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257 246 
Příjem z pronájmu 
(v tis. Kč) 

9 083 371 
Investice do nemovitostí 
(v tis. Kč) 

4 866 935 
Vlastní kapitál 
(v tis. Kč) 

88,2 % 
Obsazenost 

 

1 552 518 
Provozní zisk 
(v tis. Kč) 

12 361 
Počet bytů 

80 
Počet 
zaměstnanců 

9 809 195 
Celková aktiva 
(v tis. Kč) 

KLÍČOVÉ HODNOTY 
 

SPOLEČNOST CPI BYTY V ČÍSLECH K 30.6.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CPI BYTY, a.s.  POLOLETNÍ ZPRÁVA 2017 

 2 

OBSAH 
KLÍČOVÉ HODNOTY ..................................................................................................................................................... 1 

OBSAH ........................................................................................................................................................................ 2 

OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU K 30.6.2017 .............................................................................................. 3 

KRÁTCE O SPOLEČNOSTI CPI BYTY, A.S. ...................................................................................................................... 4 

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI CPI BYTY ...................................................................................................... 5 

ZPRÁVA O SPOLEČNOSTI CPI BYTY .............................................................................................................................. 6 

HOSPODÁŘSKÝ VÝVOJ V ČESKÉ REPUBLICE ................................................................................................................. 7 

DOMÁCÍ TRH V ČESKÉ REPUBLICE ............................................................................................................................................. 7 

PORTFOLIO SPOLEČNOSTI CPI BYTY ............................................................................................................................ 8 

ZÁKLADNÍ DATA O BYTOVÉM PORTFOLIU SPOLEČNOSTI CPI BYTY .................................................................................................. 8 
Oblast Česká lípa ......................................................................................................................................................... 9 
Oblast Liberec ............................................................................................................................................................ 10 
Oblast Litvínov ........................................................................................................................................................... 11 
Oblast Janov .............................................................................................................................................................. 12 
Oblast Praha .............................................................................................................................................................. 13 
Oblast Ústí nad Labem............................................................................................................................................... 14 
Oblast Třinec .............................................................................................................................................................. 15 

INVESTICE DO BYTOVÉHO FONDU ........................................................................................................................................... 16 
OBCHOD A MARKETING ....................................................................................................................................................... 17 

OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ ............................................................................................................................................18 

ANALÝZA VÝNOSŮ A ROZVAHY..................................................................................................................................19 

FINANCOVÁNÍ ...........................................................................................................................................................20 

INFORMACE O VLASTNÍM KAPITÁLU .........................................................................................................................23 

AKCIE .............................................................................................................................................................................. 23 
ÚDAJE O ZÁKLADNÍM KAPITÁLU ............................................................................................................................................. 23 

VÝHLED ......................................................................................................................................................................25 

OSTATNÍ ....................................................................................................................................................................26 

ORGÁNY SPOLEČNOSTI CPI BYTY ...............................................................................................................................27 

VALNÁ HROMADA SPOLEČNOSTI CPI BYTY ............................................................................................................................. 27 
DOZORČÍ RADA SPOLEČNOSTI CPI BYTY ................................................................................................................................. 28 
PŘEDSTAVENSTVO SPOLEČNOSTI CPI BYTY ............................................................................................................................. 28 
MANAGEMENT SPOLEČNOSTI CPI BYTY ................................................................................................................................. 30 

VÝBOR PRO AUDIT .....................................................................................................................................................32 

PRINCIPY ODMĚŇOVÁNÍ ČLENŮ DOZORČÍ RADY A PŘEDSTAVENSTVA SPOLEČNOSTI CPI BYTY A MANAGEMENTU SPOLEČNOSTI CPI BYTY... 32 
VNITŘNÍ KONTROLA A ZPRÁVA O RIZICÍCH ................................................................................................................................ 32 

KODEX ŘÍZENÍ A SPRÁVY SPOLEČNOSTI .....................................................................................................................36 

DEFINICE POJMŮ .......................................................................................................................................................37 

FINANČNÍ VÝKAZY .....................................................................................................................................................38 



CPI BYTY, a.s.  POLOLETNÍ ZPRÁVA 2017 

 3 

OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU K 30.6.2017 
 

Čestné prohlášení 

Při vynaložení veškeré přiměřené péče podává pololetní zpráva 2017 podle našeho nejlepšího vědomí věrný 
a poctivý obraz o finanční situaci, podnikatelské činnosti a výsledcích hospodaření společnosti CPI BYTY, a.s. 
za pololetí 2017 a o vyhlídkách budoucího vývoje finanční situace, podnikatelské činnosti a výsledků 
hospodaření společnosti CPI BYTY, a.s. a nebyly v ní zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit 
význam této zprávy. 

 

 

Praha, 2. října 2017 

 

 

 

 

 

Mgr. Kristína Magdolenová    Ing. Zdeněk Havelka 

Předseda představenstva  Člen představenstva 

CPI BYTY, a.s.  CPI BYTY, a.s. 
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KRÁTCE O SPOLEČNOSTI CPI BYTY, A.S. 
Společnost CPI BYTY, a.s. (dále také jen „společnost CPI BYTY“ nebo „Společnost“ nebo „Emitent“) je druhým 
největším poskytovatelem nájemního bydlení v České republice. Bytový fond společnosti CPI BYTY čítá v 
současné době 12 361 bytů na Severní Moravě, v Severních a Středních Čechách včetně Prahy. Nemovitostní 
portfolio doplňují nebytové prostory, které jsou pronajímány za tržní nájemné. Hlavním předmětem 
podnikatelské činnosti společnosti CPI BYTY je pronájem a správa nemovitostí. Zaměstnanci společnosti CPI 
BYTY poskytují nájemcům komplexní služby v oblasti pronájmu a správy nemovitostí. Cílem Společnosti je 
rozvíjet potenciál svého nemovitostního portfolia a navyšovat jeho komerční hodnotu. Spolupráce mezi 
nájemci a podpora vzájemných vztahů jsou klíčovými body prosperujícího podnikání v oblasti nájemního 
bydlení. 

Společnost CPI BYTY je součástí skupiny CPI PROPERTY GROUP. CPI PROPERTY GROUP (dále jen "Skupina") je 
lucemburská société anonyme, která byla založena v roce 2004 jako ORCO Germany S.A. Od svého založení 
působí v Německu, kde se soustředila především na komerční nemovitosti, developerské projekty a správu 
aktiv, a to zejména v Berlíně. Díky své dceřiné společnosti Gewerbesiedlungs-Gesellschaft (GSG), je Skupina 
největším pronajímatelem komerčních nemovitostí v oblasti Berlína. Skupina se zaměřuje na investice do 
nemovitostí, má rozvojový potenciál a nabízí plnou podporu třetím osobám. 

Skupina CPI PROPERTY GROUP vlastní a spravuje přes 1 005 tis. m2 maloobchodních prostor, 1 296 tis. m2 
kancelářských prostor, 34 hotelů s více než 10 000 lůžky a přibližně 179 tis. m2 prostor určených pro lehký 
průmysl a ke skladování. Skupina s více než 12 400 byty druhým největším poskytovatelem nájemního bydlení 
v České republice. 
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ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELE SPOLEČNOSTI CPI BYTY 
 

Vážený akcionáři, 

Vážení obchodní partneři, 

 

společnost CPI BYTY a.s. dlouhodobě prezentuje stabilní, respektive rostoucí obchodní výsledky. Uplynulé 
pololetí tento trend potvrdilo. Trh s bydlením však vykazuje v posledních letech strmý růst a spolu s 
rostoucími cenami bytů a stoupající výší nájmů se v poptávce projevují také vyšší nároky na kvalitu bydlení a 
v obchodní činnosti také nové metody propagace a služeb. CPI BYTY se snaží oba směry aktivně následovat. 

Úspěch se dlouhodobě projevuje ve zvyšování a udržování obsazenosti portfolia, které v uplynulém pololetí 
dosáhlo 88,2 % a projevilo se také na pozitivním obratovém saldu bytů, které činilo 70 jednotek. Na příjmech 
z pronájmu se největší měrou podepsaly právě obsazené byty, které vygenerovaly 240 mil. Kč. Dalších 17 mil. 
Kč tvořil pronájem nebytových prostor a dalších nemovitostí. Dlouhodobě také klesá míra pohledávek z 
obsazených bytů, která z loňských rekordních 1,46 % spadla na 0,80 %. Důvodem je jak přísná politika při 
nově uzavíraných smlouvách, tak před několika lety nastavený proces řízení pohledávek.  

S ohledem na vysokou obsazenost portfolia se obchodní činnost společnosti zaměřuje především na 
dlouhodobě neobsazené byty, jejich kvalitu, dispozice a možnosti nabídky specifickým skupinám. Investice 
do volných bytů tak tvoří stejně důležitou část jako rekonstrukce či renovace celých domů. V uplynulém roce 
se příznivě projevily nákladné a rozsáhlé změny ve vytápění bytů v Ústí nad Labem, Třinci a Děčíně a vyšší 
úspory se očekávají i v nadcházející topné sezóně. Spolu s dalšími aktivitami se tak daří snižovat náklady 
domácností, respektive bránit jejich narůstání, a tím udržet stávající skupinu nájemníků. Podobné investice 
navíc podporují zájem o pronájem bytů společnosti CPI BYTY. 

Situace na rezidenčním trhu je pro další rok a krátkodobý výhled příznivá. Přestože největší nárůst cen 
zaznamenaly developerské projekty a ceny bytů na prodej, nedostatek bytů obecně se projevuje také na výši 
nájemného a poptávce po něm. Nedostatek bydlení evidují pro své zaměstnance také velké firmy a nově 
vznikající provozy, otázkou tak zůstává ochota obyvatel se stěhovat za prací, případně poměr výdělků a 
nákladů na bydlení. CPI BYTY je připravena nabídnout své kapacity tam, kde je to možné, s ohledem na 
požadavky trhu však bude muset svou nabídku přizpůsobit, a to především po technické stránce.  

CPI BYTY a.s. se nyní zaměřuje na svou obchodní politiku a technické možnosti portfolia, které by umožnily 
stávající stav udržet a jeho obchodní potenciál ještě posílit. 

 

Praha, 2. října 2017 

 

 

 

 

David Štýbr 

Generální ředitel 

CPI BYTY, a.s.  
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ZPRÁVA O SPOLEČNOSTI CPI BYTY 
 

Obecné údaje o Společnosti  

Společnost CPI BYTY, a.s. (dále také jen „společnost CPI BYTY“ nebo „Společnost“ nebo „Emitent“), se sídlem 
Praha 1, Vladislavova 1390/17, PSČ 110 00, IČ 262 28 700, LEI 315700BY2OUO2R98B097, vznikla 14. listopadu 
2000 zápisem do obchodního rejstříku a byla založena na dobu neurčitou. Aktivity Společnosti jsou prováděny 
v souladu s českým právním řádem podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. 

 

Předmětem podnikání je dle článku 3 stanov společnosti CPI BYTY platných k 30. červnu 2017: 

• pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor; 

• výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. 

 

Společnost CPI BYTY byla zapsána do obchodního rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7990. 
Dokumenty jsou uloženy ve sbírce listin a ve společnosti CPI BYTY. 

 

Kontaktní údaje: 

CPI BYTY, a.s. 

Vladislavova 1390/17  

110 00 Praha 1  

tel.: +420 281 082 110 

fax: +420 281 082 150  

e-mail: info@cpibyty.cz www.cpibyty.cz 

 

Mateřskou společností CPI BYTY je společnost CPI Residential, a.s., se sídlem Vladislavova 1390/17, Praha 1, 
PSČ 110 00, IČ 053 27 776. 

Konsolidované finanční výkazy a konsolidovaná výroční zpráva v souladu s Mezinárodními standardy účetního 
výkaznictví (IFRS) a s Mezinárodními účetními standardy (IAS), jak byly přijaty Evropskou unií, jsou 
vypracovány společností Czech Property Investments, a.s., se sídlem Vladislavova 1390/17, Praha 1, PSČ 110 
00, IČ 427 16 161. 

Ke 30.6.2017 nebyla učiněna žádná veřejná nabídka na převzetí akcií společnosti CPI BYTY. Společnost CPI 
BYTY neučinila veřejnou nabídku na převzetí akcií jiných společností a její obchodní činnost nebyla přerušena. 
Společnost CPI BYTY nebyla zapojena do právního, administrativního nebo arbitrážního soudního řízení, které 
by mohlo mít významný dopad na její finanční situaci. 

Společnost CPI BYTY nebyla k 30.6.2017 účastníkem žádných smluv, které by vstupovaly v platnost, byly 
změněny nebo ukončeny v událostech týkající se změny vlastnictví Společnosti v souvislosti s nabídkou na 
převzetí Společnosti. Společnost neuzavřela žádné smlouvy se členy představenstva nebo zaměstnanci, na 
základě kterých by byla vázána brát do úvahy ukončení jejich funkce nebo pracovního poměru v souvislosti s 
převzetím Společnosti. 

Společnost CPI BYTY nevytvořila žádný program, na jehož základě by zaměstnanci a členové představenstva 
mohli získat podíl na cenných papírech Společnosti, opce nebo jiná práva k cenným papírům za lepších nežli 
tržních podmínek. 
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HOSPODÁŘSKÝ VÝVOJ V ČESKÉ REPUBLICE 
Následující Makroekonomické údaje a popis byly publikovány Českým statistickým úřadem1 (pokud není 
uvedeno jinak). 

 

Podle zpřesněného odhadu byl hrubý domácí produkt ve 2. čtvrtletí o 2,5 % vyšší než v předchozím čtvrtletí 
a meziročně se zvýšil o 4,7 %. K příznivému vývoji české ekonomiky přispěla jak domácí, tak zahraniční 
poptávka. V mezičtvrtletním srovnání byla tvorba fixního kapitálu o 6,3 % vyšší, v porovnání se stejným 
čtvrtletím předchozího roku vzrostla o 7,7 %. Saldo zahraničního obchodu zboží a služeb v běžných cenách 
dosáhlo ve 2. čtvrtletí 92,9 mld. Kč. Vývoz, který vzrostl reálně meziročně o 7,3 %. Z hlediska cenového vývoje 
ve 2. čtvrtletí dosáhl meziroční deflátor výdajů na konečnou spotřebu domácností 2,4 % a deflátor tvorby 
kapitálu 1,6 %. Celkový deflátor HDP, který činil 1,0 %, byl snižován rychlejším růstem cen dovozu před 
cenami vývozu. 

Ve 2. čtvrtletí 2017 vzrostly spotřebitelské ceny proti 1. čtvrtletí 2017 o 0,2 %. V meziročním srovnání vzrostly 
spotřebitelské ceny ve 2. čtvrtletí 2017 o 2,2 %, což je o 0,2 procentního bodu méně než v 1. čtvrtletí 2017. 
Změny ve vývoji cen ve 2. čtvrtletí 2017 se promítly ve zpomalení meziročního růstu tržních cen na 2,7 % z 3,0 
% v 1. čtvrtletí. Pokles regulovaných cen zpomalil na –0,1 % ve 2. čtvrtletí 2017 z –0,5 % v 1. čtvrtletí. 

Růst české ekonomiky byl i nadále provázen růstem zaměstnanosti. Celková zaměstnanost byla oproti 
předchozímu čtvrtletí o 0,4 % vyšší, meziročně vzrostla o 1,3 %. Vývoj na trhu práce tak i nadále kopíroval 
růst výkonnosti české ekonomiky. Obecná míra nezaměstnanosti u 15–74letých v červnu 2017 činila 2,9 %.  

Domácí trh v české republice2 

Ceny rezidenčních nemovitostí ve druhém čtvrtletí roku 2017 pokračovaly ve svém růstu. Jeho tempo se 
oproti počátku roku dále zrychlilo. Zatímco pozemky rostly nejpomaleji za uplynulé dva roky, byty 
zaznamenaly druhý nejrychlejší nárůst od vzniku HB INDEXu v roce 2010 a rodinné domy rostly nejrychleji od 
začátku roku 2014. Průměrná tržní cena bytů ve druhém čtvrtletí letošního roku vzrostla o 0,32 %, a dosáhla 
hodnoty indexu 120,8. Meziročně si ceny bytů připsaly 1,3 %. Ceny rodinných domů se během druhého 
čtvrtletí zvyšovaly rychleji, a to o 0,21 % na výslednou rekordní hodnotu HB INDEXu 116,2. Meziročně stouply 
o 0,64 %. U pozemků vzrostla cena jen mírně, a to o 0,1 % na výslednou hodnotu HB INDEXu 138,8. Oproti 
druhému čtvrtletí roku 2016 jejich cena vzrostla o 1 %.  

HB Index pravidelně předkládá Hypoteční banka, a.s. a je založen na reálných odhadech tržních cen 
nemovitostí. INDEX HB se počítá pro celou Českou republiku a pro tři typy nemovitostí: bytů, domů a 
pozemků. Pro základní hodnotu 100,0 byly vybrány ceny nemovitostí k 1. lednu 2008. 

  

                                                      
1 https://www.czso.cz 
2 HB INDEX – Hypotečni banka (https://www.hypotecnibanka.cz) 
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PORTFOLIO SPOLEČNOSTI CPI BYTY 
 

Základní data o bytovém portfoliu společnosti CPI BYTY 

 

 

 

 

Tabulka 1: Počet bytů k 30. červnu 2017 

Město Počet bytů Klastr 
Česká Lípa 1 708 Česká Lípa 
Litvínov - Janov 611 Janov 
Jablonec nad Nisou 66 Liberec 
Liberec 51 
Nové Město pod Smrkem 194 
Litvínov 2 082 Litvínov 
Most 72 
Praha 456 Praha 
Třinec 3 955 Třinec 
Český Těšín 368 
Ústí nad Labem 2 473 Ústí nad 

Labem Teplice 22 
Chlumec 32 
Děčín 194 
Slaný 77 
Celkem 12 361  
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Oblast Česká Lípa 

Oblast Česká Lípa zahrnuje téměř 1 700 bytů, které jsou od roku 2011 pronajímány za tržní nájemné. Česká 
Lípa představuje stabilní a vyvážené portfolio s dalším investičním potenciálem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

92,7 % 
Obsazenost 
 

1 708 
Počet bytů 

38 133 tis. Kč 
Příjem z pronájmu 
(v tis. Kč) 

1 339 610 tis. Kč 
Investice do nemovitosti 
(v tis. Kč) 

107 tis. m2 
Pronajímatelná plocha 
(v tis. m2) 

5,7 % 
Hrubá výnosnost 
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94,5 % 
Obsazenost 
 

311 
Počet bytů 

6 521 tis. Kč 
Příjem z pronájmu 
(v tis. Kč) 

194 120 tis. Kč 
Investice do nemovitosti 
(v tis. Kč) 

20 tis. m2 
Pronajímatelná plocha 
(v tis. m2) 

6,7 % 
Hrubá výnosnost 

Oblast Liberec 

Liberecká oblast zahrnuje byty v Liberci, Novém Městě pod Smrkem a Jablonci nad Nisou. Vzhledem k počtu 
bytových jednotek se jedná o minoritní portfolio poskytující stabilní dlouhodobý příjem. 
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86,4 % 
Obsazenost 
 

38 428 tis. Kč 
Příjem z pronájmu 
(v tis. Kč) 

128 tis. m2 
Pronajímatelná plocha 
(v tis. m2) 

2 154 
Počet bytů 

715 620 tis. Kč 
Investice do nemovitosti 
(v tis. Kč) 

10,7 % 
Hrubá výnosnost 

Oblast Litvínov 

Litvínovská oblast zahrnuje nemovitosti v Litvínově (kromě oblasti Litvínov - Janov), které společnost CPI BYTY 
koupila v roce 2010 a v Mostě. Toto residenční portfolio bylo součástí několika investičních programů. 
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68,1 % 
Obsazenost 
 

611 
Počet bytů 

1 691 tis. Kč 
Příjem z pronájmu 
(v tis. Kč) 

13 960 tis. Kč 
Investice do nemovitosti 
(v tis. Kč) 

44 tis. m2 
Pronajímatelná plocha 
(v tis. m2) 

24,2 % 
Hrubá výnosnost 

Oblast Janov 

Tato oblast se skládá z bytů v oblasti Litvínov - Janov, které Společnost koupila společně s byty v Litvínově v 
létě 2010. Společnost CPI BYTY se rozhodla zavést sérii úsporných opatření, které mají vliv nejen na 
hospodárnost, ale také na život nájemců. Snížení počtu místních bytových jednotek odpovídá snížené 
poptávce po bydlení v této oblasti.  
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98,5 % 
Obsazenost 
 

22 722 tis. Kč 
Příjem z pronájmu 
(v tis. Kč) 

28 tis. m2 
Pronajímatelná plocha 
(v tis. m2) 

456 
Počet bytů 

1 497 711 tis. Kč 
Investice do nemovitosti 
(v tis. Kč) 

3,0 % 
Hrubá výnosnost 

Oblast Praha 

Pražská oblast se skládá z bytů v Praze, převážně v Letňanech, které představují nejstarší rezidenční portfolio, 
které Společnost vlastní. 
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86,0 % 
Obsazenost 
 

61 245 tis. Kč 
Příjem z pronájmu 
(v tis. Kč) 

157 tis. m2 
Pronajímatelná plocha 
(v tis. m2) 

2 798 
Počet bytů 

1 912 690 tis. Kč 
Investice do nemovitosti 
(v tis. Kč) 

6,4 % 
Hrubá výnosnost 

Oblast Ústí nad Labem 

Oblast Ústí nad Labem zahrnuje byty v Ústí nad Labem, Teplicích, Chlumci, Děčíně a Slaném. Region Ústí 
představuje opět stabilní portfolio, kde společnost CPI BYTY investuje stovky milionů Kč do obnovy 
residenčního bydlení a rozvoje služeb pro nájemce. 
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87,8 % 
Obsazenost 
 

89 348 tis. Kč 
Příjem z pronájmu 
(v tis. Kč) 

266 tis. m2 
Pronajímatelná plocha 
(v tis. m2) 

3 409 660 tis. Kč 
Investice do nemovitosti 
(v tis. Kč) 

5,2 % 
Hrubá výnosnost 

4 323 
Počet bytů 

Oblast Třinec 

Oblast Třinec se skládá z bytů v Třinci a Českém Těšíně. Počtem bytů v této oblasti se jedná o největší portfolio 
vlastněné společností CPI BYTY. Z tohoto důvodu byly největší investice do obnovy domů a bytů provedeny 
zde, stejně jako masivní podpora služeb zákazníkům. Vzhledem k vysokému počtu bytů ve vlastnictví 
společnosti CPI BYTY v této oblasti Společnost nečelí silné konkurenci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



CPI BYTY, a.s.  POLOLETNÍ ZPRÁVA 2017 

 16 

Investice do bytového fondu 

V roce 2017 je pokračováno v nastavené cestě vedoucí ke zlepšení stavebně-technického stavu bytového 
portfolia Emitenta. Opět, stejně jako v předchozím roce, je realizován ambicózní plán velkých oprav, a to v 
celkové výši téměř 200 mil. Kč. Z této částky bylo k 30.6.2017 proinvestováno 60 mil. Kč s tím, že zbývající 
plánované akce byly v tomto období připraveny a jejich realizace proběhne v 2.polotetí tohoto roku. 
Současně je ale taktéž investováno do celé řady svým rozsahem menších oprav, u nichž se potřeba jejich 
realizace vyskytla až v průběhu roku anebo vyplývala ze zjištění revizních techniků. Tímto způsobem bylo 
dosud investováno dalších celkem 15 mil. Kč a taktéž současně další 2,5 mil. Kč, určených na zajištění 
provádění zákonných revizí, odborných zkoušek či kontrol. Skutečnost, že je Emitentem každoročně výrazně 
investováno do realizace plánů velkých oprav, se projevuje velmi příznivě na snížení počtu nenadálých poruch 
či havarijních situací s tím, že takto ušetřené finanční prostředky jsou investovány spíše do preventivní údržby 
či preventivních oprav. 

Vyjma vlastních technické stránky bytových objektů byla věnována zvýšená pozornost i ostatním, a to 
neméně důležitým aspektům souvisejím s poskytováním služeb kvalitního nájemního bydlení. Především jde 
o problematiku čistoty bytových domů a jejich okolí, kde pokračovalo rozšiřování počtu domů, kde je 
zajištován úklid prostřednictvím externích úklidových firem či prostřednictvím domovníků. Stejně tak péče o 
okolí našich domů, především o stav zeleně a s tím související estetickou stránku bydlení se starají externí 
oborné dodavatelské firmy. Celkem bylo dosud do těchto zmíněných oblastí letos investováno téměř 
7 mil. Kč. Dalších 4 mil. Kč směřovaly do oblasti bezpečnosti, kdy se cestou využití bezpečnostních agentur a 
v řadě případů i cestou využití nejmodernějších kamerových systémů daří eliminovat nežádoucí jevy v 
bytových domech a tím výrazně zatraktivnit nabídku nájemního bydlení Emitenta pro nájemníky preferující 
bezproblémové a klidné bydlení.  

Pokud jde o zacílení finančních prostředků na konkrétní typy oprav lze konstatovat, že dominantními typy 
oprav jsou výměny výtahů, opravy střech, opravy balkónů či lodžií a výměny vnitřních rozvodů vody, 
kanalizace a elektrické energie. Kromě těchto zmíněných typů oprav, kde hlavním motivátorem pro jejich 
provedení je technický stav příslušných konstrukčních prvků, je investováno i do oprav spojených s kvalitativní 
a estetickou stránkou bydlení. Jedná se především o opravy společných prostor, kde dochází k výměně 
vstupních portálů či dveří, zvonkových tabel, opravě omítek a výmalbě chodeb a v neposlední řadě pokládce 
nových podlah. V tomto případě nutno zmínit především Českou Lípu, kde jsou tyto opravy realizovány v 
nejvyšší míře. 

V letošním roce je nadále věnována zvýšená pozornost oblasti úspor energie pokud jde o provoz bytových 
domů. Nejedná se jen o postupnou náhradu energeticky náročných systémů osvětlení společných prostor 
novými úspornými LED systémy, ale především o oblast nákladů spojených s vytápěním. V Třinci letos probíhá 
druhá etapa investiční akce spojené s realizací změny způsobu vytápění u vybraných domů v Třinci, a to ze 
současného vytápění pomocí plynových spotřebičů umístěných v jednotlivých bytech na nový způsob 
vytápění, kdy vytápění a ohřev teplé vody bude zajištěn dodavatelem tepla z nově vybudovaných 
kompaktních předávacích stanic umístěných v bytových domech Emitenta. Celkově jen na tuto jednu akci 
bude v letošním roce vynaložena částka 21 mil. Kč.    

V letošním roce se rovněž navázalo na úspěšnou akci z předchozího roku realizovanou v Ústí nad Labem, kdy 
s cílem snížení nákladů na vytápění došlo k odpojení 32 bytových domů od původního dodavatele tepla a k 
vybudování nových moderních předávacích stanic tepla v bytových domech a to konkrétně tím, že byla 
zahájena rozsáhlá oprava směšovacích stanic u dalších čtyř vybraných bytových domů v Ústí nad Labem.  

Pokud jde o aktivity zaměřené na oblast snižování energetické náročnosti jsou Emitentem uskutečňována i 
další opatření, spočívající především ve zlepšení parametrů tepelné vodivosti konstrukčních prvků. U 
vybraných bytových domů tak Emitent realizuje dodatečné zateplení stropů nejvyšších podlaží, zateplení štítů 
či celých bytových domů. 
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Obchod a marketing 

Důležitou roli v rámci péče o nájemníky hrají jednotlivé pobočky, respektive zaměstnanci regionálních 
klientských center pro nájemníky a obchodních oddělení, zaměřujících se na pronájem bytů a nebytových 
prostor. Každodenní kontakt s nájemníky, ať už osobní nebo prostřednictvím elektronické komunikace či 
webových stránek Společnosti se ukázal jako významný prvek v pocitu jistoty a také konkurenční výhoda 
oproti menším pronajímatelům. Také povědomí a pozitivní vnímání společnosti CPI BYTY v regionech je 
významným faktorem v případě nových pronájmů.  

Všechny uvedené nástroje se v průběhu let analyzují, zdokonalují a proměňuje se poměr investovaných 
prostředků do uvedených zdrojů. Cílem Společnosti do budoucna je rozšířit stávající možnosti kontaktu 
nájemníka či zájemce o bydlení o další kanál, kterým by byla jednotná telefonní linka charakteru call centra. 
Další posílení pozice webových stránek pro zájemce i nájemníky jak po technické stránce, tak pro případ 
nabízených informací a využití jejich obchodního potenciálu. Společnost plánuje investovat do 
samooblsužných platebních terminálů, skrze které bude moci nájemce zaplatit své závazky vyplývající z 
nájemního vztahu prakticky 24 hodin denně. V oblasti akvizic nových nájemníků I posilování Brandu CPI BYTY 
je v běhu projekt digitálního Online marketing v internetovém prostředí i sociálních médiích. 

Péče o nájemníky pokračuje také v oblasti sociální, kde společnost CPI BYTY v minulých letech představila 
velmi úspěšný koncept referentů pomáhajících se získáním příspěvků na bydlení a tuto službu i nadále 
podporuje. Svůj význam má i program pro hendikepované či jinak znevýhodněné občany. 

V případě nájemního bydlení je neodmyslitelná také spolupráce s lokálními autoritami, jako jsou městské 
úřady, policie, správy sociálního zabezpečení apod., s nimiž společnost CPI BYTY úzce koordinuje část svých 
aktivit věnovaných především bezpečnosti v určitých lokalitách, rozvoji portfolia, ale také otázky sociálního 
charakteru. Upozaděna není ani spolupráce s neziskovým sektorem v rámci prostupného bydlení např. v 
Litvínově, nebo podpora vzniku komunitních center, jak tomu bylo v Třinci.  
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OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ 
Finanční výkazy společnosti CPI BYTY k 30. červnu 2017 byly připraveny v souladu s Mezinárodními standardy 
účetního výkaznictví (International Financial Reporting Standards - IFRS) ve znění přijatém EU, které obsahují 
použití fair value metody pro ocenění nemovitostí. Protože investice do nemovitostí vlastněné společností 
CPI BYTY musí být stanoveny ve fair value, je aplikováno pravidelné ocenění nezávislým expertem těchto 
nemovitostí. 

 

Ocenění portfolia nemovitostí k 30. červnu 2017 bylo aktualizováno na základě interního znaleckého 
posudku. 

 

Graf 1: Investice do nemovitostí 2010 – 30.6.2017 (v tis. Kč) 

 

K 30. červnu 2017 dosáhla investiční hodnota majetku výše 9 083 371 tis. Kč (2016: 7 644 360 tis. Kč). 

 

Graf 2: Podíl na hodnotě investic do nemovitostí k 30.6.2017 
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ANALÝZA VÝNOSŮ A ROZVAHY 
V pololetí 2017 Společnost dosáhla účetního zisku ve výši 1 197 461 tis. Kč (30.6.2016: účetní zisk 33 304 tis. 
Kč). 

 

Graf 3: Čistý zisk/ztráta v pololetí 2016 a pololetí 2017 (v tis. Kč) 

 

  

Zisk v pololetí 2017 byl kladně ovlivněn ziskem z přecenění z investic do nemovitostí v celkové výši 1 438 854 
tis. Kč. Zisk z přecenění byl především ovlivněn setrvalým růstem cen všech typů residenčních nemovitostí na 
českém trhu. V důsledku tohoto trendu došlo ke zvýšení reálné hodnoty bytů téměř ve všech oblastech 
společnosti CPI BYTY. Ke zvýšení reálné hodnoty bytů došlo nejvíce v Třinci, Praze, Ústí nad Labem a v České 
Lípě a naopak ke snížení došlo v Litvínově a Janově. 

Čistý příjem z nájmu pro pololetí 2017 dosáhl výše 117 039 tis. Kč (H1 2016: 137 227 tis. Kč) a v porovnání 
s minulým rokem tento příjem klesl o 20 188 tis. Kč (o 15 %). 

 

Graf 4: Příjem z nájmu K 30.6.2017 (v tis. Kč) 
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FINANCOVÁNÍ 
 

Graf 5: Úročené závazky k 30. červnu 2017 (v tis. Kč) 

 

*Vydané dluhopisy = nominální hodnota + naběhlý úrok – transakční náklady (jak je uvedeno ve výkazu o finanční pozici) 

 

Dne 7. května 2013 dluhopisy společnosti CPI BYTY byly vydány v rámci dluhopisového programu s celkovým 
objemem 3 800 mil. Kč. Dne 31. března 2016 došlo k úpravě emisních podmínek, ve kterých se uvádí, že 
celková jmenovitá hodnota všech vydaných dluhopisů v dluhopisovém programu nesmí překročit částku 17 
000 mil. Kč a současně celková jmenovitá hodnota všech vydaných a nesplacených dluhopisů nesmí k 
žádnému okamžiku překročit 3 000 mil. Kč. Dluhopisy společnosti CPI BYTY byly přijaty k obchodování na 
Burze cenných papírů Praha. 

V průběhu prvního pololetí 2017 došlo ke splacení dvou emisí dluhopisů (CPI BYTY 2,50/17 – ISIN: 
CZ0003512485; CPI BYTY 3,50/17 – ISIN: CZ0003510687). Obě emise byly splatné 7. května 2017 a byly i v 
tento den splaceny v celkové jmenovité hodnotě 800 mil. Kč. Dne 10. května 2017 byly vydány nové emise 
dluhopisů (ISIN: CZ0003516551 - CPI BYTY 1,85/19 a ISIN: CZ0003516569 - CPI BYTY 2,25/19) v celkové 
jmenovité hodnotě 800 mil.Kč.  

Dluhopisy jsou členěny na čtyři různé doby splatnosti, které umožňují investorům zvolit optimální dobu trvání 
jejich investic od 2 do maximálně 8 let s pevnými kupony od 1.85% do 5.8%. 
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Podrobný rozpis jednotlivých emisí je následující: 

ISIN CZ0003516551 CZ0003516569 
Datum vydání 10. května 2017 10. května 2017 
Datum splatnosti 7. května 2019 7. května 2019 
Nominální hodnota 1 
dluhopisu 

Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 

Počet vydaných dluhopisů 530 000 270 000 
Celková nomínální hodnota Kč 530 000 000,00 Kč 270 000 000,00 
Úroková sazba 1,85% p.a. 2,25% p.a. 
Forma dluhopisů na doručitele na doručitele 
Podoba dluhopisů zaknihované zaknihované 
Splácení ročně ročně 
Prospekt dluhopisového 
programu 

Rozhodnutí České národní banky 
ref. číslo 2017/063665/CNB/570 
z 3. května 2017 vstoupilo v 
platnost 4. května 2017 

Rozhodnutí České národní banky ref. 
číslo 2017/063665/CNB/570 z 3. 
května 2017 vstoupilo v platnost 4. 
května 2017 

Trh Burza cenných papírů Praha, 
podnikový sektor 

Burza cenných papírů Praha, 
podnikový sektor 

   
   
ISIN CZ0003510695 CZ0003510703  
Datum vydání 7. května 2013 7. května 2013 
Datum splatnosti 7. května 2019 7. května 2021 
Nominální hodnota 1 
dluhopisu 

Kč 1 000,00 Kč 1 000,00 

Počet vydaných dluhopisů 900 000 800 000 
Celková nomínální hodnota Kč 900 000 000,00 Kč 800 000 000,00 
Úroková sazba 4,80% p.a. 5,80% p.a. 
Forma dluhopisů na doručitele na doručitele 
Podoba dluhopisů zaknihované zaknihované 
Splácení ročně ročně 
Prospekt dluhopisového 
programu 

Rozhodnutí České národní banky 
ref. číslo 2013/5158/570 z 30. 
dubna 2013 vstoupilo v platnost 
30. dubna 2013 

Rozhodnutí České národní banky ref. 
číslo 2013/5158/570 z 30. dubna 2013 
vstoupilo v platnost 30. dubna 2013 

Trh Burza cenných papírů Praha, 
podnikový sektor 

Burza cenných papírů Praha, 
podnikový sektor 

   
   
ISIN CZ0003511412  
Datum vydání 30. dubna 2014  
Datum splatnosti 7. května 2019  
Nominální hodnota 1 
dluhopisu 

Kč 1 000,00  

Počet vydaných dluhopisů 500 000  
Celková nomínální hodnota Kč 500 000 000,00  
Úroková sazba 4,80% p.a.  
Forma dluhopisů na doručitele  
Podoba dluhopisů zaknihované  
Splácení ročně  
Prospekt dluhopisového 
programu 

Rozhodnutí České národní banky 
ref. číslo 2013/5158/570 z 30. 
dubna 2013 vstoupilo v platnost 
30. dubna 2013 

 

Trh Burza cenných papírů Praha, 
podnikový sektor 
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Graf 6: Podíl jednotlivých emisích na celkovou nominální hodnotu dluhopisů k 30.6.2017 
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INFORMACE O VLASTNÍM KAPITÁLU 

Akcie 

20 kusů kmenových akcií na jméno jsou vydané v listinné podobě o nominální hodnotě 100 tis. Kč za akcii a 
nejsou kótovanými cennými papíry. Celková jmenovitá hodnota emise tak činí 2 000 tis. Kč. Výnos z akcie je 
zdaňován podle Zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu, ve znění pozdějších předpisů. Daň se vybírá srážkou 
při výplatě dividend.  

Akcie společnosti CPI BYTY jsou zastaveny ve prospěch držitelů dluhopisů prostřednictvím agenta 
Raiffeisenbank, a.s. pro zajištění. Změny osoby majitele listinných akcií se provádějí jejich předáním a 
rubopisem v souladu se zákonem o cenných papírech. Majitel akcie nemá žádné výměnné či předkupní právo. 
Když akcionář volí na valné hromadě, jedna akcie představuje jeden hlas. Výplatu dividend zabezpečuje 
představenstvo společnosti CPI BYTY v souladu s rozhodnutím valné hromady, která určuje místo výplaty a 
den výplaty dividend. Nejpozdějším dnem výplaty dividend je den, který je určen jako rozhodný pro výplatu 
dividend. Neurčí-li rozhodnutí valné hromady jinak, je dividenda splatná do jednoho roku ode dne, kdy bylo 
přijato usnesení valné hromady o rozdělení zisku. Po zrušení společnosti CPI BYTY s likvidací má akcionář 
právo na podíl na likvidačním zůstatku. Akcie Společnosti nejsou obchodovány na žádném veřejném ani 
regulovaném tuzemském ani zahraničním trhu. 

Údaje o základním kapitálu 

Základní kapitál Společnosti je splacen v plné výši a nepodléhá žádným opčním ani výměnným právům. 
Společnost CPI BYTY není přímým ani nepřímým držitelem vlastních akcií. Podmínky pro změny výše 
základního kapitálu a práv vyplývajících z akcií uvedených ve stanovách Společnosti jsou v souladu se 
zákonem. 

 

 Akcionářská struktura Společnosti k 30. červnu 2017 byla následující: 

Akcionář Podíl na základním kapitálu 

CPI Residential, a.s. 100,00% 

Celkem 100,00% 

 

Společnosti CPI BYTY nejsou známy informace o smlouvách mezi akcionáři, které mohou mít za následek 
ztížení převoditelnosti akcií nebo hlasovacích práv. 
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Údaje o vlastním kapitálu 

Hodnota vlastního kapitálu k 30. červnu 2017 činí 4 866 935 tis. Kč a tvoří jej: základní kapitál (2 000 tis. Kč), 
kapitálové fondy (2 119 182 tis. Kč), rezervní fondy (400 tis. Kč), nerozdělené zisky/neuhrazené ztráty (2 745 
353 tis. Kč). Ve srovnání s koncem roku 2016 došlo k nárustu hodnoty vlastního kapitálu o 1 197 461 tis. Kč. 

 

Graf 7: Struktura vlastního kapitálu v letech 2015 – 30.6.2017 (v tis. Kč) 

 

 

 

Graf 8: Struktura celkových aktiv v letech 2015 – 30.6.2017 (v tis. Kč) 

 

 

Celkový objem aktiv vzrostl oproti roku 2016 o 1 532 842 tis. Kč, příčinou tohoto růstu byl nárůst investic do 
nemovitostí v hodnotě 1 439 011 tis. Kč. Tento růst byl současně podpořen navýšením objemu pohledávek 
z obchodních vztahů. Největší podíl na celkových aktivech mají investice do nemovitostí v celkové hodnotě 
9 083 371 tis. Kč (2016: 7 644 360 tis. Kč). 



CPI BYTY, a.s.  POLOLETNÍ ZPRÁVA 2017 

 25 

VÝHLED  
Společnost v roce 2017 bude pokračovat ve svém strategickém zaměření na kvalitativní stránku svého 
portfolia z pohledu cílové klientely.  Lokalita, velikost bytů, jejich standard i občanská vybavenost v okolí hrají 
jinou roli u seniorů, u středně příjmových lidí a jinou u rodin s dětmi. Kategorizace jednotlivých objektů a 
čtvrtí a přizpůsobení jejich stavu poptávce a cílové skupině umožní efektivněji investovat do rekonstrukcí a 
oprav a lépe zacílit obchodní potenciál každého objektu. Proběhlá analýza portfolia nám ukázala příležitosti 
k realizaci různých dílčích strategií portfolia, od sociálního bydlení ve spolupráci s městy po kvalitní byty pro 
movitější klientelu. S ohledem na stanovené cíle lze předpokládat konstantní výši investic do portfolia i 
komunikace společnosti a péče o nájemníky. V druhé polovině roku 2017 společnost nepředpokládá stejně 
vysoké tempo nárůstu tržeb, jako v roce 2016, tedy na hranici 3%. 
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OSTATNÍ 
Společenská odpovědnost 

Společnost CPI BYTY je přesvědčena, že její činnost přinese úspěch a prosperitu prostředí, v němž působí. 
Podporuje rozvoj měst a obcí, a to nejen prostřednictvím revitalizace portfolia bydlení, zlepšení služeb nebo 
prostřednictvím zvýšení počtu pracovních míst vytvořených významnými rekonstrukcemi nemovitostí. Spolu 
se zástupci měst a městských částí pracuje Skupina na zlepšení bezpečnosti a prevence kriminality ve 
vybraných oblastech. 

Díky různorodosti svých činností splňuje Společnost potřeby mnoha sociálně slabých. Společnost dlouhodobě 
poskytuje finanční i nefinanční pomoc několika neziskovým subjektům v celé České republice a svou podporu 
směřuje především do sociální oblasti. Společnost zahájila spolupráci s vládní agenturou pro sociální integraci 
a s neziskovou organizací pro prostupné bydlení v Litvínově. Dále byla poskytnuta podpora pro zřízení a 
provoz komunitního centra v Třinci. Toto centrum se zaměřuje na podporu aktivit dětí, které pocházejí ze 
sociálně slabých rodin. 

Program péče byl vyvinut pro nájemce z nízkopříjmových skupin, které jsou převážně složené ze seniorů, 
svobodných matek a osob se zdravotním postižením. 

Poradenství a pomoc činnosti dceřiné společnosti CPI BYTY, a.s. se ukázaly jako velmi důležité, protože se 
zaměřily v rámci dopadu deregulace nájemného a hospodářské recese především na seniory a zdravotně 
postižené občany, kteří žijí v nájemních bytech. Prostřednictvím specializovaných zaměstnanců poskytuje 
informace, rady a v případě potřeby i fyzickou pomoc nájemníkům při jednání s úřady ve věcech státní sociální 
podpory. V případě finančních potíží nájemníků se pokouší poradit se správným nastavením výdajů 
domácností. 

Výzkum a vývoj 

Vzhledem k předmětu podnikání nevyvíjí společnost CPI BYTY činnost výzkumu a vývoje nových výrobků nebo 
postupů. 

Životní prostředí a lidské zdroje 

Aktivity společnosti CPI BYTY neohrožují životní prostředí. V rámci řízení lidských zdrojů Společnost usiluje o 
zlepšení organizace práce a zvýšení kvalifikace svých zaměstnanců prostřednictvím různých vzdělávacích 
programů (např. intenzivní jazykové školení a kurzy). 

K 30. červnu 2017 měla Společnost 80 zaměstnanců. Pokud jde o pracovní vztahy, Společnost dodržuje 
platnou legislativu. 

Organizační složky v zahraniční 

Společnost CPI BYTY nemá žádnou organizační složku v zahraničí. 
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ORGÁNY SPOLEČNOSTI CPI BYTY 
V lednu 2014 se valná hromada společnosti CPI BYTY rozhodla plně podřídit novému zákonu o obchodních 
společnostech a družstev č. 90/2012 Sb. (dále též jen “zákon o Obchodních korporacích”) a schválila nové 
stanovy.  

V souladu se stanovami jsou orgány Společnosti valná hromada, představenstvo a dozorčí rada, přičemž valná 
hromada jako nejvyšší orgán volí a odvolává členy představenstva a členy dozorčí rady. Výkonným orgánem 
je management Společnosti. V roce 2016 společnost CPI BYTY, a.s. zřídila výbor pro audit. 

Valná hromada společnosti CPI BYTY 

Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti CPI BYTY. Do výlučné působnosti valné hromady náleží 
zejména: 

 

• rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu 
představenstvem nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, 

• rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu nebo o pověření představenstva, 

• rozhodnutí o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení 
emisního kurzu, 

• rozhodnutí o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, 

• volba a odvolání členů představenstva, 

• volba a odvolání náhradníků členů představenstva, s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí 
valná hromada určit pořadí, v jakém budou nastupovat na uvolněné místo člena představenstva, 

• volba a odvolání členů dozorčí rady, 

• volba a odvolání náhradníků členů dozorčí rady, s tím, že pokud je voleno více náhradníků, musí valná 
hromada určit pořadí, v jakém budou nastupovat na uvolněné místo člena dozorčí rady, 

• schválení řádné nebo mimořádné účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky a v zákonem 
stanovených případech i mezitímní účetní závěrky,  

• rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty, 

• rozhodnutí o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů Společnosti k obchodování na 
evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském 
regulovaném trhu, 

• rozhodnutí o zrušení Společnosti s likvidací, 

• jmenování a odvolání likvidátora, 

• schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku, 

• schválení převodu, pachtu nebo zastavení podniku nebo takové jeho části, která by znamenala 
zásadní změnu ve stávající struktuře podniku nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo 
činnosti společnosti CPI BYTY, 

• rozhodnutí o převzetí účinků jednání učiněných za společnost před jejím vznikem,  

• schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jeho změny a zrušení, 

• další rozhodnutí, které zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstev (dále jen zákon 
„o obchodních korporacích“) nebo stanovy svěřují do rukou valné hromady. 
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Valná hromada je schopna se usnášet, pokud přítomní akcionáři mají akcie, jejichž jmenovitá hodnota činí 
alespoň 30 % základního kapitálu Společnosti. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných 
akcionářů, pokud zákon o obchodních korporacích, jiné zákonné předpisy nebo stanovy společnosti CPI BYTY 
nevyžadují většinu jinou. 

Další úpravu jednání a způsobu rozhodování valné hromady, stejně jako účast na valné hromadě a práva 
akcionářů na valné hromadě, způsob svolání valné hromady a náhradní valnou hromadu upravují stanovy 
společnosti CPI BYTY. 

Dozorčí rada společnosti CPI BYTY 

Dozorčí rada je kontrolním orgánem Společnosti a řídí se zásadami schválenými valnou hromadou za 
podmínky, že tyto zásady nejsou v rozporu se zákonem o obchodních korporacích nebo stanovami. Dozorčí 
rada dohlíží na výkon působnosti představenstva a uskutečňování podnikatelské činnosti Společnosti. 

Dozorčí radě přísluší zejména: 

• přezkoumávat řádné, mimořádné, konsolidované i mezitímní účetní závěrky a návrh na rozdělení 
zisku nebo úhrady ztráty a předkládat své vyjádření valné hromadě, 

• kontrolovat a nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti CPI BYTY, zda 
účetní zápisy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda podnikatelská činnost Společnosti se 
uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady. 

Dozorčí rada se skládá z jednoho člena. 

Složení, ustavení a funkční období dozorčí rady, svolávání zasedání dozorčí rady, zasedání dozorčí rady, 
povinnosti členů dozorčí rady upravují stanovy společnosti CPI BYTY. 

Člen dozorčí rady CPI BYTY, a.s. k 30. červnu 2017: 

JUDr. Radovan Vítek, člen dozorčí rady od 8. června 2011. 

 

Pan JUDr. Radovan Vítek má majetkovou účast, nebo působí jako člen dozorčí rady, představenstva nebo 
správní rady těchto subjektů, které jsou významné z hlediska Společnosti k 30. červnu 2017: 

Majetková účast: 

Cerrini, s.r.o., Pietroni, s.r.o., Rivaroli, a.s., Vila Šárka, a.s., CPI Property Group S.A. 

Statutární ředitel: 

Vila Šárka, a.s. 

Člen dozorčí rady: 

U svatého Michala, a.s., CPI BYTY, a.s., MUXUM, a.s, 

Správní rada: 

Vila Šárka, a.s. (předseda) 

Představenstvo společnosti CPI BYTY 

Představenstvo je statutárním orgánem, který řídí činnosti společnosti CPI BYTY. Představenstvo se řídí 
zásadami schválenými valnou hromadou za podmínky, že tyto zásady nejsou v rozporu se zákonem o 
obchodních korporacích. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech společnosti CPI BYTY, které nejsou 
závaznými právními předpisy či stanovami společnosti CPI BYTY vyhrazeny do působnosti valné hromady 
nebo dozorčí rady.  
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Představenstvu přísluší zejména: 

• zajišťování řádného účetnictví, 

• předkládání valné hromadě řádné, mimořádné, konsolidované a mezitímní účetní závěrky a návrh na 
rozdělení zisku nebo úhradu ztráty. 

Představenstvo se skládá ze dvou členů. 

Představenstvo je způsobilé se usnášet, jsou-li na jeho zasedání přítomni všichni členové představenstva. K 
přijetí rozhodnutí ve všech záležitostech projednávaných na zasedání představenstva je zapotřebí, aby pro 
ně hlasovali všichni členové představenstva. Složení, ustanovení a funkční období představenstva, svolání 
zasedání představenstva, zasedání představenstva, povinnosti členů představenstva upravují stanovy 
společnosti CPI BYTY. 

Členové představenstva CPI BYTY, a.s. k 30. červnu 2017: 

Mgr. Kristína Magdolenová, předseda představenstva od 15. února 2014 

Ing. Zdeněk Havelka, člen představenstva od 15. března 2010 

 

K 30. červnu 2017 paní Mgr. Kristína Magdolenová má majetkové účasti nebo působí jako člen 
představenstva v následujících subjektech, které jsou významné z hlediska Společnosti: 

 

Člen představenstva: 

CPI BYTY, a.s. (předseda), CPI Heli, s.r.o., Rivaroli, a.s., Mondello, a.s., CPI Flats, a.s., BPT Development, a.s., 
CPI Residential, a.s. (předseda), Rezidence Jančova, s.r.o., Rezidence Malkovského, s.r.o. 

 

Majetková účast: 

ECOFARMA Zdiby s.r.o. a Zatepleni.cz s.r.o. 

 

K 30. červnu 2017 pan Ing. Zdeněk Havelka působí jako člen představenstva nebo správní rady v následujících 
subjektech, které jsou významné z hlediska Společnosti: 

Člen představenstva: 

Rolnická Skalná s.r.o., Czech Property Investments, a.s., SPO-ZEM Nový Kostel s.r.o., Příbor Property 
Development, s. r.o., Na Poříčí, a.s., Lucemburská 46, a.s., Biohovězí s.r.o., CPI BYTY, a.s., Bubenská 1, a.s., 
Carpenter Invest, a.s., CPI Meteor Centre, s.r.o., CPI Národní, s.r.o., CPI Heli, s.r.o., Arkáda Prostějov, s.r.o., 
CPI Property, s.r.o., BAYTON Gama, a.s., (chairman), Třinec Investments, s.r.o., CPI Management, s.r.o., CD 
Property s.r.o., Svitavy Property Development, a.s., Telč Property Development, a.s., Duggetti, a.s., Wanchai, 
a.s., Garribba, a.s., CPI - Orlová, a.s., Balvinder, a.s., CPI Retail MB s.r.o., CPI Retail Portfolio VI, s.r.o., U 
svatého Michala, a.s., LD Praha, a.s., Brinkley, a.s., CPI - Real Estate, a.s., Romney, a.s., Rampino, a.s., Felisa, 
a.s., Sistina, a.s., Žďár Property Development, a.s., Čáslav Investments, a.s., Trutnov Property Development, 
a.s., Salaman, a.s., Garreta, a.s., Wang, a.s., Conradian, a.s., Komeya, a.s., Idrama, a.s., Rosenfeld, a.s., 
Lockhart, a.s., Huryana,a.s., Husson, a.s., Ogwell, a.s., Margulius, a.s., CPI Retails TWO, a.s., Darvall, a.s., 
Appiana, a.s., Ždírec Property Development, a.s., Konkola, a.s., Mercuda, a.s., CPI Reality, a.s., FL Property 
Development, a.s., Wingera, a.s., Vedant, a.s., Muleti, a.s., Jeseník Property Development, a.s., CPI - 
Horoměřice, a.s., Jetřichovice Property, a.s., Yosana, a.s., Tantala, a.s., Bandýs Logistic, a.s., (chairman), 
Soprem, a.s., Mendesa, a.s., Vorga, a.s., Zordiac, a.s., Tabcorp, a.s., Barkana, a.s., CPI Group, a.s., Farhan, a.s., 
CPI - Krásné Březno, a.s., Olomouc Office, a.s., CPI Retail Portfolio II, a.s., (chairman), IGY2 CB, a.s., Vigano, 
a.s., Rezidence Pragovka, s.r.o., Nupaky a.s., Pelhřimov Property Development, a.s., Tandis, a.s., Benjina, a.s., 
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Bandar, a.s., Baudry, a.s., Leterme, a.s, Tolimir, a.s., CPI - Štupartská, a.s., Beroun Property Development, a.s., 
Strakonice Property Development, a.s., Best Properties South, a.s., Darilia, a.s., Třinec Property Development, 
a.s., Kerina, a.s., CPI Retails Brandýs, s.r.o., CPI - Zbraslav, a.s., Jeseník Investments, a.s., CPI Park Žďárek, a.s., 
Camuzzi, a.s., Malerba, a.s., CPI - Land Development, a.s., CPI Park Mlýnec, a.s., CPI City Center ÚL, a.s., 
Residence Belgická, s.r.o., Hraničář, a.s., OC Nová Zdaboř a.s., CPI Delta, a.s., CPI Services, a.s., CPI Alfa, a.s., 
CPI Beta, a.s., Development Doupovská, s.r.o., CPI Retail Portfolio IV, s.r.o., Statenice Property Development, 
a.s., CPI Retail Portfolio VII, s.r.o., CPI Retail Portfolio V, s.r.o., Vyškov Property Development, a.s., Farma 
Valteřice, a.s., Marissa West, a.s., Marissa Tau, a.s., RL - Manegement s.r.o., CPI - Facility, a.s., Biochov s.r.o., 
Marissa Yellow, a.s., Farma Javorská, a.s., Valdovská zemědělská, a.s., Farma Krásný Les, a.s., Marissa 
Omikrón, a.s., STRM Gama, a.s., STRM Alfa, a.s., STRM Property, a.s., Janovická farma, a.s., Valkeřická 
ekologická, a.s., Olomouc City Center, a.s., CB Property Development, a.s., STRM Beta, a.s., STRM Delta, a.s., 
MB Property Development, a.s., Farma Radeč, a.s., Marissa Ypsilon, a.s., Marissa Kappa, a.s., Mařenická 
farma, a.s., Marissa Gama, a.s., CPI Jihlava Shopping, a.s., Marissa Théta, a.s., Baudry Beta, a.s., Svitavy 
Property Alfa, a.s., Guerrera, a.s., Dienzenhoferovy sady 5, s.r.o., Modřanská Property, a.s., Austenit, a.s., 
Rivaroli, a.s., Mondello, a.s., Cerrini, s.r.o., Robberg, a.s., CPI Retail Portfolio III, s.r.o., Zelená louka s.r.o., 
HAINES s.r.o., CPI East,s.r.o., CPI Shopping Teplice, a.s., CPI Shopping MB, a.s., CPI West, s.r.o., Limagro s.r.o., 
Kroměříž Property Development, a.s., Karviná Property Development, a.s., Janáčkovo nábřeží 15, s.r.o., 
JIHOVÝCHODNÍ MĚSTO, a.s., PG-Hazlov a.s., Českolipská zemědělská a.s., Děčínská zemědělská a.s., Bubny 
development, s.r.o., CPI Hotels Properties, a.s., Industrial Park Stříbro, s.r.o., Development Pražská, s.r.o., CPI 
HOLDING, SE, CPI Flats, a.s., (chairman), BAYTON Delta, a.s., BAYTON Alfa, a.s., Centrum Olympia Plzeň s.r.o., 
Estate Grand, s.r.o., CPI South, s.r.o., CPI Lambda, a.s., CPI Epsilon, a.s., Farma Ploučnice a.s., Czech Property 
Development, a.s., CPI North, s.r.o., OC Spektrum, s.r.o., CPI Retail Portfolio I, a.s., Naturland s.r.o., NOVÁ 
ZBROJOVKA, s.r.o., BYTY PODKOVA, a.s., CPI Retail Portfolio VIII s.r.o., ZEMSPOL s.r.o., JAGRA spol. s r.o., 
Český Těšín Property Development, a.s., PV - Cvikov s.r.o., HD Investment s.r.o., Verneřický Angus a.s., CPI 
Palmovka Office, s.r.o., Agrome s.r.o., BPT Development, a.s., Nymburk Property Development, a.s., CPI 
Retails Třinec, a.s., Grunt HZ s.r.o., Tyršova 6, a.s., MUXUM, a.s., VM Property Development, a.s., 
MULTICREDIT GROUP a.s., "v likvidaci", Vinice Property Development a.s., EMH North, s.r.o., CPI - Bor, a.s., 
Angusland s.r.o., Zelená farma s.r.o., OFFICE CENTER HRADČANSKÁ, a.s., Biopotraviny s.r.o., Spojené farmy 
a.s., Platnéřská 10 s.r.o., Farma Svitavka s.r.o., Zelená pastva s.r.o., Českolipská farma s.r.o., EMH South, s.r.o., 
EMH West, s.r.o., Marissa, a.s., Farmy Frýdlant a.s., Pastviny a.s., Biopark s.r.o., CPI Retails ONE, a.s., Agro 
2014 s.r.o., Společenství vlastníků pro dům U Stadionu 21 (statutory representative of owners), Šenovská 
zemědělská, s.r.o., Statek Mikulášovice, s.r.o., Farma Poustevna, s.r.o., CPI Residential, a.s., Brno Property 
Development, a.s., Projekt Nisa, s.r.o., Projekt Zlatý Anděl, s.r.o., Společenství vlastníků Purkyňova 2120/5, 
Praha 1, ITL Alfa, s.r.o., CPI Blue, s.r.o., Farma Třebeň, s.r.o., Ekofarma Lipná, s.r.o., Tepelná Litvínov, s.r.o., 
Rezidence Jančova, s.r.o., Rezidence Malkovského, s.r.o.,  

Jednatel: 

REZIDENCE MASARYKOVA 36, s.r.o., Centrum Olympia Plzeň, s.r.o., PFCE Prague investments, s.r.o., Nisa OC, 
s.r.o., CPI Kappa, s.r.o., Nový Projekt CPI, s.r.o., CPI Blatiny, s.r.o. 

Člen dozorčí rady: 

Vila Anička, a.s., Saleya, a.s., Sidoti, a.s., Scampia, a.s. 

 

K 30. červnu 2017 Ing. Zdeněk Havelka nemá žádnou majetkovou spoluúčast v jiné společnosti. 

Management Společnosti CPI BYTY 

Vrcholovým vedením je Management společnosti CPI BYTY, který je odpovědný za řízení jednotlivých 
organizačních jednotek Společnosti. Jeho organizační struktura je založena na specializaci podle podnikových 
funkcí. 

 



CPI BYTY, a.s.  POLOLETNÍ ZPRÁVA 2017 

 31 

 

 

 

 

Ředitelem společnosti CPI BYTY je David Štýbr. Mezi jeho hlavní agendy patří celkové směřování společnosti, 
cílený dohled nad významnými IT projekty a posílení obchodních aktivit společnosti pod vedením Obchodního 
ředitele Daniela Bacíka, jehož cílem je pokračovat v obchodním růstu společnosti a stabilizovat oblast 
pohledávek.  

Za kompletní účetní a finanční procesy ve společnosti zodpovídá Vedoucí financí Jana Pourová, která má 
mnohaleté zkušenosti a znalosti o Společnosti.  

Technickou stránku nemovitostí a celkový stav portfolia má i nadále na starosti Technický ředitel společnosti 
Luděk Zelinka.  

Pracoviště managementu Společnosti se nachází na adrese Špitálské náměstí 3517-A617/1, 400 01 Ústí nad 
Labem. 

David Štýbr
Generální ředitel

Daniel Bacík
Obchodní ředitel

Jana Pourová
Vedoucí financí

Luděk Zelinka
Technický ředitel

Luboš Fendrych
Korporátní právník
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VÝBOR PRO AUDIT 
Výbor pro audit je kontrolním orgánem, který zejména sleduje účinnost vnitřní kontroly, systému řízení rizik, 
sleduje postup sestavování účetní závěrky. Dále posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské 
společnosti a poskytování neauditních služeb Společnosti. 

 

Členové výboru pro audit CPI BYTY, a.s. k 30. červnu 2017: 

Jiří Medřický - předseda výboru pro audit, nezávislý 

Iveta Krašovicová - členka výboru pro audit, nezávislá 

Zdeněk Havelka - člen výboru pro audit 

Principy odměňování členů dozorčí rady a představenstva společnosti CPI BYTY a 
managementu společnosti CPI BYTY 

Společnost CPI BYTY nemá stanoveny žádné principy odměňování členů dozorčí rady, představenstva a 
managementu. O odměnách členům dozorčí rady a představenstva je rozhodováno na valné hromadě 
Společnosti. O výši mzdy členů managementu rozhoduje představenstvo společnosti CPI BYTY. 

 

Orgán Mzdové náklady za pololetí 2017 (v tis. 
Kč) 

Představenstvo --  

Dozorčí rada 12  

Management 1 506 

Členové managementu Společnosti neměli za 30.6.2017 a 2016 žádné peněžní ani nepeněžní příjmy kromě 
mzdy, kterou pobírali jako zaměstnanci Společnosti. Mzdy nemají variabilní složku. 

Členům managementu jako zaměstnancům společnosti CPI BYTY neplynuly za 30.6. 2017 a 2016 v porovnání 
s ostatními zaměstnanci Společnosti žádné výhody. 

Ve vlastnictví členů dozorčí rady, členů představenstva, ostatních osob s řídící pravomocí a osob jím blízkých 
nejsou žádné akcie vydané společností CPI BYTY a nejsou smluvními stranami opčních a obdobných smluv, 
jejichž podkladovým aktivem jsou účastnické cenné papíry vydané společností CPI BYTY, a ani neexistují 
takové smlouvy, které jsou uzavřeny v jejich prospěch. 

 

Prohlášení 

U členů dozorčí rady, členů představenstva a managementu společnosti CPI BYTY neexistují žádné střety 
zájmů. 

Vnitřní kontrola a zpráva o rizicích 

Nezbytnou součástí systému kontroly jsou vnitřní směrnice společnosti CPI BYTY vztahující se k účetnictví, 
jejichž podstatou je určení postupů, odpovědných osob i termínů jednotlivých úkonů. Mezi interní předpisy 
využívané společností CPI BYTY patří především podpisový a odpovědnostní řád, oběh účetních dokladů, 
účtový rozvrh, vnitřní předpis upravující pravidla týkající se dlouhodobého hmotného a nehmotného 
majetku, pravidla týkající se problematiky zásob, pravidla pro účtování nákladů a výnosů, předpisy upravující 
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problematiku inventarizací, předpisy upravující pravidla pro účtování o opravných položkách, tvorbě a 
zúčtování rezerv, pravidla pro sestavení účetní závěrky a další interní předpisy. 

V rámci účetní jednotky jsou prováděny průběžné kontroly vazeb mezi jednotlivými účty v oblasti 
dlouhodobého majetku, zásob, krátkodobého finančního majetku a v oblasti zúčtovacích vztahů. Proces 
kontroly je průběžně vyhodnocován a v případně zjištěných nedostatků, jsou učiněny kroky k rychlé nápravě 
a k jejich dalšímu zamezení. Účetní výkazy jsou čtvrtletně předkládány managementu společnosti CPI BYTY. 

Systém vnitřní kontroly ve společnosti CPI BYTY spočívá jak na interní předpisové základně obsahující 
kontrolní mechanismy a aktivní činnosti dozorčího orgánu, tak i na externím auditu (předběžný audit a audit 
za běžné účetní období). Výsledky externích auditů jsou předkládány představenstvu a dozorčí radě 
společnosti CPI BYTY, která k vyvození důsledků a následných kroků z toho nálezu pověřuje management 
společnosti CPI BYTY. 

Kontrola interních procesů jednotlivých oddělení spadá plně do kompetence a odpovědnosti jednotlivých 
členů managementu společnost CPI BYTY. Členové managementu společnosti CPI BYTY jsou v rámci vnitřní 
kontroly odpovědni za: 

• spolehlivost a sdílení informací, 

• dodržování obecně závazných právních norem a interních předpisů, 

• ochranu majetku a správné využívání zdrojů, 

• dosahování stanovených cílů. 

K 30. červnu 2017 byla společnost CPI BYTY vystavena následujícím rizikům, která vyplývají z finančních aktiv 
a finančních závazků: 

Kreditní riziko 

Kreditní riziko představuje riziko ztrát, kterým je Společnost vystavena v případě, že třetí strany (např. 
nájemci) nesplní svůj závazek vůči Společnosti vyplývající z finančních nebo obchodních vztahů Společnosti. 
Společnost je vystavena kreditnímu riziku zejména při pronájmu (primárně pohledávky z obchodních vztahů) 
a finančních aktivitách, včetně vkladů v bankách a finančních institucích, transakcích v zahraničních měnách 
a jiných finančních instrumentech. 

Úvěrové riziko 

Úvěrové riziko představuje riziko, že protistrana nesplní své závazky z finančního nástroje nebo zákaznické 
smlouvy, což bude mít za následek finanční ztrátu. Společnost je vystavena úvěrovému riziku zejména v 
důsledku své nájemní činnosti (především u pohledávek z obchodních vztahů) a v důsledku své finanční 
činnosti (poskytování úvěrů, nákup dluhopisů, vklady u bank a finančních institucí a jiné finanční nástroje). 

Úvěrová rizika jsou řešena vrcholovým managementem prostřednictvím účinného fungování právního, 
prodejního nebo jiného souvisejícího oddělení k zabránění nadměrného nárůstu rizikových pohledávek. Ke 
dni sestavení výkazu o finanční pozici neexistují žádné významné koncentrace úvěrových rizik k žádnému z 
jednotlivých zákazníků nebo skupině zákazníků. Maximální angažovanost Společnosti vůči úvěrovému riziku 
odpovídá účetní hodnotě každého finančního aktiva v rozvaze. 

Riziko pohledávek z nájemného Společnost omezuje požadavkem zaplatit kauci ještě před nastěhováním 
nájemce, což umožňuje Společnosti započíst případné dluhy nájemníků proti těmto kaucím. Pokud nájemce 
nezaplatí nájemné, pohledávka je vymáhaná interně. V případě neúspěchu je případ předán externímu 
advokátovi za účelem vytvoření právního základu umožňujícího vystěhování nájemce. Solventnost nájemců 
Společnosti je předmětem ověření ještě před podpisem nájemní smlouvy. Stav pohledávek je monitorován 
průběžně, aby bylo možné výrazně snížit expozici Společnosti vůči rizikovým pohledávkám. Zhoršení 
regionálních ekonomických podmínek, včetně nárůstu nezaměstnanosti a poklesu mezd a platů, může snížit 
schopnost nebo ochotu nájemců pravidelně platit nájemné. Společnost má databázi pro správu dlužníků, 
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vytváří segmentové reporty a provádí hodnocení nájemců k identifikaci rizikových faktorů. K jejich 
okamžitému řešení používá odpovídající vhodná opatření.  

Úvěrové riziko zákazníků je řízeno v souladu se zavedenými směrnicemi, postupy a kontrolními mechanismy 
Společnosti v oblasti řízení úvěrového rizika zákazníků. Rizikovost zákazníků je posuzována na základě 
komplexního hodnocení úvěrového ratingu zákazníka v okamžiku uzavření nájemní smlouvy. Neuhrazené 
pohledávky od zákazníků jsou průběžně monitorovány. 

Riziko likvidity 

Riziko likvidity představuje riziko, že Společnost nebude schopna dostát svým peněžním závazkům, zejména 
co se týče úhrady částek splatných dodavatelům a splátek bankovních úvěrů a půjček. Společnost riziko 
nedostatku finančních prostředků sleduje za použití různých nástrojů k plánování likvidity. K nim patří 
následující činnosti: 

• udržování odpovídajícího zůstatku likvidních zdrojů; 

• flexibilní využití bankovních úvěrů, kontokorentů a půjček; 

• projekce budoucích peněžních toků z provozní činnosti. 

 

 

Tržní riziko 

Tržní riziko zahrnuje možnost negativního vývoje hodnoty aktiv společnosti CPI BYTY v důsledku 
neočekávaných změn tržních podmínek, jako jsou měnové kurzy nebo úrokové sazby. Společnost je vystavena 
různým rizikům spojených s dopadem výkyvů v běžných tržních úrokových sazeb na její čistou pozici a peněžní 
toky. Úrokové riziko je riziko, kde se reálná hodnota budoucích peněžních toků z finančních nástrojů mění 
v důsledku změn tržních úrokových sazeb. 

 

K 30. červnu 2017 byla Společnost vystavena následujícím rizikům, která vyplývají z její podnikatelské 
činnosti: 

Riziko odchodu klíčových osob 

Riziko odchodu klíčových osob představuje riziko, že společnost CPI BYTY nebude schopna udržet a motivovat 
osoby, které jsou klíčové z hlediska schopností společnosti CPI BYTY vytvářet a uskutečňovat klíčové strategie 
společnosti CPI BYTY. Mezi klíčové osoby společnosti CPI BYTY patří členové managementu společnosti CPI 
BYTY. 

Závislost společnosti CPI BYTY na pronájmu nemovitostí 

Vzhledem ke skutečnosti, že společnost CPI BYTY podniká v oblasti pronájmu nemovitostí, jsou její 
hospodářské výsledky závislé na existenci nájemců ochotných a schopných platit nájem a provozovat 
nemovitosti vlastněné společností CPI BYTY. Pokud by došlo k významné ztrátě nájemců, mohla by tato 
skutečnost negativně ovlivnit hospodářskou a finanční situaci společnosti CPI BYTY. 

Riziko předčasného ukončení nájemní smlouvy ze strany současných či budoucích nájemců  

Riziko předčasného ukončení nájemní smlouvy ze strany současných či budoucích nájemců představuje riziko, 
že společnost CPI BYTY (jako pronajímatel) nebude v případě předčasného ukončení nájemní smlouvy 
schopna okamžitě nalézt jiného nájemce ochotného uzavřít nájemní smlouvu za srovnatelných podmínek. 

Riziko související s vývojem tržního nájemného 

Významnou oblastí podnikání společnosti CPI BYTY je nájemní bydlení. Postupné uvolňování regulovaného 
nájemného na základě zákona o jednostranném zvyšování nájemného, mělo pozitivní dopad na hospodářské 
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výsledky společnosti CPI BYTY. Deregulace nájemného byla ukončena v České republice k 31. prosinci 2012 a 
od té doby jsou nájmy všech bytů určovány pouze na základě tržních podmínek. Tržní nájemné na rozdíl od 
regulovaného nájemného odráží vztah nabídky a efektivní poptávky na lokálním trhu s byty. Společnost CPI 
BYTY je tedy vystavena riziku, že tržní nájemné může mít v budoucnu i klesající tendence a to pokud by 
nabídka nájemních bytů v podstatné míře převážila poptávku po nájemním bydlení (např. v důsledku oživení 
ekonomiky se zvýší příjmová situace jednotlivců, hypoteční úvěry budou opět snadněji dostupné, čímž se 
zvýší zájem o vlastní bydlení). Případné snižování tržního nájemného by mohlo mít negativní dopad na 
hospodaření společnosti CPI BYTY. 

Závislost společnosti CPI BYTY na míře zadlužování cílové skupiny nájemců 

Společnost CPI BYTY je do jisté míry závislá na platební schopnosti cílové skupiny nájemců, avšak není v jejích 
možnostech ovlivnit jejich platební morálku. Celkové zvyšování zadlužení domácího rozpočtu, může v 
konečné podobě vést k neplacení sjednaného nájemného, což by mohlo negativně zasáhnout cash flow 
společnosti CPI BYTY a zároveň zvýšit náklady na soudní procesy a vymáhání pohledávek. 

Změna životního stylu či životní úrovně mohou negativně ovlivnit zájem o nájemní bydlení  

Budoucí případné změny preferencí nájemců, trendů v bydlení nebo zvýšení životní úrovně obyvatelstva dané 
lokality mohou vést k výraznému snížení zájmu o nájemní bydlení. Nárůst preference vlastního bydlení oproti 
nájemnímu může v konečném důsledku znamenat významnou ztrátu nájemců. 

Riziko spojené s nízkou likviditou nemovitostí 

Riziko investování do nemovitostí je spojeno s jejich nízkou likviditou. Na rozdíl od finančních aktiv je prodej 
nemovitostí složitější a dlouhodobou záležitostí, což může negativně ovlivnit výnosnost investice do 
nemovitostí. 

Riziko poškození nemovitostí a nenadálá potřeba oprav 

V případě že nemovitosti vlastněné Společností jsou podstatně poškozeny přírodní nebo nějakou jinou 
nepředvídatelnou událostí nebo se vyskytne nenadálá potřeba oprav, je možné, že tato událost podstatně 
sníží tržní hodnotu nemovitostí. Stejný efekt se může vyskytnout, pokud Společnost řádně neudržuje 
nemovitosti ať z nedostatku likvidity nebo z jiných důvodů. 

Rizika spojená s pojištěním majetku Společnosti 

Společnost CPI BYTY uzavřela smlouvy na pojištění majetku. Pojištění majetku Společnosti je sjednáno, aby 
krylo 100% hodnoty pojištěného majetku. Nicméně Společnost nemůže garantovat, že platby pojistného 
nebudou mít negativní dopad na její aktiva a ekonomickou a finanční situaci způsobenou nedostatkem 
peněžních prostředků. 

Riziko zahájení insolvenčního řízení 

Se zahájením insolvenčního řízení proti dlužníkovi jsou obecně spojeny určité právní účinky (zejména omezení 
týkající se možnosti dlužníka nakládat se svým majetkem), které nastanou bez ohledu na to, zda je insolvenční 
návrh opodstatněný či nikoli. Obecně tedy nelze vyloučit, že i v případě podání neopodstatněného návrhu na 
zahájení insolvenčního řízení proti společnosti CPI BYTY, by společnost CPI BYTY byla omezena po neurčitou 
dobu v dispozici se svým majetkem, což by se mohlo negativně projevit na finanční situaci společnosti CPI 
BYTY. 
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KODEX ŘÍZENÍ A SPRÁVY SPOLEČNOSTI 
Společnost CPI BYTY nepřijala závazně žádný kodex řízení a správy společnosti. Společnost CPI BYTY dodržuje 
všechna ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích týkající se práv akcionářů - především 
jejich práva ovlivňovat společnost CPI BYTY v určitých základních věcech, jako jsou volba členů představenstva 
a změny stanov. Společnost CPI BYTY řádně svolává valné hromady a zajišťuje rovné zacházení se všemi 
akcionáři. Při plnění svých zákonných povinností společnost CPI BYTY pravidelně informuje o finanční situaci, 
výkonnosti, vlastnictví a řízení. Nad rámec svých zákonných povinností společnost CPI BYTY průběžně 
informuje o všech podstatných záležitostech mající dopad na její činnost. Důvodem, proč společnost CPI BYTY 
nevytvořila ani nepřijala žádný kodex, je především skutečnost, že akcie emitované společnost CPI BYTY 
nejsou veřejně obchodovány a také existující jednoduchá akcionářská struktura s jediným akcionářem. 

 

Praha, 2. října 2017 

 

 

 

 

Mgr. Kristína Magdolenová Ing. Zdeněk Havelka 

Předseda představenstva Člen představenstva 

CPI BYTY, a.s. CPI BYTY, a.s. 
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DEFINICE POJMŮ 
Společnost vykazuje alternativní výkonnostní ukazatele (APM). APM použité v naší výroční zprávě jsou běžně 
používány a analyzovány odborníky z realitního sektoru, ukazují výkonnost daného aktiva a zlepšují 
porovnatelnost mezi různými společnostmi v tomto odvětví a mezi různými finančními obdobími. APM by 
neměly být považovány za náhradu ukazatelů vykazovaných v souladu s IFRS. Zveřejňování APM v realitním 
sektoru je považováno za žádoucí různými účastníky trhu, včetně bank, analytiků, držitelů dluhopisů a jiných 
uživatelů finančních informací: 

• APM poskytují další užitečné informace ve stručné a praktické podobě  

• APM jsou běžně používány vrcholovým vedením při rozhodování a stanovení středně a dlouhodobé 
strategie společnosti a pomáhají při jednání s externími subjekty 

• APM v některých případech mohou lépe popsat klíčové trendy ve výkonnosti společnosti, které jsou 
specifické pro daný sektor, tj. APM jsou tak pro vrcholové vedení způsobem, jak zdůraznit hlavní 
důvody tvorby hodnoty podniku, které nemusí být zřejmé z finančních ukazatelů uváděných dle IFRS 

 

Hrubá výnosnost 

Hrubá výnosnost je podíl ročního příjmu z nájmu a tržní hodnoty sledovaného aktiva. Příliš nízká hrubá 
výnosnost může např. indikovat nevhodně nastavenou cenu za nájem anebo ocenění aktiva neodpovídající 
současné situaci na trhu; tento ukazatel nelze používat izolovaně, vždy ve spojitosti s ostatními souvislostmi 
a relevantními fakty. 
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Individuální finanční výkazy k 30. červnu 2017 

Výkaz o finanční pozici 

Výkaz o úplném výsledku 

Výkaz peněžních toků 

Výkaz o změnách vlastního kapitálu 

Příloha k finančním výkazům 
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K 30. ČERVNU 2017 
 

 

 

 

(NEAUDITOVANÁ) 
 

 

 

Veškeré hodnoty v této zprávě jsou uváděny v tisících korunách českých, pokud není výslovně uvedeno jinak. 
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VÝKAZ O FINANČNÍ POZICI 

Příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 

    Bod   30. června 2017   31. prosince 2016 

DLOUHODOBÁ AKTIVA          
Nehmotná aktiva   3.1  6,616  6,216 

Investice do nemovitostí  3.2  9,083,371  7,644,360 

Pozemky, budovy a zařízení  
  --  26 

Poskytnuté úvěry  3.3  182,070  6,601 

Dlouhodobá aktiva celkem     9,272,057  7,657,203 

  
 

        

KRÁTKODOBÁ AKTIVA          
Krátkodobé daňové pohledávky     10,884  1,881 

Pohledávky z obchodních vztahů   3.4  275,161  89,993 

Poskytnuté úvěry   3.3  1,236  -- 

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty   3.7  58,696  284,331 

Ostatní krátkodobá finanční aktiva   3.5  29,279  29,269 

Ostatní krátkodobá nefinanční aktiva   3.6  161,882  213,676 

Krátkodobá aktiva celkem     537,138  619,150 

                  
AKTIVA CELKEM       9,809,195   8,276,353 

                  
VLASTNÍ KAPITÁL          
Vlastní kapitál připadající na vlastníky Společnosti  3.8  4,866,935  3,669,474 

Vlastní kapitál celkem     4,866,935  3,669,474 

  
 

        
DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY          
Vydané dluhopisy   3.10  2,942,735  2,157,328 

Finanční závazky   3.9  1,559  1,669 

Odložené daňové závazky     1,463,205  1,184,220 

Ostatní dlouhodobé závazky   3.11  4,076  4,678 

Dlouhodobé závazky celkem     4,411,575  3,347,894 

  
 

        

KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY          
Vydané dluhopisy   3.10  19,782  876,495 

Finanční závazky   3.9  --  12 

Závazky z obchodních vztahů   3.12  30,920  50,718 

Zálohy   3.13  471,309  323,339 

Ostatní krátkodobé finanční závazky   3.14  3,599  3,674 

Ostatní krátkodobé nefinanční závazky   3.15  5,075  4,747 

Krátkodobé závazky celkem     530,685  1,258,985 

           

VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM       9,809,195   8,276,353 
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VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU 

Příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 

 

 

 

 

Za období šesti měsíců   Bod   30. června 2017   30. června 2016 

Hrubé příjmy z pronájmu   4.1  257,246  250,844 

Čisté výnosy/(náklady) související se službami spojenými s nájmem   4.2  220  (169) 

Náklady na provoz nemovitostí   4.3  (140,427)  (113,448) 

Příjmy z pronájmů  
  117,039  137,227 

Výnosy celkem     257,466  250,675 

Přímé obchodní a provozní náklady celkem  4.3  (140,427)  (113,448) 

Čisté příjmy z podnikání  
  117,039  137,227 

Čistý zisk z přecenění investic do nemovitostí   4.4  1,438,854  -- 

Zisk z prodeje investic do nemovitostí   4.5  7,591  473 

Amortizace, odpisy a snížení hodnoty   4.6  365  (7,809) 

Ostatní provozní výnosy   4.7  1,335  1,190 

Správní náklady   4.8  (11,099)  (10,287) 

Ostatní provozní náklady   4.9  (1,567)  (1,847) 

Provozní výsledek  
  1,552,518  118,947 

Úrokové výnosy   4.10  1,236  2,371 

Úrokové náklady   4.11  (76,757)  (80,152) 

Ostatní čistý finanční výsledek   4.12  (291)  (303) 

Čisté finanční náklady    (75,812)  (78,084) 

Zisk před zdaněním      1,476,706   40,863 

Daň z příjmů  4.13  (279,245)  (7,559) 

Zisk z pokračujících činností       1,197,461   33,304 

              
       
Úplný výsledek celkem za účetní období      1,197,461   33,304 

              
       
Zisk/(Ztráta) připadající na:        

Vlastníky Společnosti   3.8  1,197,461  33,304 

Úplný výsledek celkem za účetní období připadající na:       
Vlastníky Společnosti   3.8  1,197,461  33,304 

Zisk/(Ztráta) na akcii  
 

 
   

Základní zisk/(ztráta) na akcii   3.8  59,873  1,665 

Zředěný zisk/(ztráta) na akcii   3.8  59,873  1,665 
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PŘEHLED O PENĚŽNÍCH TOCÍCH 

Příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 

    Bod   30. června 2017   30. června 2016 
       

ZISK PŘED ZDANĚNÍM       1,476,706   40,863 

Úpravy o: 
   

     

Čistý zisk z přecenění investic do nemovitostí 
 

4.4 
 

(1,438,854)  -- 

Zisk z prodeje investic do nemovitostí 
 

4.5 
 

(7,591)  (473) 

Odpis/amortizace hmotného a nehmotného majetku 
 

4.6 
 

16  98 

Snížení/(Zvýšení) hodnoty aktiv  
 

4.6 
 

(381)  7,711 

Čisté finanční náklady 
   

75,812  78,084 

Zisk před změnami pracovního kapitálu a rezerv 
   

105,708  126,283 

Zvýšení pohledávek z obchodních vztahů a jiných pohledávek 
   

(122,290)  (99,695) 

Zvýšení závazků z obchodních vztahů a ostatních závazků 
   

125,368  74,027 

Zaplacená daň z příjmů 
 

 
 

(9,263)  (18,526) 

ČISTÉ PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI      99,523   82,089 
         )     Pořízení investic do nemovitostí  

 
3.2 

 
(2,829)  (16,152) 

Příjmy z prodeje investic do nemovitostí 
 

4.4 
 

--  20,061 

Výdaje na pořízení nehmotných aktiv 
   

(400)  -- 

Poskytnuté úvěry 
 

3.3 
 

(182,070)  -- 

Splacené úvěry 
 

3.3 
 

6,601  190,000 

Přijaté úroky 
 

 
 

--  2,842 

ČISTÉ PENĚŽNÍ TOKY (POUŽITÉ PŘI) / Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI       (178,698)   196,751 
         ))     Splacení dluhopisů 

 
3.1 

 
(800,000)  -- 

Emise dluhopisů  3.1  800,000  -- 

Zaplacené úroky 
   

(146,054)  (147,447) 

Splacené úvěry a půjčky 
 

  
 

(90)  (193,251) 

Splacené závazky z finančního leasingu 
 

 
 

(16)  (97) 

ČISTÉ PENĚŽNÍ TOKY POUŽITÉ PRO AKTIVITY FINANCOVÁNÍ       (146,460)   (340,795) 
              
ČISTÝ POKLES PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ      (225,635)   (61,955) 
              Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty na začátku roku 

 
  

 
284,331  264,172 

PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY A PENĚŽNÍ EKVIVALENTY NA KONCI ROKU      58,696   202,217 
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PŘEHLED O ZMĚNÁCH VE VLASTNÍM KAPITÁLU 

Příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 
 

   Bod   Základní 
kapitál 

  Zákonný 
rezervní 

fond 

  Ostatní 
kapitálové 

fondy 

  Výsledek 
hospodaření 
minulých let 

  Vlastní kapitál 
připadající na 

vlastníky 
Společnosti 

celkem 

  Nekontrolní 
podíly 

  Vlastní 
kapitál 
celkem 

Zůstatek k 1. lednu 2017  3.8  2,000  400  2,119,182  1,547,892  3,669,474  --  3,669,474 

Úplný výsledek za účetní období                 

Zisk za účetní období   3.8  --  --  --  1,197,461  1,197,461  --  1,197,461 

Ostatní úplný výsledek celkem    --  --  --  --  --  --  -- 

Úplný výsledek za účetní období  3.8  --  --  --  1,197,461  1,197,461  --  1,197,461 

Transakce s vlastníky Společnosti celkem    --  --  --  --  --  --  -- 

Zůstatek k 30. červnu 2017     2,000  400  2,119,182  2,745,353  4,866,935  --  4,866,935 

                                  
 

 
   Bod   Základní 

kapitál 
  Zákonný 

rezervní 
fond 

  Ostatní 
kapitálové 

fondy 

  Výsledek 
hospodaření 
minulých let 

  Vlastní kapitál 
připadající na 

vlastníky 
Společnosti 

celkem 

  Nekontrolní 
podíly 

  Vlastní 
kapitál 
celkem 

Zůstatek k 1. lednu 2016  3.8  2,000  400  2,119,182  1,206,902  3,328,484  --  3,328,484 

Úplný výsledek za účetní období                 

Ztráta za účetní období   3.8  --  --  --  33,304  33,304  --  33,304 

Ostatní úplný výsledek celkem    --  --  --  --  --  --  -- 

Úplný výsledek za účetní období  3.8  --  --  --  33,304  33,304  --  33,304 

Transakce s vlastníky Společnosti celkem    --  --  --  --  --  --  -- 

Zůstatek k 30. červnu 2016     2,000  400  2,119,182  1,240,206  3,361,788  --  3,361,788 

                                  
 

 



 
CPI BYTY, a.s. 

 

2017 ZKRÁCENÁ MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA | 6 
 

Příloha účetní závěrky 

1 Všeobecné informace 

CPI BYTY, a.s. (dále „Společnost“ nebo „CPI BYTY“) je akciová společnost založená dle práva České republiky dne 
14. listopadu 2000. 

Hlavním předmětem činnosti Společnosti je pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor. 

 

Sídlo Společnosti 
Vladislavova 1390/17 
Nové Město, 110 00 Praha 1 
Česká republika 

 

Identifikační číslo 

262 28 700 

 

Akcionář 
Jediným akcionářem Společnosti je společnost CPI Residential, a.s. se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Město, 
110 00 Praha 1, Česká republika. Identifikační číslo jediného akcionáře je 053 27 776. Společnost je součástí 
konsolidačního celku CPI PROPERTY GROUP (dále „Skupina CPI PG“), kterou ovládá pan JUDr. Radovan Vítek. 

 

Vedení Společnosti: 

k 30. červnu 2017 

Představenstvo Dozorčí rada 

Předseda  
Mgr. Kristína Magdolenová, od 15. února 2014  
 
Členové Členové 
Ing. Zdeněk Havelka, od 15. března 2010 JUDr. Radovan Vítek, od 8. června 2011  
  
k 31. prosinci 2016 

Představenstvo Dozorčí rada 

Předseda  
Mgr. Kristína Magdolenová, od 15. února 2014  
 
Členové Členové 
Ing. Zdeněk Havelka, od 15. března 2010 JUDr. Radovan Vítek, od 8. června 2011  
 
  

Zaměstnanci 
K 30. červnu 2017 Společnost zaměstnávala 80 zaměstnanců (k 31. prosinci 2016 – 78 zaměstnanců). 
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2 Přehled zásadních účetních postupů 

2.1 Pravidla pro sestavení účetní závěrky 

Tato zkrácená mezitímní účetní závěrka za prvních šest měsíců roku sestavená ke dni 30. června 2017 byla 
zpracována v souladu s mezinárodním účetním standardem IAS 34 „Mezitímní účetní výkaznictví“. Zkrácená 
mezitímní účetní závěrka neobsahuje veškeré informace a zveřejnění požadovaná při roční účetní závěrce.  
Částky uvedené ve zkrácené mezitímní účetní závěrce jsou uvedeny v tisících korun českých 
(tis. Kč) a zaokrouhleny na nejbližší celé tisíce, pokud není uvedeno jinak.  
Činnosti Společnosti nepodléhají žádným sezónním výkyvům. 
Tato zkrácená mezitímní účetní závěrka nebyla ověřena auditorem. 
Tato zkrácená mezitímní účetní závěrka byla schválena představenstvem dne 2. října 2017.  

2.2 Změna účetních politik 

Při sestavení zkrácené mezitímní účetní závěrky za prvních šest měsíců roku 2017 Společnost použila stejné 
účetní politiky a metody výpočtů jako při sestavení roční účetní závěrky k 31. prosinci 2016.  
 

(a) Nové standardy 
 

Při přípravě této zkrácené mezitimnní účetní závěrky Společnost posoudila dopad nových či změněných 
standardů a interpretací, které musejí být povinně aplikovány pro účetní období začínající 1. lednem 2017 
(seznam neobsahuje nové nebo změněné standardy a interpretace platné pro společnosti sestavující účetní 
závěrku dle IFRS prvním rokem nebo neziskové organizace, které nejsou pro Společnost relevantní). 
Povaha a dopady každého standardu/úpravy jsou popsány níže: 
 

• Novelizace IAS 7 – Výkaz peněžních toků 

V souladu s novelou IAS 7 budou účetní jednotky povinny uvést v účetní závěrce vysvětlující a popisné 
informace, které uživatelům účetní závěrky pomohou posoudit změny závazků, které má daná účetní 
jednotka z financování, a to jak změny týkající se peněžních toků, tak nepeněžní změny. Při prvním 
uplatnění této novely účetní jednotky nebudou povinny vykazovat srovnávací informace za předchozí 
účetní období. 

Novela IAS 7 je účinná pro hospodářské roky začínající 1. ledna 2017 a později, což je důvod, proč 
dodatečné informace budou zveřejněny Společností v účetní závěrce za rok končící 31. prosince 2017. 

• Novelizace IAS 12 – Daň z příjmů 

Novela vysvětluje, že účetní jednotka musí zohlednit daňové předpisy limitující zdroje zdanitelného 
zisku, proti němuž je možné při zrušení přechodného rozdílu započíst odloženou daňovou pohledávku. 
Dále novela specifikuje způsob, jak stanovit budoucí zdanitelný zisk a do jaké míry lze při jeho odhadu 
počítat s budoucím inkasem aktiv přesahujícím jejich účetní hodnotu. Novela se bude uplatňovat 
retrospektivně. Při jejím prvním uplatnění však bude možné změnu počátečního zůstatku vlastního 
kapitálu za nejstarší vykazované srovnávací období zahrnout do počátečního zůstatku nerozděleného 
zisku minulých let (případně do jiné příslušné položky vlastního kapitálu). Nebude tedy nutné danou 
částku rozdělit mezi počáteční zůstatek nerozděleného zisku minulých let a jinou položku vlastního 
kapitálu. Účetní jednotky, které tuto možnost využijí, to musí uvést v příloze účetní závěrky. 

Tyto úpravy k IAS 12 jsou účinné pro roční účetní období začínající 1. ledna 2017 či později. 

Společnost dále posoudila nové standardy, novely standardů a interpretací dosud neúčinných k 30. červnu 2017 
a neaplikovaných při sestavování této účetní závěrky. Ty, které mohou být relevantní pro Společnost, jsou 
uvedeny níže. Společnost neplánuje dřívější aplikaci takových standardů a interpretací. Avšak následující změny 
mohou mít vliv na budoucí účetní závěrky Společnosti.  
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• IFRS 9 - Finanční nástroje 

IFRS 9 zavádí nové požadavky na klasifikování a oceňování finančních aktiv a finančních závazků. Většina 
požadavků stávajícího IAS 39 týkajících se klasifikování a oceňování finančních závazků a odúčtování 
finančních aktiv a závazků byla novým standardem IFRS 9 převzata bez změny. Standard ruší některé 
kategorie finančních aktiv, které v současnosti definuje IAS 39, konkrétně kategorii realizovatelných 
finančních aktiv a nástrojů držených do splatnosti. V souladu s IFRS 9 se budou veškerá finanční aktiva 
a finanční závazky prvotně vykazovat v reálné hodnotě zvýšené o transakční náklady. Všechna finanční 
aktiva, která jsou kapitálovými nástroji, se oceňují reálnou hodnotou, jejíž změny se účtují do ostatního 
úplného výsledku či do zisku nebo ztráty. Kapitálové nástroje určené k obchodování se musí oceňovat 
reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty. U všech ostatních kapitálových nástrojů má účetní jednotka při 
prvotním zaúčtování možnost volby (rozhodnutí je nevratné), zda bude změny reálné hodnoty účtovat 
do ostatního úplného výsledku, nebo do zisku nebo ztráty. Požadavky standardu týkající se 
znehodnocení jsou založeny na modelu očekávaných kreditních ztrát (ECL – expected credit loss), který 
nahrazuje model vzniklých ztrát z IAS 39. V případě finančních závazků se změna reálné hodnoty 
připadající na změny úvěrového rizika vykazuje do ostatního úplného výsledku, zbývající část se účtuje 
do zisku nebo ztráty. Pokud by však účtování změn reálné hodnoty připadajících na úvěrové riziko 
vytvořilo nebo prohloubilo účetní nekonzistentnost výsledku hospodaření, účetní jednotka zaúčtuje 
veškeré zisky a ztráty z takového závazku do zisku nebo ztráty. Do IFRS 9 byla přidána nová kapitola 
o zajišťovacím účetnictví, která je výsledkem komplexního přepracování požadavků na zajišťovací 
účetnictví. Zavádí nový model, jenž do této oblasti přináší zlepšení, zejména díky užšímu propojení 
účetnictví s řízením rizik. Další důležitá změna se týká požadavků na zveřejnění informací o zajišťovacím 
účetnictví a strategii řízení rizik účetní jednotky. 

IFRS 9 je závazný od řádného účetního období začínajícího 1. ledna 2018, účetní jednotky jej ale mohou 
implementovat již před tímto datem. Uplatňuje se retrospektivně, zveřejnění srovnávacích informací 
však není povinné. Společnost zatím neposoudila plný dopad IFRS 9 na její účetní závěrku. 

• IFRS 15 – Výnosy ze smluv se zákazníky 

IFRS 15 byl vydán v květnu 2014 a upravuje pravidla oceňování a účtování výnosů. Základním principem 
nového standardu je, že účetní jednotka zaúčtuje výnosy v částce předpokládané protihodnoty, kterou 
by měla podle očekávání obdržet za zboží převedené na zákazníka, resp. za služby mu poskytnuté. 

Pro uplatňování tohoto principu definuje IFRS 15 pětistupňový model: 

o Identifikace smlouvy (smluv) se zákazníkem 

o Identifikace samostatných povinností plnit vyplývajících ze smlouvy 

o Stanovení transakční ceny 

o Alokace transakční ceny na jednotlivé povinnosti plnit vyplývající ze smlouvy 

o Zaúčtování výnosů v okamžiku, kdy účetní jednotka splní povinnost plnit  

Nový standard upravující účtování výnosů platí pro všechny účetní jednotky a nahrazuje všechny 
stávající mezinárodní účetní předpisy týkající se účtování výnosů. Standard je účinný pro hospodářské 
roky začínající 1. ledna 2017 či později a jeho dřívější použití je povoleno, ale je předmětem přijetí 
standardu ze strany EU. Společnost posuzuje dopad IFRS 15 na její účetní závěrku. 

• IFRS 16 – Leasingy 

IFRS 16 byl vydán v lednu 2016, který upravuje účtování pronájmů. Platí pro všechny účetní jednotky 
a nahrazuje všechny stávající mezinárodní účetní předpisy týkající se účtování pronájmů jak u nájemce, 
tak u pronajímatele. Na základě požadavků tohoto standardu dojde u nájemce k rozeznání většiny 
předmětů leasingu na rozvaze, zatímco účtování u pronajímatele zůstává prakticky nezměněné. 
Standard bude závazný od řádného účetního období začínajícího 1. ledna 2019, lze jej uplatnit již před 
termínem. Společnost v současnosti posuzuje dopad IFRS 16 na její účetní závěrku. 
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2.3 Odhady 

Při přípravě účetní závěrky musí vedení Společnostiučinit některé úsudky, odhady a předpoklady, které ovlivňují 
uplatňování účetních postupů a výši vykazovaných aktiv a závazků, výnosů a nákladů. Odhady a související 
předpoklady jsou aplikovány na základě historických zkušeností, interních kalkulací a jiných faktorů, o kterých se 
vedení domnívá, že jsou za daných okolností náležité, výsledky pak slouží jako základ pro úsudky týkající se účetní 
hodnoty aktiv a závazků, jež nemůže být spolehlivě zjištěna z jiných zdrojů. Skutečné výsledky se mohou od těchto 
odhadů lišit. 
 

2.4 Změna klasifikace a vykazování 

Společnost změnila klasifikaci a vykazování některých položek v účetní závěrce k 30. červnu 2017, tak aby došlo 
ke sjednocení struktury vykazování se Skupinou CPI PG, ve které je Společnost nedílnou součástí. Společnost dále 
upravila klasifikace a vykazování k 30. červnu 2016 z důvodu zajištění konzistence účetní závěrky.  
V rámci těchto změn bylo pro srovnávací období šesti měsíců roku 2016 překlasifikováno 98 tis. Kč z položky 
Správní náklady a 7,711 tis. Kč z položky Ostatní náklady do položky Amortizace, odpisy a snížení hodnoty. 
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3 Výkaz o finanční pozici 

3.1 Nehmotná aktiva  

Nehmotná aktiva Společnosti primárně představují licence k facility management softwaru FaMA+, a to ve výši 
5,860 tis. Kč, který slouží ke komplexní správě a údržbě budov a řízení nájemních vztahů.  

3.2 Investice do nemovitostí 

    Rezidenční a nebytové 
portfolio 

  Pozemky   Celkem 

Zůstatek k 1. lednu 2016  7,203,230  91,960  7,295,190 

Přírůstky  21,488  8,270  29,758 

Úbytky  (30,701)  --  (30,701) 

Zisk z přecenění  350,113  --  350,113 

Zůstatek k 31. prosinci 2016  7,544,130   100,230   7,644,360 

Přírůstky  2,829  --  2,829 

Úbytky  --  (2,672)  (2,672) 

Zisk z přecenění  1,438,711  143  1,438,854 

Zůstatek k 30. červnu 2017   8,985,670   97,701   9,083,371 
               

Investice do nemovitostí zahrnují bytový fond v následujících lokalitách: Praha – Letňany, Ústí nad Labem, Česká 
Lípa, Třinec, Slaný, Teplice, Most, Děčín, Liberec, Jablonec nad Nisou, Nové Město pod Smrkem, Chlumec, Český 
Těšín a Litvínov. 
 
Úbytky z rezidenčního portfolia zahrnují prodej pozemků v Praze – Letňanech. Podrobnosti jsou uvedeny v bodě 
4.5. 
 
Společnost pronajímá více než 12,4 tisíc bytů nájemcům, přičemž průměrná obsazenost činí 88.20 % 
(2016: 83.40 %). Více než 54.9 % nájemních smluv bylo ke konci prvního pololetí 2017 uzavřeno na dobu 
neurčitou. Výpovědní lhůta u nájemních smluv činí většinou tři měsíce a zrušené smlouvy jsou průběžně 
nahrazovány smlouvami novými.  
 
Nemovitosti, které Společnost vlastní, slouží jako předmět zajištění dluhopisů (viz bod 3.10). 
 
Ocenění investic do nemovitostí 

Dne 31. prosince 2010 byla vládou ČR ukončena deregulace nájemného. Společnost již s předstihem v roce 2010 
připravila strategii zvyšování nájemného po deregulaci, kde bylo s nájemci individuálně dohodnuto postupné 
zvyšování nájemného v průběhu 4-8 let, s ohledem na jejich sociální situaci. Od 31. prosince 2013 byly veškeré 
pronajaté byty v režimu neregulovaného nájemného.  
 
Společnost přeceňuje investice do nemovitosti na reálnou hodnotu nejméně jednou ročně, pokud nemá indikace 
trhu, které by naznačovaly výraznější změnu hodnoty portfolia (například nabídky k odkupu části či celku od 
renomovaných investorů či statistiky cen portfolia vykazující výrazné změny cen v čase).  

V současné době trh rezidenčních nemovitostí zaznamenává dlouhodobý a významný nárůst prodejních cen 
v celé České republice, což s sebou lokálně a dočasně přineslo převis poptávky nad nabídkou (převážně v Praze 
a Brně). Za poslední rok posiluje zároveň i zájem o rezidenční nemovitosti mimo větší centra pro rekreaci 
i investici.  

Na základě indikace růstu hodnoty rezidenčních nemovitostí v rámci České republiky, se Skupina CPI PG rozhodla 
aktualizovat hodnoty svého nemovitostního portfolia k 30. červnu 2017. Aktualizovaný posudek byl vypracován 
interně – valuačním oddělením Skupiny. Podkladem pro tento posudek byla detailní znalost transakcí 
rezidenčních nemovitostí ve shodných lokalitách, jako rezidenční portfolio Skupiny CPI PG za poslední období. 
Detaily transakcí byly získány na základě dat uvedených v katastru nemovitostí ve formě realizované ceny za 
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konkrétní nemovitost na m2 podlahové plochy. Výsledné statistické soubory dat pro jednotlivé lokality 
a konstrukční systémy byly upraveny o případné odlišnosti rezidenčního portfolia Skupiny CPI PG a aplikovány na 
celé portfolio. Tímto postupem došlo k významnému navýšení hodnoty portfolia, které tak vykazuje zisk 
z přecenění.  

Statistické soubory dat o transakcích vykazují veškeré transakce rezidenčních nemovitostí v rámci lokálního trhu 
v blízkém čase. 

Zisk z přecenění lze přičíst především zvýšení reálné hodnoty bytů v klastrech Třinec, Praha - Letňany, Ústí nad 
Labem a Česká Lípa. Naopak ke snížení reálné hodnoty došlo v klastrech Litvínov, Litvínov - Janov a Most. 
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Ocenění reálné hodnoty investic do nemovitostí 

3.2.1 Hierarchie reálné hodnoty 

Investice do nemovitostí ve vlastnictví Společnosti byly oceněny k 30. červnu 2017 interně na základě 
statistického souboru s informacemi o uskutečněných transakcích rezidenčního portfolia v lokalitách, kde se 
nachází aktiva Společnosti. Pro všechny investice do nemovitostí platí, že jejich aktuální využití odpovídá definici 
nejvyššího a nejlepšího využití. 
 
Finanční oddělení Společnosti zahrnuje tým, který přezkoumává ocenění prováděné interně pracovníky 
Společnosti pro účely finančního výkaznictví. Investiční majetek je oceňován nejméně jednou za rok. 
K 1. lednu 2017 byly investice do nemovitostí oceněny hodnotou 7,644,360 tis. Kč jako kategorie třetí úrovně 
reálné hodnoty, v závislosti na oceňovacích postupech používaných v souladu s IFRS 13. V průběhu roku nebyly 
provedeny žádné převody mezi jednotlivými úrovněmi.  

3.2.2 Úroveň 3 reálné hodnoty 

Změny z počátečních zůstatků k 1. lednu 2017 do konečných zůstatků k 30. červnu 2017 pro 3. úroveň reálné 
hodnoty jsou uvedeny v následující tabulce:  

    Celkem 

Zůstatek k 1. leden 2017  7,644,360 

Přírůstky  2,829 

Úbytky  (2,672) 

Zisk z přecenění  1,438,854 

Zůstatek k 30. červnu 2017   9,083,371 
       

3.2.3 Metody ocenění a významné vstupy 

30. června 2017 
    Metoda ocenění   Významné 

nepozorovatelné vstupy 
  Rozsah (vážený průměr)   Vzájemný vztah mezi 

klíčovými 
nepozorovatelnými vstupy 

a oceněním reálnou 
hodnotou  

                

Odhadovaná reálná 
hodnota by klesla 

(vzrostla) kdyby: 

Residenční a 
komerční 
portfolio 

  Metoda tržního 
porovnání (viz 

níže) 

  Ceny za m2   323 Kč/m2 - 53,251 Kč/m2 
(18,785 Kč/m2) 

  Očekávaná prodejní 
cena byla nižší (vyšší) 

 
Management Skupiny CPI PG je přesvědčen, že hodnota rezidenčního portofolia dosažená porovnáním 
s realizovanými transakcemi na nemovitostním trhu odpovídá aktuální hodnotě rezidenčního portfolio 
k 30. červnu 2017. Důvodem je především fakt, že ocenění rezidenčního portfolia Společnosti je založeno na 
skutečně realizovaných transakcích obdobných bytů ve shodné lokalitě a v nedávném čase a to pro všechny 
uskutečněné transakce v daném místě a čase (zapsané dle příslušného katastru nemovitostí). Rezidenční 
portfolio je z velké většiny tvořeno Bytovými jednotkami, které jsou obchodované v dostatečném množství 
v rámci různých skupin prodávajících i kupujících ve všech lokalitách, kde se nachází rezidenční portfolio skupiny.   
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31. prosince 2016 
    Metoda ocenění   Významné 

nepozorovatelné vstupy 
  Rozsah (vážený průměr)   Vzájemný vztah mezi 

klíčovými 
nepozorovatelnými vstupy 

a oceněním reálnou 
hodnotou  

                

Odhadovaná reálná 
hodnota by klesla 

(vzrostla) kdyby: 

Residenční a 
komerční 
portfolio 

 
Metoda DCF (viz 

níže) 

   
504 Kč/m2 - 1,593 Kč/m2 

  

    
Odhadovaná výše 

nájemného (Kč/m2) 

 
(945 Kč/m2) 

 
Odhadovaná výše 

nájemného byla nižší 
(vyšší) 

    
Míra neobsazenosti  

 
2% - 45.2% (15.79%) 

 
Míra neobsazenosti 

byla vyšší (nižší) 
    

Exit yield 
 

3.60% - 9.50% (6.65%) 
 

Exit yield byl vyšší 
(nižší) 

        Diskontní sazba   4.35% - 10% (7.49%)   Diskontní sazba byla 
vyšší (nižší) 

Pozemky   Metoda tržního 
porovnání (viz 

níže) 

  Ceny za m2   255 Kč/m2 - 4,800 Kč/m2 
(2,813Kč/m2) 

  Očekávaná prodejní 
cena byla nižší (vyšší) 

 

 
Metoda diskontovaného CF (DCF) – provedena dle pokynů IVSC, www.ivsc.org 

Při použití metody DCF se reálná hodnota nemovitosti odhaduje pomocí explicitních předpokladů vyplývajících 
z výhod a závazků z vlastnictví během životnosti aktiva, včetně jeho prodeje nebo zůstatkové hodnoty. Jako 
akceptovaná metoda ocenění založeného na výnosech, DCF metoda zahrnuje projekci řady peněžních toků 
z vlastnictví nemovitosti. Ty jsou diskontovány odpovídající, z trhu zjistitelnou diskontní sazbou za účelem 
stanovení současné hodnoty peněžních toků plynoucích z nemovitosti. 

Doba trvání a povaha (příjmy/výdaje) peněžních toků jsou definovány na základě nájemních smluv, jejich 
prodlužování a obnovování, plánovaných přestaveb nebo rekonstrukcí. Patřičné doby trvání jsou zpravidla určeny 
tržními zvyklostmi charakteristickými pro tento segment. V případě investic do nemovitostí jsou periodické 
peněžní toky stanoveny na základě hrubého příjmu s odečtem neobsazenosti, nepřeúčtovatelných nákladů, 
kolekce ztrát, nájemních incentivů, nákladů na údržbu, zprostředkovatelských poplatků a provizí a ostatních 
provozních a správních výdajů. Série opakujících se provozních příjmů jsou pak následně spolu s odhadnutou 
očekávanou zůstatkovou hodnotou ke konci odhadovaného období diskontovány.  
 
Metoda tržního porovnání – provedená dle pokynů IVSC, www.ivsc.org 

Při použití metody tržního porovnání je reálná hodnota nemovitosti odhadnuta na základě porovnatelných 
transakcí. Přístup metody tržního porovnání je založen na principu substituce, kdy potenciální kupující nebude 
za daný majetek platit více, než by musel zaplatit za srovnatelný nahraditelný majetek. V teoretické rovině by 
nejlepší uskutečněná, porovnatelná transakce mohla být exaktním duplikátem porovnávaného majetku a mohla 
by indikovat, za předpokladu znalosti hodnoty takové transakce, cenu, za kterou by mohl být majetek prodán. 
Porovnání je prováděno na základě ceny za metr čtvereční. 
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3.3 Poskytnuté úvěry 

Dlouhodobé 
    30. června 2017   31. prosince 2016 

Úvěry poskytnuté spřízněným stranám (1)  182,070  6,601 

Poskytnuté úvěry celkem  182,070  6,601 

          
 

Krátkodobé 
    30. června 2017   31. prosince 2016 

Úvěry poskytnuté spřízněným stranám (1)  1,236  -- 

 Poskytnuté úvěry celkem    1,236  -- 

          
 
 (1)  V průběhu května 2017 došlo k předčasnému splacení dlouhodobého úvěru, který Společnost poskytla 

spřízněné straně a dále v roce 2017 Společnost poskytla dlouhodobé úvěry spřízněným stranám v celkové 
výši 183,306 tis. Kč s průměrnou roční úrokovou sazbou 3.02% (detail viz bod 7.1). 

3.4 Pohledávky z obchodních vztahů 

    30. června 2017   31. prosince 2016 

Pohledávky z obchodních vztahů za spřízněnými stranami (1)  12,045  626 

Pohledávky z obchodních vztahů za třetími stranami (2)  375,504  203,856 

Snížení hodnoty pohledávek z obchodních vztahů za třetími stranami (3)  (112,388)  (114,489) 

 Pohledávky z obchodních vztahů celkem    275,161   89,993 

           

(1) Pohledávky z obchodních vztahů za spřízněnými stranami jsou popsány v bodě 7.1. 

(2) Pohledávky z obchodních vztahů za třetími stranami zahrnují zejména pohledávky z obchodních vztahů za 
nájemci z titulu fakturace základního nájemného a pohledávky z přefakturace služeb spojených s nájmem 
(např. energie). Pohledávky z přefakturace budou zúčtovány oproti zálohám přijatým od nájemců, jakmile 
bude známa konečná částka spotřeby těchto služeb a bude provedena konečná přefakturace.  

(3) Snížení hodnoty pohledávek z obchodních vztahů za třetími stranami je tvořeno k pohledávkám 
z obchodních vztahů za nájemci, které jsou více než 181 dnů po splatnosti. Změna snížení hodnoty 
k pohledávkám je zahrnuta do výkazu o úplném výsledku jako ztráta ze snížení hodnoty viz bod 4.6. 

3.5 Ostatní krátkodobá finanční aktiva 

    30. června 2017   31. prosince 2016 

Pohledávky za zaměstnanci  29   19 

Ostatní pohledávky za spřízněnými stranami (1)  29,250   29,250 

Ostatní krátkodobá finanční aktiva celkem   29,279   29,269 

          
(1) Ostatní pohledávky představují pohledávky z postoupení za spřízněnými stranami, viz bod 7.1.  

3.6 Ostatní krátkodobá nefinanční aktiva 

    30. června 2017   31. prosince 2016 

Ostatní zaplacené zálohy spřízněným stranám  352  624 

Ostatní zaplacené zálohy třetím stranám (1)  129,865  185,104 

Náklady příštích období  31,665  27,948 

 Ostatní krátkodobá nefinanční aktiva celkem    161,882   213,676 

          
(1) Poskytnuté zálohy představují zálohy na služby spojené s nájmem zaplacené Společností, za které nebyla 

přijata konečná faktura od poskytovatelů těchto služeb. 
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3.7 Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty 

    30. června 2017   31. prosince 2016 

Zůstatky na bankovních účtech 
 

57,839   283,792 

Pokladní hotovost 
 

857  539 

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty celkem   58,696   284,331 
          

 
K 30. červnu 2017 a k 31. prosinci 2016 žádné bankovní účty Společnosti nejsou vázány zástavním právem. 

3.8 Vlastní kapitál 

Změny vlastního kapitálu  
Přehled o změnách ve vlastním kapitálu je uveden v úvodní části účetní závěrky. 
 

Základní kapitál 
20 kusů kmenových akcií bylo vydáno v podobě listinných kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 
100,000 Kč. Základní kapitál je splacen v plné výši. V roce 2017 ani v roce 2016 nebyly vydány žádné nové akcie. 

 

Ostatní fondy 
    30. června 2017   31. prosince 2016 

Fond vytvořený fúzí (1)  2,119,182  2,119,182 

Zákonný rezervní fond  400  400 

 Ostatní fondy celkem    2,119,582   2,119,582 

           
(1) Fond vytvořený fúzí se týká fúze Společnosti realizované v roce 2010. Společnost zaúčtovala fond ve 

vlastním kapitálu ve výši 1,632,237 tis. Kč týkající se fúze společností SPOBYT, a.s. a Byty Česká Lípa, a.s. se 
Společností a fond ve vlastním kapitálu ve výši 486,945 tis. Kč týkající se fúze společnosti RLRE Tellmer 
Property s.r.o. se Společností.  

 
Zisk na akcii 

    30. června 2017   30. června 2016 

Čistý zisk připadající držitelům kmenových akcií za účetní období (v tis. Kč)  1,197,461  33,304 

 Zisk na akcii (v Kč) - základní    59,873,050   1,665,200 

 Zisk na akcii (v Kč) - zředěný    59,873,050   1,665,200 

          
 

Podíly na zisku  

V roce 2017 ani 2016 nebyly vyplaceny žádné podíly na zisku.  

3.9 Finanční závazky 

Dlouhodobé 
    30. června 2017   31. prosince 2016 

Úvěry od třetích stran 
 

1,559  1,669 

Dlouhodobé finanční závazky celkem   1,559   1,669 
          

 

Krátkodobé 
    30. června 2017   31. prosince 2016 

Závazky z finančního leasingu 
 

--  12 

 Krátkodobé finanční závazky celkem   --   12 
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3.10 Vydané dluhopisy 

Dlouhodobé 
    30. června 2017 

 
31. prosince 2016 

    Počet vydaných dluhopisů 
 

Hodnota 
 

Počet vydaných dluhopisů 
 

Hodnota 

CPI BYTY 1,85/19 (CZ0003516551)  530,000  530,000  --  -- 

CPI BYTY 2,25/19 (CZ0003516569)  270,000  270,000  --  -- 

CPI BYTY 4,80/19 (CZ0003510695)  900,000  900,000  900,000  900,000 

CPI BYTY 4,80/19 (CZ0003511412)  500,000  500,000  500,000  500,000 

CPI BYTY 5,80/21 (CZ0003510703)  800,000  800,000  800,000  800,000 

Mínus: transakční náklady  --   (57,265)  --   (42,672) 

Celkem dlouhodobých vydaných dluhopisů   3,000,000   2,942,735   2,200,000   2,157,328 

 

Krátkodobé 
    30. června 2017 

 
31. prosince 2016 

    Počet vydaných dluhopisů   Hodnota   Počet vydaných dluhopisů   Hodnota 

CPI BYTY 2,50/17 (CZ0003512485)  --  --  300,000  300,000 

CPI BYTY 3,50/17 (CZ0003510687)  --  --  500,000  500,000 

AÚV - CPI BYTY  --  19,782  --  92,015 

Mínus: transakční náklady  --  --  --  (15,520) 

Celkem krátkodobých vydaných dluhopisů   --   19,782   800,000   876,495 

         
Celkem vydaných dluhopisů   3,000,000   2,962,517   3,000,000   3,033,823 
         

 
Dluhopisy CPI BYTY byly vydány v rámci dluhopisového programu dne 7. května 2013. Dle aktuálního 
dluhopisového programu CPI BYTŮ nesmí celková jmenovitá hodnota všech dluhopisů vydaných v rámci 
programu překročit částku 17,000,000 tis. Kč. Současně pak celková jmenovitá hodnota všech vydaných 
a nesplacených dluhopisů nesmí k žádnému okamžiku překročit 3,000,000 tis. Kč.  
Dluhopisy byly vydány na doručitele v zaknihované podobě. Prospekt a emisní podmínky byly schváleny 
rozhodnutím České národní banky ze dne 30. dubna 2013 referenční číslo 2013/5158/570, které nabylo právní 
moci dne 30. dubna 2013. 
Dluhopisy CPI BYTY byly přijaty k obchodování na Burze cenných papírů Praha.  
Členění na čtyři různé doby splatnosti umožňuje investorům zvolit optimální dobu trvání jejich investic od 2 do 
maximálně 8 let s pevnými kupony od 1.85% do 5.8%. 
Podrobný rozpis jednotlivých emisí je následující: 
 
CPI BYTY 4,80/19, ISIN CZ0003510695 
Dluhopisy CPI BYTY 4,80/19 byly vydány 7. května 2013. Dluhopisy jsou splatné dne 7. května 2019. Jmenovitá 
hodnota každého dluhopisu je 1,000 Kč. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 4.80% ročně.  
Úroky jsou splatné každoročně dne 7. května. 
 
CPI BYTY 5,80/21, ISIN CZ0003510703 
Dluhopisy CPI BYTY 5,80/21 byly vydány 7. května 2013. Dluhopisy jsou splatné dne 7. května 2021. Jmenovitá 
hodnota každého dluhopisu je 1,000 Kč. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 5.80% ročně.  
Úroky jsou splatné každoročně dne 7. května. 
 
CPI BYTY Real Estate 4,80/19, ISIN CZ0003511412 
Dluhopisy CPI BYTY 4,80/19 byly vydány 30. dubna 2014. Dluhopisy jsou splatné dne 7. května 2019. Jmenovitá  
hodnota každého dluhopisu je 1,000 Kč. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 4.80% ročně.  
Úroky jsou splatné každoročně dne 7. května. 
 
CPI BYTY 1,85/19, ISIN CZ0003516551 

Dluhopisy CPI BYTY 1,85/19 byly vydány 10. května 2017. Dluhopisy jsou splatné dne 7. května 2019. Jmenovitá 
hodnota každého dluhopisu je 1,000 Kč. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 1.85% ročně.  
Úroky jsou splatné každoročně dne 7. května. 
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CPI BYTY 2,25/19, ISIN CZ0003516569  

Dluhopisy CPI BYTY 2,25/19 byly vydány 10. května 2017. Dluhopisy jsou splatné dne 7. května 2019. Jmenovitá 
hodnota každého dluhopisu je 1,000 Kč. Dluhopisy jsou úročeny pevnou úrokovou sazbou ve výši 2.25% ročně.  
Úroky jsou splatné každoročně dne 7. května. 
 

Změny v prvním pololetí 2017 
V průběhu prvního pololetí 2017 došlo ke splacení dvou emisí dluhopisů (CPI BYTY 2,50/17 – ISIN: CZ0003512485; 
CPI BYTY 3,50/17 – ISIN: CZ0003510687). Obě emise byly splatné 7. května 2017 a byly i v tento den splaceny 
v celkové jmenovité hodnotě 800,000 tis. Kč. Dne 10. května 2017 byly vydány nové emise dluhopisů (CPI BYTY 
1,85/19 a CPI BYTY 2,25/19) v celkové jmenovité hodnotě 800,000 tis.Kč. 

 
Zajištění  
Za účelem zajištění povinností vyplývajících z vydaných dluhopisů Společnost zastavila následující aktiva: 

• investice do nemovitostí; 

• pohledávky vyplývající z pojistné smlouvy; 

• akcie CPI BYTY (zastaveny mateřskou společností CPI a.s.) 

 
Podřízení závazků CPI a.s. 
V zájmu zajištění povinností vyplývajících z vydaných dluhopisů CPI a.s. uzavřela s Raiffeisenbank a.s. dohodu 
o podřízení závazků všech subjektů, v nichž CPI a.s. má přímý nebo nepřímý podíl. 
 

3.11 Ostatní dlouhodobé závazky 

    30. června 2017   31. prosince 2016 

Závazky ze zádržného 
 

4,076   4,678 

Ostatní dlouhodobé závazky celkem   4,076   4,678 
      

Závazky ze zádržného se převážně týkají renovace rezidenčního portfolia provedené dodavateli. 

3.12 Závazky z obchodních vztahů 

    30. června 2017   31. prosince 2016 

Závazky z obchodních vztahů ke spřízněným stranám 
 

421   160 

Závazky z obchodních vztahů ke třetím stranám 
 

30,499   50,558 

Závazky z obchodních vztahů celkem   30,920   50,718 
     

3.13 Zálohy  

    30. června 2017   31. prosince 2016 

Zálohy přijaté od třetích stran (1)  429,916  284,195 

Kauce od nájemců (2)  41,393  39,144 

 Zálohy celkem   471,309   323,339 

          
 
(1) Zálohy přijaté od nájemců představují platby přijaté od nájemců za služby spojené s nájmem, které budou 

zúčtovány oproti pohledávkám z obchodních vztahů, jakmile bude známa konečná částka spotřeby těchto 
služeb a bude provedena konečná přefakturace. 

 
(2) Kauce od nájemců představují závazky Společnosti z přijatých záloh týkajících se nájemného. Jelikož příslušné 

nájemní smlouvy mohou být nájemci ukončeny při krátké výpovědní lhůtě, jsou tyto zálohy klasifikovány 
jako krátkodobé závazky. 
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3.14 Ostatní krátkodobé finanční závazky 

    30. června 2017   31. prosince 2016 

Výnosy příštích období  --  92 

Ostatní závazky ke spřízněným stranám  2,039  3,298 

Ostatní závazky ke třetím stranám  1,560  283 

Ostatní krátkodobé finanční závazky celkem   3,599   3,674 

          

3.15 Ostatní krátkodobé nefinanční závazky 

   30. června 2017   31. prosince 2016 

Závazky vůči zaměstnancům, ze sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění,  
z daně ze závislé činnosti zaměstnanců  5,075  4,747 

 Ostatní krátkodobé nefinanční závazky celkem   5,075   4,747 
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4 Výkaz o úplném výsledku 

4.1 Hrubé příjmy z pronájmu a služeb  

Za období šesti měsíců 

    30. června 2017   30. června 2016 

Hrubé příjmy z pronájmu   257,246  250,844 

Hrubé příjmy z pronájmu celkem   257,246   250,844 

           
Příjmy z pronájmu zahrnují příjmy z pronájmu bytů ve výši 240,617 tis. Kč (pololetí 2016: 233,629 tis. Kč) a příjmy 
z pronájmu nebytových prostor ve výši 16,629 tis. Kč (pololetí 2016: 17,215 tis. Kč).  
 
Hrubé příjmy z pronájmu jsou realizovány od velkého počtu nájemců, přičemž žádný jednotlivý nájemce nebo 
skupina nájemců se na hrubých příjmech z pronájmu Společnosti nepodílí z více než 10 %.  

4.2 Čisté výnosy/(náklady) související se službami spojenými s nájmem 

Za období šesti měsíců 

    30. června 2017   30. června 2016 

Výnosy související se službami spojenými s nájmem  3,762  3,476 

Náklady související se službami spojenými s nájmem  (3,542)  (3,645) 

Čisté výnosy/(náklady) související se službami spojenými s nájmem   220   (169) 

          

4.3 Náklady na provoz nemovitostí 

Za období šesti měsíců 

    30. června 2017   30. června 2016 

Opravy a údržba  (93,638)  (66,367) 

Osobní náklady  (20,750)  (20,486) 

Služby spojené s nájmem - neobsazené prostory  (19,905)  (21,851) 

Daň z nemovitostí  (2,568)  (2,579) 

Správa budov a nemovitostí  (1,988)  (350) 

Poplatek za pronájem, ostatní poplatky placené realitním makléřům  --  (746) 

Pojištění  (1,163)  (10) 

Ostatní náklady  (415)  (810) 

IT služby   --  (249) 

Náklady na provoz nemovitostí celkem   (140,427)   (113,448) 
           

Služby spojené s nájmem - neobsazené prostory 

Za období šesti měsíců 

    30. června 2017   30. června 2016 

Spotřeba energie  (14,612)  (17,069) 

Spotřeba materiálu  (669)  (851) 

Odpadové hospodářství  (2,076)  (855) 

Bezpečnostní služby  (1,695)  (2,250) 

Úklidové služby  (853)   (826) 

Služby spojené s nájmem celkem   (19,905)   (21,851) 
          

 
Osobní náklady 

Za období šesti měsíců 

    30. června 2017   30. června 2016 

Mzdové náklady  (15,102)  (14,975) 

Odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění  (5,023)  (4,862) 

Ostatní sociální náklady  (625)  (649) 

Osobní náklady celkem   (20,750)   (20,486) 
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4.4 Čistý zisk z přecenění investic do nemovitostí 

Za období šesti měsíců 

    30. června 2017   30. června 2016 

Residenční portfolio  1,438,854  -- 

Zisky z přecenění celkem  1,438,854  -- 

Čistý zisk z přecenění   1,438,854   -- 

           
Zisk z přecenění lze přičíst především zvýšení reálné hodnoty bytů v klastrech Třinec, Praha – Letňany, Ústí nad 
Labem a Česká Lípa. Další informace o přecenění investic do nemovitostí jsou uvedeny v bodě 3.2. 

 
4.5 Zisk z prodeje investic do nemovitostí 

Za období šesti měsíců 

    30. června 2017   30. června 2016 

Příjmy z prodeje investic do nemovitostí  10,263  20,061 

Zůstatková hodnota prodaných investic do nemovitostí  (2,672)  (19,527) 

Související náklady (daň z převodu nemovitostí)  --  (61) 

Zisk z prodeje investic do nemovitostí celkem   7,591   473 

           
Úbytky investic do nemovitostí v prvním pololetí 2017 představovaly především prodeje pozemků 
v Praze - Letňanech v celkové účetní hodnotě 2,672 tis. Kč (19,527 tis. Kč v prvním pololetí 2016). 

4.6 Amortizace, odpisy a snížení hodnoty 

Za období šesti měsíců 

    30. června 2017   30. června 2016 

Odpisy  (16)  (98) 

Odpis pohledávek / snížení hodnoty aktiv (1)  381  (7,711) 

 Amortizace, odpisy a snížení hodnoty celkem   365   (7,809) 
      
(1) Snížení hodnoty aktiv se týká ztráty ze snížení hodnoty pohledávek z obchodních vztahů a ostatních 

pohledávek.  

4.7 Ostatní provozní výnosy 

Za období šesti měsíců 

    30. června 2017   30. června 2016 

Výnosy z penále 
 

1,084  1,030 

Pojistná plnění 
 

225  160 

Ostatní 
 

26  -- 

Ostatní provozní výnosy celkem   1,335   1,190 
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4.8 Správní náklady 

Za období šesti měsíců 

    30. června 2017   30. června 2016 

Právní služby  (4,127)  (3,256) 

Náklady na leasing a pronájmy  (2,291)  (2,784) 

Náklady na telekomunikační a internetové služby a software  (1,709)  (912) 

Náklady na reklamu  (679)  (484) 

Spotřeba materiálu  (587)  -- 

Opravy a údržba  (313)  (160) 

Auditní, daňové a poradenské služby  (280)  (1,151) 

Náklady na reprezentaci  (257)  (408) 

Ostatní administrativní náklady  (791)  (1,039) 

Ostatní náklady na pojištění  (65)  (93) 

 Správní náklady celkem   (11,099)   (10,287) 
          

4.9 Ostatní provozní náklady  

Za období šesti měsíců 

    30. června 2017   30. června 2016 

Daňové neuznatelné náklady týkající se DPH 
 

(1,286) 
 

(1,445) 

Daně a poplatky 
 

(242) 
 

(349) 

Dary 
 

(15) 
 

(10) 

Penále 
 

(24) 
 

(6) 

Ostatní  --  (37) 

Ostatní provozní náklady celkem   (1,567)   (1,847) 

          

4.10 Úrokové výnosy  

Za období šesti měsíců 

    30. června 2017   30. června 2016 

Výnosy z bankovních úroků  --   13 

Úrokové výnosy z úvěrů a pohledávek (1)  1,236   -- 

Úrokové výnosy ze směnek (2)  --  2,358 

Úrokové výnosy celkem   1,236   2,371 

           

(1) Úrokové výnosy Společnosti za první pololetí 2017 jsou tvořeny především úroky z nově poskytnutých půjček 
spřízněným stranám (detail viz bod 3.3 a 7.2). 

(2) Pokles úrokových výnosů oproti minulému období souvisí se směnkou přijatou od spřízněné strany, která 
byla splacena dne 30. května 2016 (detail viz bod 7.2). 

4.11 Úrokové náklady 

Za období šesti měsíců 

    30. června 2017   30. června 2016 

Úrokové náklady související s úvěry a dluhopisy   (76,748)   (80,147) 

Úrokové náklady související s finančním leasingem   (9)   (5) 

Úrokové náklady celkem   (76,757)   (80,152) 

          

4.12 Ostatní čistý finanční výsledek 

Za období šesti měsíců 

    30. června 2017   30. června 2016 

Čistá kurzová ztráta  (20)  (22) 

Bankovní poplatky  (271)  (281) 

 Ostatní čistý finanční výsledek celkem   (291)   (303) 
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4.13 Daň z příjmů vykázaná ve výsledku hospodaření 

Za období šesti měsíců 

    30. června 2017   30. června 2016 

Splatná daň z příjmů:       

Daň z příjmů týkající se běžného období  --  -- 

Upřesnění daně za minulá zdaňovací období  (260)  (2,526) 

Celkem  (260)  (2,526) 

Odložený daňový náklad:       

Změna dočasných rozdílů  (278,985)  (5,033) 

Celkem  (278,985)  (5,033) 

Daň z příjmů vykázaná jako náklad ve výsledku hospodaření   (279,245)   (7,559) 

           
Pro výpočet odložené daně v prvním pololetí 2017 a 2016 byla použita daňová sazba ve výši 19 %. 
 
Efektivní daňová sazba Společnosti v souvislosti s pokračujícími operacemi za šest měsíců končící 30. června 2017 
byla 18.9% (pololetí 2016: 18.5%). 
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5 Řízení finančních rizik 

5.1 Reálné hodnoty a finanční instrumenty 

Reálné hodnoty finančních aktiv a pasiv spolu s účetní hodnotou uvedenou ve výkazu o finanční pozici jsou 
následující:  

 Hierarchie 
reálné 

hodnoty 
(úroveň) 

 
Účetní hodnota Reálná hodnota 

     30.  
června 

2017 

  31. 
prosince 

2016 

  30.  
června 

2017 

  31. 
prosince 

2016 

Finanční aktiva   
        

Poskytnuté úvěry    183,306  6,601  183,306  6,601 

Pohledávky z obchodních vztahů a ostatní pohledávky     304,440  119,262  304,440  119,262 

Peněžní prostředky a peněžní ekvivalenty    58,696  284,331  58,696  284,331 

Finanční aktiva celkem     546,442   410,194   546,442   410,194 
           
Finanční závazky   

        
Úročené úvěry a půjčky  Úroveň 3  1,559  1,681  1,559  1,681 

Vydané dluhopisy  Úroveň 1  2,962,517  3,033,823  3,039,150  3,072,973 

Závazky z obchodních vztahů a ostatní závazky    509,904  382,409  509,904  382,409 

Finanční závazky celkem     3,473,980   3,417,913   3,550,613   3,457,063 

                     
Reálné hodnoty jsou v souladu požadavků IFRS 13 na základě použití odlišných vstupních údajů rozděleny do 
kategorií o různých úrovních: 

(1) Úroveň 1: ceny kótované (neupravené) na aktivních trzích pro identická aktiva nebo závazky; 
(2) Úroveň 2: jiné než kótované ceny vstupů obsažené v úrovni 1, které je možné zjistit u aktiva nebo 

závazku, a to buď přímo (např. ceny), nebo nepřímo (např. odvozením od cen); 
(3) Úroveň 3: metoda ocenění, pro kterou významné vstupy pro určení reálné hodnoty jsou nejméně 

pozorovatelné. 

 
Jak k 30. červnu 2017, tak k 31. prosinci 2016 Společnost nedržela žádné finanční nástroje vykazované v reálné 
hodnotě ve výkazu o finanční pozici. 
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6 Podmíněná aktiva a závazky 

6.1 Podmíněná aktiva  

Společnosti není známa existence podmíněných aktiv k 30. červnu 2017. 

6.2 Podmíněné závazky 

Společnost neeviduje žádné podmíněné závazky. Vůči Společnosti není veden žádný soudní spor, jehož výsledek 
by mohl významně ovlivnit údaje účetní závěrky a Společnosti není známo, že by takovýto spor mohl být vůči ní 
zahájen. 
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7 Spřízněné strany 

Za spřízněné strany se považují členové představenstva, výkonného vedení, akcionáři Společnosti a společnosti, 
v nichž tyto strany mají ovládající nebo podstatný vliv nebo které jsou jejich společnými podniky (joint ventures). 

7.1 Transakce se spřízněnými stranami – výkaz o finanční pozici 

Krátkodobá část poskytnutých úvěrů zahrnuje zejména nesplacené úroky z dlouhodobých úvěrů a dluhopisů, 
u nichž se očekává splacení do 12 měsíců. 
 

Dlouhodobé úvěry poskytnuté spřízněným stranám 

    30. června 2017   31. prosince 2016 

CPI Flats, a.s.  --  6,601 

BPT Development, a.s.  180,450  -- 

CPI Residential, a.s.  1,570  -- 

Tepelná Litvínov, s.r.o.  50  -- 
Celkem dlouhodobé poskytnuté úvěry spřízněným stranám   182,070   6,601 
           

Krátkodobé úvěry poskytnuté spřízněným stranám 
    30. června 2017   31. prosince 2016 

CPI Residential, a.s.  1,103  -- 

CPI Flats, a.s.  120  -- 

BPT Development, a.s.  13  -- 

Celkem krátkodobé poskytnuté úvěry spřízněným stranám   1,236   -- 
          

 
Pohledávky z obchodních vztahů 

    30. června 2017   31. prosince 2016 

BPT Development, a.s.  11,973  426 

Hraničář, a.s.  72  200 

Celkem pohledávky z obchodních vztahů za spřízněnými stranami   12,045   626 
           

Ostatní krátkodobá finanční aktiva 

    30. června 2017   31. prosince 2016 

Czech Property Investments, a.s.  29,250  29,250 

Celkem ostatní pohledávky za spřízněnými stranami   29,250   29,250 
           

Ostatní krátkodobá nefinanční aktiva 

    30. června 2017   31. prosince 2016 

Hraničář, a.s.  352  624 

Celkem ostatní zaplacené zálohy spřízněným stranám   352   624 
           

Závazky z obchodních vztahů 

    30. června 2017   31. prosince 2016 

Best Properties South, a.s.  --  1 

CPI Hotels, a.s.  22  4 

CPI Meteor Centre, s.r.o.  2  3 

CPI Services, a.s.  397  141 

Czech Property Investments, a.s.  --  11 

Celkem závazky z obchodních vztahů ke spřízněným stranám   421   160 
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Ostatní krátkodobé finanční závazky 

    30. června 2017   31. prosince 2016 

CPI Services, a.s.  2,039  3,298 

Celkem ostatní závazky ke spřízněným stranám   2,039   3,298 
          

7.2 Transakce se spřízněnými stranami – výkaz o úplném výsledku 

Zisk z prodeje investic do nemovitostí 

    30. června 2017   30. června 2016 

BPT Development, a.s.  9,895  -- 

Celkem zisk z prodeje investic do nemovitostí spřízněným stranám   9,895   -- 
           

Správní náklady 

    30. června 2017   30. června 2016 

CPI Services, a.s.  (743)  (980) 

Hraničář, a.s.  (1,548)  (1,804) 

Celkem správní náklady od spřízněných stran   (2,291)   (2,784) 
CPI Services, a.s.          

Úrokové výnosy 

    30. června 2017   30. června 2016 

Czech Property Investments, a.s.  --  2,358 

CPI Residential, a.s.  1,103  -- 

CPI Flats, a.s.  120  -- 

BPT Development, a.s.  13  -- 

Celkem úrokové výnosy z transakcí se spřízněnými stranami   1,236   2,358 
           

Úrokové náklady 

    30. června 2017   30. června 2016 

Czech Property Investments, a.s.  (400)  (3,000) 

Celkem úrokové náklady z transakcí se spřízněnými stranami   (400)   (3,000) 
          

 
 
 
 

7.3 Odměny členům představenstva, dozorčí rady a vedení Společnosti 

Členové dozorčí rady, představenstva a vedení neobdrželi v prvním pololetí 2017 a 2016 žádná peněžní ani 
nepeněžní plnění s výjimkou mzdy, kterou obdrželi jako zaměstnanci Společnosti. Tyto mzdy nemají žádnou 
pohyblivou složku. Členové dozorčí rady, představenstva a vedení společnosti neměli jako zaměstnanci 
Společnosti v porovnání s ostatními zaměstnanci společnosti CPI BYTY v prvním pololetí 2017 a 2016 žádné 
výhody či požitky. 
 
Následující tabulka shrnuje odměny vyplacené členům představenstva, dozorčí rady a vedení Společnosti: 

    30. června 2017   30. června 2016 

Představenstvo  --  -- 

Dozorčí rada  12  12 

Vedení společnosti  1,506  1,660 

Celkem   1,518   1,672 
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8 Následné události 

V období mezi datem výkazů o finanční pozici a datem sestavení účetní závěrky Společnosti nenastaly žádné další 
významné následné události. 
 

V Praze 2. října 2017 

 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Kristína Magdolenová     Ing. Zdeněk Havelka 

Předseda představenstva     Člen představenstva 
CPI BYTY, a.s.      CPI BYTY, a.s. 


