
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroèní zpráva fondu 

 

První reziden!ní, investi!ní fond s prom"nným 

základním kapitálem, a.s. 

 

za úèetní období od 1.1.2016 do 31.12.2016 

  



  VÝROÈNÍ ZPRÁVA SPOLEÈNOSTI PRVNÍ REZIDENÈNÍ SICAV 

 

AVANT investièní spoleènost, a. s. � Rohanské nábøe�í 671/15 � 186 00 Praha 8 � Karlín � Czech Republic tel.: +420 267 997 795 � 
fax.: +420 296 566 455 � www.avantfunds.cz � info@avantfunds.cz IÈ: 275 90 241 � DIÈ: CZ 275 90 241 � zapsáno v obchodním 
rejstøíku vedeném Mìstským soudem v Praze, oddíl B, vlo�ka 11040 

2 

 

Obsah 

 1 

Výro!ní zpráva fondu .............................................................................................................................. 1 

1) Základní údaje o fondu a úèetním období ....................................................................................... 5 

2) Zpráva statutárního øeditele o podnikatelské èinnosti a stavu majetku fondu (§436 odst. 2 ZOK) 6 

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

výroèní zprávy (§ 21 odst. 2 písm. a) ZoÚ) ....................................................................................... 6 

Po rozvahovém dni nedo�lo u fondu k �ádné zmìnì ani skuteènosti, která by byla významná pro 

naplnìní úèelu výroèní zprávy. ........................................................................................................ 6 

4) Informace o pøedpokládaném vývoji fondu (§ 21 odst. 2 písm. b) ZoÚ) ......................................... 6 

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

písm. b) ZISIF)................................................................................................................................... 7 

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

odst. 2 písm. a) ZISIF) ....................................................................................................................... 7 

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

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

celkem ................................................................................................................................................. 7 

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

osobám s podstatným vlivem na rizikový profil fondu celkem. .......................................................... 8 

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

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

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

popisu jeho zku�eností a znalostí (Pøíloha è. 2 písm. a) VoBÚP) ..................................................... 8 

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

(Pøíloha è. 2 písm. b) VoBÚP) ........................................................................................................... 9 

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

hodnoty majetku fondu (Pøíloha è. 2 písm. c) VoBÚP) .................................................................... 9 

12) Identifikaèní údaje hlavního podpùrce (Pøíloha è. 2 písm. d) VoBÚP) ............................................. 9 

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

písm. e) VoBÚP) ............................................................................................................................... 9 

14) Vývoj hodnoty akcie fondu v grafické podobì (Pøíloha è. 2 písm. f) VoBÚP) .................................. 9 

15) Soudní nebo rozhodèí spory, které se týkají majetku fondu (Pøíloha è. 2 písm. g) VoBÚP ........... 10 

16) Hodnota v�ech vyplacených podílù na zisku pøipadajících na jednu investièní akcii (Pøíloha è. 2 

písm. h) VoBÚP .............................................................................................................................. 10 

17) Údaje o skuteènì zaplacené úplatì obhospodaøovateli za obhospodaøování fondu (Pøíloha è. 2 

písm. i) VoBÚP ............................................................................................................................... 10 

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

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



  VÝROÈNÍ ZPRÁVA SPOLEÈNOSTI PRVNÍ REZIDENÈNÍ SICAV 

 

AVANT investièní spoleènost, a. s. � Rohanské nábøe�í 671/15 � 186 00 Praha 8 � Karlín � Czech Republic tel.: +420 267 997 795 � 
fax.: +420 296 566 455 � www.avantfunds.cz � info@avantfunds.cz IÈ: 275 90 241 � DIÈ: CZ 275 90 241 � zapsáno v obchodním 
rejstøíku vedeném Mìstským soudem v Praze, oddíl B, vlo�ka 11040 

3 

 

nebo jeho dceøinými spoleènostmi, informace o jejich mana�erských odborných znalostech a 

zku�enostech, informace o spoleènostech, ve kterých byly tyto osoby v pøede�lých pìti letech 

èleny správních, øídících nebo dozorèích orgánù nebo jejich spoleèníkem, prohlá�ení tìchto osob 

k mo�ným støetùm zájmù, pøípadnì informace o odsouzeních za podvodné trestné èiny za 

pøede�lých pìt let, údaje o ve�kerých konkurzních øízeních, správách a likvidacích, se kterými 

byly tyto osoby v pøede�lých pìti letech spojeny a dále údaje o jakémkoliv úøedním veøejném 

obvinìní nebo sankcích proti takové osobì ze strany statutárních nebo regulatorních orgánù .. 11 

a) Povìøení zmocnìnci ve fondu v prùbìhu úèetního období ...................................................... 11 

b) Èlenové správní rady èi dozorèí rady fondu v prùbìhu úèetního období ................................. 11 

19) Informace dle § 118 odst. 4 a 5 ZPKT, Naøízení 809/2004 a Naøízení 231/2013 ........................... 12 

20) Ostatní informace vy�adované právními pøedpisy (§ 21 odst. 2 písm. c) a� e) ZoÚ) .................... 17 

21) Prohlá�ení oprávnìných osob fondu ............................................................................................. 17 

Pøíloha è. 1 � Zpráva auditora ................................................................................................................ 18 

Pøíloha è. 2 � Úèetní závìrka fondu ovìøená auditorem (§234 odst. 1 písm. a) ZISIF) ......................... 18 

Pøíloha è. 3 � Zpráva o vztazích za úèetní období (§82 ZOK) ................................................................. 18 

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

(Pøíloha è. 2 písm. e) VoBÚP) ......................................................................................................... 18 

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

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

správních, øídících a dozorèích orgánù nebo jejich spoleèníky v pøede�lých pìti letech + stejné 

informace o bývalých èlenech správních, øídících, dozorèích orgánù fondu èi vrcholového vedení 

fondu, kteøí byli èleny orgánù fondu alespoò po urèitou èást úèetního období. .......................... 18 

Pøíloha è. 1 � Zpráva auditora ................................................................................................................ 19 

Pøíloha è. 2 � Úèetní závìrka fondu ovìøená auditorem (§234 odst. 1 písm. a) ZISIF) ......................... 20 

Pøíloha è. 3 � Zpráva o vztazích za úèetní období (§82 ZOK) ................................................................. 21 

1) Vztahy mezi osobami dle § 82 odst. 1 ZOK (§ 82 odst. 2 písm. a) a� c) ZOK) ................................ 21 

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

dle § 82 odst. 1 ZOK (§ 82 odst. 2 písm. d) ZOK) ........................................................................... 21 

3) Pøehled vzájemných smluv mezi ovládanou osobou a osobami dle § 82 odst. 1 ZOK (§ 82 odst. 2 

písm. e) ZOK) .................................................................................................................................. 22 

4) Posouzení, zda vznikla ovládané osobì újma (§ 82 odst. 2 písm. f) ZOK) ..................................... 22 

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

ZOK (§ 82 odst. 4 ZOK) ................................................................................................................... 22 

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

(Pøíloha è. 2 písm. e) VoBÚP) ......................................................................................................... 23 

Pøíloha è. 5 � Informace o spoleènostech, ve kterých byly èlenové správních, øídících a dozorèích 

orgánù fondu a rovnì� èlenové jeho vrcholového vedení èleny správních, øídících a dozorèích 

orgánù nebo jejich spoleèníky v pøede�lých pìti letech a stejné informace o bývalých èlenech 



  VÝROÈNÍ ZPRÁVA SPOLEÈNOSTI PRVNÍ REZIDENÈNÍ SICAV 

 

AVANT investièní spoleènost, a. s. � Rohanské nábøe�í 671/15 � 186 00 Praha 8 � Karlín � Czech Republic tel.: +420 267 997 795 � 
fax.: +420 296 566 455 � www.avantfunds.cz � info@avantfunds.cz IÈ: 275 90 241 � DIÈ: CZ 275 90 241 � zapsáno v obchodním 
rejstøíku vedeném Mìstským soudem v Praze, oddíl B, vlo�ka 11040 

4 

 

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

fondu alespoò po urèitou èást úèetního období ........................................................................... 24 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

Naøízení 231/2013 Naøízení Komise (ES) è. 231/2013 

 

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

znìní pozdìj�ích pøedpisù (dále jen �Zákon�). Èíselné údaje a informace dle § 118 odst. 4 Zákona jsou pøedlo�eny ve formì 

standardních úèetních výkazù dle vyhlá�ky è. 501/2002 Sb., kterou se provádìjí nìkterá ustanovení zákona è. 563/1991 Sb., 

o úèetnictví, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, pro úèetní jednotky, které jsou bankami a jinými finanèními institucemi, ve znìní 

pozdìj�ích pøedpisù. Dùvodem je skuteènost, �e fond v souladu s § 19a odst. 2 zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, ve znìní 

pozdìj�ích pøedpisù rozhodl o pou�ití mezinárodních úèetních standardù od poèátku úèetního období následujícího po 

úèetním období, v nìm� byly cenné papíry k pøijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu, tj. od 1.1.2017. 

Tato výroèní zpráva je nekonsolidovaná a je auditovaná. 
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1) Základní údaje o fondu a úèetním období 

Název fondu:  První reziden!ní investi!ní fond s prom"nným základním kapitálem, 

a.s. 

IÈO:   24130249 

LEI:   315700B1HGKKAQKPIZ13 

Sídlo:   Rohanské nábøe�í 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 

Typ fondu: Fond kvalifikovaných investorù dle § 95 odst. 1 písm. a) v právní formì 

akciové spoleènosti s promìnným základním kapitálem 

Místo registrace:            Mìstský soud v Praze 

Èíslo registrace:              B 17277 

Vznik:                               17. 6. 2011 

Právní forma:                 Akciová spoleènost s promìnným základním kapitálem 

Zemì sídla:                     Èeská republika 

Telefonní èíslo:               +420 267 997 769 

Úèetní období:   1.1.2016 � 31.12.2016 

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

IÈO:   27590241 

Sídlo:    Rohanské nábøe�í 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 

Místo registrace:            Mìstský soud v Praze 

Èíslo registrace:              B 11040 

Poznámka:  Obhospodaøovatel je oprávnìn pøesáhnout rozhodný limit. 

Obhospodaøovatel vykonává pro fond slu�by administrace ve smyslu § 38 

odst. 1 ZISIF. 

Fondový kapitál emitenta 

Vý�e fondového kapitálu: 365.347.019,49 K!  

Údaje o cenných papírech 

Zakladatelské akcie:    

Poèet akcií:   1240 ks 

Druh, forma, podoba:  zakladatelská akcie, cenný papír 

Obchodovatelnost:  zakladatelské akcie nejsou veøejnì obchodovatelné, 

    Pøevoditelnost zakladatelských akcií je omezená  

 

Investi!ní akcie:    

Poèet akcií:   4.960 ks 



  VÝROÈNÍ ZPRÁVA SPOLEÈNOSTI PRVNÍ REZIDENÈNÍ SICAV 

 

AVANT investièní spoleènost, a. s. � Rohanské nábøe�í 671/15 � 186 00 Praha 8 � Karlín � Czech Republic tel.: +420 267 997 795 � 
fax.: +420 296 566 455 � www.avantfunds.cz � info@avantfunds.cz IÈ: 275 90 241 � DIÈ: CZ 275 90 241 � zapsáno v obchodním 
rejstøíku vedeném Mìstským soudem v Praze, oddíl B, vlo�ka 11040 

6 

 

Druh, forma, podoba:  investièní akcie, zaknihovaný cenný papír 

ISIN:    CZ0008042090 

 

Obchodovatelnost: Investièní akcie jsou plnì splacené, volnì pøevoditelné a od 16.5.2016 

jsou veøejnì obchodovatelné na regulovaném trhu Burzy cenných 

papírù Praha, a.s. pod názvem 1.REZIDENÈNÍ IFPZK. 

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

 

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

plynoucí z aktiv fondu byly pou�ity k financování bì�ných nákladových polo�ek a k investièní èinnosti � 

poskytnutí financování do spoleèností zabývajícím se developmentem nemovitostí. Zdrojem pøíjmù 

byly pøedev�ím pøíjmy z prodaných nemovitostí.  

V prùbìhu úèetního období do�lo k investici v rámci výstavby dal�ích fází developerského projektu 

Èakovický park. Významné divestice nebyly realizovány s výjimkou postupného prodeje bytových a 

nebytových jednotek v projektu Byty Èakovice, které má fond pøímo v majetku. V prùbìhu dal�ího 

úèetního období bude fond pokraèovat ve správì souèasného portfolia a disponibilní výnosy budou 

dále reinvestovány. Fond neplánuje výplatu podílu na zisku.  

V dubnu spoleènost podala �ádost na Burzu cenných papírù Praha, a.s. ve vìci pøijetí investièních akcií 

na regulovaný trh BCPP. Burza cenných papírù Praha, a.s. podané �ádosti vyhovìla a investièní akcie 

byly dne 16.05.2016 pøijaty na regulovaný trh BCPP. 

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

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

Po rozvahovém dni nedo�lo u fondu k �ádné zmìnì ani skuteènosti, která by byla významná pro 

naplnìní úèelu výroèní zprávy. 

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

V prùbìhu roku 2017 bude fond pokraèovat v naplòování investièní strategie vymezené ve statutu 

fondu. Fond bude pokraèovat v probíhající výstavbì tøí objektù C+D - domy Cedr, Divizna, E+F - domy 

Eukalyptus a Frézie a P+R - domy Pomnìnka, Rakytník developerského projektu Èakovický park. 

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

disponibilní výnosy budou dále reinvestovány.  

Z pohledu oèekávaných podnikatelských rizik a nejistot Emitenta pro následující období mù�e být 

rizikem zejména rychlé èi brzké pøehøátí pomìrnì dobøe rostoucího realitního trhu.  

V souvislosti se zmìnou § 164 zákona è. 240/2013 Sb., o investièních spoleènostech a investièních 

fondech, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, je na�e spoleènost ve smyslu ÈÁSTI TØETÍ Èl. V bod 37. zákona 

è. 148/2016 Sb., kterým se mìní zákon è. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znìní 

pozdìj�ích pøedpisù, a dal�í související zákony, plánuje fond do 31. 5. 2017 úèetnì a majetkovì oddìlit 

majetek a dluhy ze své investièní èinnosti od svého ostatního (neinvestièního) jmìní. 

V rámci splnìní shora uvedené zákonné povinnosti, pøi souèasné snaze o zachování práv zástavních 

vìøitelù fondu (zejm. spol. Raiffeisenbank, a. s.) a zámìru zvý�it obchodovatelnost jím emitovaných a 

veøejnì obchodovaných cenných papírù fond plánuje:  
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a) rozdìlení stávajících zakladatelských akcií v pomìru 1:500. Tímto krokem vznikne z pùvodních 
1.240 ks kusových akcií (kdy na ka�dou z nich pøipadá 50.000,- Kè dosavadního základního 
zapsaného základního kapitálu) nových 620.000 ks kusových zakladatelských akcií o (kdy na 

ka�dou z nich bude pøipadat 100,- Kè dosavadního základního zapsaného základního 
kapitálu), 

b) rozdìlení stávajících investièních akcií v pomìru 1:500 (tímto krokem vznikne z pùvodních 
4.960 ks akcií nových 2.480.000 ks investièních, 

c) pøemìnu nových (rozdìlených) 618.760 ks zakladatelských akcií z celkového poètu 620.000 
ks na novou emisi prioritních investièních akcií v poètu 618.760 ks. 

d) rozdìlení majetku spoleènosti na neinvestièní èást, která bude odpovídat novì zapsanému 
základnímu kapitálu ve vý�i 124.000,- Kè, který pøipadne na zakladatelské akcie, jejich� 
hodnota se od tohoto okam�iku nebude odvíjet od výsledku hospodaøení z investièní èinnosti 
a investièní èást, kam pøipadne zbytek základního kapitálu po odeètení zapsaného základního 
kapitálu (124 tis. Kè), pøièem� nadále se hodnota v�ech investièních akcií (v okam�iku pøemìny 
se stejným podílem na investièním majetku spoleènosti) bude odvíjet od výsledku 
hospodaøení s investièní èástí majetku fondu.   

Po realizaci vý�e uvedeného zámìru bude existovat: 

a) 1.240 ks zakladatelských akcií v listinné podobì se zapisovaným základním kapitálem 
124.000,- Kè zastavených ve prospìch Raiffeisenbank, a. s. 

b) 2.480.000 ks investièních akcií v listinné podobì zastavených ve prospìch Raiffeisenbank, a. 
s. 

c) 618.760 ks prioritních investièních akcií v zaknihované podobì u Centrálního depozitáøe 
cenných papírù, z nich� 200.000 ks bude urèeno k volnému prodeji na BCPP a 418.760 ks bude 

opìt zastaveno ve prospìch Raiffeisenbank, a. s. 

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

písm. b) ZISIF) 

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

statutu fondu. Z hlediska investic nedo�lo v prùbìhu úèetního období k uzavøení �ádné nabývací 

smlouvy. 

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

odst. 2 písm. a) ZISIF) 

V prùbìhu úèetního období do�lo k aktualizaci statutu za úèelem pøizpùsobení nové právní formì 

fondu (SICAV). Tyto zmìny v�ak nemìly dopad na práva a povinnosti akcionáøù fondu, ani nedo�lo 

k podstatné zmìnì investièní strategie fondu. 

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

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

Pevná slo�ka odm"n:    329 tis. Kè 

Pohyblivá slo�ka odm"n:  0 tis. Kè 

Po!et p#íjemc$:   28 

Odm"ny za zhodnocení kapitálu: 0 tis. Kè 
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b) Údaje o mzdách, úplatách a obdobných pøíjmech vyplácených obhospodaøovatelem fondu osobám 

s podstatným vlivem na rizikový profil fondu celkem. 

Odm"ny vedoucích osob:  71 tis. Kè 

Po!et p#íjemc$:   6 

Odm"ny ostatních zam"stnanc$: 258 tis. Kè 

Po!et p#íjemc$:   22 

 

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

V prùbìhu úèetního období fond nekontroloval �ádnou osobu dle § 34 odst. 2 ZISIF (§234 odst. 2 

písm. d) ZISIF) 

 

a) Objektivní zhodnocení vývoje podnikání kontrolovaných osob 

Kontrolovaná osoba naplòuje stanovenou strategii. Celková finanèní situace kontrolované osoby mù�e 

být hodnocena jako uspokojivá. Investici do kontrolované osoby fond hodnotí jako úspì�nou. 

b) Popis v�ech významných událostí, které se týkají kontrolovaných osob a k nim� do�lo po skonèení 

úèetního období 

Po skonèení úèetního období nedo�lo k �ádné zmìnì týkající se kontrolovaných osob. 

c) Údaje o pøedpokládaném budoucím vývoji kontrolované osoby 

Kontrolovaná osoba bude v následujícím úèetním období pokraèovat v podnikatelské èinnosti dle 

souèasné podnikatelské strategie. 

d) Údaje o nabytí vlastních akcií nebo podílù kontrolované osoby 

V prùbìhu úèetního období nedo�lo k nabytí vlastních akcií nebo podílù kontrolované osoby. 

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

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

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

 

Jméno a pøíjmení:     Mgr. Robert Robek 

Dal�í identifikaèní údaje:   nar. 7.9.1970, bytem K Olympiku 563/2, 186 00, 

Praha 8 

Výkon èinnosti portfolio mana�era pro fond:  po celé ú!etní období 

Znalosti a zku�enosti portfolio mana�era 

Magisterský titul na Právnické fakultì Univerzity Karlovy v Praze � obor Právo a právní vìda. Dr�itel 

makléøské licence vydané ÈNB pro obchodování s cennými papíry, s praxí v oblasti nemovitostí a s 3 

letou zku�eností se správou fondù kvalifikovaných investorù se zamìøením na cenné papíry, 

nemovitosti, pohledávky a majetkové úèasti. 

 

Jméno a pøíjmení:     Mgr. Ing. Zden"k Hauzer 
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Dal�í identifikaèní údaje:   nar. 25.6.1971, bytem Chrudimská 2526/2a, 130 00 
Praha 3 

Výkon èinnosti portfolio mana�era pro fond:  celé úèetní období 

Znalosti a zku�enosti portfolio mana�era 

Magisterský titul na Právnické fakultì Univerzity Karlovy v Praze � obor Právo. Magisterský titul na 

Fakultì financí a úèetnictví Vysoké �koly ekonomické v Praze � obor Finance. 3 roky zku�eností se 

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

 

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

(Pøíloha è. 2 písm. b) VoBÚP) 

Název:       %eská spo#itelna, a.s. 

I%O:      45244782 

Sídlo:      Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSÈ 14000 

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

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

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

V úèetním období nebyla taková osoba depozitáøem povìøena. 

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

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

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

písm. e) VoBÚP) 

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

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

 

513 526 Kè

512 235 Kè

Kè511 500

Kè512 000

Kè512 500

Kè513 000

Kè513 500

Kè514 000

leden 16 únor 16 bøezen 16

Vývoj hodnoty akcií fondu od 1. 1. do 31. 3. 2016 



  VÝROÈNÍ ZPRÁVA SPOLEÈNOSTI PRVNÍ REZIDENÈNÍ SICAV 

 

AVANT investièní spoleènost, a. s. � Rohanské nábøe�í 671/15 � 186 00 Praha 8 � Karlín � Czech Republic tel.: +420 267 997 795 � 
fax.: +420 296 566 455 � www.avantfunds.cz � info@avantfunds.cz IÈ: 275 90 241 � DIÈ: CZ 275 90 241 � zapsáno v obchodním 
rejstøíku vedeném Mìstským soudem v Praze, oddíl B, vlo�ka 11040 

10 

 

 

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

15) Soudní nebo rozhodèí spory, které se týkají majetku fondu (Pøíloha è. 2 písm. g) VoBÚP 

V úèetním období fond nebyl úèastníkem �ádných soudních nebo rozhodèích sporù, které by se týkaly 

majetku nebo nárokù vlastníkù cenných papírù nebo zaknihovaných cenných papírù vydávaných 

fondem, kdy by hodnota pøedmìtu sporu pøevy�ovala 5 % hodnoty majetku fondu v úèetním období. 

16) Hodnota v�ech vyplacených podílù na zisku pøipadajících na jednu investièní akcii (Pøíloha è. 2 

písm. h) VoBÚP 

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

17) Údaje o skuteènì zaplacené úplatì obhospodaøovateli za obhospodaøování fondu (Pøíloha è. 2 

písm. i) VoBÚP 

Za celé úèetní období zaplatil fond spoleènosti AVANT investièní spoleènost, a.s. za výkon èinností 

obhospodaøování a administrace èástku 720 tis. Kè, spoleènosti Ing. Josef Rù�ièka s. r. o. za výkon 

èinností auditora èástku 80 tis. Kè a spoleènosti Èeská spoøitelna, a.s. za výkon èinností depozitáøe 

èástku 360 tis. Kè. 

Fond v úèetním období nevyu�íval èinností hlavního podpùrce. 

51 224 Kè

56 596 Kè
56 408 Kè

58 927 Kè

Kè46 000

Kè48 000

Kè50 000

Kè52 000

Kè54 000

Kè56 000

Kè58 000

Kè60 000

duben 16 kvìten 16 èerven 16 èervenec
16

srpen 16 záøí 16 øíjen 16 listopad

16

prosinec

16

Vývoj hodnoty akcií fondu od 1. 4. do 31. 12. 2016 
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18) Identifikaèní údaje èlenù správních, øídících a dozorèích orgánù a vrcholového vedení fondu 

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

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

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

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

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

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

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

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

strany statutárních nebo regulatorních orgánù 

a) Povìøení zmocnìnci ve fondu v prùbìhu úèetního období 

Jméno a pøíjmení:     Mgr. Robert Robek 

Dal�í identifikaèní údaje:  nar. 7.9.1970, bytem K Olympiku 563/2, 186 00, 

Praha 8 

Výkon èinnosti portfolio mana�era pro fond:  po celé ú!etní období 

Znalosti a zku�enosti  

Magisterský titul na Právnické fakultì Univerzity Karlovy v Praze � obor Právo a právní vìda. Dr�itel 

makléøské licence vydané ÈNB pro obchodování s cennými papíry, s praxí v oblasti nemovitostí a s 3 

letou zku�eností se správou fondù kvalifikovaných investorù se zamìøením na cenné papíry, 

nemovitosti, pohledávky a majetkové úèasti. 

 

Jméno a pøíjmení:     Mgr. Ing. Zden"k Hauzer 

Dal�í identifikaèní údaje:   nar. 25.6.1971, bytem Chrudimská 2526/2a, 130 00 
Praha 3 

Výkon èinnosti portfolio mana�era pro fond:  celé ú!etní období 

Znalosti a zku�enosti 

Magisterský titul na Právnické fakultì Univerzity Karlovy v Praze � obor Právo. Magisterský titul na 
Fakultì financí a úèetnictví Vysoké �koly ekonomické v Praze � obor Finance. 3 roky zku�eností se 
správou fondù kvalifikovaných investorù se zamìøením na nemovitosti, pohledávky a majetkové úèasti. 
 

Jméno a pøíjmení:     Mgr. Ing. Pavel Dole�al, LL.M. 

Dal�í identifikaèní údaje:  narozen: 20. 1. 1973, bytem Osík 185, Osík u 

Litomy�le, 569 67 

Výkon èinnosti portfolio mana�era pro fond:  od 1.1.2016 do 12.2.2016 

Znalosti a zku�enosti 

Právnická fakulta Univerzity Karlovy (1991-1996), Vysoká �kola ekonomická v Praze (1994-1999), 

University of London � Master of Laws (2001 � 2006). 6 let zku�eností se správou fondù kvalifikovaných 
investorù se zamìøením zejm. na nemovitosti, pohledávky a majetkové úèasti. 
 

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

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

Jméno a pøíjmení:    Tomá� Ra�ka, MBA, LL.M. 
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Dal�í identifikaèní údaje: nar. 23. 5. 1978, bytem Pod rovinou 659/3, Kr!, 140 00 
Praha 4 

Období výkonu funkce:   Celé ú!etní období 
 

Znalosti a zku�enosti:    

Je absolventem Jihoèeské univerzity v Èeských Budìjovicích. Titul MBA získal na Business School 
Netherlands, poté pokraèoval ve studiu na London International Graduate School, kde obhájil titul 
LL.M. Je zakladatelem a majoritním akcionáøem NATLAND Group. Ve skupinì NATLAND Group 
zodpovídá za realizaci strategie a øízení klíèových projektù napøíè segmenty finanèních slu�eb 
a korporátních investic, zejména v oblasti distressed assets. V oblasti investic a consultingu pùsobí od 
roku 2001. 

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

Jméno a pøíjmení:    Ing. Karel Týc 

Dal�í identifikaèní údaje:  nar. 26. #íjna 1968, bytem B#ezovská 486, 252 45 Zvole 

Období výkonu funkce:   Celé ú!etní období 
 

Znalosti a zku�enosti:    

Vystudoval ÈVUT a V�E. Je autorizovaným in�enýrem pozemních staveb ÈKAIT a èlenem Svazu 
stavebních in�enýrù SSI. Zaèínal jako vedoucí developmentu u spoleènosti STOREA. Poté nastoupil jako 
koordinátor projektu a projektový mana�er administrativních budov a obchodních center 

ve spoleènosti Skanska Property Czech Republic. Pøed pøíchodem do NATLAND Group pùsobil Karel Týc 
na pozici partnera a èlena pøedstavenstva spoleènosti M&K Development, ve které se zamìøoval 
pøedev�ím na rozvoj developerských projektù. 

 

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

Jméno a pøíjmení:    Ing. David Manych 

Dal�í identifikaèní údaje:  nar. 8. !ervna 1978, bytem Smr!inská 3238/6, Smíchov,  
150 00 Praha 5 

Období výkonu funkce:   Celé ú!etní období 
Znalosti a zku�enosti:    

Po absolvování V�E v Praze pracoval jako asistent auditora a audit mana�er v BDO, následnì pak 

získával a uplatòoval znalosti a zku�enosti v mezinárodní skupinì Telefonica a O2 v Praze 

a Slough/Londýnì ve financích. V investièní skupinì NATLAND Group pùsobí od srpna 2013 jako Group 

CFO. Ze své pozice aktivnì spolurozhoduje o akvizièní politice skupiny i jejím strategickém smìøování. 

Vykonává dozor a naplòuje výkon akcionáøských práv. 

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

19) Informace dle § 118 odst. 4 a 5 ZPKT, Naøízení 809/2004 a Naøízení 231/2013 

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

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

v souladu se svým statutem.  

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

výsledky hospodaøení fondu. 
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V souèasné dobì platí, �e øídící orgány fondu pevnì nezavázaly fond k dal�ím významným investicím, 

vèetnì oèekávaných zdrojù financování.  

V prùbìhu úèetního období fond nezavedl �ádné nové významné produkty èi slu�by. 

Fond neeviduje �ádná omezení vyu�ití zdrojù jeho kapitálu, které podstatnì ovlivnily nebo mohly 

podstatnì ovlivnit provoz emitenta, a to ani nepøímo. 

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

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

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

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

aktiv ze strany fondu. 

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

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

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

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

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

pøedstavující podíl na fondu. 

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

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

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

funkce individuálního statutárního orgánu formou fixní mìsíèní odmìny. 

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

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

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

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

smlouvy o výkonu funkce individuálního statutárního orgánu. 

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

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

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

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

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

základì schválených podkladù. Rozsah podpisových oprávnìní jednotlivých schvalovatelù je stanoven 

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

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

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

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

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

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

oprávnìných potvrdit realizaci obchodu na úèet fondu vèetnì realizace takového obchodu. Do 

úèetního systému mají pøístup pouze u�ivatelé s pøíslu�nými oprávnìními a dle jejich funkce je jim 

pøiøazen pøíslu�ný stupeò u�ivatelských práv. Oprávnìní k pøístupu do úèetního systému je realizováno 

po schválení nadøízeným vedoucím a vlastníkem procesu úèetnictví. Oprávnìní pro aktivní vstup 

(úètování) do úèetního systému mají pouze zamìstnanci oddìlení úèetnictví. V�echna pøihlá�ení do 
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úèetního systému jsou evidována a lze je zpìtnì rekonstruovat. Výkon vnitøní kontroly je zaji��ován 

interním auditorem administrátora fondu a zamìstnancem administrátora fondu povìøeným výkonem 

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

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

kontroluje a vyhodnocuje dodr�ování obecnì závazných právních pøedpisù a vnitøních øádù, pøíkazù, 

pokynù, smìrnic a limitù, kontroluje schvalování a autorizaci transakcí nad stanovené limity, kontroluje 

prùbìh èinností a transakcí, ovìøuje výstupy pou�ívaných systémù, jejich rizikovost a metody øízení 

rizik. V pøípadì nalezených nesrovnalostí jsou neprodlenì navr�ena a v co nejkrat�í dobì realizována 

nápravná opatøení. Nedílnou souèástí kontrolního systému v procesu úèetnictví je inventarizace 

majetku a závazkù fondu, v jejím� prùbìhu se ovìøuje, zda jsou do úèetnictví promítnuta ve�kerá 

pøedvídatelná rizika a mo�né ztráty související s inventarizovaným majetkem, zda je zaji�tìna jeho 

øádná ochrana a údr�ba a zda úèetní zápisy o majetku a závazcích odrá�í jejich reálnou hodnotu. 

Úèetnictví fondu je pravidelnì podrobováno kontrole té� v rámci èinností interního auditu, který 

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

administrátora fondu. Správnost úèetnictví a úèetních výkazù je kontrolována prùbì�nì v rámci 

úèetního oddìlení a dále pravidelnì externím auditorem schvalovaným valnou hromadou fondu, který 

provádí ovìøení úèetní závìrky zpracované k rozvahovému dni, tj. k 31. 12. nebo k jinému dni v souladu 

se ZoÚ. V pøípadì nalezených nesrovnalostí jsou neprodlenì navr�ena a v co nejkrat�í dobì realizována 

nápravná opatøení, která zajistí uvedení skuteèného stavu a úèetního stavu do vzájemného souladu. 

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

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

spoleènost povìøené zmocnìnce, tj. zástupce právnické osoby, za splnìní podmínek ust. § 46 odst. 3 

ZOK. 

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

nebo odvolání èlenù statutárního orgánu nejsou stanovena. 

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

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

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

Fond zøídil výbor pro audit, který se skládá ze tøí èlenù, pøièem� v�ichni èlenové byli zvoleni valnou 

hromadou.  

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

investièního výboru jmenuje a odvolává obhospodaøující investièní spoleènost jako statutární øeditel 

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

pøedstavenstva této investièní spoleènosti. Investièní výbor o svém stanovisku rozhoduje prostou 

vìt�inou svých hlasù. 

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

Nejvy��ím orgánem fondu je valná hromada, které pøíslu�í rozhodovat o v�ech zále�itostech, které do 

její pùsobností svìøuje ZOK, ZISIF, stanovy fondu nebo jiný právní pøedpis. Valná hromada je schopna 

se usná�et, pokud jsou pøítomni akcionáøi vlastnící zakladatelské akcie, jejich� poèet pøesahuje 30 % 

zapisovaného základního kapitálu fondu. Valná hromada rozhoduje nadpolovièní vìt�inou hlasù v�ech 

akcionáøù vlastnících zakladatelské akcie, pokud ZOK nebo stanovy fondu nevy�adují vìt�inu jinou. 

Souhlasu tøíètvrtinové vìt�iny hlasù v�ech akcionáøù vlastnících zakladatelské akcie je zapotøebí pro 

rozhodnutí valné hromady o zmìnì stanov fondu, zvý�ení nebo sní�ení zapisovaného základního 
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kapitálu fondu, schválení podílù na likvidaèním zùstatku fondu, rozhodnutí o pøemìnì fondu, schválení 

pøevodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho èásti, která by znamenala podstatnou zmìnu 

dosavadní struktury závodu nebo podstatnou zmìnu v pøedmìtu podnikání nebo èinnosti fondu, 

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

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

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

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

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

nebo které by dobrovolnì dodr�oval. 

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

Fond vydává dva druhy kusových akcií � zakladatelské a investièní, které pøedstavují podíl na fondu a 

se kterými jsou spojena práva a povinnosti popsaná ve stanovách fondu ve smyslu ZOK a ZISIF. 

Zakladatelské akcie nejsou pøijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani na veøejném 

trhu. Investièní akcie jsou pøijaty na Pra�ské burze cenných papírù. 

Zakladatelské akcie mají podobu listinných cenných papírù a jsou vydány ve formì na jméno. Investièní 

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

Základní kapitál fondu byl na konci úèetního období rozdìlen na 1.240 kusù zakladatelských akcií a 

4.960 mil. kusù investièních akcií (ISIN CZ0008042090). 

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

nesplaceny. 

Akcie fondu mù�e smluvnì nabývat osoba nejménì ve vý�i ekvivalentu èástky 125 tis. EUR nebo osoba 

uvedené v ustanovení § 272 ZISIF. 

Fond vydává investièní akcie za aktuální hodnotu investièní akcie vyhlá�enou v�dy zpìtnì pro období, 

v nìm� se nachází tzv. rozhodný den, tj. den pøipsání finanèních prostøedkù poukázaných upisovatelem 

na úèet fondu zøízený pro tento úèel depozitáøem fondu. Za penì�ní èástku do�lou na úèet fondu je 

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

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

Investièní akcie jsou pøevoditelné bez omezení. Pøevod zakladatelských akcií je omezen zpùsobem 

stanoveným ve stanovách fondu a to tak, �e hodlá-li nìkterý z vlastníkù zakladatelských akcií pøevést 

své zakladatelské akcie, mají ostatní vlastníci zakladatelských akcií k tìmto akciím po dobu �esti mìsícù 

ode dne, kdy jim tuto skuteènost oznámil, pøedkupní právo, leda�e vlastník zakladatelských akcií 

zakladatelské akcie pøevádí jinému vlastníkovi zakladatelských akcií. 

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

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

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

jiného. 

Se v�emi investièními akciemi, tzn. kótovanými akciemi, vydanými fondem jsou spojena stejná práva. 

Se v�emi investièními akciemi vydanými fondem je spojeno zvlá�tní právo na její odkoupení na �ádost 

jejího vlastníka na úèet fondu v souladu se statutem a stanovami fondu. Z vý�e uvedeného vyplývá, �e 
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�ádný z vlastníkù investièních akcií vydaných fondem nemá �ádná zvlá�tní práva, kterými by 

nedisponovali ostatní vlastníci investièních akcií vydaných fondem. 

Fondu není známo, �e by byly v úèetním období uzavøeny smlouvy mezi akcionáøi, které mohou mít za 

následek ztí�ení pøevoditelnosti akcií nebo obdobných cenných papírù pøedstavujících podíl na fondu 

nebo hlasovacích práv. 

O zmìnì stanov fondu rozhoduje valná hromada fondu v souladu se stanovami a ZOK. Stanovy nabývají 

platnosti a úèinnosti dnem jejich schválení valnou hromadou s výjimkou pøípadù, kdy z rozhodnutí 

valné hromady vyplývá, �e stanovy nabývají platnosti a úèinnosti pozdìj�ím dnem. Ty èásti stanov, kde 

zápis do obchodního rejstøíku má konstitutivní charakter, nabývají úèinnosti dnem zápisu do 

obchodního rejstøíku. Statutární øeditel rozhodne o zmìnì stanov tehdy, pøijme-li valná hromada 

rozhodnutí, jeho� dùsledkem je zmìna obsahu stanov a z rozhodnutí valné hromady neplyne, zda popø. 

jakým zpùsobem se stanovy mìní. 

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

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

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

stranou, a které nabudou úèinnosti, zmìní se nebo zaniknou v pøípadì zmìny ovládání fondu 

v dùsledku nabídky pøevzetí, a tedy nenastaly �ádné úèinky z tìchto smluv vyplývající. 

V prùbìhu úèetního období nebyly uzavøeny �ádné smlouvy mezi fondem a èleny jeho statutárního 

orgánu nebo zamìstnanci, kterými je fond zavázán, k plnìní pro pøípad skonèení jejich funkce nebo 

zamìstnání v souvislosti s nabídkou pøevzetí. 

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

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

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

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

podmínek. 

Ke konci úèetního období nemìl fond �ádné zamìstnance. 

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

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

fondu k datu výplaty dividendy urèenému k takovému úèelu valnou hromadou fondu. Souhrn 

vyplacených dividend za pøíslu�né úèetní období nesmí být vy��í ne� je hospodáøský výsledek za 

pøíslu�né úèetní období po odeètení prostøedkù povinnì pøevádìných do kapitálových fondù fondu, 

jsou-li zøízeny, a neuhrazených ztrát minulých let a po pøiètení nerozdìleného zisku minulých let a 

fondù vytvoøených ze zisku, které fond mù�e pou�ít dle svého volného uvá�ení. Spoleènost nesmí 

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

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

V úèetním období nebyl fond úèastníkem správního, soudního nebo rozhodèího øízení, které mohlo mít 

nebo v nedávné minulosti mìlo významný vliv na finanèní situaci nebo ziskovost fondu. 

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

které by pøedstavovaly podíl na základním kapitálu fondu. 
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20) Ostatní informace vy�adované právními pøedpisy (§ 21 odst. 2 písm. c) a� e) ZoÚ) 

Fond není aktivní v oblasti výzkumu a vývoje. 

Fond nenabyl vlastní akcie nebo podíly. 

Fond nevyvíjí èinnost v oblasti ochrany �ivotního prostøedí. 

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

Fond nemá organizaèní slo�ku podniku v zahranièí. 

21) Prohlá�ení oprávnìných osob fondu 

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

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

vyhlídkách budoucího vývoje finanèní situace, podnikatelské èinnosti a výsledkù hospodaøení.  
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P#ílohy: 

Pøíloha è. 1 � Zpráva auditora 

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

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

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

Pøíloha è. 5 � Èestná prohlá�ení souèasných èlenù správních, øídících, dozorèích orgánù fondu a èlenù jeho vrcholového vedení 
+ informace o spoleènostech, ve kterých byly tyto osoby èleny správních, øídících a dozorèích orgánù nebo jejich spoleèníky 
v pøede�lých pìti letech + stejné informace o bývalých èlenech správních, øídících, dozorèích orgánù fondu èi vrcholového 
vedení fondu, kteøí byli èleny orgánù fondu alespoò po urèitou èást úèetního období. 
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Pøíloha è. 1 � Zpráva auditora 

  



Firma:

Sídlo:

IČ:

První rezidenční 
investiční fond s 

proměnným 
základním kapitálem, 

a.s.

Zpráva nezávislého auditora

B 17277, rejstříkový soud v Praze

Činnost fondu kvalifikovaných investorů podle ustanovení § 95 odst. 1
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Výrok auditora

Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky společnosti První rezidenční investiční fond s proměnným
základním kapitálem, a.s. (dále také "Společnost") sestavené na základě českých účetních předpisů,
která se skládá z rozvahy k 31.12.2016, výkazu zisku a ztráty za rok končící 31.12.2016 a přílohy této
účetní závěrky, která obsahuje popis použitých podstatných účetních metod a další vysvětlující
informace. Údaje o společnosti První rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem,
a.s. jsou uvedeny v bodě 1 přílohy této účetní závěrky.

Základ pro výrok

Splnili jsme povinnosti popsané v naší zprávě v oddílu Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky,
včetně povinností souvisejících s těmito záležitostmi. V rámci auditu jsme tudíž provedli rovněž
postupy, jejichž cílem je reagovat na naše vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti
účetní závěrky. Výsledky námi provedených auditorských postupů, včetně postupů zaměřujících se na

níže uvedené záležitosti, jsou základem pro vyjádření našeho výroku k přiložené účetní závěrce.

Podle našeho názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv společnosti

První rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. k 31.12.2016 a nákladů

a výnosů a výsledku jejího hospodaření za rok končící 31.12.2016 v souladu s českými

účetními předpisy.

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.

Zpráva je určena akcionářům společnosti

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 názoru na tuto závěrku. Samostatný výrok k

těmto záležitostem nevyjadřujeme.

Výnosy z prodeje bytů
Hlavním předmětem činnosti Společnosti je výstavba a následný prodej bytů v rámci projektu

"Čakovický Park". Správné vykázání výnosů souvisejících s prodejem bytů je hlavní záležitostí auditu.

Důvodem je skutečnost, že nesprávné vykázání výnosů, a s tím souvisejících nákladů, z prodeje bytů
by mělo zásadní vliv na věrný a poctivý obraz účetní závěrky.

V rámci prováděných auditorských postupů jsme vyhodnotili správnost nastavení systému evidence

bytů z hlediska výstavby, alokace nákladů na výstavbu a z hlediska prodejů bytů. Správnost nastavení
systému byla ověřena na reprezentativním vzorku evidence prodaných bytů.

Hlavní záležitosti



Za dohled nad procesem účetního výkaznictví ve Společnosti odpovídá správní rada a výbor pro audit.

Ostatní informace uvedené ve výroční zprávě

Statutární ředitel odpovídá za sestavení účetní závěrky podávající věrný a poctivý obraz v souladu s

českými účetními předpisy a za takový vnitřní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro

sestavení účetní závěrky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti způsobené
podvodem nebo chybou.

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) nesouladu 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 ostatních informací v kontextu významnosti (materiality), tj.

zda případné nedodržení uvedených požadavků by bylo způsobilé ovlivnit úsudek činěný na základě
ostatních informací.

Na základě provedených postupů, do míry, již 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.

Odpovědnost statutárního ředitele, správní rady a výboru pro audit společnosti za účetní

závěrku

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.

Při sestavování účetní závěrky je statutární ředitel Společnosti povinnen posoudit, zda je Společnost
schopna nepřetržitě trvat, a pokud je to relevantní, popsat v příloze účetní závěrky záležitosti týkající
se jejího nepřetržitého trvání a použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky, s

výjimkou případů, kdy představenstvo plánuje zrušení Společnosti nebo ukončení její činnosti, resp.

kdy nemá jinou reálnou možnost, než tak učinit.

Ostatními informacemi jsou v souladu s § 2 písm. b) zákona o auditorech informace uvedené ve

výroční zprávě mimo účetní závěrku a naši zprávu auditora. Za ostatní informace odpovídá statutární
ředitel Společnosti.

Reálná hodnota dlouhodobého majetku
Vzhledem ke skutečnosti, že hlavním předmětem činnosti Společnosti je výstavba projektu "Čakovický
Park", tvoří dlouhodobý majetek velmi významnou složku aktiv Společnosti, považujeme jejich ocenění
na reálnou hodnotu za hlavní záležitost auditu.

V rámci prováděných auditorských postupů jsme se zaměřili na ověření primárních předpokladů, které
byly použity ve znaleckém posudku, který si pro účely přecenění na reálnou hodnotu nechala

Společnost vypracovat. Mezi primární ověřované předpoklady patřily zejména m2 evidovaných
pozemků a budov, procento rozpracovanosti projektů, tržní cena za m2 bytů a pozemků v dané lokalitě
a čase.
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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 přijmou.

• Posoudit vhodnost použitých účetních pravidel, přiměřenost provedených účetních odhadů a

informace, které v této souvislosti představenstvo Společnosti uvedlo v příloze účetní závěrky.

• Posoudit vhodnost použití předpokladu nepřetržitého trvání při sestavení účetní závěrky
představenstvem a to, zda s ohledem na shromážděné důkazní informace existuje významná
(materiální) nejistota vyplývající z událostí nebo podmínek, které mohou významně zpochybnit

schopnost Společnosti nepřetržitě trvat. 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 nepřetržitě trvat 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.

Naší povinností je rovněž poskytnout výboru pro audit prohlášení o tom, že jsme splnili příslušné
etické požadavky týkající se nezávislosti, a informovat ho o veškerých vztazích a dalších záležitostech,
u nichž se lze reálně domnívat, že by mohly mít vliv na naši nezávislost, a případných souvisejících
opatřeních.  

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 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.

Odpovědnost auditora za audit účetní závěrky

• 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 společnosti 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.

• 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.

Dále je naší povinností vybrat na základě záležitostí, o nichž jsme informovali statutárního ředitele,
dozorčí 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 neměli v naší zprávě
informovat, protože lze reálně očekávat, že možné negativní dopady zveřejnění převáží nad přínosem
z hlediska veřejného zájmu. 



Určení auditora a délka provádění auditu

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 Praze dne 21.4.2017

Ing. Rostislav Kuneš

číslo oprávnění 1307 KAČR

TPA Audit s.r.o.

Antala Staška 2027/79, Praha 4

Auditor:

.........................................................

Poskytování neauditorských služeb

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:

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 21.4.2017 vyhotovili dle článku 11 nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014.

Soulad s dodatečnou zprávou pro výbor pro audit

Auditorem Společnosti nás dne 20.10.2016 určila valná hromada Společnosti. Auditorem Společnosti
jsme prvním rokem.
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První rezidenční investiční fond s proměnným základním 

kapitálem, a.s. 
 

PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 

společnosti První rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 

k 31. 12. 2016 

 

 

OBECNÉ ÚDAJE 

Předkládaná účetní závěrka společnosti byla zpracována jako řádná k datu 31.12.2016, za účetní 

období od 1.1.2016 do 31.12.2016.  

V minulosti proběhly dvě fúze s rozhodným datem 1.září 2011 a 1.1. 2012 a převzetí jmění dceřiné 

společnosti s datem 1.října 2014. 

 

Dne 17.3.2016 společnost přijala rozhodnutí o přeměně společnosti s právní formou akciové 

společnosti na akciovou společnost s proměnným základním kapitálem dle §367 a následujících 

ustanovení zákona č.240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Účinnost 

přeměny nastala dnem zápisu do obchodního rejstříku, tzn. dne 31.3.2016. 

 

Účetnictví je vedeno a účetní závěrka sestavena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví 

v platném znění a na základě vyhlášky č. 501/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pro účetní 

jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi. Zároveň byla při sestavování účetní 

závěrky respektována speciální úprava týkající se přecenění majetku dle zákona č. 240/2013 a 

prováděcí vyhlášky č.244/2013 Sb.. 

 

Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu oceňování majetku historickými 

cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti 

účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.  

 

První rezidenční uzavřený investiční fond, a.s. vznikl dne 17. června 2011 zápisem do obchodního 

rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, pod vložkou 17277. Od tohoto data účtuje 

dle účetní osnovy pro banky a investiční společnosti v souladu s vyhláškou č. 501/2002 Sb. 
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1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY 

 

1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE 

 

Obchodní firma: První rezidenční investiční fond s proměnným základním  

  kapitálem, a.s. 

Spisová značka: B 17277 vedená u MS v Praze 

Sídlo společnosti: Rohanské nábřeží 671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 

IČ: 241 30 249 

DIČ: CZ24130249 

Základní kapitál: 62 000 000,- Kč, Splaceno: 100 % 

 

 

 

Orgány společnosti k datu 31.12.2016: 

 

Statutární ředitel: 

AVANT investiční společnost, a.s., IČ: 275 90 241, Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 
8, den vzniku členství: 31.3.2016  

 

při výkonu funkce zastupuje: Mgr. Robert Robek, K Olympiku 563/2, Karlín, 186 
00 Praha 8  

při výkonu funkce zastupuje: Mgr. Ing. Zdeněk Hauzer, Chrudimská 2526/2a, 
Vinohrady, 130 00 Praha 3  

 

Způsob jednání: 
 

Statutární ředitel je statutárním orgánem společnosti, jenž řídí činnost společnosti a jedná za 
společnost. Pověřený zmocněnec zastupuje společnost a podepisuje za ni samostatně. 

 

Správní rada: 

Člen správní rady předseda dozorčí rady: Tomáš Raška, MBA (od 31.3.2016) 

Člen správní rady místopředseda dozorčí rady: Ing. Karel Týc (od 31.3.2016) 

Člen správní rady člen dozorčí rady: Ing. David Manych (od 31.3.2016) 

 

S 

 

1.2 PŘEDMĚT ČINNOSTI ZAPSANÝ V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU 

 

První rezidenční uzavřený investiční fond, a.s. vykonává činnost fondu kvalifikovaných 

investorů podle ustanovení § 95 odst. 1 písm. a) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních 

společnostech a investičních fondech  
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1.3 ZMĚNY A DODATKY PROVEDENÉ V ÚČETNÍM OBDOBÍ V OBCHODNÍM 

REJSTŘÍKU 

 

V rozhodném období došlo k následujícím změnám: 

 

a) Dne 12. února 2016 došlo k vymazání z obchodního rejstříku osoby: 

- Mgr. Ing. Pavel Doležal, LL.M., pověřený zmocněnec 

 

Ke stejnému dni došlo k zápisu do obchodního rejstříku osoby: 

- Mgr. Robert Robek, pověřený zmocněnec 

 

b) Dne 31. března 2016 došlo k těmto změnám v obchodním rejstříku: 

 

vymazáno: První rezidenční uzavřený investiční fond, a.s. 

zaspáno: První rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 

 

vymazáno: statutární orgán představenstvo AVANT investiční společnost, a.s. 

zapsáno: statutární ředitel Avant investiční společnost, a.s. 

 

byla vymazána dozorčí rada včetně všech členů, ke stejnému dni byla zapsána 

správní rada včetně všech členů a jejich funkcí 

 

vymazáno: 620 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité 

hodnotě 100 000,- Kč. Akcie jsou převoditelné za podmínek stanovených v článku 

V. stanov společnosti. 
 

zapsáno: 1 240 ks kusová akcie na jméno v listinné podobě 

Zakladatelské akcie v listinné podobě na jméno. Akcie jsou převoditelné za 

podmínek stanovených v článku V. stanov společnosti. 
 

1. Hodlá-li některý z vlastníků zakladatelských akcií převést své zakladatelské 

akcie, mají ostatní vlastníci zakladatelských akcií k těmto akciím po dobu 6 

(šesti) měsíců ode dne, kdy jim tuto skutečnost oznámil, předkupní právo, 

ledaže vlastník zakladatelských akcií zakladatelské akcie převádí jinému 

vlastníkovi zakladatelských akcií. 

 

2. Předkupní právo mají vlastníci zakladatelských akcií i v případě, že některý z 

vlastníků zakladatelských akcií převádí zakladatelské akcie bezúplatně; tehdy 

mají vlastníci zakladatelských akcií právo zakladatelské akcie vykoupit za 

obvyklou cenu. To platí i v jiných případech zákonného předkupního práva. 

 

3. V případě úmyslu vlastníka zakladatelských akcií převést zakladatelské akcie 

společnosti, je tento povinen písemně oznámit svůj úmysl převést zakladatelské 
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akcie spolu s uvede-ním kupní ceny statutárnímu řediteli společnosti, který 

písemně do 5 (pěti) dnů od doručení nabídky vyzve ostatní vlastníky 

zakladatelských akcií k uplatnění předkupního práva. V případě, že o to 

některý z vlastníků písemně požádá do 5 (pěti) dnů ode dne doručení 

oznámení- statutárnímu řediteli o záměru vlastníka zakladatelských akcií 

převést akcie, musí být kupní cena stanovena na základě posudku znalce. 

Uplatní-li předkupní právo více vlastníků zakladatelských akcií, mají právo 

vykoupit zakladatelské akcie poměrně podle velikosti svých podílů. Neuplatní-

li žádný vlastník své předkupní právo, a to ve lhůtě 6 (šesti) měsíců ode dne, 

kdy bylo vlastníku zakladatelských akcií doručeno oznámení statutárního 

ředitele o úmyslu převádějícího vlastníka zakladatelských akcií převést 

zakladatelské akcie, sdělí tuto skutečnost statutární ředitel převádějícímu 

vlastníku zakladatelských akcií a převádějící vlastník zakladatelských akcií je 

oprávněn převést zakladatelské akcie na jinou osobu, avšak pouze za kupní 

cenu uvedenou v oznámení o záměru převést zakladatelské akcie, resp. ve 

znaleckém posudku, pokud se v konkrétním případě vyžaduje dle tohoto 

ustanovení stanov. 

 

 

 

 

1.4 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚČETNÍ JEDNOTKY A JEJÍ ZÁSADNÍ ZMĚNY 

V UPLYNULÉM ÚČETNÍM OBDOBÍ 

Společnost, jako nesamosprávný investiční fond je plně obhospodařována investiční 

společností, která realizuje veškeré činnosti fondu svými pracovníky. Organizační 

strukturu principu obhospodařování lze tedy naznačit následujícím způsobem:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* na základě smlouvy o výkonu funkce ze dne 21.7.2014 

 

1.5 ÚDAJE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI, KTERÁ 

OBHOSPODAŘUJE V ROZHODNÉM OBDOBÍ INVESTIČNÍ FOND 

 

První rezidenční 

invesčisní fond s 
proměnným základním 

kapitálem, a.s.

Dozorčí rada

Představenstvo

AVANT  investiční 

společnost

obhospodařování *
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V rozhodném období obhospodařovala První rezidenční uzavřený investiční fond, a.s. tato 

investiční společnost: 

 AVANT investiční společnost, a.s. 

 Rohanské nábřeží 671/15, 186 00 Praha 8 

 IČO: 275 90 241 

2. UPLATNĚNÉ ÚČETNÍ METODY 

 

Pro zpracování řádné účetní závěrky za období 1.1.2016 až 31.12.2016 použila společnost 

následujících účetních metod, způsobů oceňování a způsobů odepisování: 

 

2.1 DEN USKUTEČNĚNÍ ÚČETNÍHO PŘÍPADU 

V závislosti na typu transakce je okamžikem uskutečnění účetního případu zejména den 

výplaty nebo převzetí oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popř. cenných 

papírů, den provedení platby, podle zprávy došlé od banky. 

 

2.2 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK 

Dlouhodobý nehmotný majetek je tvořen stanovenými majetkovými položkami s dobou 

použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění převyšujícím 60 tis. Kč. Oceňuje se 

v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu, za kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho 

pořízením související. 

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku nad 40 tis. Kč 

zvyšují jeho pořizovací cenu. 

Nehmotný majetek v ocenění do 60 tis. Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok je 

evidován jako drobný (jiný) dlouhodobý nehmotný majetek. 

Opravné položky vyjadřující dočasné snížení hodnoty aktiva. 

Společnost neeviduje k 31.12.2016 dlouhodobý nehmotný majetek ve formě zřizovacích 

výdajů, důvodem je, že hodnota tohoto majetku nepřesáhla výše uvedený limit. 

 

Veškerý majetek byl oceněn v pořizovacích cenách, aktivací nákladů a reprodukční cenou. 

 

2.3 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK 

Dlouhodobý hmotný majetek je tvořen stanovenými majetkovými položkami s dobou 

použitelnosti delší než jeden rok a v ocenění převyšujícím 40 tis. Kč. 

Dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje v pořizovacích cenách, které zahrnují cenu, za 

kterou byl majetek pořízen a náklady s jeho pořízením související. Majetek vytvořený 

vlastní činností se oceňuje vlastními náklady. 

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku nad 40 tis. Kč 

zvyšují jeho pořizovací cenu. Běžné opravy a údržba se účtují do nákladů. 

Samostatné movité věci s dobou použitelnosti delší než jeden rok se zahrnují do 

dlouhodobého hmotného majetku, pokud jejich ocenění přesáhne částku 40 tis. Kč. 

Opravné položky vyjadřují dočasné snížení hodnoty aktiva. 
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Majetek jako investiční příležitost 

Pokud je majetek držen za účelem investiční příležitosti, je jeho účtování prováděno na 

základě §43 vyhlášky č. 194/2011 Sb. o způsobu stanovení reálné hodnoty fondu 

kolektivního investování a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového 

listu fondu kolektivního investování a to s frekvencí a principy přecenění stanovenými 

ve statutu. Společnost může na základě principů kolektivního investování investovat do 

zejména následujících aktiv, která jsou držena za účelem kapitálového zhodnocení nebo 

za účelem pronájmu, přičemž může být tento majetek držen společností za účelem zatím 

neurčeného použití v budoucnosti: 

pozemky, budovy a stavby, finanční majetek, pohledávky. 

 

Rozhodující, zda se jedná o investiční aktiva, je pouze hledisko, zda společnost takový 

majetek používá pro svoji potřebu (tedy tzv. neprovozní nebo provozně nepotřebný 

majetek). Majetek používaný společnosti pro vlastní potřebu není považován za 

investiční příležitost a není oceňován podle následujících pravidel. Z majetku, 

označeného a zaúčtovaného jako investiční příležitost (v dalším textu pouze „Investice“) 

společnost nerealizuje odpisy, protože dochází, v souladu s §43 vyhlášky č. 194/2011 Sb., 

k ocenění tzv. reálnou hodnotou. 

 

Počáteční ocenění 

Investice se prvotně ocení na úrovni svých pořizovacích nákladů. Do počátečního 

ocenění se zahrnou i vedlejší náklady spojené s pořízením. 

 

Následné oceňování 

Následné oceňování je prováděno v souladu se statutem k datu 31.12. nebo kdykoli, když 

se společnost dozví o významné změně hodnoty (například u nemovitostí by takovou 

událostí byl požár, povodeň apod.) a promítá se proti vlastnímu kapitálu. 

Oceňování Investic je prováděno v souladu s příslušnými ustanoveními §43 vyhlášky č. 

194/2011 Sb, a dále v souladu se statutem, který stanoví pro konkrétní případy, kdo 

(znalec, odhadce nebo jiným způsobem) ocenění provede. 

Účtování oceňovacích rozdílů je řešeno §68a) vyhlášky 501/2002 Sb., který stanoví 

Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty u neprovozního dlouhodobého 

hmotného majetku. 

 

2.4 ZPŮSOB SESTAVENÍ ODPISOVÉHO PLÁNU u provozního majetku 

Odpisy jsou vypočteny z ceny, ve které je majetek oceněn v účetnictví, a to na základě 

předpokládané doby životnosti. 

Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován do nákladů na základě předpokládané doby 

životnosti jednotlivých položek majetku, nejdéle do 60 měsíců. Konkrétně pak zřizovací 

výdaje a software jsou odepisovány rovnoměrným měsíčním odpisem po dobu 60 měsíců. 
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Nehmotný majetek v ocenění do 60 tis. Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok je 

evidován jako drobný (jiný) dlouhodobý nehmotný majetek a je jednorázově odepisován 

do nákladů v roce pořízení. 

Dlouhodobý hmotný majetek je odepisován do nákladů na základě předpokládané doby 

životnosti jednotlivých položek majetku. 

 

2.5 DLOUHODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK 

 Společnost ocenila finanční majetek pořizovací cenou. 

 

2.6 POHLEDÁVKY 

Pohledávky se účtují při svém vzniku ve své jmenovité hodnotě, popř. pohledávky 

nabyté za úplatu pořizovací cenou. Ke konci rozvahového dne se ocenění pochybných 

pohledávek snižuje pomocí opravných položek účtovaných na vrub nákladů. Opravné 

položky jsou v rozvaze vykázány ve sloupci korekce. Jako krátkodobé pohledávky se 

vykazuje i část dlouhodobých pohledávek, která je splatná do jednoho roku od konce 

rozvahového dne. 

 

 

Způsob výpočtu opravných položek: 

Pohledávky po splatnosti více než 365 dnů individuálně 

Pohledávky po splatnosti nad 180 dnů do 365 dnů  individuálně 

Pohledávky předané k právnímu vymáhání 100% 

 

2.7 TVORBA REZERV 

Rezerva představuje plnění, s nejistým časovým rozvrhem a výší. Rezerva se tvoří 

v případě, pro který platí následující kritéria: 

· existuje povinnost (právní nebo věcná) plnit, která je výsledkem minulých událostí; 

· je pravděpodobné, že plnění nastane a vyžádá si odliv prostředků představujících 

ekonomický prospěch, přičemž „pravděpodobně“ znamená pravděpodobnost vyšší 

než 50%; 

· je možné provést přiměřeně spolehlivý odhad plnění. 

· Dále se tvoří počínaje rokem 2014 rezerva na splatnou daň 

 

2.8 BANKOVNÍ ÚVĚRY 

Bankovní úvěry jsou účtovány dle jejich doby splatnosti.  

Úvěry společnost využívá na výstavbu majetku určenému k prodeji.  

Úroky z úvěru jsou kapitalizovány a navyšují jistiny úvěru. 

 

2.9 OPERACE V CIZÍ MĚNĚ 

V okamžiku pořízení majetku či vzniku závazku společnost používá pro přepočet 

majetku a závazků v cizí měně na Kč denní kursy ČNB. Realizované kursové zisky a 
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ztráty se v průběhu účetního období účtují do finančních výnosů, resp. nákladů běžného 

roku. 

K datu sestavení účetní závěrky se majetek a závazky v cizí měně přepočítávají aktuálním 

kursem ČNB a vzniklé kurzové rozdíly se rovněž účtují na vrub příslušných účtů 

finančních nákladů nebo ve prospěch finančních výnosů. 

 

2.10 FINANČNÍ LEASING 

Finanční leasing nebyl ve společnosti ve sledovaném období použit. 

 

2.11 ZÁSADY PRO ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ 

Náklady a výnosy se účtují na příslušných účtech nákladových a výnosových druhů 

časové rozlišené, tj. do období, s nímž věcně a časově souvisejí. Výnosy se účtují včetně 

slev a bez daně z přidané hodnoty. Náklady a výnosy jsou vykázány vzájemně 

nezúčtované (nekompenzované). 

V souladu s principem opatrnosti se do výsledku hospodaření zahrnují jen zisky, které 

byly dosaženy. V úvahu se berou všechna předvídatelná rizika a možné ztráty, které jsou 

známy do okamžiku sestavení účetní závěrky; v účetní závěrce jsou vyjádřeny rezervami, 

opravnými položkami nebo odpisy. 

 

2.12 DAŇ Z PŘÍJMU 

Splatná daň z příjmů se počítá vynásobením základu daně a sazby stanovené zákonem o 

daních z příjmů. Základ daně je tvořený účetním výsledkem hospodaření, který se 

zvyšuje nebo snižuje o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované 

výnosy (např. tvorba a zúčtování ostatních rezerv a opravných položek, náklady na 

reprezentaci, rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy). 

Odložená daňová povinnost vyplývá z rozdílů, které nastávají v momentě odlišného 

pohledu účetního a daňového na určité položky v účetnictví. Výpočet odložené daně je 

založen na závazkové metodě, která vychází z rozvahového přístupu. Zjistí se jako součin 

výsledného přechodného rozdílu a sazby daně stanovené zákonem o daních z příjmů, 

která bude platná pro období, ve kterém bude odložená daň uplatněna.  . Sazba daně je ve 

výši 5 %. 

Přechodné rozdíly vznikají mezi zůstatkovou hodnotou aktiva nebo pasíva v rozvaze a 

jejich daňovou hodnotou (např. opravné položky k zásobám, rezervy tvořené nad rámec 

daňových zákonů), ale i dalších rozdílů (např. při nerealizované ztrátě z předchozích let). 

Odložená daňová pohledávka je zaúčtována jen tehdy, pokud neexistují pochybnosti o 

jejím možném daňovém uplatnění v následujících účetních obdobích. 

Společnost účtuje v období 1.1.- 31.12.2016 o odložené dani z příjmů. 

 

2.13 PODSTATNÉ ZMĚNY ZPŮSOBU OCEŇOVÁNÍ, POSTUPŮ ÚČTOVÁNÍ A 

ODEPISOVÁNÍ OPROTI PŘEDCHÁZEJÍCÍMU OBDOBÍ 

Společnost ustoupila od odepisování hmotného majetku, jelikož majetek je přeceňován. 

Proto v minulosti již došlo ke stornování veškerých odpisů u zařazeného majetku, kterým 
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byla provizorní dočasná komunikace. Komunikace bude jednorázově odepsána při jejím 

vyřazení. 

 

2.14 INFORMACE O KONSOLIDACI 

Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná. 

 

3. POUŽITÉ FINANČNÍ NÁSTROJE 

Společnost je vystavena tržním rizikům, která vyplývají u otevřených pozic transakcí 

s úrokovými nástroji, které jsou citlivé na změny podmínek na finančních trzích. 

Účetní jednotka ukládala své prostředky prozatím na běžné účty u bank. Vzhledem 

k splatnosti svých současných a očekávaných závazků v blízké budoucnosti a vzhledem 

k výši přechodně volných disponibilních zdrojů nevolila společnost jiné formy investic. 

Z tohoto důvodu je popis tržních rizik pouze obecným přehledem přijatých postupů. 

Účetní jednotka nepoužívá žádné deriváty nebo swapové instrumenty. 

 

3.1 RIZIKO LIKVIDITY 

Riziko likvidity vzniká ze způsobu financování aktivit společnosti a řízení jejích pozic. 

Vzhledem k vyhodnocení míry tohoto rizika vzhledem k celkové finanční situaci účetní 

jednotky ve sledovaném období v průběhu roku 2016, nebylo riziko likvidity 

vyhodnoceno jako závažné a nebyla tudíž přijatá žádná opatření pro jeho omezení. 

 

 

3.2 ÚROKOVÉ RIZIKO 

Společnost nevykazovala v daném období významná úrokově citlivá aktiva a v průběhu 

roku 2016 neměla žádná úrokově citlivá pasiva. 

Účetní jednotka tedy ve sledovaném období nepoužívala žádné finanční nástroje. 

 

3.3 MĚNOVÉ RIZIKO 

Společnost nevykazovala v daném období žádná aktiva ani pasiva podléhající měnovému 

riziku. 

 

4. ÚČASTI S ROZHODUJÍCÍM A PODSTATNÝM VLIVEM 

Nevyskytuje se. 

 

5. OBORY ČINNOSTI A ZEMĚPISNÉ OBLASTI, VE KTERÝCH ÚČETNÍ JEDNOTKA PŮSOBÍ 

Společnost patří do kategorie subjektů kolektivního investování a zabývá se 

obhospodařováním fondů kolektivního investování, konkrétně pak zejména přímými 

investicemi do nemovitostí, a to jak na území České republiky, tak i v rámci Evropské 

unie, případně v jejím sousedství. 
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6. VÝZNAMNÉ POLOŽKY V ROZVAZE, VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 

 

6.1.1 ROZPIS DLOUHODOBÉHO NEHMOTNÉHO MAJETKU 

Nevyskytuje se. 

 

6.1.2 ROZPIS DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 

Pořizovací cena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zůstatková hodnota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.3 REZERVY 

Společnost tvořila rezervy na daň z příjmu ve výši 1 509 tis. Kč. Ve výkazech byla takto 

vytvořená rezerva kompenzována se zaplacenými zálohami na spatnou daň z příjmů.  

  

 Stav 

k 1.1.2016 

Přírůstky Úbytky Stav 

k 31.12.2016 

Pozemky 136 020 0 4 683 131 337 

Stavby/dočasná stavba 19 398 0 0 19 398 

Stavby / Byty  14 676 165 232 159 035 20 873 

Oceňovací rozdíl ke 

stavbám 

182 022 14 772 0 196 794 

Jiný DHM 0 0 0 0 

Pořízení DHM 247 926 212 165 165 232  294 859 

Zálohy na DHM 0 2 714 0 2 714 

Celkem 600 042 394 883 328 950 665 975 

 Stav 

k 1.1.2016 

Stav 

k 31.12.2016 

Pozemky 136 020 131 337 

Stavby 19 398 19 398 

Stavby/Byty  14 676 20 873 

Oceňovací rozdíl ke stavbám 182 022 196 794 

Jiný DHM 0 0 

Pořízení DHM 247 926 294 859 

Zálohy na DHM 0 2 714 

Celkem 600 042 665 975 
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6.2 ROZPIS POHLEDÁVEK 

6.2.1 Časová struktura pohledávek 

 Stav k 31.12.2016 Stav k 31.12.2015 

Vůči 
bankám 

Vůči 
nebankovním 

subjektům 

Vůči bankám Vůči 
nebankovním 

subjektům 

CELKEM 283 652 4 168 214 569 2 303 

Do splatnosti / na požádání 283 652 4 024 214 569 1 668 

Po splatnosti 0-90 dní 0 0 0 53 

Po splatnosti 91-180 dní 0 0 0 0 

Po splatnosti 181-360 dní 0 0 0 249 

Po splatnosti 361 dní až 5 let 0 144 0 333 

Po splatnosti 5 let a více 0 0 0 0 

 

 

6.3 ZÁVAZKY 

6.3.1 Časová struktura závazků 

 Stav k 31.12.2016 Stav k 31.12.2015 

Vůči 
bankám 

Vůči 
nebankovním 

subjektům 

Vůči bankám Vůči 
nebankovním 

subjektům 

CELKEM 170 660 405 386 128 129 358 471 

Do splatnosti / na požádání 170 660 404 912 128 129 358 143 

Po splatnosti 0-90 dní 0 474 0 205 

Po splatnosti 91-180 dní 0 0 0 33 

Po splatnosti 181-360 dní 0 0 0 31 

Po splatnosti 361 dní až 5 let 0 0 0 59 

Po splatnosti 5 let a více 0 0 0 0 

 

 

6.3.2 Přepočet cizích měn na českou měnu 

Společnost nemá závazky vyjádřené v cizí měně. 

 

6.4 BANKOVNÍ ÚVĚRY 

Společnost čerpá bankovní úvěry v souvislosti s výstavbou projektu ČAKOVICKÝ PARK. 

Stav bankovních úvěrů k 31.12.2016 činil 170 660 tis. Kč ( k 31.12.2015 128 129 tis Kč). 

 

6.5 ZÁVAZKY/DLUHY  KRYTÉ ZÁSTAVNÍM PRÁVEM 

Společnost má závazky kryté věcným právem u Raiffeisenbank. 
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6.6 ZÁVAZKY/DLUHY NEVYÚČTOVANÉ V ÚČETNICTVÍ A NEUVEDENÉ V ROZVAZE 

Nejsou evidovány, nebyly poskytnuty ani přijaty. 

 

6.7 DOMĚRKY DANĚ Z PŘÍJMŮ ZA MINULÁ ÚČETNÍ OBDOBÍ 

Nebyly vyměřeny. 

 

6.8 VÝNOSY 

6.8.1 Výnosy z běžné činnosti 

225 121 tis. Kč provozní výnosy z prodeje majetku 

26 tis. Kč výnosy z úroků 

2 480 tis. Kč ostatní provozní výnosy a smluvní pokuty a penále 

 

6.8.2 Výnosy z mimořádné činnosti 

Společnost nemá. 

 

6.9 SPRÁVNÍ NÁKLADY 

6.9.1 Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 

 Sledované období Minulé období 
Průměrný počet zaměstnanců 0 0 

Průměrný počet členů statutárního orgánu 1 1 

Průměrný počet členů správní rady 3 3 

Mzdové náklady 13 0 

Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění 

0 0 

Sociální náklady 0 0 

Osobní náklady celkem 13 0 

 

6.9.2 Odměny osobám, které jsou statutárním orgánem, členům statutárních a dozorčích 

orgánů, jakož i výše vzniklých nebo sjednaných penzijních závazků bývalých členů 

vyjmenovaných orgánů: 

V průběhu účetního období nebyly poskytnuty jiné než uvedené v bodu 6.9.1.  

Odměna právnické osoby jako člena statutárního orgánu je již zahrnuta v odměně za 

správu. 

 

6.9.3 Zápůjčky, úvěry, poskytnuté záruky a ostatní plnění (v peněžité i naturální formě) 

akcionářům, společníkům nebo členům statutárních, dozorčích a řídících orgánů, 

včetně bývalých členů. 

Účetní jednotka neposkytla žádné úvěry nebo jiná naturální, či peněžitá plnění 

členům statutárního orgánu ani členům dozorčí rady, ani zaměstnancům a ani 

bývalým členům orgánů společnosti. Zároveň za tyto osoby nebyly společností 

vydány žádné záruky. 
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6.9.4 Odměny vázané na vlastní kapitál (například zaměstnanecké požitky, na jejichž 

základě mohou zaměstnanci obdržet finanční prostředky vázané na vlastní kapitál 

nebo různé další obdobné závazky vůči zaměstnancům jako jsou zejména opce na 

akcie apod.) 

V průběhu účetního období žádné takové odměny nebyly poskytnuty. 

 

6.9.5 Ostatní provozní náklady 

Ostatní provozní náklady představovaly v období od 1.1.2016 do 31.12.2016 

celkovou hodnotu 171 694 tis. Kč, což představuje převážně náklady na prodané 

bytové a nebytové jednotky. 

Mezi nejvýznamnější položky ostatních správních nákladů patřily v účetním období 

k 31.12.2016 zejména: náklady na obhospodařování, služby depozitáře a audit. 

 

7. VÝVOJ VLASTNÍHO KAPITÁLU 

 

Vývoj vlastního kapitálu za období 1.1.2016 – 31.12.2016 

 

 

[tis. Kč] 

Základ
ní 

kapitál 

Rezer

vní 
fond 

Kapitálo
vý fond 

Oceňo-

vací 
rozdíly 

HV Neroz-

dělený 
zisk 

Neuhr

a-zená 
ztráta 

Vlastní 
kapitál 
celkem 

Zůstatek 

k 1.1.2016 

62 000 60 502 93 167 990 27 309 492 0 

 

318 386 

Zvýšení 0 0 0 14 771 5 751 37 176 0 57 699 

Snížení 0 0  10 738 0 0 0 -10 738 

Zůstatek 

k 31.12.201

6 

62 000 60 502 93 172 023 33 060 37 668 

 

0 365 347 

 

 

8. VZTAHY S PROPOJENÝMI (SPŘÍZNĚNÝMI) OSOBAMI 

Účetní jednotka neposkytla žádné úvěry členům statutárního orgánu ani členům dozorčí rady, 

ani zaměstnancům. Zároveň za osoby nebyly společností vydány žádné záruky. 

 

 Stav k 31.12.2016 Stav k 31.12.2015 

jistiny  úroky za 

rok 2016  

jistiny  úroky za 

rok 2015  

CELKEM 205 951 10 893  225 365 3 448  

M & K DEVELOPMENT 1 41 4 006 627 

LETANEA 0 170 11 500 2 412 

NG Finance investiční fond, a.s. 205 950 10 682 209 859 409 

 

Společnost APOGEO, s.r.o. poskytla služby v rozsahu 4 tis. Kč, stav závazků k 31.12. 2016 činí  0 

tis. Kč. 



Příloha řádné účetní závěrky společnosti První rezidenční investiční fond s prosměnným základním kapitálem, a.s.  Stránka 14 z 14 

k 31.12.2016 

Společnost AVANT investiční společnost, a.s. poskytla služby v rozsahu 720 tis. Kč stav závazků 

k 31.12. 2016 činí 60 tis. Kč. 

Společnost AVANT Consulting, a.s. poskytla služby v rozsahu 205 tis. Kč stav závazků k 31.12. 

2016 činí 0 tis. Kč. 

 

9. UDÁLOSTI PO DATU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY DO DATA JEJÍHO SESTAVENÍ 

Nejsou. 

 

10. OPRAVY CHYB MINULÝCH LET A VLIV TĚCHTO OPRAV NA VLASTNÍ KAPITÁL 

Ve sledovaném období společnost nerealizovala žádné opravy chyb minulých let 

s významným vlivem na vlastní kapitál. 

Ve výkazu zisku a ztráty došlo za období 2015 ke změně vykázání nákladů za audit, 

poradenských služeb a ostatních služeb do ostatních správních nákladů namísto ostatních 

provozních nákladů.  

 

 

Sestaveno 21. dubna 2017 

 

Podpis statutárního zástupce: 

 

 

 

…………………………………….. 

Mgr. Robert Robek 

Zastupující při výkonu funkce 

AVANT investiční společnost, a.s.  
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�estné prohlášení 

�lena správní rady spole�nosti 

První reziden�ní, investi�ní fond s prom�nným základním kapitálem, a.s. („fond“) 

V Praze dne 21. 4. 2017 

Já, níže podepsaný Ing. Karel Týc nar. 26. �íjna 1968, bytem B�ezovská 486, 252 45 Zvole, �estn� prohlašuji, že 

neexistují žádné pracovní nebo jiné smlouvy uzav�ené mezi mnou a fondem nebo jeho dce�inými spole�nostmi. 

�estn� prohlašuji, že jsem za p�edešlých p�t let nebyl odsouzen za podvodný trestný �in, nejsem a nebyl jsem 

v p�edešlých p�ti letech spojen s žádným konkurzním �ízením, správou �i likvidací, s výjimkou spole�nosti Orion 

Acquisition Capital, a.s. I�O: 24286354 (funkce krizového manažera – �lena p�edstavenstva, insolven�ní �ízení 

ukon�eno restrukturalizací, spole�nost následn� vymazána z OR na základ� ukon�ení likvidace).  

�estn� prohlašuji, že v��i mé osob� nebylo v posledních p�ti letech vzneseno ú�ední ve�ejné obvin�ní nebo ud�lena 

sankce ze strany statutárních nebo regulatorních orgán�. 



Informace o spole�nostech, ve kterých byl Ing. Karel Týc �lenem správních, �ídících, dozor�ích orgán� nebo 

jejich spole�níkem kdykoliv v p�edešlých p�ti letech: 

Spole�nost Angažmá Trvání angažmá 

M&K Real  Estate, a.s. 

I�O 03136949 

�len statutárního orgánu / 
p�edstavenstva 

24.6.2014 – aktivní  

NG Holding, a.s. 

I�O 03018776 

�len statutárního orgánu 20.5.2014 – 27.2.2017 

Natland  Group SE 

I�O 02936992 

�len statutárního orgánu 24.4.2014 – 27.2.2017 

První  residen�ní  investi�ní fond s 

prom�nný základním kapitálem, a.s. 

I4O 24130249 

�len dozor�í rady 

�len správní rady 

17.6.2011 – 31.3.2016 

31.3.2016 - aktivní  

PRAGUE  CITY GOLF CLUB z.s. 

I�O: 270 17 966 

�len kontrolního orgánu  29.3.2016 -  aktivní  

Bára help s.r.o. 

I�O: 28491831 

�len statutárního orgánu 26.11.2008 – 29.10.2012 

Express Cash s.r.o.  

I�O: 27660117 

�len statutárního orgánu 16.3.2007 -  12.11.2012 

ORION 001, a.s. 

27960021 

�len statutárního orgánu 

�len p�edstavenstva 

12.2.2013-24.6.2014  

5.4.2016 – aktivní  

MKDB s.r.o. 

I�O:27642330 

�len statutárního orgánu 11.1.2007 – aktivní  

M&K Park s.r.o.  

I�O:27224945 

�len statutárního orgánu 16.3.2005 -   aktivní  

BCMK,  s.r.o. 

I�O: 28491653 

�len statutárního orgánu 26.11.2008 – 27.3.2014 

Orion Acquisition Capital,  a.s. 

v likvidaci  

I�O: 24268354 

�len statutárního orgánu 21.2.2013 – 12.7.2016 

Harfa s.r.o. 

I�O: 25060341 

�len statutárního orgánu 19.12.2007-20.1.2016 

MAIBLE,  s.r.o.  

I�O 27660133 

�len statutárního orgánu/  

jednatel  

22.3.2007 – 21.9.2015 

APMK .s.r.o. 

I�O: 27871711 

�len statutárního orgánu 21.3.2007  - 14.2.2012 

Stalona, a.s. 

I�O: 26929996 

�len statutárního orgánu 21.2.2013 -29.11.2013 

Primed, spol. s.r.o.  

I�O: 48024856 

�len statutárního orgánu 20.3.2014—3.2.2015 

M&K Development , a.s. 

I�O:27079503 

�len statutárního orgánu  1.2.2005 – aktivní 

M&K WEST,  s.r.o.  

I�O:27212971 

�len statutárního orgánu 25.5.2005 – aktivní  

A VEST,  a.s. 

I�O:60196998 

�len statutárního orgánu 21.2.2013 - 30.12.2013 

�

� �



��������	
�������

��������	����	�".���
����
����

#	����	���"�������������������
�"����	
����$���!��"����!��������������%&�
�"'(�

�

�

���������	��
�����
����

�

�

�

����	�����������	��-�*��J���"�)��.���	����7����	����;A=7��������2�	����!�C6C7L9��2����
���;>:�::�#	����>��*���	+�
���( �,#-!�� ��� 	��.!��#-�� ���	/� ���0�1	�� 	���� -!	/� �� �#1�� #��12�	/� ���!� �	�#� �� 3�	���� 	���� -�(�� �0�2!	��!�
��� �*	����!��

4���	+� ���( �,#-!�� ��� -���� ��� �2���, �0(� �+��  ��� 	��� � ����#��	� ��� ���1��	�� �����	�� *!	�� 	�-���� �� 	��� � -����
1��2���, �0(��+�!� ���0(����-�	������	���"�	"#��	���2���	��������1�#�*!� !"1!��0���

4���	+����( �,#-!�����15*!��/�����+�	��� ��1���� ��	�0(��+�!� ���0(�1�	���	��62��	��1�2�-	/���1!	+	��	����#�+ �	��
��	"0���������	������#���	�0(�	������7# ����	�0(���7�	5��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



-��
	�����
���
����
����������!��	$���,.��-�*��J���"�)��.������������	���������"�������"
�
	�����
	*�/���,
�
0�0������
�����!���!".!
���������"���$��������������1�

�
2�
����
��� ��*�3�� �	������*�3��

������<
�� ����*��������
-�51�6A:�:C�9;:�

�����"
�
	���	�".� 6�;:�6:;8M6;�;:�6:;8�

�������������������
����
���������
-�51�6=>�A:�68;�

�����"
�
	���	�".� 69�7�6:;8M66�;:�6:;8�

B<�G���������2�	������������
-�51�686�8C�=88�

#��"��"��"
�
	���	�".� >�;�6:;8�M�"
�
� "�

5+-5��::;�������
-�51�6=A�9:�:6;�

�����"
�
	���	�".� �8�7�6:;8M�"
�
� "�

#	����	���"������������������
�"�
���	
����$���!��"����
!��������������
-�51�68;�C:�68A�

�������	����	�".� C;�C�6:;9�M�"
�
� "�

���?��J�D	
 ���2B�
-�51�:6A�C9�AA6�

�����"
�
	���	�".� 66�;6�6:;>�M�"
�
� "�

�D�)���*���������	�
��
-�51�:C:�;7�;98�

��������� �	���
�
	*� �M�0�"������ 6:�>�6:;8�M�"
�
� "�

�D�F
�"��*�������
-�51�:C:�;7�==9�

�����"
�
	���	�".� 6:�>�6:;8�M�"
�
� "�

�D�G�������������������
�"�������
-�51�:C:�=C�7AA�

�����"
�
	���	�".� 8�9�6:;8�M�"
�
� "�

)�V�I�+����B������������
-�51�:C;�C9�A8A�

�����"
�
	���	�".� 68�9�6:;8�M�"
�
� "�

4B25JB-�����	�
��
-�51�:C6�;;�==;�

��������� �	���
�
	*� �M�0�"������ ;8�;;�6:;9�M�"
�
� "�

���!�������#+5RBI����T��
-�51�:C9�=7�:>A�

�����"
�
	���	�".� 6�;�6:;>�%	���*�����S��������� ��"��
���5+(�

<�����#	������<�������G���������
2�	������������
-�51�:>A�6;�67=�

��������� �	���
�
	*� �S����"��"��
���"�����������

;C�8�6:;=�M�"
�
� "�

��5�2�
��������"	 3���
������� #��"��"��!
��	
����!
����� ;>��9��6:;9�S�"
�
� "�

�


