZTAHŮ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 

Ovládaná osoba 

Název· 

Obchodnr firma: II'IIFOND investiční fond s proměnným základnfm kapitálem, a.s., 

Sídlo 

Ulice: 

Obec: 
PSČ: 

Novolíšeňská 18 

Brno 
62800 

24207543 

zapsaná v obchodním rejstřfku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 6691 

Ovládajíd osoba 

Jméno: 

Ulice: 

Obec: 
PSČ: 

Dat. nar. 

(společně dále jen "ovládajícf osoby") 

Ing. Pavel Košťál 

Koniklecová 453/6 
Brno 
63400 

5.5.1965 

Výše uvedená osoba byla po celé Účetní období ovládající osobou, která vykonávala přímý rozhodujíc( vliv na řízenf 

ovládané osoby, jakožto její akcionář, když podrl 9.000.000,- Kč činil 90 % zapisovaného základního kapitálu 

a hlasovacfch práv ovládané osoby. ~",_&.CE Av,.-.~. 
~o '#/ 
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, Dalšl osoby ovládané stejnou ovládajlcl osobou 

Název společnosti 

lnfoNet a.s., 

ELTRIS, s.r.o. 

Locero, spol. s r.o. 

Aura Properties a.s. 

Osoby ovládané osobou ovládanou 

Název spolemostl 

60719150 

25326546 

60277891 

28190734 

100 

Sídlo 

Novolíšeňská 2678/18, Brno, PSČ 628 00 

Novolfšeňská 2678/18, Brno, PSČ 628 00 

Novolíšeňská 2678/18, Brno, PSČ 628 00 

Novollšeňská 2678/18, Brno, PSČ 628 00 

Sfdlo 

lnfoTel, spol. s r.o. 46981071 Novollleňská 2678/18, Brno, PSČ 628 00 

LERO SPORT s.r.o. 25324501 Hradská ul. 854, Zlín, PSČ 760 01 

Brno Buslness Park a.s. 26965569 Novollšeňská 2678/18, Brno, PSČ 628 00 

3. ÚLOHA OVI.ÁDANt OSOBY V RÁMCI PODNIKATELSK~HO SESKUPENf 

Ovládaná osoba je jednou z dceřiných obchodních společnosti ovládající osoby, která se zaměřuje především 

na pronájem nemovitostí. Ovládaná osoba spravuje svůj vlastni majetek, mj. za pomod některých dal!ích osob 

ovládaných stejnou ovládající osobou. 

4. ZPCJSOB A PROSTAEDKY OVLADÁNf 

Ovládající osoba užívá standardní zpOsoby a prostředky ovládáni, tj. ovládání skrze majetkový podll na ovládané 

osobě, čím! přrmo uplatňuje rozhodujíd vliv na ovládanou osobu. 

S. MEHLED JEDNANf UČINĚNÝCH V ÚČETNfM OBDOB( NA POPUD NEBO V ZÁJMU OSTATNfCH PROPOJENÝCH 

OSOB 

V útetním období nebylo učiněno žádné jednáni na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí ovládaných osob, 

které by se týkalo majetku, který přesahuje 10 % vlastního kapitálu ovládané osoby zjl~ěného podle poslední účetnr 

závěrky. 

6. PitEHLED VZÁJEMNÝCH SMLUV MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 

v Účetním období byly mezi ovládající osobou a osobou ovládanou, pflpadně mezi osobou ovládanou a osobou 

ovládanou stejnou ovládajfcí osobou uzav~eny následuj Id smlouvy: 

Smlouvy mezi ovládanou osobou a ovládající osobou: 
Žádné takové smlouvy nebyly uzavřeny mezi ovládanou osobou a ovládajícl osobou. 
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Smlouvy mezi ovládanou osobou a ostatními Propojenými osobami 

Smlouvy uzavfené v Účetnfm období 

• ELTRIS, s.r.o.- smloua o úvěru ze dne 16. 8. 2019 (ovládaná osoba je poskytovatelem úvěru) 

• Locero, spol. s r.o. -dodatek ke smlouvě o úvěru zed ne 1. 11. 2018, který byl podepsán dne 10. 12. 2019, 
předmětem dodatku je navýšení úvěru (ovládaná osoba je poskytovatelem úvěru) 

• Brno Business Park, a.s.- smlouva o úvěru ze dne 17. 1. 2019 (ovládaná osoba je poskytovatelem úvěru) 

• Brno Business Park a.s.- smlouva o úvěru ze dne 16. 7. 2019 a k ní uzavřený dodatek ze dne 7. 10. 2019, 
p7edmětem dodatku bylo navýšení úvěru (ovládaná osoba je poskytovatelem úvěru) 

• lnfoNet a.s., v daném obdobf proběhly běžné obchodní přfpady a proběhla fakturace za poskytování 
telekomunikačnfch služeb (ovládaná osoba byla příjemcem služeb) 

• ELTRIS, s.r.o., v daném období proběhla standardní fakturace za služby z titulu správy nemovltostí (ovládaná 
osoba byla přfjemcem služeb) 

• lnfoTel, spol. s r.o., v daném období proběhly běžné obchodní případy a fakturace na základě nájemních 
smluv (ovládaná osoba byla poskytovatelem- pronajímatelem). 

Smlouvy uzavřené v přede§lých óčetnfch obdobfch 

• Locero, spol. s r.o.- smlouva o úvěru ze dne 1. ll. 2018 (ovládaná osoba je poskytovatelem úvěru) 

• lnfoNet a.s., v daném obdobf proběhly běžné obchodní pfípady a proběhla fakturace za poskytováni 
telekomunikačních služeb (ovládaná osoba byla přfjemcem služeb) 

• lnfoNet a.s., Smlouva o povět'enf jiného výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje obhospodařování 
investičního fondu, ze dne 9. 3. 2016. lnfoNet zajišťuje činnost comllance prostřednlctvfm pověřeného 
pracovníka. C::innost je bezúplatná. 

• ELTRIS, s.r.o., v daném obdobf proběhla standardní fakturace za služby z titulu správy nemovltostí (ovládaná 
osoba byla přfjemcem služeb) 

• lnfoTel, spol. s r.o., v daném období proběhly běžné obchodní případy a fakturace na základě nájemních 
smluv (ovládaná osoba byla poskytovatelem- pronajímatelem). 

• lnfoTel, spol. s r.o., Smlouva o pověfenr jiného výkonem jednotlivé činnosti, kterou zahrnuje 
obhospodařováni investičního fondu, ze dne 9. 3. 2016. Společnost zajišťuje pro ovládanou osobu činnost 

vypofádánf obchodil prostřednictvím pověřeného pracovnrka. tlnnost Je bezúplatná. 

Z žádné ze smluv uzavřených a platných mezi Propojenými osobami, jak jsou uvedeny výše, nevznikla ovládané osobě 
žádná újma. 

7. POSOUZENfTOHO, ZDA VZNIKLA OVIÁDANÉ OSOBĚ ÚJMA A POSOUZENf JEJ{HO VVROVNÁNf 

S ohledem na právní vztahy mezi ovládanou osobou a ostatními Propojenými osobami je zřejmé, že v důsledku smluv, 
jiných právních jednání čl ostatních opatření uzavřených, učiněných či přijatých ovládanou osobou v účetnfm období 

v zájmu nebo na popud jednotlivých Propojených osob nevznikla Ovládané osobě žádná újma. z tohoto důvodu 
nedochází ani k posouzení jejího vyrovnání. 
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8. ZHODNOCENr VÝHOD A NMHOD PLYNOUdCH ZE VZTAHCJ MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 

Ovládaná osoba nemá žádné výhody ani nevýhody, které by vyplývaly z výše uvedených vztahů mezi Propojenými 
osobami. Vztahy jsou uzavřeny za stejných podmínek jako s jinými osobami, pro žádnou stranu neznamenají 
neoprávněnou výhodu čl nevýhodu a pro ovládanou osobu z těchto vztahů neplynou žádná rizika. 

9. PROHI.MEN( 

Statutárnf orgán Fondu prohlašuje, že údaje uvedené v této zprávě jsou úplné, průkazné a správné. 

V Brně dne 16. bfezna 2020 l 

~~ 
".,. 

"" INFOND investfcnr fond s proměnným 

základnfm kapitálem, a.s. 

Ing. Pavel Kosťál, statutární ředitel 

45 
....... I. 



, 

Individuální účetní závěrka k 31. 12. 2019 

INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s . 

. ~KRESTON 
~ •A&CE 

46 



VÝKAZ O FINANČN( SITUACI K 31. lZ. 2019 , 
Aktiva 

tis. Kč 
Poznámka 

51.12.2019 31.12.2018 

Dlouhodobá aktiva 2 708676 2443 379 

lnvestičnl majetek 14 1978 289 1761376 

Majetkové účasti 15 689094 670090 

Poskytnuté půjčky 16 31746 11766 

Pohledávky z obchodnlch vztahO a ostatnl aktiva 19 9547 147 

Krátkodobá aktiva 467166 373484 

Krátkodobé poskytnuté pOjčky 16 59949 

Ostatnr krátkodobé finanční instrumenty 17 129942 

Daňové pohledávky 18 501 

Pohledávky z obchodn!ch vztahO a ostatní aktiva 19 148 830 190286 

Peněžnl prostředky a peněžní ekvivalenty 20 258 387 52755 

Aktiva celkem 3175842 2816863 
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Vlastni kapitál a dvazky 

, 
tis. Kě Poznámka 

Vlastni kapitál 

Základní kapitál 21 

Výsledek hospodařeni běžného období 

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z pl'edchozlch 

období 

Vlastni kapitál celkem 

Dlouhodobé pOjčky a llvěry 22 

Ostatnl dlouhodobé závazky 24 

Odložený daňový závazek 23 

Dlouhodobé úvazky 

Krátkodobé pOjčky a úvěry 22 

Daňové závazky 23 

Závazky z obchodnlch vztahu a ostatnl pasiva 24 

Krétkodobi úvazky 

OsU aktiva pffpadaJid k investlfnim akcllm 

Vlastni kapltél a závazky celkem 

Hodnota flstých aktiv na jednu lnvestičnl akcii třídy A (v 

Kt) 

Hodnota flstých aktiv na jednu lnvestičnl akcii třídy B (v 

Kč) 
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31.12.2019 

10000 

20 

82 

10102 

655324 

849226 

33 592 

15!18142 

42689 

3354 

54678 

100n1 

1526817 

3175842 

1 494 572,8874 

1076,8195 

31.12.2018 

10000 

24 

58 

10082 

716 665 

850822 

16445 

1583932 

41676 

3046 

63633 

108355 

1114494 

2816869 

1 083131,8811 

1045A500 
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riKAZ O ÚPLN~M riSLEDKU HOSPODAiEN( ZA ROK 2019 

, Za rok od L 1. 2019 do 31. Za rok od 1. 1. 2018 do 31. 
tis. Kč 

Poznámka 12.2019 12.2018 

Výnosy z lnvestičnfho majetku 5 424 725 223961 

Výnosy z poskytnutých pOjček 6 1532 281 

Výnosy z podllň 7 89055 109800 

Správnf náklady 8 -72953 -68 298 

Čistý pro110znl výsledek hospoda1enf 442359 265145 

Ostatnlprovoznlvýnosy 9 2218 2979 

Ostatnl provoznl náklady 10 -1101 ·3157 

Provoznf výsledek hospodafenf 443476 265567 

Finančnl výnosy 11 10634 10584 

Flnančnf náklady 12 -19 653 -33845 

Flnanlnllf/sledek hospoda1enf -9029 ·23261 

Zlsk/ztrcíta z pokralujfd činnosti pfed 
434457 242306 

zdaněnfm 

Daň z pfijmu -splatná 13 -4909 -2 897 

Daň z pfijmu -odložená 13 -17146 -21801 

Zisk z pokrafujfd linnostl po zdaněni 412402 117608 

Zisk z pokračuj Id činnosti pflpadaJfcí na držitele 
412 382 217 584 

lnvestlčnlch a ke U po zdaněni 

Zisk z pokračujfcf činnosti pfipadajlcí na držitele 

zakladatelských akcii po zdaněni 
20 24 

Ostatnf úplný výsledek hospodafení 

Celkový úplnj výsledek hospodafenl 412402 217608 

Zisk na držitele investlčnl akcie třídy A (Kč) 411441 211461 

Zisk na držitele lnvestlčnf akde tHdy B (Kč) 31 204 
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WKAZ ZM~N VLASTNfHO KAPITÁLU ZA OBDOB( OD 1. 1. 2018 DO 31. 12.. 2018 

Základnl \f'isledek hospodafenr 
Neroz.děle~ zisk nebo 

Vlastní kapitál 
tis. K~ neuhrazená ztráta z 

kapltél bělného obdobr 
pfedchoz(ch obdobl celkem 

Zůstatek k 1. 1. 2018 10000 58 10058 

Pfevody ve vlastnlm kapitálu ·58 58 

Zisk/ztráta za období 24 24 

zastatek k 31. 12. 2018 10000 2.4 58 10082 

VÝKAZ ZMfN VLASTNfHO KAPITÁLU ZA OBDOB( OD 1. 1. 2019 DO 31. 12.. 2.019 

Základn( Výsledek hospodafenl 
Nerozdělený zisk nebo 

Vlastni kapitál 
tis. K(: neuhrazená ztnita 

kapltél běfného obdobl 
z pfedchozlch obdob( celkem 

blstatek k 1. L 2019 10000 24 58 10082 

Převody ve vlastnfm kapitálu -24 24 

Zisk/ztráta za obdob! 20 20 

Z{lstatek k 31. 12. 2019 10000 20 82 10102 

PAEHLED O ZMENÁCH ČISTÝCH AKTIV PAIPADAJ(dCH K INVESTIČNfM AKCÍM ZA OBDOBr 

OD 1. 1. 2.018 DO 31. 12.. 2018 

tis.~ Ostá aktiva přlpadajlcí k investlčnlm akdím 

ZCístatek k 1. 1. 2018 896910 

Zisk/ztráta za období 217584 

Zllstatek k 31. 12. 2018 1114494 
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PŘEHLED O ZMENÁOt fiSTÝCH AKTIV PŘIPADAJfCfCH K INVESTIČNfM AKCifM ZA OBDOBÍ 

OD 1. 1. 2019 DO 31. 12. 2019 

tis. Kč flstá aktiva pfipaclajfcí k lnvestlmím akdlm 

Zůstatek k 1. 1. 2019 1114494 

Zisk/ztráta za období 412 383 

ZOstatek k 31. 12. 2019 1526877 
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\NKAz O PENHN(CH TOdCH ZA ROK 2019 

, 
tis. Kč 

Poznámka 2019 2018 

Zisk z pokračujfcí činnosti před zdaněnfm 434457 242306 

Úpravy o nepenHnl operace 

Změna reálné hodnoty 14,15 -178568 -19 822 

Tvorba I rozpouštěni znehodnocení -556 41 

Provoznf llnnost 

Změna stavu investičního majetku 14 -27 201 -33 033 

Změna stavu majetkov9ch llčast( 15 -30149 

Změna stavu krátkodobých a dlouhodobých poskytnutých pOjček 16 ·79929 -11104 

Změna stavu dlouhodobých ostatnťch aktiv 19 -9401 -147 

Změna stavu ostatnfch krátkodobých flnančnfch lnstrumentO 17 129942 55076 

Změna stavu ostatnfch aktiv 42014 -52 587 

Změna stavu krátkodobých finančních závazkti -2512 -24871 

Změna stavu ostatnlch závazkO -6133 6403 

Nákup společnosti 25 -381814 

Zaplacená daň z pfijmO -4408 -2660 

Penilnf tok generovanj z (poulltj v) provoznl i!lnnostl 267 556 -222212 

Finančnllinnost 

změna stavu dlouhodobých a krátkodobých finančnlch závazkO 22 -61924 206352 

Penifn( tok cenerovan~ z (poulitý v) finanl!nf BnnostJ -61924 206352. 

Peněfnf tok vlivem fúze 37171 

(:isté zvýiení/snížen( peněz a peněfnlch ekvivalentů 20 205632 21311 

Peníze a peněžnf ekvivalenty k 1.1. 20 52755 31444 

Penfze a peněžnl ekvivalenty k 31.12. 20 258387 52755 

Opróvněnr KACR E. 007 
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, 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE 

(a) Charakteristika společnosti 

Vznik a charakteristika fondu 

Fond byl založen zakladatelskou listinou ze dne 14. 12. 2011 a vznikl zápisem do obchodního rejstříku vedeného u 
Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17841, dne 17. 1. 2012. V dťisledku změny sídla Fondu za dobu své existence 
je Fond nynf zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddll B, vložka 6691. Povolení 
k činnosti investičního fondu obdržel Fond od české národní banky rozhodnutím ze dne 10. 1. 2012, které nabylo 

právní moci dne 11. 1. 2012. 

Rozhodnutfm valné hromady Fondu ze dne 19. 8. 2015 došlo k přeměně právní struktury Fondu na akciovou 
společnost s proměnným základním kapitálem a změně druhu akci! z kmenových na zakladatelské a investiční. Změna 
těchto skutečností byla zapsána do obchodního rejstříku dne 20. 8. 2015. 

Fond je samosprávným investičním fondem, který je na základě povolení k činnosti samosprávného investičnlho fondu 
uděleného českou národní bankou oprávněn se obhospodařovat. Fond je tak ve smyslu § 8 ZISIF obhospodařovatelem 

Fondu. 

v průběhu účetního období vykonávat obhospodařovatel ve vztahu k Fondu běžné činnosti dle statutu Fondu a v 

souladu s nim. 

Předmět podnlk6nllnvestlčnlho fondu je: 

• Činnost investičního fondu kvalifikovaných investorů ve smyslu zákona č. 240/2013 Sb., 
o investlčnfch společnostech a investičnkh fondech. 

Obchodnl firma a sfdlo 

INFOND Investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 

Novolíšeňská 2678/18 
62800 Brno 
česká republika 

Základnl kapitál 

Základní kapitál fondu ve výši 10.000.000,- Kč je tvořen 1 000 Ks kusových akcií na jméno v listinné podobě. Investiční 

akcie jsou vydávány jako zaknihované kusové akcie znějící na jméno akcionáre. Základní kapitál je k 31. 12. 2019 

splacen v plné výJi. 

tdentlflkačnf llslo 

242 07 543 

tlen011é představenstva a dozorl/ rady k 31. 12. 2019 

Statutární ředitel 

Ing. Pavel Košťál 

Správnf rada 

. . .A' KRESTON . 
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Členové správnr rady 

Jitka Košťálová 

r Ultlmátnlvlostnlk fondu 

Ing. Pavel Košťál (90 %) 

Ing. Martin Košťál (5 %) 

Veronika Kulhánková (5 %) 

Údaje o obhospodafovateli, administrátorovi a depozitáři 

Fond je samosprávným investičním fondem, který je na základě povolení k činnosti samosprávného Investičního fondu 

uděleného Ceskou národní bankou oprávněn se obhospodařovat. Fond je tak ve smyslu § 8 ZISIF obhospodařovatelem 

Fondu. V pruběhu účetního období vykonával obhospodařovatel ve vztahu k Fondu běžné činnosti dle statutu Fondu a 

v souladu s ním. 

V účetním období administrovala Fond tato investiční společnost: 

AMISTA investičnf společnost, a. s. 

IČO: 274 37 558 

Sídlo: Pobřežní 620/3, Praha 8, PSČ 186 00 

V rozhodném období byla depozitářem Fondu tato společnost: 

československá obchodní banka, a. s., se sídlem Radlická 333/150, Praha S, PSČ 150 57, IČO: 00001350, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl BXXXVI, vložka 46. 

Ostotnl skutečnosti 

K 9. 3. 2018 došlo ke sloučení Fondu se společností Brno Estates a.s., se sídlem Novolíšeňská 2678/18, Brno - Lfšeň, 

PSČ 628 00, IČ 255 32 090, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, odd O B, vložka 4252, bez 

likvidace. Nástupnickou společnosti je Fond. Tato skutečnost byla zapsána do obchodního rejstříku 1. 8. 2018. 

2. účETNfPOSTUPY 

Účetní závěrka Fondu byla připravena v souladu s následujícími důležitými účetními metodami: 

(a) Východiska sestavován( ~četní závěrky 

Účetní závěrka Fondu za období do 31. 12. 2019 byla sestavena v souladu s Mezinárodními standardy účetního 

výkaznictví ("IFRS") ve znění přijatém Evropskou unii na základě nai'ízení (ES) č. 1606/2002, o uplatňování 

mezlnárodnfch účetnfch standardů. 

Fond si zvolil účetní období od 1. 1. do 31. 12. Výkaz o finanční situaci ke dni 31. 12. 2018 je pro účely této účetní 

závěrky považován za komparativní období. 

Tato účetní závěrka je v souladu s příslušnými ustanoveními IFRS 10 nekonsolidovaná, protože je v minulém 

I současném účetním období povinna oceňovat všechny své dceriné společnosti reálnou hodnoto f>..&CE ~ 
~ot- u~i' 

~lli'. ·~ 
.". 
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, 
K 1. 1. 2019 účetnf jednotka aplikovala všechny mezinárodní účetní standardy vydané pro období začínající po 1. 1. 

2019. 

Účetní závěrka byla zpracována na prlndpech časového rozlišení nákladů a výnosu tzn., že transakce a dalšl 

skutečnosti byly vykázány v účetní závěrce v období, ke kterému se věcně a časově vztahují. 

(b) Pfedpoklad nepřetrlltého trvánf účetní jednotky 

Individuální účetní závěrka vychází z předpokladu, že Fond bude schopen pokračovat ve své činnosti. 

Toto přesvědčení představenstva se opfrá o širokou škálu informací, které se týkajl stávajících i budoucl'ch podmínek 

včetně prognóz souvisejících se ziskovostí, s peněžními toky a kapitálovými zdroji. 

(c) Vykazován( podle sepnent6 

Vzhledem k zaměřeni investiční politiky, kdy Fond investuje zejména do nemovitostního portfolia na území České 

republiky (dlouhodobé i krátkodobé investice), Fond nerozlišuje provozní segmenty I proto, že nepouzívá odlišné 

provozní řlzenl a rozhodování založené na odlišném přístupu k lnvesticfm. Portfollo manažer Fondu přistupuje k 

celému portfoliu aktuálních investic komplexně dle aktuálnlch přnežitostl na trhu a jeho rozhodování o alokacích 

investic je iízeno Investičním přístupem "zdola nahoru" na základě jedné společné investiční strategie. Při tomto 

přístupu jsou individuálně vyhodnocovány jednotlivé investice a kdykoli může dojít k jejich libovolnému přeskupeni dle 

aktuální situace na trhu v souladu s příslušnými investičními možnostmi definovanými statutem Fondu. Výkonnost 

Fondu je přitom sledována jen na souhrnné celkové bázl. Tomu odpovídá rámec prezentace ve výkazu o úplném 

výsledku hospodařen(. 

(d) Fun~nf měna 

Účetní závěrka je sestavena v českých korunách, které jsou funkční měnou Fondu. Funkční měna je měna primárního 

ekonomického prostředí, ve kterém Fond působf. částky v účetní závěrce jsou uvedeny v tisídch korun (tis. Kč), nenf-11 

uvedeno jinak. 

(e) Okamllk uskutelnění óěetnlho pfípadu 

V závislosti na typu transakce je okamžikem uskutečnění účetního případu zejména den výplaty nebo převzetf oběživa, 
den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popř. cenných papírů, den proveden( platby, den zúčtování přfkazů Fondu, den 
připsáni (valuty) prostředkO podle výpisu z účtu, den sjednáni a den vypořádání obchodu s cennými papíry, devizami, 
opcemi, popř. jinými deriváty. 

Finanční aktiva a závazky se zachytí v okamžiku, kdy se Fond stane smluvním partnerem operace, resp. v okamžiku, 
kdy Fond převezme kontrolu nad aktivem a je pravděpodobný budoucf prospěch z tohoto aktiva a v okamžiku, kdy 
Fondu vznikne povinnost ze závazku a je očekáván odliv ekonomického prospěchu. 

Finanční aktivum nebo jeho část Fond odúčtuje z rozvahy v přfpadě, že ztratí kontrolu nad smluvními právy k tomuto 
finančnímu aktivu nebo jeho části. Fond tuto kontrolu ztratf, jestliže uplatní práva na výhody definované smlouvou, 
tato práva zaniknou nebo se těchto práv vzdá. 

Finanční závazek nebo jeho část Fond odúčtuje z rozvahy v případě, že je povinnost definovaná smlouvou splněna, 

zru~ena nebo skončí její platnost. Rozdíl mezi hodnotou závazku v účetnlctvl, resp. jeho čá ·, P~\!s bo byl 
převeden na jiný subjekt, a mezi částkou za tento závazek uhrazenou se zúčtuje do nákladO b'il0~nosQ. ~? >!'.,.. 

.. '<? 
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(f) Přepočet cizí měny 

Transakce vyčíslené v cizí měně jsou účtovány v tuzemské měně přepočtené devizovým kurzem platným v den 

transakce. Aktiva a pasiva vyčíslená v cizí měně společně s devizovými spotovými transakcemi před dnem splatnosti 

jsou přepočítávána do tuzemské měny v kurzu vyhlašovaném ČNB platném k datu rozvahy. Výsledný zisk nebo ztráta z 

přepočtu aktiv a pasiv vyčíslených v cizí měně, případně položek zajišťujfcích měnové riziko plynoucí ze smluv, které 

ještě nejsou vykázány v rozvaze Fondu nebo očekávaných budoucích transakcí, je vykázán ve výkazu zisku a ztráty. 

(g) RozpoznánfvýnosO 

Výnosy z pronájmu jsou vykázány lineárně po dobu pronájmu, ledaže by existovala jiná vhodnější metoda vzhledem k 

okolnostem. Smluvní pobídky, jako jsou jednorázové poplatky, nejsou aplikovány. Ostatní smluvní pobídky jako je 

rent-free nebo snížené nájemné po určité období jsou aplikovány pro některé nájemníky v souladu s nájemními 

smlouvami a jsou uznány na efektivní bázi. 

(h) lnvestlěnl majetek- klasifikace a oceněni 

Položka Nlnvestiční majetek" obsahuje nemovitosti drženy za účelem Investice a nemovitosti ve výstavbě, které nejsou 

drženy ani za účelem užití pro vlastni potřeby ani za účelem prodeje v rámci běžného obchodního styku, ale za účelem 

generováni výnosů z pronájmu nebo zvýšeni hodnoty majetku. 

Veškerý investiční majetek je oceněn na základě modelu reálné hodnoty stanovené jako jedna z možností podle lAS 

40. Na základě tohoto modelu je investiční majetek oceněn v reálné hodnotě platné k rozvahovému dni. RozdOy 

vzniklé v porovnáni s aktuální účetní hodnotou před přeceněním (reálná hodnota předchozího období plus 

následné/dodatečné pořízení nemovltosti) jsou uvedeny ve výkaze souhrnného výsledku hospodaření jako "Přecenění 

investičního majetku". 

(i) Urěenr reálné hodnoty 

Příslušná reálná hodnota investičního majetku je stanovena, pokud není hodnota označena ve vazbě na dohodu o 

koupi dle závazných kupních smluv. Společnost využívá hodnotící metodu založenou na přístupu kapitalizovaného 

přfjmu a využívá současných tržnfch příjmll z nájmu a výnosy zfskané přímou nebo nepřímou metodou srovnání 

s prodejem obdobných nemovitostí na trhu pro výpočet (úroveň 3 hierarchie reálné hodnoty). Ocenění je provedeno 

pomocí expertního odhadu, který je vyhotoven znalcem v oboru. 

(j) Výnosové a nákladové úroky 

Výnosové a nákladové úroky ze všech úročených nástrojů jsou vykazovány na akruálním principu s využitím efektivní 

úrokové sazby. Výnosové úroky zahrnuji zejména přijaté úroky 

z poskytnutých krátkodobých úvěrO a krátkodobých vkladll na peněžním trhu, dále časově rozlišené kupóny, naběhlý 

diskont a ážio ze všech nástroju s pevným výnosem. 

(k) Výnosy z dividend 

Výnos z dividend se zaúčtuje, jakmile vznikne nárok na příjem dividend. Součástí této položky jsou dividendy z akcii a 

dalškh majetkových cenných papírů ze všech portfolii, které jsou zařazeny jako finanční aktiva v reálné hodnotě do 

zisku nebo ztráty. 

(I) Finančnf nástroje a jejich oceňován{ 

~,..&CE -411~ 
Od 1. 1. 2018 účetní jednotka přljala mezinárodní účetní standard IFRS 9. Vzhledem k to ~~ účetní jedft'~ v 

souladu se svými interními předpisy a statutem sleduje výkonnost a řfdí investiční fon na b~zl eálné hod~ 
. KRESTON . 

·A&ce . ; 
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nedošlo aplikaci IFRS 9 ke změně klasifikace a oceněni finančních nástrojů, které jsou od 1. 1. 2018 dle IFRS 9 

klasifikovány jako finanční nástroje oceňované reálnou hodnotou do výsledku hospodařeni. 

I. Peníze a peněžni ekvivalenty 

Za peněžní ekvivalenty se v rámci Fondu považuje pokladní hotovost a vklady u bank splatné na požádání, pokladniční 

poukázky a státní dluhopisy se zbytkovou splatností do 3 měsíců. Pokladní hotovost a vklady na požádání jsou 

oceňovány nominální hodnotou, což zároveň představuje reálnou hodnotu. Pokladniční poukázky a státní dluhopisy 

jsou oceňovány reálnou hodnotou proti nákladům a výnosům. 

li. ln11estlce do majetlcol!ých účasti 

Jedním z investičních aktiv Fondu jsou majetkové účasti. Tyto majetkové účasti jsou pořizovány za účelem 

maximalizace dividendového výnosu pro Fond a maximalizace růstu hodnow majetkových účastí pro Fond. Tyto 

majetkové účasti jsou oceňovány zpravidla na základě znaleckých posudků, protože jejich tržní hodnota není jinak 

objektivně zjistitelná. V případě nově založených společností může Administrátor zvolit jinou formu ocenění zejména 

za situace, kdy společnost dosud nevyvíjí žádnou významnou činnost. Změny reálné hodnoty jsou účtovány do výkazu 

zisku a ztráty. 

111. Ostatní in11estke - pohledá11/cy 

Fond může též investovat do pohledávek za vlastněnými majetkovými účastmi a poskytovat těmto majetkovým 

účastem úvěry. Tyto úvěry jsou oceňovány reálnou hodnotou do výkazu zisku nebo ztráty. 

i11. Ostatní finanční zállazlcy 

Ostatnf finanční závazky, jako závazky vůči obchodním věřitelům, jsou přiřazeny do kategorie "finanční závazky v 

amortizované hodnotěu (FLAC) a po obdržen{ oceněny v reálné hodnotě, a následně ostatní dlouhodobé finančn! 

závazky jsou vykazovány v reálné hodnotě dle posudků. Způsob ocenění je stanoven administrátorem Fondu. 

Krátkodobé závazky jsou vykazovány v jejich nominální hodnotě, která je považována za hodnotu reálnou. 

v. Úrolené závazky 

Všechny půjčky a dluhopisy jsou prvotně vykázány v reálné hodnotě snížené o přímo přiřaditelné transakční náklady. 

Po prvotním vykázání je způsob stanoven! reálné hodnoty stanoven administrátorem Fondu. 

11i. Flnančnf deriváty 

Společnost má možnost využít finanční deriváty za účelem zajgtěnf se proti rizikům. Mezi tyto možnosti patřr zejména 

uzavřen( dohody o půjčce s variabilní úrokovou mfrou, aby pak mohla s věřitelem uzavřít swap s fixní úrokovou mfrou. 

V tomto případě by Společnost považovala swap jako vnořený derivát, který pfedstavuje jeden celek s podkladovým 

finančním nástrojem. Z tohoto důvodu by Společnost neúčtovala o swapu odděleně od souvisejfd půjčky. 

vli. Zápočet flnančnfch aktiv a z6vazků 
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Finanční aktiva a finanční závazky se vzájemně započítávajf a ve výkazu o finanční situaci se vykazují v čisté částce 

pouze v přrpadě, že Fond má v současnosti právně vymahatelný nárok zaúčtované částky započítat a má v úmyslu 
vypořádat pfíslušné aktivum a příslušný závazek v čisté výši nebo realizovat příslušné aktivum a zároveň vypofádat 

príslušný závazek. 

vnl. Pohledflvlcy z oblhodnlch 1/Ztohů o ostatní pohled6vlcy 

Pohledávky z obchodních vztahů za poskytnuté služby a ostatní pohledávky a jsou oceněny prvotně v nominální 

hodnotě a následně v amortizované hodnotě za pou!ití metody efektivní úrokové míry upravené o sníženi hodnoty. 
Pohledávky se splatností do jednoho roku je jejich zůstatková cena považována zasrovnatelnou s reálnou hodnotou. 

(m) Tvorba rezerv 

Rezervy jsou zaznamenány, pokud má Fond současný závazek, který je výsledkem minulých události a pokud je 
pravděpodobné, že k vyrovnání takového závazku bude nezbytný odtok prostředků představujících ekonomický 
prospěch a může být proveden spolehlivý odhad částky závazku. 

Rezervy jsou oceněny ve výši současné hodnoty výdaj Cl, které budou nezbytné pro vypořádání závazku. Sazba použitá 
pro diskontování je taková sazba pfed zdaněním, která odráží současné tržní posouzen( časové hodnoty peněz a 
konkrétnf rizika daného závazku. Růst rezervy plynutfm času je pak účtován jako tlrokový náklad. 

(n) Daň z pfQmu 

Splatné daňové pohledávky a závazky za běžné obdobf a za minulá období se oceňují v částce, která bude dle 
očekávání získána nebo zaplacena flnančnlmu úřadu . Při výpočtu daňových závazků a pohledávek se použijí daňové 
sazby a daňové zákony platné k rozvahovému dni. 

(o) Daň z pfldané hodnoty 

Fond je registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen "DPH"). 

(p) Odlolená daň 

Odložená daň se vypočte ze všech přechodných rozdíhl mezi daňovým základem aktiv a pasiv a jejich tlčetnf hodnotou 
k rozvahovému dni. Odložené daňové závazky se vykazují z titulu všech zdanitelných přechodných rozdRů. Odložená 
daňová aktiva se vykazuj( z titulu všech daňově odčitatelných přechodných rozdR&l a nevyužitých daňových ztrát 
v případě, že je pravděpodobné, že bude k dispozici dostatečný zdanitelný zisk k tomu, aby odčitatelné přechodné 
rozdny a nevyužité dariové ztráty převedené z minulých let mohly být využity. 

Výše odložené daňové pohledávky převáděné do dal!ích období se vždy znovu posoudí k rozvahovému dni a sníží, 
pokud již není pravděpodobné, že bude k dispozici dostatečný zdanitelný zisk k realizaci dané odložené daňové 

pohledávky nebo její části. Nevykázaná odložená daňová pohledávka se přecení vždy k rozvahovému dni a zaúčtuje, 
pokud je pravděpodobné, že budoucr zdanitelný přijem umožní realizaci dané odio!ené daňové pohledávky. 

Odložené daňové pohledávky a závazky se vypočtou na základě daňové sazby, která bude platná v období realizace 
daňové pohledávky nebo vyrovnání daňového závazku, s použitím daňových sazeb (a daňových zákonů) uzákoněných 

nebo vyhl~ených k rozvahovému dni. 

Odložené daňové pohledávky a závazky se vzájemně započtou, pokud existuje zákonné právo zápočet a 

vztahují se ke stejnému správci daně. ( . 1..ď' ~CE A~ 
·' ..,_QY -r,... 
"' 'Q 
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, ( q) Výkaz o peněžních tocích 

Výkazy o peněžních todch uvádf změny v peněžnkh prostředcích a peněžnfch ekvivalentech z provozní a finančnf 

činnosti. Peněžní toky z provozní činnosti jsou vykázány za použití nepřfmé metody. Čistý zisk před zdaněním je proto 

upraven o nepeněžní operace, jako jsou zisky a ztráty z přeceněni, změny opravných položek a rezerv a také o změny 

stavu pohledávek a závazků. Dále jsou z této položky eliminovány všechny výnosy a náklady z finanční činnosti. 

Peněžnf toky z finanční činnosti jsou vykázány za použití nepřímé metody. Fond alokuje jednotlivé peněžnf toky do 

provozní a finanční činnosti na základě podnikatelského modelu Fondu. 

i. Změny účetních metod vyvolané zavedenfm nových IFRS a změnami lAS - Dopad vydaných 
standard Cl a Interpretací, které dosud nenabyly úi:innostl 

Následujkí nové standardy a interpretace dosud nejsou pro naše období účinné a při sestavováni této účetnf závěrky 

nebyly použity. 

Standardy piijaté EU, které dosud nejsou účinné pro rotní období zalínajfci 1. 1. 2019 

Novelizace lAS 1 Sestavování a zveřejňování účetnl závěrky a lAS 8 Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a 

chyby 

Účinná pro ročnf období začínajfd dne 1. l. 2020 nebo později. Tato novelizace není dosud schválena EU. Novellzace 

objasňuje a upravuje definici pojmu "významný" a poskytuje vodltko za účelem sjednocení používání tohoto pojmu 

napříč standardy IFRS. 

Účetní jednotka očekává, že tato novelizace nebude mít pří prvotnf aplikaci významný dopad na účetnf závěrku. 

Novelízace IFRS 9 Finančnf nástroje, lAS 39 Rnančnf nástroje a IFRS 7 Ffnani:nf nástroje: Zvefejňovánr 

Účinná pro ročnl obdobf začínajfcí dne 1. l. 2020 nebo později. Tato novelizace je povinná a týká se všech zajišťovacích 

vztahů pi'ímo ovlivněných nejistotou spojenou s reformou IBOR. Tato novelizace poskytuje přechodnou úlevu při 

uplatňování některých konkrétnfch požadavkO zajišťovacího účetnictvf na zajišťovací vztahy. Vyplývá z ní, že reforma 

I BOR by neměla obecně vést k ukončeni zajišťovacfho účetnictvl. Hlavní úlevy umožněné touto novelizací se týkají: 

• požadavku na "vysokou pravděpodobnost", 
• rizikových stolek, 

• prospektivních posouzení, 
• retrospektivnlho testu účinnosti (v přfpadě lAS 39), 
• recyklace oceňovacího rozdílu ze zajištěn( peněžnlch toků. 

Tato novelizace dále požaduje, aby společnosti předkládaly Investorům dodatečné informace o svých zajišťovacích 

vztazích, které jsou přímo ovlivněny touto nejistotou. 

Účetn( jednotka očekává, že tato novelizace nebude mít pří prvotní aplikaci významný dopad na účetní závěrku. 

Standardy dosud nepHJaté EU 

• Novelizace IFRS 10 a lAS 28 Prodej nebo vklad aktiv mezi Investorem a jeho přidruženým 

či společným podnikem 
• IFRS 17 Pojistné smlouvy 
• Novelizace IFRS 3 Podnikové kombinace 
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• Změna lAS 1: Zveřejňování a sestavování účetní závěrky, klasifikace závazkO na krátkodobé nebo 
dlouhodobé 

, 3. WzNAMN~ ÚČETNr ÚSUDKY, PŘEDPOKLADY A ODHADY 

Některé částky v této účetní závěrce byly stanoveny na základě účetních úsudků a s použitím odhadů a předpokladů. 

Tyto odhady a předpoklady vycházejí z předchozích zkušeností a dal~ích podkladů, napirldad z plánů a prognóz 

budouclho vývoje, které jsou v současnosti považovány za realistické. Vzhledem k tomu, že s těmito předpoklady a 

odhady je spojena určitá míra nejistoty, může dojít v budoucnu na základě skutečných výsledků k úpravě účetní 

hodnoty souvisejfcfch aktiv a závazkO. 

Účetní úsudky, odhady a předpoklady jsou pravidelně přehodnocovány a jejich změny jsou promítány do hodnot 

zobrazených v účetnictví. 

Při sestavení účetní závěrky byly použity následující nejvýznamněj~í účetní úsudky, odhady a předpoklady: 

Významné pfedpoklady a odhady 

i. Reálná hodnota Investičního majetku 

úsudky a dohady reálné hodnoty investlčniho majetku s sebou nesou riziko, že mohou vést k významným úpravám v 

jeho hodnotě. Reálná hodnota investičního majetku je stanovena na základě kvalifikovaného odhadu určeného 

nezávislým znalcem. Kvalifikované odhady jsou stanoveny na základě modelu diskontovaných peněžních toků. 

Příprava tohoto odhadu zahrnuje využití předpokladů, jako jsou výnosy a očekávané peněžní toky z pronájmu. Změna 

v těchto předpokladech může vést ke zvý!ení nebo snížení hodnoty investičního majetku. 

;;, Re61n6 hodnota finančních nástro}a o lnvestlčnlho majetku 
Informace o předpokladech a odhadech, které mají významný vliv na vykazovanou reálnou hodnotu finančních 

nástrojů a investičního majetku, jsou popsány v bodu 28. 

III. Kloslf/kDce fondu jako lnvestlčnl jednotky 

Subjekty, které splňují definici investiční jednotky v rámci IFRS 10 Konsolidovaná účetnf závěrka, jsou povinny ocenit 

svoje dcefiné společnosti reálnou hodnotu, nikoli tyto dcery do účetnf závěrky konsolidovat. 

Pro hodnocení, zda Fond lze považovat za Investiční jednotku dle IFRS 10, byly posuzovány následující skutečnosti: 

• Fond má více než jednu investici -Fond Investuje na základě svého statutu: 
o Cllem investováni Fondu je dosahovat stabllniho zhodnocováni aktiv nad úrovni výnosu 

dlouhodobých úrokových sazeb prostřednictvím dlouhodobých Investic do nemovitostí, 
akcii, podílů resp. jiných forem účastr na nemovitostních a obchodnfch společnostech, 
movitých věcí a jejich souborů a doplňkových aktiv tvořených standardními nástroji 
kapitálových a finančnfch trhů. 

o Splnění tohoto pfedpokladu je zřejmé ze struktury portfolia- složeni aktiv Fondu 

• Fond má vice než jednoho investora 
• Fond je prostfednictvfm exit strategií ffzen tak, aby profit Investorů byl maximalizován právě 

v lnvestičnfm horizontu uvedeném ve statutu Fondu. 

• Fond má Investory, ktef( nejsou spfízněnyml stranami úeetnf jednotky - investlčnf akcie jsou 
vlastněny Investory, ktefí nejsou spfízněnýml stranami 

• Fond má vlastnické pod Hy ve formě vlastnlho kapitálu nebo obdobné podl v ~-+A''&Iei:W 

za poskytnuté zdroje podll na vlastnlm kapitálu ve formě lnvestičnlch akcii ,#>~ t>-&CE At.t~ .r 
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o Ke konci sledovaného obdob( Fond vyemltoval31 000 ks investičních akcií, které představují 

podll na vlastním kapitálu Fondu 

Fond je nástrojem kolektivnlho Investování a představuje jednu z forem nepřfmého investováni kapitálu, kdy investoři 
vkládajf své volné peněžní prostředky do profesionálně spravovaného fondu za účelem dosažení zisku na základě 
principu diverzifikace rizika. Přitom sami jednotlivý investofl o konkrétních investicích Fondu nerozhoduj(. Fond nenr 
oprávněn k jiné než investiční činnosti a v rámci investiční politiky se zavázal Investovat pouze do aktiv způsobilých 
přinášet buď dlouhodobý ~nos, nebo zisk z prodeje. Fond je prostřednictvím exlt strategii řízen tak, aby tento profit 

investorll byl maximalizován zejména prodejem nemovltostf v investičnfm horizontu uvedeném ve statutu Fondu. 

Fond je rovněž ze zákona povinen svOj majetek a závazky oceňovat reálnou hodnotou. 

Vzhledem k tomu, že Fond splňuje vý!e uvedená kritéria pro klaslfikad jako investičnf účetní jednotka, je vyňat z 
konsolidačnlho požadavku podle čl. IFRS 10. Tento závěr bude každoročně přehodnocován, pokud se změní některá z 
těchto kritérií nebo charakteristik. 

4. ZM~NA ÚČETN(CH STANDARoťJ 

K datu 1. 1. 2019 Fond pfijal vJechny mezinárodní účetnr standardy platné pro období začínajíc( po 1. 1. 2019. 

Vzhledem k tomu, že Fond nevystupuje jako nájemce, Fond nevykazuje operativní leasing dle IFRS 16. 

S. VÝNOSY Z INVESTIČN(HO MAJETKU 

tis. Kč 

Nájemné 

Pfeceněnf investičního majetku 

Služby spojené s pronájmem 

Tržby z parkovacích míst 

Ostatní výnosy z Investičního majetku 

Celkem 

6. viNOSY Z POSKYTNUTfCH P(JJfEK 

tls.Kf 

úrokový výnos 

Celkem 

61 

2019 

161532 

189 712 

56158 

6650 

10673 

424725 

2019 

1532 

1532 

2018 

135589 

22022 

50743 

3 761 

11846 

223961 

L JfRESTI. OH ~ .AaCE 
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7. VÝNOSY Z POD fu') 

tis. Kč 

Přeceněn/ podílů v ovládaných osobách 

Ostatnl výnosy z podll O 

2019 

-11145 

100 200 

Celkem 89 055 

Ostatní výnosy z podRO představuj( podll na zisku od společnosti lnfoTel, spol s r.o. 

8. SPRAVNf NAKLADY 

tis. Kč 2019 

Nájemné 232 

Náklady na depozitáře 390 

Náklady na obhospodařováni 425 

Náklady na administraci 1582 

Poradenské služby 981 

Spotfeba elektfiny, vody a plynu 29296 

Opravy a udrfování 8901 

Ostraha a llklid 9547 

Správa nemovltostl 7406 

Ostatnl náklady 14192 

Celkem 72953 

2018 

-2 200 

112 000 

109800 

2018 

233 

180 

336 

1338 

736 

24593 

13093 

9547 

7327 

10914 

68298 

Ostatnl náklady pfedstavují zejména materiál, technickou správu nemovitostí, likvidaci odpadu, poji!tění nemovitostí, 
právní služby, provize, revize a dal~! náklady na služby na objektech. 

V roce 2019 ani v roce 2018 nebyly vypláceny odměny kllčovým členOm vedeni Fondu. Statutárnl fedltel, správnl rada 
a generálnl feditel vykonávají svou činnost bezúplatně. 

9. NAKLADY NA AUDIT A PORADENSK~ SLUfBY 

tis. Kt 

Náklady na znalecké posudky 

Daňové poradenství 

Audit 

Právnf a notářské služby 

Celkem 

62 

2019 

413 

15 

459 

94 

981 

\ 

2018 

105 

176 

455 

736 
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' "A&ce 

··-



10. OSTATN( PROVOZNhf'INOSY 

tis. Kč 

Zisk z prodeje materiálu 

Smluvnf pokuty 

Výnosy z postoupených pohledávek 

Ostatnl provoznf výnosy 

Celkem 

11. OSTATN( PROVOZN( NAKLADY 

tis. Kl 

Daně a poplatky 

Odpisy pohledávek 

Ostatnf provozní náklady 

Celkem 

12.. FINANČN( viNOSY 

tis. Kč 

Výnosové úroky 

Výnosy z krátkodobého finanfnfho majetku 

Kurzové zisky 

Celkem 

13. FINANČN( NAKlADY 

tis. Kč 

Nákladové úroky 

Kurzové ztráty 

Ostatní finančnl náklady 

Celkem 

14. DAŇ Z PiUJM0 

2019 

7 

171 

1624 

416 

2218 

2019 

796 

s 

300 

1101 

2019 

944 

4 

9 686 

10634 

2019 

17 218 

2412 

23 

19653 

2018 

6 

2019 

9S4 

2979 

2018 

522 

804 

1832 

3157 

2018 

518 

56 

10010 

10584 

2018 

14 737 

17485 

1623 

33845 

Fond je základnfm fondem z pohledu Zákona o danlch z příjmú a základnf daňová sazba uplatňovaná na základ daně 

tak čl nf 5 %. K datu účetnf závěrky Fond vykázal závazek z titulu splatné daně z přijmuve výši 3 3 ·s. Kč. Daňová 

povinnost je kalkulována na základě výsledku hospodaření určeného dle účetních a d o~Gf české 

republiky (dále jen "CAS"). (~JP ~ "<"Q 
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Následujícftabulka zobrazuje přehled přlmých dani: , 
tis. Kč 

Daň z pfijmu z běžné činnosti- splatná 

Daň z prgmu z běžné činnosti - odložená 

Celkem 

Následujlcf tabulka zobrazuje výpočet efektivní sazby daně: 

Splatná daň z přijmu 

tis. Kč 

Zisk pl'ed zdaněnlm dle IFRS 

Úprava o rozdO meziiFRS a CAS hospodářským výsledkem 

Zisk před zdaněnlm dle CAS 

úprava na daňový základ- nedaňové náklady 

Položky snlfující základ daně 

Daňový 1ěklad 

Daň vypoaena pfl pouliti platné sazby 

Upl'esněnl daňové povinnosti minulých let 

Splatná daň z přijmO ve vý§i s % 

Daň zpfl}m6 

Odložené dali 

Efektivní sazba daně IFRS 

64 

2019 

4909 

17146 

22055 

2019 

434457 

-178 568 

255 890 

833 

-156 562 

100161 

5008 

-99 

4909 

17146 

5,1" 

2018 

2897 

21801 

24698 

2018 

242 306 

-70817 

171489 

64222 

-177 819 

57892 

2895 

2 

2897 

21801 

10,2% 

A" KRES.TON 
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15. INVESTIČNÍ MAJETEK 

tis. Kl 

Stav k 1.1. 

Vliv fúze k 1. 1. 2019 

Přfrústky 

Úbytky 

Dopad změn reálné hodnoty 

Stav k 31. 12. 

2019 

1761376 

27201 

189712 

1978289 

2018 

791865 

914456 

33033 

22022 

1761376 

Investiční majetek je tvořen prede~fm nemovltostmi pfedevšfm v oblasti Ponava, žabovřesky, Zlín, Ušeň, Horní 
He~plce a Kohoutovice. Majetek je prvotně oceněn v pořizovacích cenách a následně pfecel\ován znaleckým 

posudkem, vždy ke konel účetního období. V průběhu sledovaného obdob{ nedošlo ke změnám trhu, které 

by významně ovlivnily cenu majetku. 

Tržnf hodnota nemovltostf, které jsou zastaveny ve prospěch věřitel O, činí k 31. 12. 2019 celkově 698 013 tis. Kč. K 31. 

12. 2018 člnf tato hodnota 748 340 tis. Kč. 

16. PODI'L Y V OVLÁDANiCH OSOBÁCH A OSOBÁCH POD PODSTATNiM VLIVEM 

Dceřiná 
Země 

spolelnost 
Oblast p&lsobeni pQsobe Vlastní kapitál Investice 

nr 

2019 2018 2019 Změny Pfeceněnl 2018 

lnfoTel, 
Výroba, instalace, Česká 

spol.s.r.o. opravy republi 100% 100% 675000 5000 670000 
elektrických strojů Iea 

LERO SPORT Výroba, obchod a česká 
republi 45% 45% 90 90 s.r.o. služby 

ka 

Brno Buslness Výroba, obchod a česká 
republi 100% 0% 14004 30149 -16145 o parka.s. služby 

ka 

Celkem 689094 30149 -11145 670090 

Investice do dcefinych společností byly prvotně oceněny v pořizovací ceně a pro účely sestavení účetní závěrky jsou 

přeceňovány na reálnou hodnotu. 
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17. POSKYTNUTÉ PŮJČKY 

Fond eviduje poskytnuté půjčky v následující struktuře. 

tis. Kl 31.12.2019 31.12. 2018 

Poskytnuté pOJ&y 

SpHzněným stranám 79422 5517 

Ostatnlm subjektOm 12 273 6249 

Dlouhodobé 31746 11766 

Kr6tkodobé 59949 

Celkem 91 695 11 766 

Poskytnuté půjčky jsou evidovány v reálné hodnotě. úroková míra poskytnutých půjček spřízněným stranám je 
variabilní- lM Pribor + 1,5 % p. a. úroková míra poskytnutých pujček ostatním subjektum je fixní- 2,522 % p. a., S % 

p. a. a 5,5 % p. a. 

18. OSTATNr KRÁTKODOB~ FINANčNr INSTRUMENTV 

K 31. 12. 2019 Fond neeviduje žádné ostatní krátkodobé finanční instrumenty. K 31. 12. 2018 Fond eviduje depozitní 
směnku vystavenou ~eskoslovenskou obchodní bankou, a.s. ve vý!i 129 942 tis. Kč. 

19. DAAOV~ POHLEDÁVKY 

K 31. 12. 2019 jsou zálohy na daň z pffjmÍI ve výši 4 727 tis. Kč započteny oproti rezervě na daň z příjmu ve výši 4 985 

tis. Kč a vykázány jako daňový závazek. K 31. 12. 2018 byla záloha na daň z příjmů ve výši 3 491 tis. Kč, ponržená o 
rezervu na daň z p"jmO ve výši 2 990 tis. Kč. 

ZO. POHLEDÁVKY Z OBCHODNrcH VZTAH Cl A OSTATN( AKTIVA 

tis. Kl 31.12.2019 31.12.2018 

Pohledávky z obchodnfch vztahll 17054 15165 

Jiné pohledávky 58 26120 

Pohledávky- podfly na zisku 100200 112000 

Dohadn~ llčty aktivnl 31098 27497 

Pffjmy pflhfch obdobf 7631 6850 

Náklady přlštlch obdob( 2062 2400 

Zaplacené zálohy 274 400 

Celkem 158377 190432 

Krátkodobé 148830 190286 

Dlouhodobé 9547 

Pohled'vky z obchodnfc:h vztahů a OJtatnr aktiva 158377 
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21. PENÍZE A PENlžN( EKVIVALENTY 

tis. Kě 31.12.2019 31.12. 2018 

Běžné účty u bank 152 577 48626 

Spořicf účty u bank 105 810 4129 

Celkem 258387 52 755 

22. ZÁKLADNÍ KAPITÁL 

K 31. 12. 2019 tvoří upsaný základní kapitál 1 000 ks (k 31. 12. 2018: 1 000 ks) zakladatelských akcií s hlasovacím 

právem. Převoditelnost zakladatelských akcií je podm(něna souhlasem statutárního ředitele. Společnost dále vydává 

investiční akcie, a to ke společnosti jako takové, a k jednotlivým podfondům společnosti. Investiční akcie Fondu jsou 

přijaty na regulovaném trhu Burzy cenných paprra Praha a.s., a to v celkovém počtu 30 000 ks (akcie třfdy B). K 31. 12. 

2019 Společnost emitovala v souhrnu 31 000 ks investičních akci( (k 31. 12. 2018: 31 000 ks). 

Palet akclf, základnf kapitál a emlsnr állo 

vKl 

Zakladatelské akcie 

Splacené 

Celkem 

ks 

1000 

1000 

1000 

Jmenovitá hodnota 

10000000 

10000000 

10000000 

Emisníáfio 

V souladu se statutem vykazuje Fond fondový kapitál na zakladatelskou akcii ve vý~i 1 000 tis. Kč. 

Fondový kapitál 

VKě 

Počet vydaných 1akladatelských akcií (ks) 

Fondový kapitál zakladatelské části (Kč) 

Fondový kapitál na zakladatelskou akcii (Kč): 

Počet vydaných lnvestlčnlch akdl (ks) ti'ída A 

Fondový kapitál investlfnl části (Kč) třfda A 

Fondový kapitál na lnvestičnl akcii (Kč) třlda A: 

Počet vydaných lnvestlčnlch akcií (ks) tilda B 

Fondový kapltállnvestlčnl části (Kč) třlda B 

Fondový kapitál na investiční akcii (Kč) trrda 8: 

67 

31.12.2019 

1000 

10101793 

10101,79 

1000 

1494572 887 

1494 572,8874 

30000 

32304405 

1076,8135 

31.12.2018 

1000 

10081558 

10081,56 

1000 

1083131881 

1 083 131,8811 

30000 

31363500 

1045,4500 
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Zisk na akdl 

tis. Kč 

Zisk na nelnvestičnl akcii (Kč) 

Zisk na lnvestlfnl akcii tfida A (Kč) 

Zisk na lnvestlfnl akcii tfida B (Kč) 

23. P0JČKV A ÚVfRY 

tis. Kl 

Zajištěné bankovni úvěry 

Vlastnické p!ijčky a pOjčky od jiných spflzněných stran 

Celkem 

Dlouhodobé 

Kr6tkodobé 

Celkem 

31.12.2019 

20 

411441 

31 

31.12.2019 

698013 

698013 

655324 

42689 

698013 

31.12.2018 

24 

211461 

204 

31.12.2018 

748341 

10000 

758341 

716665 

41676 

758341 

Ke změně vykázaných hodnot ve srovnávacím účetnfm obdobr do§lo v diisledku reklasifikace krátkodobých 
a dlouhodobých úvěrCI a pOjček. Konkrétně se jedná o reklasifikaci přijatého úvěru od společnosti tsoB, 
a.s., evidovaný v EUR. 

K 31.12. 2019 jsou podmínky pro úročené závazky následujld: 

P6ji!ka 
Jistina v Jistina v Jil Oceňovací Rok 

úroková mfra 
EUR ta splaceno rozdRy splatnosti 

Zajištěný bankovnl úvěr 18000 457 380 38572 2028 2,775% 

Zajištěný bankovnl úvěr 12000 304920 25715 2028 lM Euribor+ 1,675% 

K 31. 12. 2018 jsou podmínky pro úročené závazky následujfd: 

P6jčka 
Jistina v Jistina v Jil Oceňovacr Rok 

úrokové míra 
EUR Kč splaceno rozdRy splatnosti 

POjčky od spffzněných stran 32000 32000 22000 2022 0% 

Zajištěný bankovnr úvěr 18000 458190 9186 2028 2,775% 

Zajištěný bankovní úvěr 12000 305460 6124 2028 lM Euribor + 1,675 % 

Výše uvedené půjčky od spfízněných stran neeviduj{ žádné zajištěni. Bankovní úvěry jsou zajištěny zastaveným 

majetkem, viz bod 15. 

68 

..A"KRESTON 
~ 'A&CE 

1. / 



,. 
24. DAŇOVt ZÁVAZKY, SPLATNt A ODLOŽENÉ 

tis. K~ 

DPH 

Srážková daň 

Závazek z daně z prljmO 

Odlofený daňový závazek z rozdnné účetnl a daňové hodnoty 
dlouhodobého majetku 

Celkem 

25. ZÁVAZKY Z OBCHODN(CH VZTAHŮ A OSTATNf ZÁVAZKY 

tis.~ 

Závazky z obchodnlch vztahO 

Závazky z prodeje OP lnfoTel, spol. s r.o. 

Závazky z titulu vráceni přlplatku 

Ostatnl závazky 

Přijaté zálohy 

Dohadné účty pasivnl 

Wdaje př~lch období 

Wnosy přlštfch období 

Celkem 

Dlouhodobé 

Kr6tlcodobé 

Zévazky z obchodnlch vztahl~ a ostatnl úvazky 

26. TRANSAKCESESPA~Nf~IOSOBAMI 

31.11.2019 

3094 

3 

258 

33591 

36946 

31.12.2019 

4192 

765000 

49911 

7039 

53224 

1613 

3421 

19505 

903904 

849226 

54678 

903904 

Fond evidoval za sledovaná obdob[ následujfcí vztahy se spffzněnýml osobami. 

tis. Kč 31.12.2019 

Pohledávky :UVBzky 

Spřrzněné osoba 

Výnosy 

lnfoTel, spol. s r.o. 100269 106 580 

Eltris, spol. s r .o. 406 47 6 

lnfoNet a.s. 

Locero, spol. s r.o. 48653 457 

LERO SPORT s.r.o. 

Brno Business park a .s. 30363 443 

69 

3L 12.2018 

3046 

16445 

19491 

31. U.2018 

10511 

765000 

60000 

7836 

47990 

86 

4463 

18569 

914455 

850822 

63633 

914455 

2019 

Náklady 

79 

8351 

51 
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Ing. Pavel KoJťál 

Ing. Martin Košťál 

Bc. Veronika Kulhánková 

Celkem 179691 

809 911 

5000 

814958 107486 8481 

Podstatnou část pohledávek za společností lnfoTel, spol. s r.o. je tvořena dividendami za rok 2018 v celkové výši 

100 200 tis. Kč. Stejnou výši tvoří pohledávky z výplaty těchto dividendami. Zbylé výnosy za společností lnfoTel, spol. 

s r.o. jsou inkasovány na základě smlouvy o nájmu komerčních prostor. Pohledávky za společností Eltris, spol. s r.o. 

jsou tvořeny jistinou a naběhlými úroky z poskytnuté plljčky. Náklady plynoucf ze společnosti Eltri, spol. s r.o. vyplývají 

ze služeb spojených se správnou pronajfmaných nemovitostí. Pohledávky za společností Locero, spol. s r.o. se zkládajf 

z jistiny a naběhlého úroky z poskytnuté plljčky na základě smlouvy o úvěru. Výnosy plynoucí ze společnosti Locero, 

spol. s r.o. představuji naběhlé úroky k poskytnuté plljčce ve sledovaném obdobf. Pohledávky za společnosti Brno 

Business Park a.s. představují jistinu a naběhlé úroky z poskytnuté plljčky. Naběhlé úroky ve sledovaném obdob( z této 

poskytnuté plljčky jsou vyčísleny ve výnosech. Závazek vůči panu Ing. Pavlovi Košťálovi pfedstavuje závazek z prodeje 

obchodnfho podílu společnosti lnfoTelu, spol. s r.o. ve výši 765 000 tis. Kč a závazek z titulu vrácení příplatku mimo 

základní kapitál ve výši 44 911 tis. Kč. Závazek za panl Bc. Veronikou Kulhánkovou ve výši 5 000 tis. Kč představuje 

závazek z titulu vrácení přlplatku mimo základnf kapitál. 

tis. Kf 31.12.2018 

Pohledávky 

Spřízněná osoba 

lnfoTel, spol. s r.o. 112027 

Eltrls, spol. s r.o. 

lnfoNet a.s. 

Locero, spol. s r.o. 5517 

LERO SPORT s.r.o. 

Ing. Pavel Košťál 

Ing. Martin Kolťál 

Bc. Veronika Kulhánková 

Celkem 117 544 

Hvazky 

880 

1 

815 000 

5000 

5000 

825881 

2018 

118192 

17 

118209 

Náklady 

27 

7103 

21 

7151 

lnfoTel, spol s r.o. a Brno Business park a.s. jsou společnosti ovládané Fondem, zároveň je Fond držitelem účasti 
s podstatným vlivem ve společnosti LERO SPORT s.r.o. lnfoNet a.s., ELTRIS, spol. s r.o. a Locero, spol. s r.o. jsou 
společnosti ovládané Ing. Pavlem Košťálem. 

Informace ohledně fllzf 
Nfže uvedená tabulka představuje přehled majetku a závazkO, které Fond nabyl v rámci podnikových kombinaci k 9. 3. 

2018. 

tis. Kč 

lnvestlčnl majetek 

70 

Brno Estates a.s. 

_A" KRJSTON 
~ 'A&CE 



, 
Odložená daňová pohledávka 12899 

Pohledávky z obchodnlch vztahO a ostatnl aktiva 26864 

Peněžní prostředky a peněžnl ekvivalenty 37171 

časové rozlišení aktiv 8312 

Aktiva celkem 999702 

VlastnJ kapitál celkem 

Dlouhodobé pOjčky a Llvěry 536 634 

Ostatnf dlouhodobé závazky 13591 

Rezervy 3525 

Závazky z obchod nich vztahů a ostatní pasiva 49422 

časové rozlišeni pasiv 14 716 

Pasiva celkem 617898 

Poflzovací cena 381814 

27. FINANfN( NÁSTROJE- AlZEN( RIZIK 

Fond je vystaven vlivu trinlho rizika a daiJích rizik v důsledku své vJeobecné investiční strategie v souladu se svým 

statutem. 

Investičním cílem Fondu je dosahovat stabilnlho zhodnocováni aktiv nad úrovní výnosu dlouhodobých úrokových 

sazeb prostřednictvrm investic do nemovitostí, akcií, pod(lů, resp. Jiných forem účast( na nemovitostních a obchodních 

společnostech, movitých věcf a jejich souborů a doplňkových aktiv tvořených standardními nástroji kapitálových a 

finančních trhu. V této souvislosti nejsou třetími osobami poskytovány žádné záruky za účelem ochrany investorů. 

Fond dále investuje také do investičního majetku a finančních aktiv s cílem zhodnotit volné prostředky Fondu 

v rozsahu, ve kterém nenr možné prostředky Fondu umístit do vhodných jiných investic v souladu se statutem, popř. 

ve kterém to je nezbytné k akumulad prostředků Fondu pro realizaci ostatních investic. 

Všechna aktiva Fondu jsou Investována v rámci české a Slovenské republiky. 

(a) Tržní riziko 

Tržní riziko vyplývá ze změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých aktiv Fondu. Hodnota majetku, do 

něhož Fond investuje, muže stoupat nebo klesat v závislosti na změnách ekonomických podmínek, úrokových měr a 

způsobu, jak je hodnota majetku vnímána trhem. Tržní riziko je obecné riziko spojené s filozofií Investice do 

lnvestičnlho Fondu, investor v souladu se statutem Fondu před svou investic( toto obecné riziko akceptoval. 

Fond může investovat pouze do aktiv definovaných ve statutu Fondu. Snržení investičního rizika ve Fondu bude 

zajištěno nejenom prostfednictvfm diverzifikace, ale zejména aktivnfm řízením Investic Investiční společností 

prostřednictvím Projektového ředitele I Projektových feditelů určenvch lnvestlčni společností pro každou obchodní 

korporaci, jejíž obchodní účast je v majetku Fondu. Projektový ředitel I Projektovr fedltelé budou formulovat 

strategické cRe určené Investiční společností pro danou obchodní korporaci, jež maximalizují dividendový výnos 

korporace nebo růst )ejf hodnoty, a budou dohlfžet na jejich naplňování. 

Riziko koncentrace 
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, Anal9za lmtestllnlch aktiv podle struktury 

Poem na celkow hodnotě aktiv 

31.12.2019 31.12.2018 

lnvestičnf majetek 62,3" 62,5% 

Majetkové llčasti 21,7" 23,8% 

Poskytnuté půjčky 2,9% 0,4% 

Celkem 85,0% 86,7% 

Dalším významným rizikem, kterému je Fond vystaven, je riziko spojené s možností selhánr obchodní korporace, ve 

které má Fond obchodní účast nebo za nrž má Fond pohledávku. Obchodní korporace, ve kterých má Fond obchodní 

účast, mohou být dotčeny podnikatelským rizikem. V dllsledku tohoto rizika mOfe dojít k poklesu tržní hodnoty 

obchodnl účasti vtakové osobě či jejímu úplnému znehodnocení (úpadek takové osoby), resp. nemožnosti jejlho 

prodeje. 

llrokové riziko 

Fond je vystaven úrokovému riziku vzhledem ke skutečnosti, že držf úročená aktiva a závazky. účetní hodnota 

úročených aktiv a závazků je zahrnuta do období, ve kterém dochází k jejich splatnosti nebo změně úrokové sazby a to 
v tom období, které nastane dřfve. Aktiva a pasiva, která jsou neúročená nebo majr fixnr úrokovou míru, nejsou 

součásti n~e uvedené tabulky. 

ÚTokov6 citlivost aktiv a z6vazkl) Fondu 

tis. !a 

K31. U.2019 

Peněžnf prostředky a peněžnr ekvivalenty 

Poskytnuté půjčky 

Celkem 

Přijaté úvěry a půjčky 

Celkem 

Gap 

tis. Kč 

K31. U.2018 

Peněžnf prostredky a peněžnr ekvivalenty 

Poskytnuté pOjčky 

Do3 
mis. 

258387 

68751 

327138 

279205 

279205 

47933 

Do3 
mě s. 

52 755 

Od 3 měs. Od 1 roku 
Do 1 roku do s let 

Od3měs. Odl roku 
Dol roku do5 let 

11766 
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Celkem 

258387 

68751 

327138 

279205 

279205 

47933 

Celkem 



Celkem 

Pfljaté úvěry a ptljfky 

Celkem 

Gap 

Měnové riziko 

52755 

o 
o 

-52755 

11766 

51675 

51675 

-39909 

706665 

706665 

-706665 

64521 

758340 

758340 

-693819 

Měnové riziko spočfvá v tom, že hodnota investice mQže být ovlivněna změnou devizového kurzu. Fond není vystaven 
W2namnému měnovému riziku. K 31.12. 2019 a 31. 12. 2018 Fond vykazoval převažujfcí část aktiv a závazků v Kč. 

(b) úvěrové riziko 

Fond je vystaven úvěrovému riziku z titulu svých obchodních a investičnfch aktivit. úvěrové riziko Fondu spočfvá 
zejména v tom, že subjekty, které mají platebnf závazky vůči Fondu, nedodrží svůj závazek. 

Fond investuje zejména 

• do pohledávek za obchodními korporacemi, jejichž obchodní účasti jsou v majetku Fondu či Fond 
hodlá tyto obchodní účasti pořídit, 

• za účelem zfskání ovládajícfho podílu Fondu 
• investiční majetek. 

Investiční a finančnr aktiva, do nichž bude Fond investovat, mohou být zajištěné i nezajištěné a nejsou omezeny 
ratingem dlužníka. 

Úvěrové riziko se bude Fond snažit minimalizovat zejména výběrem protistran dosahujfcfch dostatečné úrovně bonity, 
nastavením objemových limitů na pohledávky vQči jednotlivým protistranám a vhodnými smluvnfmi ujednáními. 
Nicméně úvěrové riziko může být kombinováno s nepřfznivým vývojem některé z obchodních korporací, jejíž obchodní 
účast se bude nalézat v majetku Fondu, protože obchodní korporace budou úvěrované bankou/bankami (resp. 

Obecně finančními institucemi), které budou v případě neplnění závazku spočívajťdch v dodržování určitých finančních 
ukazatel{! oprávněné učinit okamžitě splatnými jimi poskytnuté úvěry, přičemž takové neplnění finančních ukazateill 
múže být právě důsledkem nepříznlvého vývoje trhu, na němž pllsobí daná obchodní korporace. 

Vzhledem k výše uvedenému úvěrové riziko bude souviset s celkovým investičním rizikem a výběrem cílových 
majetkových účastí. 

Analýza úvěrového riziko 

Rating k 31. 12. 2019 Bez ratingu Celkem 

Investiční majetek 1978 289 1978289 

Majetkové účasti 689094 689094 

Poskytnuté ptljčky 91695 91695 

Pohledávky z obchodních vztaha a ostatní aktiva 158377 158377 

Peníze a peněžnl ekvivalenty 258 387 

Celkem 3175842 
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Rating k 31. 12. 2018 Bez ratingu Celkem 

Investiční majetek 1761376 1761376 

Majetkové účasti 670090 670090 

Poskytnuté plljčky 11766 11766 

Pohledávky z obchodních vztahll a ostatní aktiva 181182 181182 

Peníze a peněžnl ekvivalenty 52755 52755 

Celkem 2677169 2677169 

K 31. 12. 2018 i k 31. 12. 2019 je část investičního majetku zastavena ve prospěch banky (ČSOB, a.s.), viz bod 15 

tls.Kf 

lnvestičnl majetek 

Nemovitosti v katastrálnlch územích Štýf'lce, 
Ponava a Žabovresky 

Celkem 

(c) Riziko likvidity 

31.12.2019 Podíl na celkových aktivech 

698013 21,95" 

698013 21,95% 

Riziko likvidity vzniká z typu financování aktivit společnosti a fízení jejich pozic, např. v okamflku, kdy společnost není 

schopna financovat svá aktiva nástroji s vhodnou splatností nebo likvidovat/prodat aktiva za piljatelnou cenu 
v přijatelném časovém horizontu. 

Zbytkoll6 splatnost aktiv tl zdv~ Fondu 

Od3mis. 
Odl 

Bez 
tis. Kč Do3mis. 

Do 1roku 
roku Nad Slet 

specifik. 
Celkem 

do Slet 

K 31. 12. 2019 

Investiční majetek 1978289 1978289 

Majetkové účasti 689094 689094 

Poskytnuté pňjčky 220 59730 31746 91695 

O~í kr.Hkodobé finančnl 

instrumenty 

Pohledávky z obchodnlch 
48630 100200 9547 158377 

vztahů a ostatnl aktiva 

Daňové pohledávky o 
Peníze a peněžnl ekvivalenty 258387 258387 

Celkem 307237 159930 41293 2667383 3175842 

Úvěry a plljčky 7115 35574 185493 469831 

Obchodnl a ostatnltávaz.ky 54678 
'll 
- -!'.,.. 

'<? 
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Ostatnf dlouhodobé závazky 799 315 49911 849226 

Daňový závazek 3354 3354 

Odložený daňový závazek 33592 33592 , 
Vlastnr kapitál a listá aktiva 
pfipadajrd k lnvestičnlm 1536979 1536979 
akclfm 

Celkem 65147 35574 984809 469831 1620482 3175842 

Gap 242090 124356 -943 516 -469831 1046901 

Kumulatlvnr pp 242090 366446 -577070 -1046 901 
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, Do3měs. 
Od3měs. Od 1roku 

NadSiet 
Bez 

Celkem 
do 1 roku do51et speclflk. 

K 31. 12. 2018 

lnvestifnl majetek 1761376 1761376 

Podlly v ovládaných osobách 670090 670090 

Poskytnuté pOjčky 6249 5517 11766 

Ostatnr krátkodobé flnančnl 
129 942 129942 instrumenty 

Pohledávky z obchodních 
78287 112 000 146 190433 vztahO a ostatní aktiva 

Daňové pohledávky 501 501 

Peníze a peněžní ekvivalenty 52 755 n755 

Celkem 267734 112000 5663 241146& 2816863 

ÚVěry a pCijčky 51675 249525 457140 758340 

Obchodní a ostatní závazky 63 633 3046 66679 

Ostatní dlouhodobé závazky 790822 60000 850822 

Odložený daňový závazek 16445 16445 

Vlastní kapitál a Clstá aktiva 
pl'ipadajfd k Investičním 1124576 1124 576 
akcilm 

Celkem 63633 3046 842498 249n5 1658161 2816863 

Gap 204101 108954 -836835 -249n5 773305 

Kumulatlvnl cap 204101 313055 -523780 -773 305 

Vý~e uvedené tabulky představuji zbytkovou splatnost účetních hodnot jednotlivých finančních a investičních nástroj Cl, 
nikoliv ve!kerých peněžních tekLI, které z těchto nástroj Cl plynou. 

Vzhledem k charakteru trhu jednotlivých typO cnových aktiv, která mohou tvořit zásadní část majetku Fondu, je třeba 

upozornit na skutečnost, že zpeněžení takového aktiva při snaze dosáhnout nejlep~f ceny je časově náročné. V krajním 

případě může riziko likvidity vést až k likviditní krizi. 

28. KLASIFIKACE FINANčNrcH NASTROJŮ 

Od 1. 1. 2018 účetní jednotka přijala mezinárodní účetní standard IFRS 9. Vzhledem k tomu, že účetní jednotka v 
souladu se svými Interními pfedpisy a statutem sleduje výkonnost a lídf investiční fond na bázi reálného hodnoty, 

nedošlo aplikaci IFRS 9 ke změně klasifikace a ocenění finančních nástrojů, které jsou od 1. 1. 2018 dle IFRS 9 
klasifikovány jako finanční nástroje oceňované reálnou hodnotou do výsledku hospodaření. 

Fond zvefejiluje Informace požadované účetním standardem IFRS 7. Fond vykazuje všechna finanční aktiva a finanční 

závazky v kategorii FVTPL (reálná hodnota vykázaná do zisku nebo ztráty) jelikož v souladu se svými Interními pfedplsy 

a statutem sleduje výkonnost a fídí investiční fond na bázi reálné hodnoty. 
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Vzhledem ke krátkodobé splatnosti pohledávek, ostatních aktiv, závazků a ostatních závazků lze vykázanou účetní 

hodnotu považovat za reálnou hodnotu. 

29. REÁLNÁ HODNOTA AKTIV A ZÁVAZKŮ 

Nejlepšfm dokladem reálné hodnoty jsou tržní ceny kotované na aktivnlm trhu. Pokud jsou takové ceny k dispozici, 

použlvají se pro stanovení reálné hodnoty aktiva nebo závazku (llroveň 1 hierarchie stanoveni reálné hodnoty). 

V případě, že je za účelem stanoveni hodnoty použita tržní kotace, nicméně z dOvedu omezené likvidity nelze trh 

považovat za aktivnl (na základě dostupných ukazatelů likvidity trhu), je nástroj klasifikován jako spadajfcf do llrovně 2. 

Nejsou-li tržní ceny k dispozici, reálná hodnota se stanoví pomocf oceňovacích modelt'i, použfvajfclch jako vstupy 

objektivně zjistitelné tržní údaje. Pokud jsou všechny významné vstupy oceňovaclho modelu charakterizovány jako 

objektivně zjistitelné, je nástroj klasifikován v rámci llrovně Z hierarchie reálné hodnoty. Za objektivní parametry trhu 

se v souvislosti se stanovenfm hodnoty na llrovni 2 obvykle považují výnosové kfivky, úvěrová rozpětí a implikované 

volatllity. 

V některých případech nelze reálnou hodnotu určit ani na základě dostatečně často kotovaných tržních cen, ani s 

použítfm oceňovacfch modelů vycházejlcích výhradně z objektivně zjistitelných tržnfch údajil. Za této situace se s 

použitím realistických předpokladís provede odhad individuálních oceňovacfch parametrů, které nejsou na trhu 

zjistitelné. Je-li určitý objektivně nezjistitelný vstup oceňovacího modelu významný, případně je pffslušná cenová 

kotace nedostatečně aktualizována, je daný nástroj klasifikován v rámci llrovně 3 hierarchie reálné hodnoty. Pfl 

stanovení hodnoty na llrovnl 3 se pro stanoven( reálné hodnoty použfvaj( znalecké posudky používajícf předepsané 

metody ocenění aktiv (očekávané peněžní toky, vývoj trhu, apod.) a posouzení Administrátora. 

(a) Ostatnr aktiva a pastva oceňovaná reálnou hodnotou v rámd llrovně 3 

Pozice v rámci úrovně 3 zahrnuje jeden nebo vfce významných vstupll, jež nejsou na trhu přímo zjistitelné. 

Odpovědnost za oceňován( pozice na reálnou hodnotu je na Administrátoru Fondu. Mezi aktiva, která jsou oceňovány 

reálnou hodnotou v rámci úrovně 3, se řadl ostatní dlouhodobá finanční aktiva a pasiva. 

Majetkové účasti a ostatní investičnl aktiva (investičnl majetek}, pohledávky a pasiva oceňované reálnou hodnotou 

proti zlskOm nebo ztrátám jsou oceňovány zpravidla na základě znaleckých posudkO. Bezprostředně po akvizici těchto 

aktiv mohou být na základě posouzení Administrátora oceněna aktiva pořizovacf cenou, pokud Administrátor dojde 

k závěru, že tato cena zobrazuje aktuálnf tržnf hodnotu investice lépe nebo aktuálněji než hodnota stanovená 

znaleckým posudkem. 

Majetek jako Investiční příležitost ve fondu jsou majetkové účasti ve společnostech a ostatní investiční aktiva. 

Majetkové účasti ve společnostech a ostatní investiční aktiva jsou oceněny reálnou hodnotou. Reálná hodnota je 

stanovována minimálně jedenkrát ročně znaleckým posudkem, a to k poslednímu dni účetního obdobf, není-11 

s ohledem na pozorovatel ně chováni odpovídajícího trhu shledán dOvod k ocenění častějšímu. 

Osobou oprávněnou k oceněni majetku a dluhO na reálnou hodnotu je 

• znalec v příslušném oboru jmenovan~ pro tyto účely soudem, 

• odhadce vlastnící živnostensk~ list nebo jiné podnikatelské oprávnění, opravňující jej k výkonu 

oceňování majetku a dluhů. ď- p..&CE Áv~i 

.... ~ ·.r .... 
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Ocenění je prováděno ve smyslu zákona o investičnfch společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 

předpisů a tím vyhovuje pojetí ceny obvyklé. Za cenu obvyklou lze považovat cenu trfní, tak jak je definována 

mezinárodními oceňovacfml standardy. Tržnf hodnota je odhadem finanční částky a je definována v souladu s 

Evropským sdružením odhadců TEGOVA (The European Group of Valuers} a s mezinárodním oceňovacím standardem, 

který zpracoval mezinárodní výbor pro standardy oceňování IVSC (lnternational Valuation Standards Committee} jako 

"odhadovaná částka, za kterou by měly být majetky k datu ocenění směněny v transakci bez osobních vlivů mezi 

dobrovolně kupujícím a dobrovolně prodávajícfm po patřičném průzkumu trhu, na němž účastníci jednají 

Informovaně, rozvážně a bez nátlaku". 

Pro stanovení hodnoty majetkové účasti ve společnostech je použita kombinace následujících elementárnlch 

oceňovacfch metod a pnstupů: 
· Metody výnosové, 

• Metoda porovnání, 

· Metody zjištění věcné hodnoty- majetkové, 

· Metoda účetní hodnoty, 

· Metoda likvidační, 

·Aplikace metod (porovnání několika ocel\ovacfch metod}. 

(b) Krátkodobě pohledávky a úvazky 
Krátkodobé pohledávky a závazky se splatností do jednoho roku jsou oceňovány v jejich nominální hodnotě, u které je 

předpoklad, že je srovnatelná s reálnou hodnotou. Toto ocenění tak spadá do úrovně 3. 

(c) Poklad nf hotovost 
Vykázané hodnoty krátkodobých instrumentů v zásadě odpovídají jejich reálné hodnotě. 

V následující tabulce jsou uvedeny metody ocenění pro daná aktiva a závazky a nepozorovatelné vstupy, které jsou 

aplikovány v rámci daných metod ocenění. 

Typ aktiva I 
závazku 

lnvestlčnf 

majetek 

Pod!ly 
v ovládaných 
osobách 

Metoda oceninr 

lfYnosové ocen~nl (DCF) 
pi'edstavuje hodnotu na základě 

současné hodnoty penělnfch tokO 
generovaných investičním 

majetkem. Oceněni Investičního 

majetku zahrnuje očekávaný rast 
nájmťl, mlru obsazenosti, výpadky 
z nájmu a úlevy z nájemného čl Jiné 
pobldky. Očekávané peně!nl toky 
jsou následně diskontovány na 
současnou hodnotu diskontní 
mlrou upravenou o relevantní 
rizika. 

lfYnosové oceněni na základě 
současné hodnoty peněfnlch tokQ 
(DCF) generovaných podniky, ve 
kterých držl společnost podny. 
Oceněni bere v úvahu finančnf 

plány daných podnikli zejména 

Vjznamné nepozorovatelné Vliv nepozorovatelných vstupů 
na reálnou ltodnotu 

vstupy aktiva/závazku 

- Výpadky z nájmu 
- Mfra obsazenosti 
- Úlevy z nájemného 
- Diskon.tnf mfra 

- Plánované peněžní 
toky 

- Plánované Investice do 
dlouhodobého majetku 
(CAPEX 

- Plánovaná výJe Investic 
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Odhadovaná reálná hodnota 
by byla vyšší v pfipadě, fe: 

- Obdob! výpadku z nájma a 
úlevy z nájemného budou 
kraUl 

- Mfra obsazenosti bude 
vynl 

- Diskontní mfra bude n1gr 
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plánované tržby, náklady, zisk 
(EBITDA/EBIT), CAPEX a Investice 
do pracovnlho kapitálu. Volné 
peněfnl toky jsou diskontovány 
diskontní mlrou na úrovni 
průměrn9ch vážených nákladů 

kapitálu a terminálnl hodnota je 
stanovena na základě stanoveného 
termlnálnlho rOstu. 
Oceninl no zdklod~ tdnlho 
porovndnl je stanoveno na základě 
tržních násobkll dle 
obchodovaných společnosti. 

v pflpadě, ~e je to relevantní jsou 
tyto násobky upravené o 
omezenou likviditu a velikost 
podnikO (dle ~e tržeb či EBITDA). 

Hierarchie reálné hodnoty 

tJs. K~ 

K 31. 12. 2019 

Finani!ní aktiva a z6vazky v rúlné hodnotě 
vykézané do zisku nebo ztráty 

lnvestlčnl majetek 

Podfly v ovládaných osobách 

Poskytnuté pOJčky 

Ostatnl krátkodobé flnančnl instrumenty 

Pohledávky z obchodnlch vztahll a ostatnr 
aktiva 

Penlze a peněžní ekvivalenty 

Plljčky a óvěry 

Obchodnl a ostatnl závazky 

Celkem 

tis. Kč 

K 31. 12. 2018 

Flnančnl aktiva a závazky v reálné hodnotě 
vykázané do zisku nebo ztráty 

Investiční majetek 

PodOy v ovládaných osobách 

Poskytnuté p0Jčky 

Ostatnr krátkodobé finančnr instrumenty 

Pohledávky z obchod nich vztahO a ostatnl 
aktiva 

Penlze a peněžnl ekvivalenty 

úroveňl 

úroveii1 

do pracovnlho kapitálu 
- Diskontnl mlra 

budevyUI 

- Terminál ni růst - Upravené trž nf násobky 
budouvyUI 

- Upravené tržní 
násobky 

Úroveň 2 

258387 

698013 

956399 

úroveň2 

52 755 

79 

úroveň3 

1978289 

689094 

91695 

158 377 

903904 

3821359 

úroveii3 

1761376 

670090 

11766 

129 942 

190432 

Celkem 

1978289 

689094 

91695 

o 

158377 

258387 

698013 

903904 

4n7759 

Celkem 

1761376 

670090 

11766 

12994Z 

190432 
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Půjčky a úvěry 

Obchodní a ostatní závazky 

Celkem 

30. NÁSLEDNÉ UDÁLOSTI 

758 340 

811095 

914455 

3678061 

758340 

914455 

4489156 

Na konci roku 2019 se poprvé objevily zprávy z Číny týkající se COVID-19 (koronavlrus). V prvnfch měsfclch roku 2020 

se virus rozšfřil do celého světa a negativně ovlivnil mnoho zemC. I když v době zveřejněni této účetní závěrky 

se situace neustále mění, zdá se, že negativní vliv této pandemie na světový obchod, na firmy i na jednotlivce mtUe být 

vážnější, než se pOvodně očekávalo. Protože se situace neustále vyvijí, obhospodařovatel není v současné době 
schopný spolehlivě kvantifikovat potenciální dopady těchto událostí na Fond. Jakýkoli negativní vliv, respektive ztráty 

či snržení hodnoty majetku, pokud nastanou, zahrne administrátor Fondu do účetnictví a účetní závěrky v roce 2020. 

Obhospodařovatel Fondu zvážil potenciální dopady COVID-19 na Fond a dospěl k závěru, že nemají významný vliv 

na předpoklad nepfetržltého trvání podniku. Základem této úvahy je skutečnost, že investiční činnost je ze své 

podstaty nezávislá na aktuální hodnotě aktiv, kdy se naopak předpokládá určitá tržní fluktuace a v případě snížení ceny 

aktiv nabývaných Investičním fondem je dokonce pravděpodobnější jejich přikupování s c(lem zhodnocení držením 

v dlouhodobém horizontu, ve kterém je 1 celospolečensky predpokládán návrat k normálu. Provozní a jiné náklady 

spojené s vlastnictvím tohoto majetku jsou vCtči hodnotě majetku a uvažovaných výnosech z něj nízké a existenci 

Fondu nemohou ohrozit. Závazky Fondu jsou pravidelně testovány zátěžovými testy, které též neindikují zvýšené riziko 

ukončení činnosti Fondu. Administrátor k datu účetní závěrky rovněž neobdržel žádné nestandardní žádosti investora 

Fondu o ukončení jejich účasti ve Fondu. Vzhledem k těmto skutečnostem byla účetnf závěrka k 31. 12. 2019 

zpracována za předpokladu, že účetní jednotka bude nadále schopna pokračovat ve své činnosti. 

V Brně dne 30. dubna. 2020 

/ 
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PiULOHA- FINANČNÍ VÝKAZY NEINVESTIČNÍ A INVESTtčNr ČÁSTI FONDU 

, Finantní výkazy nelnvestitnl č6stl fondu 

Aktiva 

tis. Kč 

Krátlcodob' aktiva 

Peněžní prostředky a peněžnl ekvivalenty 

Aktiva celkem 

VÝKAZ O FINANČNf SITUACI K 31. 12. 2019 

31.12.2019 

10102 

10102 

10102 

31.12.2018 

10082 

10082 

10082 

Vlastní kapitál a závazky 
--~---------------------------------------------------

tis. Kč 

Vlastni kaplt41 

Základnf kapitál 

Výsledek hospodařeni běžného obdob! 

Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích obdob! 

Vlastní kapitál a závazky celkem 

31.U.2019 

10102 

10000 

20 

82 

10102 

31.U.Z01B 

10082 

10000 

24 

58 

10082 

VÝKAZ O ÚPLN~M VÝSLEDKU HOSPODAiiENf ZA ROK 2019 

tis. Kč 

Správní náklady 

eJstý provomf výsledek hospodafenf 

Ostatnl provoznf náklady 

Provozní výsledek hospodafenl 

Finanční výnosy 

Fltttmlnl výsledek hospodalenl 

Zisk/ztráta z pokrai!uJici činnosti pfed zdaněnlm 

Zisk z pokralující činnosti po zdaněni 

celkový úplný výsledek hospodafenl 

81 

Od 1. 1. do 31. 12. 2019 

20 

20 

z o 
20 

20 

Od 1. 1. do 31. 12. 2018 

24 

24 

24 

24 

24 



Finančnf výkazy investičnllásti fondu 
VÝKAZ O FINANfNS SITUACI K 31. 12. 2019 , Aktiva 

tis. Ia 31.12.2019 31.12.2018 

Dlouhodobá aktiva 2708676 2443379 

lnvestlčnf majetek 1978 289 1761376 

Podíly v ovládaných osobách 689094 670090 

Dlouhodobé poskytnuté půjčky 31746 11766 

Pohledávky z obchodnlch vztahO a ostatnl aktiva 9547 147 

Krátkodobá aktiva 457064 363403 

Krátkodobé poskytnuté pOjčky 59 949 

Ostatnf krátkodobé flnančnl instrumenty 129942 

Daňové pohledávky 501 

Pohledávky z obchodnfch vztahO a ostatnr aktiva 148 830 190286 

Peněžnl prostredky a peněžní ekvivalenty 248 285 42674 

Aktiva celkem 3165740 2806781 

Vlastnr kapitál a úvazky 

tis. Kč 31.12.2019 31.12.2018 

Vlastnr kapitál celkem 

Dlouhodobé plljčky a úvěry 655324 716665 

Ostatnl dlouhodobé závazky 849 226 850822 

Odložený daňový závazek 33592 16445 

Dlouhodobé závazky 1538142 1583932 

Krátkodobé půjčky a úvěry 42689 41676 

Daňové závazky 3354 3046 

Závazky z obchod nich vztahU a ostatní pasiva 54678 63633 

Krátkodobé závazky 100n1 108!55 

Čistá aktiva pflpadajlcl k lnvestlfnfm akcUm 1526877 1114494 

Vlastni kapitál a závazky celkem 3165740 2806781 
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VÝKAZ O ÚPLN~M VÝSLEDKU HOSPODAitENr ZA ROK 2019 

, tis. Kč Od 1. 1. do 31. 12. 2019 Od 1.1. do 31. 12. 2018 

Wnosy z investičnlho majetku 424 725 223961 

V9nosy z poskytnutých půjček 1532 281 

Wnosy z podnu 89055 109800 

Správnl náklady -72 953 -68 298 

Ctsrý ptovoznl výsledek hospodofenl 442359 265745 

Ostatnf provoz ni výnosy 2218 2979 

Ostatnf provoznf náklady -1101 -3157 

PtoiiOZnl výsledek hosptJdafenl 443476 265561 

Finančnfvýnosy 10614 10560 

Flnančnf náklady -19 653 -33845 

Flnanlnl výsledek hospodafenl ·9039 ·23285 

Zisk/ztráta z pokraěujfcl činnosti před zdaněnfm 1134437 242282 

Daň z pfOmu - splatná -4909 -2897 

Daň z pfijmu - odložená -17146 -21801 

Zisk z pokralujicf Z!lnnostl po zdaněni 412382 217584 

Ostatnl llplný výsledek hospodaření 

Celkový úplný vjsledek hospodaPenf 412382 217584 
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EXIT STRATEGY 

EXIT STRATEGIE 

Investiční fond (dále jen "Fond'1 je na základě povoleni teské národní banky investičním fondem, který dle IFRS 10 
(21): 

• získává finanční prostředky od investoru za účelem poskytováni služeb správy investic, 

• je svým investorům zavázán ve svém statutu, že jeho obchodním cílem je investovat prostfedky výhradně 

za účelem získávání výnosů z kapitálového zhodnocení, výnosů z investic nebo obojího, a 

• oceňuje a vyhodnocuje výkonnost v podstatě všech svých investic na základě reálné hodnoty. 

KRITtRIA DLE BBSA al BBSM 

Fond p'edstavuje jednu z forem nepfímého investování kapitálu, kdy lnvestofi vkládají své volné peněžní prostfedky 

do profesionálně spravovaného fondu za účelem dosažení zisku na základě principu diverzifikace rizika. Pfitom sami 

jednotliví investoi'i o konkrétních investicích Fondu nerozhodují. 

Fond nenf oprávněn k jiné než investiční činnosti a v rámci investiční politiky se zavázal investovat pouze do aktiv 

způsobilých přinášet buď dlouhodobý výnos, nebo zisk z prodeje. Výnos a zisk z prodeje není výhradním účelem 

investic. Fond v rámci své investiční činnosti posuzuje přínosy činností společností, jejichž podíly vlastni, s dopadem 

na zvýšení jejich vlastního kapitálu pro pfípadný prodej v budoucnu. 

Fond oceňuje a hodnotí výkonnost všech svých investic na základě oceňování reálnou hodnotou, účtuje své investice 

do nemovitostí v souladu s modelem JAS 40 Investice do nemovitostí a zároveň pro své investice do přidružených 

podniků a společných podniků uplatňuje výjimku z uplatnění ekvivalenční metody dle lAS 28, svá finanční aktiva 

oceňuje dle IFRS 9. 

Fond je prostfednictvím strategií ukončení svých pod(IO (tzv. exlt strateglf BBSF ol BBSH) ffzen tak, aby tento profit 

Investorů byl maximalizován právě v Investičním horizontu uvedeném ve statutu Fondu. 

NEMOVITOSTNf AKTIVA 

Veškerá aktiva Fondu v podobě nemovitého majetku (stavby, pozemky)lze v pfípadě rozhodnuti o realizaci výstupní 

strategie alokovat na veřejný trh s nemovitostmi. Tento krok bude realizován prostřednictvím specializovaných 

prodejců na trhu s realitami, pffp. konkrétnfm zájemcům na volném trhu. Z hlediska likvidity držených aktiv lze 

předpokládat rychlejší realizaci strategie v přfpadě prodeje po jednotlivých aktivech, příp. menšlch celdch než 

v pfrpadě souhrnného prodeje jedinému zájemci. Dosažený výnos lze v obou případech očekávat srovnatelný. 

Obchodnr podOy 

Obchodní podíly na cílových společnostech jsou nab9Yány za účelem dlouhodobé držby. Obchodní závody 

a nemovitosti vlastněné nabývanými obchodními společnostmi generuj! finanční prostředky skrze investiční aktivitu 

společnosti, které po započteni provoznfch nákladů na chod, finanční páky a ostatn!ch/provozních nákladu spojených 

s obsluhou vlastnické struktury společností představující výnosové aktivum. Výnosnost aktiva bude posuzována 

v horizontu 5 let a více s market price s ohledem na výnosnost podkladového aktiva a čistého obchodního jmění 

obchodních společností. V případě finanční výhodností dosažitelné market prlce může být aktivum prodáno 

čl v pffpadě poklesu finanční výkonosti aktiva může být aktivum prodáno. 

Obchodním záměrem Fondu je nemovitosti držet, zhodnocovat rekonstrukcemi či realizovat developerské projekty 

a generovat výnosy z nájmů. Cílem je prodej výnosových Investic zájemcům za cenu převyšujícl hodnotu NPV a zfskané 

prostředky investovat do v budoucnu pořizovaného investičního majetku. 
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V Brně dne 30. dubna. 2020 
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ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O AUDITU ÚČETNÍ 
ZÁVĚRKY 

akcionářům společnosti INFOND investiční fond s proměnným základním 

kapitálem, a.s., se sídlem Novolíšeňská 2678/18, Líšeň, 628 00 Brno, IČ 24207543. 

Výrok auditora 

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti INFOND investiční fond s proměnným 

základním kapitálem, a.s. (dále také jen Společnost), sestavené na základě Mezinárodních standardů 

účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií, která se skládá z výkazu o finanční situaci 

k 31. 12. 2019, výkazu o úplném výsledku, výkazu o změnách vlastního kapitálu a výkazu o peněžních 

tocích za rok končící 31. 12. 2019 a přílohy této účetní závěrky, která obsahuje popis použitých 

podstatných účetních metod a další vysvětlující informace. Údaje o Společnosti jsou uvedeny v bodě 
1. přílohy této účetní závěrky. 

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz finanční situace společnosti 

INFOND investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. k 31.12.2019 a finanční 

výkonnosti a peněžních toků za rok končící 31.12.2019 v souladu s Mezinárodními standardy 

účetního výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií. 

Základ pro výrok 

Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech, Nařízením Evropského parlamentu a Rady 

EU č. 537/2014 a standardy Komory auditorů České republiky pro audit, kterými jsou mezinárodní 

standardy pro audit (ISA), případně doplněné a upravené souvisejícími aplikačními doložkami. Naše 

odpovědnost stanovená těmito předpisy je podrobněji popsána v oddílu Odpovědnost auditora za 

audit účetní závěrky. V souladu se zákonem o auditorech a Etickým kodexem přijatým Komorou 

auditorů české republiky jsme na Společnosti nezávislí a splnili jsme i další etické povinnosti 

vyplývající z uvedených předpisů . Domníváme se, že důkazní informace, které jsme shromáždili, 

poskytují dostatečný a vhodný základ pro vyjádření našeho výroku. 

Hlavni záležitosti auditu 

Hlavní záležitosti auditu jsou záležitosti, které byly podle našeho odborného úsudku při auditu účetní 

závěrky za běžné období nejvýznamnější. Těmito záležitostmi jsme se zabývali v kontextu auditu 

účetní závěrky jako celku a v souvislosti s utvářením našeho názoru na tuto závěrku. Samostatný 

výrok k těmto záležitostem nevyjadřujeme. 
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Společnost investuje zejména do aktiv nemovité povahy a účastí na obchodních společnostech. 

Společnost k 31 .12.2019 vykázala v neprovozním dlouhodobém hmotném majetku nemovitosti, 

které k rozvahovému dni činí 62,3 % hodnoty celkových aktiv a v majetkových účastech podíly na 

společnostech, které k rozvahovému dni činí 22,7 % hodnoty celkových aktiv. Výnosy z pronájmu 

(včetně služeb) nemovitostí tvoří 69,8% výnosů společnosti a výnosy z podílů 29,8% výnosů 

společnosti. 

Oceňování dlouhodobého majetku reálnou hodnotou 

Společnost vlastní dlouhodobý hmotný majetek držených nebo pořizovaných za účelem dosahování 

výnosu z nájmu a podíly v ovládaných osobách, které se oceňují reálnou hodnotou. Při stanovení 

reálné hodnoty dlouhodobého hmotného majetku a podílů vychází společnost z posudku znalce. 

Námi provedené auditní postupy zahrnovali zejména vyhodnocení předpokladů a metodiku 

používanou vedením a externím znalcem pro stanovení reálné hodnoty dlouhodobého hmotného 

majetku a podílů a její vhodnost. Dále byly provedeny testy věcné správnosti pro ověření existence, 

vlastnictví, zástavního práva. 

Vykazování výnosů z nájemních smluv 

Správnost a úplnost vykázaných výnosů z nájemních smluv byly pro audit Společnosti klíčovou 

oblastí z toho důvodů, že proces zachycení a vykázání výnosů je závislý na velkém počtu nájemních 

smluv. Námi provedené auditní postupy zahrnovali zejména analytické testy věcné správnosti 

významných výnosových účtů, včetně analytických postupů zahrnujících porovnání vykázaných 

výnosů s dalšími finančními a nefinančními informacemi. 

Informace o dlouhodobém hmotném majetku a výnosů z pronájmu a nabytí nemovitého majetku 

jsou uvedeny ve výkazu o finanční situaci, výkazu o úplném výsledku hospodaření a v článku 9 a 

bodu 5,15 a 29 přílohy, informace o podílech a výnosech souvisejících s jejich držbou jsou uvedeny 

ve výkazu o finanční situaci, výkazu o úplném výsledku hospodaření a v článku 20 a bodu 7 a 16 

přílohy. 

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě 

Ostatními informacemi jsou informace uvedené ve výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu 

auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární ředitel Společnosti. 

Náš výrok k účetní závěrce se k ostatním informacím nevztahuje. Přesto je však součástí našich 

povinností souvisejících s ověřením účetní závěrky seznámení se s ostatními informacemi 

a posouzení, zda ostatní informace nejsou ve významném (materiálním) nesou ladu s účetní závěrkou 

či s našimi znalostmi o účetní jednotce získanými během ověřování účetní závěrky nebo zda se jinak 

tyto informace nejeví jako významně (materiálně) nesprávné. 

Také posuzujeme, zda ostatní informace byly ve všech významných (materiálních) ohledech 

vypracovány v souladu s příslušnými právními předpisy. Tímto posouzením se rozumí, zda ostatní 

informace splňují požadavky právních předpisů na formální náležitosti a postup vypracování 
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ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), ~ · zda případné nedodržení uvedených 

požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě ostatních informací. 

Na základě provedených postupů, do míry, jež dokážeme posoudit, uvádíme, že 

- ostatní informace, které popisují skutečnosti, jež jsou též předmětem zobrazení v účetní 

závěrce, jsou ve všech významných (materiálních) ohledech v souladu s účetní závěrkou a 

- ostatní informace byly vypracovány v souladu s právními předpisy. 

Dále jsme povinni uvést, zda na základě poznatků a povědomí o Společnosti, k nimž jsme dospěli 

při provádění auditu, ostatní informace neobsahují významné (materiální) věcné nesprávnosti. 

V rámci uvedených postupů jsme v obdržených ostatních informacích žádné významné (materiální) 

věcné nesprávnosti nezjistili. 

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

Statutární ředitel Společnosti odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz 

v souladu s Mezinárodními standardy účetn ího výkaznictví ve znění přijatém Evropskou unií a za 

takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení účetní závěrky tak, aby 

neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené podvodem nebo chybou. 

Při sestavování účetní závěrky je statutární ředitel Společnosti povinen posoudit, zda je Společnost 

schopna pokračovat v jejím trvání, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti 

týkající se tohoto trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání účetní jednotky při sestavení 

účetní závěrky, s výjimkou případů, kdy statutární ředitel plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení 

její činnosti, resp. kdy nemá jinou reálnou možnost než tak učinit. 

Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá správní rada a výbor pro 

audit. 

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky 

Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou 

(materiální) nesprávnost způsobenou podvodem nebo chybou a vydat zprávu auditora obsahující 

náš výrok. Přiměřená míra jistoty je velká míra jistoty, nicméně není zárukou, že audit provedený 

v souladu s výše uvedenými předpisy ve všech případech v účetní závěrce odhalí případnou existující 

významnou (materiální) nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb 

a považují se za významné (materiální), pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v 

souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě 

přijmou. 

kreston .cz 

Při provádění auditu v souladu s výše uvedenými předpisy je naší povinností uplatňovat během 

celého auditu odborný úsudek a zachovávat profesní skepticismus. Dále je naší povinností: 

- Identifikovat a vyhodnotit rizika významné (materiální) nesprávnosti účetní závěrky 

způsobené podvodem nebo chybou, navrhnout a provést auditorské postupy reagující na 

tato rizika a získat dostatečné a vhodné důkazní informace, abychom na jejich základě mohli 
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vyjádřit výrok. Riziko, že neodhalíme významnou (materiální) nesprávnost, k níž došlo 

v důsledku podvodu, je větší než riziko neodhalení významné (materiální) nesprávnosti 

způsobené chybou, protože součástí podvodu mohou být tajné dohody (koluze), falšování, 

úmyslná opomenutí, nepravdivá prohlášení nebo obcházení vnitřních kontrol. 

- Seznámit se s vnitřním kontrolním systémem Společnosti relevantním pro audit v takovém 

rozsahu, abychom mohli navrhnout auditorské postupy vhodné s ohledem na dané 

okolnosti, nikoli abychom mohli vyjádřit názor na účinnost jejího vnitřního kontrolního 

systému. 

Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů 

a informace, které v této souvislosti statutární ředitel Společnosti uvedl v příloze účetní 

závěrky. 

Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání Společnosti při sestavení účetní 

závěrky statutárním ředitelem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace 

existuje významná (materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou 

významně zpochybnit schopnost Společnosti pokračovat v jejím nepřetržitém trvání. Jestliže 

dojdeme k závěru, že taková významná (materiální) nejistota existuje, je naší povinností 

upozornit v naší zprávě na informace uvedené v této souvislosti v příloze účetní závěrky, a 

pokud tyto informace nejsou dostatečné, vyjádřit modifikovaný výrok. Naše závěry týkající 

se schopnosti Společnosti pokračovat v jejím nepřetržitém trvání vycházejí z důkazních 

informací, které jsme získali do data naší zprávy. Nicméně budoucí události nebo podmínky 

mohou vést k tomu, že Společnost ztratí schopnost nepřetržitě trvat. 

Vyhodnotit celkovou prezentaci, členění a obsah účetní závěrky včetně přílohy, a dále to, zda 

účetní závěrka zobrazuje podkladové transakce a události způsobem, který vede k věrnému 

zobrazení. 

Naší povinností je informovat statutárního ředitele, správní radu a výbor pro audit mimo jiné 

o plánovaném rozsahu a načasování auditu a o významných zjištěních, která jsme v jeho průběhu 

učinili, včetně zjištěných významných nedostatků ve vnitřním kontrolním systému. 

Naší povinností je rovněž poskytnout výboru pro audit prohlášení o tom, že jsme splnili příslušné 

etické požadavky týkající se nezávislosti, a informovat je o veškerých vztazích a dalších záležitostech, 

u nichž se lze reálně domnívat, že by mohly mít vliv na naši nezávislost, a případných souvisejících 

opatřeních. Dále je naší povinností vybrat na základě záležitostí, o nichž jsme informovali 

statutárního ředitele, správní radu a výbor pro audit, ty, které jsou z hlediska auditu účetní závěrky 

za běžný rok nejvýznamnější, a které tudíž představují hlavní záležitosti auditu, a tyto záležitosti 

popsat v naší zprávě. Tato povinnost neplatí, když právní předpisy zakazují zveřejnění takové 

záležitosti nebo jestliže ve zcela výjimečném případě usoudíme, že bychom o dané záležitosti ne měli 

v naší zprávě informovat, protože lze reálně očekávat, že možné negativní dopady zveřejnění převáží 

nad přínosem z hlediska veřejného zájmu. 
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Zpráva o jiných požadavcích stanovených právními předpisy 

V souladu s článkem 10 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 uvádíme 

v naší zprávě nezávislého auditora následující informace vyžadované nad rámec mezinárodních 

standardů pro audit: 

Určení auditora a délka provádění auditu 

Auditorem Společnosti nás dne 30.5.2019 určila valná hromada Společnosti. Auditorem Společnosti 

jsme nepřetržitě 8 let. 

Soulad s dodatečnou zprávou pro výbor pro audit 

Potvrzujeme, že náš výrok k účetní závěrce uvedený v této zprávě je v souladu s naší dodatečnou 

zprávou pro výbor pro audit Společnosti, kterou jsme dne 30.4.2020 vyhotovili dle článku 11 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014. 

Poskytování neauditorských služeb 

Prohlašujeme, že jsme Společnosti neposkytli žádné služby uvedené v čl. 5 odst. 1 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014. Zároveň jsme Společnosti ani jí ovládaným 

obchodním společnostem neposkytli žádné jiné neauditorské služby, které by nebyly uvedeny 

v příloze účetní závěrky Společnosti." 

V Brně dne 30. 4. 2020 

Kreston A&CE Audit. s. r. o. 

Moravské náměstí 1007/14, 602 00 Brno 

oprávnění KAČR č. 007 

Ing. Leoš Kozohorský, jednatel společnosti 

Odpovědný statutární auditor: 

Ing. Libor Cabicar 

oprávnění KAČR č. 1277 

Přílohy: 

Výroční zpráva obsahující účetní závěrku skládající se z: 

kreston.cz 

- Výkazu o finanční situaci 

- Výkazu o úplném výsledku 

- Přílohy účetní závěrky 

Výkazu o změnách vlastního kapitálu 

Výkazu o peněžních tocích 

A member of Kreslen lnternotionol I A globol network of J. teL 1 ' firms 
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