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ÚVODNÍ SLOVO 

 

Rok 2017 byl pro na�i spoleènost prvním rokem èinnosti od jejího zalo�ení. Museli jsme se 
vyrovnat s mnoha, èasto nelehkými a neoèekávanými situacemi. I pøesto si troufneme øíci, �e 
jsme, pøedev�ím díky velkému nasazení a úsilí, uspìli.   

Finanèní trhy ji� nìkolik let za sebou rostou a nesou se na pozitivní vlnì a sentimentu. Stejnì 
tak tomu bylo i v roce 2017. Objevovaly se sice obavy z korekce trhù, ale akciové indexy 
opìtovnì trhaly rekordy. Firmy dosahovaly vysokých ziskù, co� se promítlo i do rostoucích 
mezd zamìstnancù. Spoleènost a lidé dále bohatli, díky èemu� významnì rostl i segment 
klientù, kteøí investují do fondù kvalifikovaných investorù.  

Trh fondù kvalifikovaných investorù pro�íval v roce 2017 boom. Vzniklo více ne� 30 nových 
fondù, pøevá�nì specializovaných na alternativní zpùsoby investování. Celkový objem 
majetku, spravovaného tìmito fondy, vzrostl o 30 mld. na 130 mld. Kè. V porovnání se 
tradièním segmentem retailových fondù, které v absolutním èísle vzrostly o 50 mld. Kè, se 
jednalo o nejúspì�nìj�í rok pro fondy kvalifikovaných investorù v jejich historii. Jsme rádi, �e 
se i ná� fond mohl podílet na tomto rùstu celého segmentu. 

K 31. 12. 2017 jsme spravovali klientský majetek v celkovém objemu 56,8 mil. Kè. Pøíliv nového 
kapitálu byl bohu�el èásteènì zbrzdìn v listopadu a prosinci díky velmi nároèné pøípravì na 
novou legislativu v oblasti investièních trhù, platnou od ledna 2018. Jako nezanedbatelný 
úspìch bychom rádi zmínili, �e i pøes prvotní a nemalé náklady spojené s rozbìhem fondu, 
hodnota akcie fondu nikdy nepoklesla pod emisní kurs pøi zalo�ení fondu a má neustále 
rostoucí trend. V prosinci mìøená výkonnost fondu od zalo�ení èinila 1,81 % p.a.  

První investici fondu jsme zrealizovali v mìsíci èervnu 2017, tedy v 2. mìsíci po zahájení 
èinnosti. Investicí byl developersky specializovaný fond Convenio spoleènosti Sekyra. 
Následoval nákup tøíletého dluhopisu spoleènosti ZOOT (www.zoot.cz) s kupónovým výnosem 
6,5 % p.a. Poté jsme realizovali prozatím nejvìt�í investice fondu, kdy jsme spoleènì s hlavní 
financující bankou poskytli zaji�tìný úvìr na realitní developerský projekt s výnosem 7,25 % 
p.a. Od mìsíce listopadu byl ná� fond ji� plnì zainvestovaný, bylo dokonèeno 5 investic, mezi 
nì� patøí i investice do produktù z dílen investièních skupin Sekyra, BHS, J&T a PPF.  

Co se týèe výhledu pro rok 2018, pøedpokládáme, �e i tento rok bude pokraèovat 
v dosavadním rostoucím trendu. Prozatím se neobjevují známky blí�ící se recese, základní 
úroková sazba stanovovaná ÈNB by se mohla blí�it k 1 %, inflace by se mìla pohybovat mírnì 
nad 2 % a rùst èeského HDP by mohl pøesáhnout 3,5 %. V tomto prostøedí bychom se rádi 
zamìøili na masivnìj�í raising klientského kapitálu, a to jak prostøednictvím vlastní akvizice, 
tak i za spolupráce vybraných externích poradcù.  

Na stranì druhé bychom investicemi chtìli naplnit tøídovou diversifikace tak, aby jednotlivé 
tøídy odpovídaly plánovanému procentuálnímu podílu v portfoliu. Tuto strategii bychom chtìli 
dále peèlivì udr�ovat.  Spolu s investièní spoleèností máme pøedschválenou skupinu více jak 
10 partnerských specializovaných fondù kvalifikovaných investorù, do kterých postupnì 
investièní prostøedky rozdìlujeme tak, abychom zajistili maximální diversifikaci. I nadále 
budeme sledovat zajímavé pøímé investièní pøíle�itosti, kterými postupnì s rùstem aktiv 
budeme doplòovat i tøídu dluhopisù èi úvìrù. 

 

Ing. Jan Krejsa a Mgr. Pavel Nìmec, èlenové správní rady 
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1) Základní údaje o fondu, podfondu a úèetním období 

Název fondu:  TUTAMEN SICAV, a.s. 

IÈO: 059 79 528 

Sídlo: Václavské námìstí 834/17, Nové Mìsto, 110 00 Praha 1 

Typ fondu: Fond kvalifikovaných investorù dle § 95 odst. 1 písm. a) ZISIF 

v právní formì akciové spoleènosti s promìnným základním 
kapitálem 

Podfond: TUTAMEN SICAV, a.s., TUTAMEN podfond MASTER 

 

Obhospodaøovatel:  AVANT investièní spoleènost, a.s. 

IÈO: 275 90 241 

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

Poznámka: Obhospodaøovatel je oprávnìn pøesáhnout rozhodný limit. 
Obhospodaøovatel vykonává pro fond slu�by administrace ve 
smyslu § 38 odst. 1 ZISIF. 

Úèetní období:  1. 4. 2017 � 31. 12. 2017 

 

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

Dne 24. 3. 2017 zapsala ÈNB fond TUTAMEN SICAV, a.s. do seznamu investièních fondù 
s právní osobností a dne 1. 4. 2017 byla spoleènost zapsána do obchodního rejstøíku. 

K datu 13. dubna 2017 byl do seznamu investièních fondù s právní osobností vedeného podle 
§ 597 písm. a) ZISIF zapsán k vý�e uvedenému investiènímu fondu s promìnným základním 
kapitálem údaj o podfondu s názvem TUTAMEN podfond MASTER. 
  
V prùbìhu úèetního období spoleènost realizovala èinnosti nutné k zahájení naplòování 
investièní strategie a následnì spoleènost zaèala vykonávat bì�nou èinnost v souladu se svým 
statutem.  

 

Bilanèní suma Podfondu MASTER dosáhla ke dni 31. 12. 2017 èástky ve vý�i 57,7 mil. Kè.  

Podfond ve sledovaném období investoval celkem 53 mil. Kè, a to do akcií, podílových listù, 
dluhopisù a formou poskytnutí úvìru. 
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3) Údaje o skuteènostech, které nastaly a� po rozvahovém dni a 

jsou významné pro naplnìní úèelu výroèní zprávy (§ 21 odst. 2 
písm. a) ZoÚ) 

Po 31. 12. 2017 nenastaly �ádné skuteènosti významné pro naplnìní úèelu výroèní zprávy. 

 

4) Informace o pøedpokládaném vývoji fondu a podfondu 

(§ 21 odst. 2 písm. b) ZoÚ) 

Aktivity fondu se v roce 2018 zamìøí pøedev�ím na naplnìní rùstové strategie podfondu 
MASTER. 

 

5) Údaje o èinnosti obhospodaøovatele ve vztahu k majetku fondu 

a podfondu v úèetním období (§234 odst. 1 písm. b) ZISIF) 

Obhospodaøovatel vykonával v prùbìhu úèetního období ve vztahu k fondu a podfondu 

standardní èinnost dle statutu fondu, resp. statutu podfondu.  

 

6) Údaje o podstatných zmìnách statutu fondu a statutu 

podfondu, ke kterým do�lo v prùbìhu úèetního období (§234 
odst. 2 písm. a) ZISIF) 

Ve sledovaném období nedo�lo k �ádným podstatným zmìnám statutu fondu ani podfondu. 
 
 

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

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

Pevná slo�ka odmìn:  131 152 CZK 

Pohyblivá slo�ka odmìn:            0 CZK 

Poèet pøíjemcù:          44 

Odmìny za zhodnocení kapitálu:            0 CZK 
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b) Údaje o mzdách, úplatách a obdobných pøíjmech vyplácených 
obhospodaøovatelem fondu osobám s podstatným vlivem na rizikový profil 
fondu celkem. 

Odmìny vedoucích osob: 11 923 CZK 

Poèet pøíjemcù:          4 

Odmìny ostatních zamìstnancù:  119 229 CZK 

Poèet pøíjemcù:        40 

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

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

9) Identifikaèní údaje ka�dé osoby provádìjící správu majetku 
(portfolio mana�era) podfondu v úèetním období a informace 
o dobì, po kterou tuto èinnost vykonával, vèetnì struèného 
popisu jeho zku�eností a znalostí (Pøíloha è. 2 písm. a) VoBÚP) 

 

Jméno a pøíjmení:  Martin �atánek 

Dal�í identifikaèní údaje:  Datum narození 26.4.1979, RÈ: 790426/5886, bytem 
Husova 1165, 75701 Vala�ské Meziøíèí 

 

Výkon èinnosti portfolio mana�era pro TUTAMEN podfond MASTER:  celé úèetní období 

 

Znalosti a zku�enosti portfolio mana�era 

In�enýrský titul získal na Podnikatelské fakultì - Vysoké uèení technické v Brnì, obor Øízení 
a ekonomika podniku. Tøi roky zku�eností se správou fondù kvalifikovaných investorù se 
zamìøením na nemovitosti, pohledávky a majetkové úèasti a cenné papíry. 

10) Identifikaèní údaje depozitáøe fondu a podfondu a informace 

o dobì, po kterou tuto èinnost vykonával (Pøíloha è. 2 písm. b) 
VoBÚP) 

Název:  Èeská spoøitelna, a.s. 

IÈO: 45 24 47 82 

Sídlo: Olbrachtova 1929/62,Praha 4, PSÈ 140 00 

Výkon èinnosti depozitáøe pro fond:  celé úèetní období 
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11) Identifikaèní údaje osoby povìøené depozitáøem fondu 

úschovou a opatrováním více ne� 1% hodnoty majetku fondu 
(Pøíloha è. 2 písm. c) VoBÚP) 

V úèetním obdobím nebyla taková osoba depozitáøem povìøena. 

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

Fond nevyu�ívá slu�eb hlavního podpùrce. 

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

Tato informace je obsahem pøílohy è. 5 této výroèní zprávy. 

14) Vývoj hodnoty investièních akcií podfondu v grafické podobì 
(Pøíloha è. 2 písm. f) VoBÚP) 
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Fond v rozhodném období nesledoval ani nekopíroval �ádný index nebo jiný benchmark. 

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

Fond neeviduje �ádné soudní nebo rozhodèí spory. 

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

V rozhodném období nedo�lo k �ádným výplatám podílu na zisku. 
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17) Údaje o skuteènì zaplacené úplatì obhospodaøovateli za 
obhospodaøování fondu, s rozli�ením na údaje o úplatì za 
výkon èinnosti depozitáøe, administrátora, hlavního podpùrce 
a auditora, a údaje o dal�ích nákladech. (Pøíloha è. 2 písm. i) 
VoBÚP) 

Fond 

Odmìna obhospodaøovateli: 270 000 CZK 

Úplata depozitáøi: 100 700 CZK 

Odmìna auditora:   36 300 CZK 

Údaje o dal�ích nákladech: 

Právní a notáøské slu�by   22 536 CZK 

Nájemné a související náklady   59 656 CZK 

Reklama 300 000 CZK 

Ostatní správní náklady    13 000 CZK 

 

TUTAMEN podfond MASTER 

Odmìna obhospodaøovateli:            0 CZK 

Úplata depozitáøi:            0 CZK 

Odmìna auditora:   78 650 CZK 

Údaje o dal�ích nákladech: 

Ostatní správní náklady      8 394 CZK 

18) Ostatní informace vy�adované právními pøedpisy (§ 21 odst. 2 

písm. c) a� e) ZoÚ) 

Fond není aktivní v oblasti výzkumu a vývoje. 

Fond nevyvíjí èinnost v oblasti ochrany �ivotního prostøedí. 

Fond nemá zamìstnance a není aktivní v oblasti pracovnìprávních vztahù. 

Fond nemá organizaèní slo�ku podniku v zahranièí. 

 

Zpracoval: Mgr. Ing. Ondøej Pieran 

Funkce: povìøený zmocnìnec statutárního øeditele 

Dne:  11. dubna 2018 

 

                            

Podpis: ���������������� 



 VÝROÈNÍ ZPRÁVA - TUTAMEN SICAV 

  

  

 

Pøíloha è. 1 � Zpráva auditora k úèetní závìrce fondu a 

podfondu
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Pøíloha è. 2 � Úèetní závìrka fondu ovìøená auditorem 
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Subjekt: TUTAMEN SICAV a.s.

Sídlo: Václavské nám. 834/17, 110 00 Praha 1

Identifika!ní !íslo: 05979528

P"edm#t podnikání:

Okam�ik sestavení ú!etní záv#rky: 31. prosinec 2017

Poznámka

Poslední den rozhodného období

Poslední den 

minulého 

rozhodného 

období

8 Hodnoty p"edané k obhospoda"ování 249 10

Sestaveno dne:

10.04.2018

Sestavil: Jana Havranová

!innost podle zákona !. 240/2013 

Sb., o investi!ních spole!nostech a 

fondech vykonávaná na základ# 

PODROZVAHOVÉ POLO�KY

ke dni: 31.12.2017

v tis. K!

Podpisový záznam statutárního orgánu ú!etní jednotky:                                                                          

Mgr. Ing. Ond"ej Pieran                                                                     

Pov#"ený zmocn#nec

Se�it1 Rozvaha 1z2
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1. OBECNÉ INFORMACE 

 

 TUTAMEN SICAV, a.s. (�Investièní Fond� nebo �Fond� nebo �Spoleènost�) byl zalo�en v souladu se 

zákonem è. 240/2013 Sb., o investièních spoleènostech a investièních fondech (dále jen �ZISIF�). Investièní 
fond byl dne 24.3.2017 na základì § 514 ve spojení s § 513 odst. 1 písm. b), c) a e)  ZISIF zapsán do 
seznamu Èeské národní banky podle § 597 písm. a) ZISIF. 

Investièní Fond byl zapsán do obchodního rejstøíku dne 1. 4. 2017. 

 

 

Pøedmìt podnikání Spoleènosti 
 

- Èinnost fondu kvalifikovaných investorù podle ust. § 95 odst. 1 písm. a) zákona è. 240/2013 Sb., 
o investièních spoleènostech a investièních fondech. 

 

Obhospodaøovatelem Investièního fondu (ve smyslu § 5 odst. 1 ZISIF) a administrátorem Investièního 
fondu (ve smyslu § 38 odst. 1 ZISIF) je od 1.4.2017 AVANT investièní spoleènost, a.s., IÈO: 275 90 241. 

AVANT investièní spoleènost, a.s. byla na základì rozhodnutí zakladatelù Investièního fondu ze dne 
16.3.2017 jmenována individuálním statutárním orgánem Investièního fondu, tj. Investièní fond je oprávnìn 
se v souladu s § 9 odst. 1 ZISIF obhospodaøovat prostøednictvím této osoby. 
 

 

 

Sídlo Investièního Fondu: 
 

Václavské námìstí 834/17 

110 00 � Praha 1 

Èeská republika 

 

Èlenové statutárního orgánu a správní rady Fondu k 31. Prosinci 2017: 
 

 

Statutární orgán: 

 

Statutární øeditel AVANT investièní spoleènost, a.s., IÈ 
275 90 241 
 

od 1. dubna 2017 

Pøi výkonu funkce zastupuje Mgr. Ing. Ondøej Pieran  
povìøený zmocnìnec 
 

od 31. èervence 2017 

 Mgr. Robert Robek od  6. listopadu 2017 

                                                           povìøený zmocnìnec 
 
 
Správní rada: 
 

Èlen správní rady                               Ing. Jan Krejsa                                           od 1. dubna 2017 

 

Èlen správní rady                                Lubo� Vídenský                                             od 1. dubna 2017 

 

Èlen správní rady                                Vojtìch Vojáèek                                             od 1. dubna 2017 
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Èlen správní rady                                 Mgr. Pavel Nìmec                                        od 5. øíjna 2017 

 

Èlen správní rady                                 Vlasta Jiranová                                             od 1. dubna 2017 

 

 

 

V rozhodném období do�lo k následujícím zmìnám v obchodním rejstøíku: 

 

Povìøený zástupce statutárního øeditele: 
 

Povìøený zmocnìnec                          Ing. Zdenìk Hauzer                          od 1.4.2017 do 31.7.2017 

 

Správní rada: 

 

Èlen správní rady                               Alena Ráèková                                  od 1.4.2017 do 5.10.2017 

 

 

 
Investièní strategie Fondu  
 

Akcie Fondu mohou být poøizovány pouze kvalifikovanými investory. 
 
Fond je fondem kvalifikovaných investorù, který ve smyslu § 95 odst. 1 Zákona shroma�ïuje penì�ní 
prostøedky nebo penìzi ocenitelné vìci od více kvalifikovaných investorù vydáváním úèastnických cenných 
papírù a provádí spoleèné investování shromá�dìných penì�ních prostøedkù, nebo penìzi ocenitelných vìcí 
na základì urèené investièní strategie ve prospìch tìchto kvalifikovaných investorù a dále spravuje tento 
majetek.  

 

Investièním cílem Fondu je setrvalé zhodnocování prostøedkù vlo�ených akcionáøi Fondu, a to na základì 
investic do aktiv s pøedpokládaným nadstandardním výnosem a rizikem bez sektorového a geografického 
omezení jako jsou: investièní cenné papíry, nástroje penì�ního trhu, finanèní deriváty, cenné papíry vydané 
fondem nebo zahranièním fondem, úèasti v kapitálových obchodních spoleènostech a poskytování úvìrù 
jako�to aktiva dlouhodobì pøekonávající výnosy, s tím, �e výnosy investic Fondu budou pøevá�nì 
opatøovány pøíjmem z úrokù z poskytnutých úvìrù, dále pak ve formì pohledávek z poskytnutých úvìrù a 
pùjèek. Pøevá�ná èást ziskù plynoucích z portfolia Fondu bude v souladu s investièním cílem strategií 
uvedenou v pøedchozí vìtì dále re-investována.  
 

V prùbìhu roku 2017 Fond podnikal v souladu s právními pøedpisy Èeské republiky, a to podle zákona è. 
240/2013 Sb., o investièních spoleènostech a investièních fondech, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù a v souladu 

s investièními cíli definovanými ve statutu fondu prùbì�nì naplòoval tuto investièní strategii. 
 

Depozitáø 
 

Èeská spoøitelna, a.s. vykonává funkci depozitáøe a poskytuje slu�by dle depozitáøské smlouvy, její� 
poslední znìní je úèinné od 27. 04. 2017 (dále jen �depozitáø�). 
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2. VÝCHODISKA PRO PØÍPRAVU ÚÈETNÍ ZÁVÌRKY 
 

Pøedkládaná úèetní závìrka Fondu byla zpracována jako øádná k datu 31. 12. 2017, za úèetní období od     

01. 04. 2017 do 31. 12. 2017. Úèetnictví je vedeno a úèetní závìrka byla sestavena v souladu se zákonem 
è. 563/1991 Sb., o úèetnictví v platném znìní a na základì vyhlá�ky è. 501/2002 Sb., kterou se provádìjí 
nìkterá ustanovení zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, pro úèetní jednotky, 
které jsou bankami a jinými finanèními institucemi. Zároveò byla pøi sestavování roèní úèetní závìrky 
respektována speciální úprava týkající se pøecenìní majetku, a to vyhlá�ka è. 244/2013 Sb., o bli��í úpravì 
nìkterých pravidel zákona o investièních spoleènostech a investièních fondech, resp. o zpùsobu stanovení 
reálné hodnoty investièního fondu a o zpùsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu.  

 

Úèetnictví respektuje obecné úèetní zásady, pøedev�ím zásadu oceòování majetku historickými cenami 
(modifikovanou ocenìním v�ech cenných papírù, derivátù, majetkových úèastí a poskytnutých úvìrù � 

obecnì majetku jako investièní pøíle�itost - na jejich reálnou hodnotu), zásadu úètování ve vìcné a èasové 
souvislosti, zásadu opatrnosti a pøedpoklad o schopnosti úèetní jednotky pokraèovat ve svých aktivitách. 

Akciová spoleènost s promìnným základním kapitálem, která nevytváøí podfondy dle § 164 ZISIF úèetnì 
a majetkovì oddìluje majetek a dluhy ze své investièní èinnosti od svého ostatního jmìní. 
 

Fond nemá �ádné zamìstnance, ve�kerou administrativu spojenou s podnikatelskou èinností Fondu provádí 
dodavatelským zpùsobem investièní spoleènost. 
 

Tato úèetní závìrka je nekonsolidovaná za úèetní období od 01. 04. 2017 do 31. 12. 2017 (dále té� �úèetní 
období). 
 

 

3. DÙLE�ITÉ ÚÈETNÍ METODY 

 
Pro zpracování úèetní závìrky za období od 01. 04. 2017 do 31. 12. 2017 pou�il Fond následujících úèetních 
metod, zpùsobù oceòování a zpùsobù odepisování. 

 
Úèetní závìrka Fondu byla sestavena na principu nepøetr�itého a èasovì neomezeného trvání úèetní 
jednotky a byla pøipravena v souladu s následujícími dùle�itými úèetními metodami: 
 

(a) Den uskuteènìní úèetního pøípadu 
 

V závislosti na typu transakce je okam�ikem uskuteènìní úèetního pøípadu zejména den výplaty nebo 
pøevzetí obì�iva, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popø. cenných papírù, den provedení platby, popø. 
inkasa z úètu klienta, den pøipsání (valuty) prostøedkù podle zprávy do�lé od banky, den sjednání a den 
vypoøádání obchodu s cennými papíry, den vydání nebo pøevzetí záruky, popø. úvìrového pøíslibu, den 
pøevzetí hodnot do úschovy. 
 

Úèetní pøípady nákupu a prodeje finanèních aktiv s obvyklým termínem dodání (spotové operace) a dále 
pevné termínové a opèní operace jsou od okam�iku sjednání obchodu do okam�iku vypoøádání obchodu 
zaúètovány na podrozvahových úètech.  
 

Finanèní aktivum nebo jeho èást Fond odúètuje z rozvahy v pøípadì, �e ztratí kontrolu nad smluvními právy 
k tomuto finanènímu aktivu nebo jeho èásti. Spoleènost tuto kontrolu ztratí, jestli�e uplatní práva na výhody 
definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se tìchto práv vzdá.  
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(b) Dluhové cenné papíry, akcie, podílové listy a ostatní podíly 
  

 Dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry a akcie vèetnì podílových listù a ostatních podílù jsou klasifikovány 
podle zámìru Fondu do portfolia: 

 

a) cenných papírù oceòovaných reálnou hodnotou proti úètùm nákladù nebo výnosù, 
b) realizovatelných cenných papírù, 
c) cenných papírù dr�ených do splatnosti, 
d) dluhových cenných papírù poøízených v primárních emisích neurèených k obchodování. 
 

Do portfolia do splatnosti mohou být zaøazeny pouze dluhové cenné papíry.  
 

Pøi poøízení jsou dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry úètovány v poøizovací cenì zahrnující pomìrnou 
èást diskontu nebo á�ia. Akcie, podílové listy a ostatní podíly jsou úètovány v poøizovací cenì. 
 

Následnì jsou dluhové cenné papíry a akcie, podílové listy a ostatní podíly dr�ené v portfoliu Fondu 

oceòovány reálnou hodnotou. 
 

Reálná hodnota pou�ívaná pro ocenìní cenných papírù se stanoví jako tr�ní cena vyhlá�ená ke dni stanovení 
reálné hodnoty, pokud spoleènost proká�e, �e za tr�ní cenu je mo�né cenný papír prodat. 

 

V pøípadì veøejnì obchodovaných dluhových cenných papírù a majetkových cenných papírù jsou reálné 
hodnoty rovny cenám dosa�eným na veøejném trhu zemí OECD, pokud jsou zároveò splnìny po�adavky 
na likviditu cenných papírù.  
 

Není-li mo�né stanovit reálnou hodnotou jako tr�ní cenu (napø. spoleènost neproká�e, �e za tr�ní cenu je 
mo�né cenný papír prodat), reálná hodnota se stanoví jako upravená hodnota cenného papíru. 
 

Upravená hodnota cenného papíru se rovná míøe úèasti na vlastním kapitálu spoleènosti, pokud se jedná  
o akcie, míøe úèasti na vlastním kapitálu podílového Fondu, pokud se jedná o podílové listy a souèasné 
hodnotì cenného papíru, pokud se jedná o dluhové cenné papíry. 
 

K dluhovým cenným papírùm dr�eným do splatnosti se tvoøí opravné polo�ky. Opravné polo�ky k tìmto 
cenným papírùm jsou tvoøeny v èástce, která odrá�í pouze zmìnu rizikovosti emitenta, nikoliv zmìny 
bezrizikových úrokových sazeb, a to podle jednotlivých cenných papírù. 
 

(c) Majetek jako Investièní pøíle�itost 
 

 ca) Dlouhodobý nehmotný majetek 

 

Dlouhodobý nehmotný majetek je tvoøen stanovenými majetkovými polo�kami s dobou pou�itelnosti del�í 
ne� jeden rok a v ocenìní pøevy�ujícím 60 tis. Kè. Oceòuje se v poøizovacích cenách, které zahrnují cenu, 
za kterou byl majetek poøízen a náklady s jeho poøízením související.  

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku nad 40 tis. Kè zvy�ují jeho 
poøizovací cenu. 

Nehmotný majetek v ocenìní do 60 tis. Kè a dobou pou�itelnosti del�í ne� 1 rok je evidován jako drobný 
(jiný) dlouhodobý nehmotný majetek.   

Opravné polo�ky vyjadøují doèasné sní�ení hodnoty aktiva. 
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 cb) Dlouhodobý hmotný majetek 

 

Dlouhodobý hmotný majetek je tvoøen stanovenými majetkovými polo�kami s dobou pou�itelnosti del�í 
ne� jeden rok a v ocenìní pøevy�ujícím 40 tis. Kè. 

Dlouhodobý hmotný majetek se oceòuje v poøizovacích cenách, které zahrnují cenu, za kterou byl majetek 
poøízen a náklady s jeho poøízením související. Majetek vytvoøený vlastní èinností se oceòuje vlastními 
náklady. 

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku nad 40 tis. Kè zvy�ují jeho poøizovací 
cenu. Bì�né opravy a údr�ba se úètují do nákladù. 

Samostatné movité vìci s dobou pou�itelnosti del�í ne� jeden rok se zahrnují do dlouhodobého hmotného 
majetku, pokud jejich ocenìní pøesáhne èástku 40 tis. Kè. 

Opravné polo�ky vyjadøují doèasné sní�ení hodnoty aktiva. 

Úroky z úvìrù a pùjèek pøijatých na poøízení dlouhodobého hmotného majetku jsou souèástí finanèních 
nákladù a nezvy�ují poøizovací cenu majetku. 

Zpùsob sestavení odpisového plánu:  

 

V pøípadì, �e majetek není oceòován reálnou hodnotou, je jeho netto hodnota postupnì sni�ována odpisy. 
Odpisy jsou vypoèteny z ceny, ve které je majetek ocenìn v úèetnictví, a to na základì pøedpokládané doby 
�ivotnosti. 

Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován do nákladù na základì pøedpokládané doby �ivotnosti 
jednotlivých polo�ek majetku, nejdéle do 60 mìsícù.  

Nehmotný majetek v ocenìní do 60 tis. Kè a dobou pou�itelnosti del�í ne� 1 rok je evidován jako drobný 
(jiný) dlouhodobý nehmotný majetek a je odepisován rovnomìrnì do nákladù po dobu 24 mìsícù od data 
poøízení. 

Dlouhodobý hmotný majetek je odpisován do nákladù na základì pøedpokládané doby �ivotnosti 
jednotlivých polo�ek majetku.  

Konkrétnì pak dlouhodobý hmotný majetek v ocenìní pøevy�ujícím 40 tis. Kè je odepisován rovnomìrnými 
mìsíèními odpisy do nákladù po dobu 36 mìsícù. 

 

 cc) Majetek jako investièní pøíle�itost 
 

Majetek jako Investièní pøíle�itost jsou pøedev�ím nemovitosti dr�ené spoleèností s cílem dlouhodobého 
kapitálového zhodnocení. 
Prvotní ocenìní investice je na základì poøizovacích nákladù vèetnì transakèních nákladù. Pro ocenìní 
k datu úèetní závìrky je zvolena metoda stanovení reálné hodnoty, tj. investice je v rozvaze vykázána 
v reálné hodnotì platné k rozvahovému dni a ve�keré zmìny reálné hodnoty v dobì mezi jednotlivými 
rozvahami jsou vykazovány jako oceòovací rozdíl ve vlastním kapitálu   

 

Fond investuje do nemovitostí následujícího typu: 

· Nemovitost za úèelem dlouhodobého kapitálového zhodnocení 
· Nemovitost za úèelem dosa�ení zisku z pronájmu nebo prodeje 

· Pohledávek, zápùjèek a úvìru za úèelem dosa�ení úrokového výnosu 

 

Investice do nemovitosti se vykazuje jako aktivum tehdy, pokud: 
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· Je pravdìpodobné, �e úèetní jednotka získá budoucí ekonomické u�itky spojené s investicí do 
nemovitosti 

· Náklady spojené s poøízením investice do nemovitosti jsou spolehlivì ocenitelné 
 

Poèáteèní ocenìní  

Investice se prvotnì ocení na úrovni svých poøizovacích nákladù. Do poèáteèního ocenìní se zahrnou i 
vedlej�í náklady spojené s poøízením. 
 

Následné oceòování  

Následné oceòování je provedeno: 

· K rozvahovému dni 
· Z dùvodu trvalého sní�ení hodnoty 

Oceòování je øe�eno § 68a), vyhlá�ky 501/2002 Sb., který stanoví Oceòovací rozdíly pøi uplatnìní reálné 
hodnoty u neprovozního dlouhodobého hmotného majetku a dále dle Vyhlá�ky 244/2013 Sb. o bli��í úpravì 
nìkterých pravidel zákona o investièních spoleènostech a investièních fondech. 

(1) Investièní spoleènosti za jimi obhospodaøované podílové Fondy, Investièní Fondy a penzijní Fondy 
oceòují neprovozní dlouhodobý hmotný majetek reálnou hodnotou podle zvlá�tního právního pøedpisu. 

Zmìny ocenìní tohoto majetku se evidují v pøíslu�né polo�ce pasiv. Pøi úbytku tohoto majetku se výsledná 
zmìna vyká�e v pøíslu�né polo�ce výkazu zisku a ztráty. 

(2) V pøípadì, �e dojde k trvalému sní�ení hodnoty neprovozního dlouhodobého hmotného majetku, vyká�e 
se toto sní�ení hodnoty v pøíslu�né polo�ce výkazu zisku a ztráty. 

Fond pro urèení reálné hodnoty majetku vyu�ívá znalecké posudky, v nich� je ocenìní stanoveno na základì 
vý�e popsaných principù.  

Do doby prvního stanovení reálné hodnoty majetku podle vý�e uvedeného odstavce se reálná hodnota 
stanoví jako poøizovací cena majetku. 

 

(d) Ostatní aktiva 

 

Základ pro stanovení reálné hodnoty pohledávek, které jsou po splatnosti 
 

a) ne déle ne� 90 dní, se sní�í o 10 %, 
b) ne déle ne� 180 dní, se sní�í o 30 %, 
c) ne déle ne� 360 dní, se sní�í o 66 %, 
d) déle ne� 360 dní, se sní�í o 100 %. 
 

Základ pro stanovení reálné hodnoty pohledávek za dlu�níkem se sní�í o 100 %, jestli�e proti dlu�níkovi 
bylo zahájeno insolvenèní øízení, které dosud neskonèilo, nebo soud zamítl insolvenèní návrh pro 
nedostatek jeho majetku, anebo byla vydána obdobná rozhodnutí podle zahranièního práva. 
 

(e) Pohledávky za bankami a nebankovními subjekty  
 

Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti. Na základì toho jsou vytváøeny k jednotlivým 
pohledávkám opravné polo�ky. Opravné polo�ky vytváøené na vrub nákladù jsou vykázány v polo�ce 
�Odpisy, tvorba opravných polo�ek a rezerv k pohledávkám a zárukám� v analytické evidenci pro potøebu 
výpoètu daòové povinnosti. 

Základ pro stanovení reálné hodnoty pohledávek urèených k investování na základì pøedpokladu vymo�ení 

a) plnì vymo�itelné, se sní�í o 0 %, 
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b) za�alované, se sní�í o 50 %, 

b) èásteènì vymo�itelné, se sní�í o 70 %, 
c) v insolvenci, se sní�í o 80 %, 
d) nevymo�itelné, se sní�í o 100 %. 

Pokud nelze jednotlivé pohledávky k investování rozèlenit, zpracuje se pro zji�tìní reálné hodnoty znalecký 
posudek. 

 

(f) Cenné papíry vydávané fondem 

 

Fond vydává zakladatelské akcie. Akcie Fondu mají podobu cenného papíru a jsou vydány ve formì na 
jméno. 

 

 

Investièní akcie 

 

Akcie Fondu, které nejsou zakladatelskými akciemi, jsou investièní akcie. S investièní akcií je spojeno 
právo na její odkoupení na �ádost jejího vlastníka na úèet Fondu. 
Investièní akcie lze vydat na základì veøejné výzvy. 
Investièní akcie pøedstavují podíl akcionáøe na Fondovém kapitálu pøipadající na investièní akcie. 
Nabývání investièních akcií Fondu, postupy a podmínky pro vydání a odkupování investièních akcií jsou 

uvedeny ve Statutu Fondu. 

 

(g) Zásady pro úètování nákladù a výnosù 

 

Náklady a výnosy se úètují zásadnì do období, s ním� èasovì a vìcnì souvisí. Pokud by pøi pou�ití této 
zásady fond nemohl podat vìrný a poctivý obraz pøedmìtu úèetnictví fondu, postupuje odchylnì. Èasové 
rozli�ení není nutno pou�ívat v pøípadech, kdy se jedná o nevýznamné èástky, kdy jejich zúètováním do 
nákladù nebo do výnosù bez èasového není dotèen úèel èasového rozli�ení a fond tím prokazatelnì nesleduje 
zámìrnou úpravu výsledku hospodaøení, nebo jde-li o pravidelnì se opakující výdaje popøípadì pøíjmy. 
 

(h) Zachycení operací v cizích mìnách  
 

Transakce vyèíslené v cizí mìnì jsou úètovány v tuzemské mìnì pøepoètené devizovým kurzem platným v 
den transakce. Aktiva a pasiva vyèíslená v cizí mìnì spoleènì s devizovými spotovými transakcemi pøed 
dnem splatnosti jsou pøepoèítávána do tuzemské mìny v kurzu vyhla�ovaným ÈNB platným k datu úèetní 
závìrky. Výsledný zisk nebo ztráta z pøepoètu aktiv a pasiv vyèíslených v cizí mìnì je vykázán ve výkazu 
zisku a ztráty jako �Zisk nebo ztráta z finanèních operací�. 
 

(i) Zdanìní  
 

Daòový základ pro daò z pøíjmù se propoète z výsledku hospodaøení bì�ného úèetního období pøipoètením 
daòovì neuznatelných nákladù a odeètením výnosù, které nepodléhají dani z pøíjmù, který je dále upraven 
o slevy na dani a pøípadné zápoèty.  
 

Odlo�ená daò vychází z ve�kerých doèasných rozdílù mezi úèetní a daòovou hodnotou aktiv a závazkù 
s pou�itím oèekávané daòové sazby platné pro následující období. O odlo�ené daòové pohledávce se úètuje 
pouze v pøípadì, kdy neexistuje pochybnost o jejím dal�ím uplatnìní v následujících úèetních obdobích. 
V podmínkách Fondu vzniká odlo�ená daò z titulu zmìny ocenìní úèastí. 
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(j) Tvorba rezerv 
 

Rezerva pøedstavuje pravdìpodobné plnìní s nejistým èasovým rozvrhem a vý�í. Rezerva se tvoøí v pøípadì, 
pro který platí následující kritéria: 
- existuje povinnost (právní nebo vìcná) plnit, která je výsledkem minulých událostí 
- je pravdìpodobné, �e plnìní nastane a vy�ádá si odliv prostøedkù pøedstavujících ekonomický prospìch, 
pøièem� pravdìpodobnì znamená pravdìpodobnost vy��í, ne� 50% 

- je mo�né provést pøimìøenì spolehlivý odhad plnìní.   
 

(k) Polo�ky z jiného úèetního období a zmìny úèetních metod  

V prùbìhu úèetního období nebyly úètovány zmìny úèetních metod ani opravy minulých let. 
Spoleènost patøí do kategorie subjektù kolektivního investování a zabývá se trvalým zhodnocováním 
prostøedkù vlo�ených akcionáøi do spoleènosti, konkrétnì pak zejména pøímými investicemi do 
nemovitostí, a to jak na území Èeské republiky, tak i v rámci Evropské unie, pøípadnì v jejím sousedství. 
 

(l) Regulaèní po�adavky 

 

Fond podléhá regulaci a dohledu ze strany Èeské národní banky. Depozitáø � Èeská spoøitelna, a.s. dohlí�í 
v souladu se Zákonem na to, zda èinnost Fondu probíhá v souladu se Zákonem. 

 

 
4. VÝZNAMNÉ POLO�KY V ROZVAZE, VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 

 
 

4.1 ÈISTÝ ÚROKOVÝ VÝNOS 
 

Fond ve sledovaném období neevidoval výnosy ani náklady z úroku. 
 

4.2 VÝNOSY A NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE 
 

  

tis. Kè   2017 

Výnosy z poplatkù a provizí    

za zprostøedkovatelkou èinnost   396 

Náklady na poplatky a provize    

za zprostøedkovatelkou èinnost   451 

ostatní   9 

Celkem   -64 

 

 Fond ve sledovaném úèetním období realizoval náklady za zprostøedkovatelskou èinnost a náklady 
na bankovní poplatky z vedení bì�ných úètù.  

            Fond dále realizoval výnosy z poplatkù za emise investièních akcií podfondu. 
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4.3 ZISK NEBO ZTRÁTA Z FINANÈNÍCH OPERACÍ 

 

tis. Kè   2017 

Zisk/ztráta z devizových operací   -1 

Celkem    -1 

 

 

 

4.4 OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY A VÝNOSY 

 

Fond ve sledovaném období neevidoval ostatní provozní náklady a výnosy. 

 

 

 

4.5 SPRÁVNÍ NÁKLADY  
 

Fond evidoval ve svém úèetnictví za sledované úèetní období tyto správní náklady: 
 

a) Náklady na zamìstnance 

 

Fond nemìl ve sledovaném úèetním období �ádné zamìstnance. Ve�kerou administrativu spojenou 
s podnikatelskou èinností provádí dodavatelským zpùsobem investièní spoleènost 
 

b) Správní náklady 

 

tis. Kè   2017 

Náklady na odmìny statutárního auditu   36 

z toho:    

- náklady na povinný audit úèetní závìrky   36 

Právní a notáøské slu�by   22 

Odmìna za výkon obhospodaøování/administrace   270 

Slu�by depozitáøe   101 

Ostatní správní náklady   373 

Celkem   802 
 

 

Úplata za výkon èinnosti Obhospodaøovatele, kterou vykonává spoleènost AVANT investièní 
spoleènost, a.s., její vý�e, zpùsob výpoètu a splatnost jsou uvedeny ve smlouvì o výkonu funkce 
individuálního statutárního orgánu akciové spoleènosti. 
 

Fond platil poplatek depozitáøi za ka�dý zapoèatý mìsíc v souladu s depozitáøskou smlouvou, která 
v daném úèetním období vykonávala Èeská spoøitelna, a.s. 

 

Ostatní správní náklady fondu tvoøí zejména náklady na propagaci, nájemné a správní poplatky. 
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4.6 VÝNOSY Z AKCIÍ A PODÍLÙ  
 

Fond ve sledovaném období neevidoval výnosy z akcií a podílù. 
 

 

4.7 PÙJÈKY A ÚVÌRY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY A OSTATNÍ PLNÌNÍ                            
(V PENÌ�ITÉ I NATURÁLNÍ FORMÌ) ÈLENÙM ØÍDÍCÍCH A KONTROLNÍCH 
ORGÁNÙ Z DÙVODU JEJICH FUNKCE  

 

Fond neposkytl �ádné úvìry nebo jiná naturální, èi penì�itá plnìní èlenùm statutárního orgánu ani 

èlenùm dozorèí rady, ani zamìstnancùm a ani bývalým èlenùm orgánù spoleènosti. Zároveò za 
tyto osoby nebyly vydány �ádné záruky. 
 

 

4.8 MIMOØÁDNÉ VÝNOSY A NÁKLADY 
 

Fond neeviduje mimoøádné náklady a výnosy. 
 

 

4.9 POKLADNA 
 

Fond nemá �ádný zùstatek v pokladnì. 

 

 

4.10 POHLEDÁVKY ZA BANKAMI  
 

tis. Kè   2017 

Zùstatky na bì�ných úètech- neinvestièní   130 

Zùstatky na kapitálových úètech- neinvestièní   10 

Celkem   140 

 

 

4.11 POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY 

 

Fond ve sledovaném úèetním období neeviduje pohledávky za nebankovními subjekty. 

 

 

4.12 DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY 

 

Fond ve sledovaném období neeviduje dluhové cenné papíry. 
 

 

4.13 AKCIE, PODÍLOVÉ LISTY A OSTATNÍ PODÍLY 

 

Fond ve sledovaném období neeviduje akcie, podílové listy a ostatní podíly. 
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4.14 ÚÈASTI S ROZHODUJÍCÍM A PODSTATNÝM VLIVEM 

 

Fond ve sledovaném úèetním období neevidoval ve svém majetku �ádné úèasti s rozhodujícím ani 
podstatným vlivem. 
 

 

4.15 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK 

 

Fond ve sledovaném úèetním období neevidoval ve svém majetku �ádný dlouhodobý nehmotný 
majetek. 

 

 

4.16 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK 

 

Fond ve sledovaném úèetním období neevidoval ve svém majetku dlouhodobý hmotný majetek 
pro provozní èinnost a ani dlouhodobý majetek pro investièní èinnost. 
 

 

4.17 OSTATNÍ AKTIVA  

 

tis. Kè   2017 

Pohledávky vùèi podfondu   103 

Poskytnuté zálohy   6 

Celkem   109 

 

Ostatní aktiva pøedstavují pohledávku za podfondem a poskytnutou zálohu na provoz kanceláøí. 
 

 

4.18 NÁKLADY A PØÍJMY PØÍ�TÍCH OBDOBÍ 

 

Fond ve sledovaném období neeviduje náklady ani pøíjmy pøí�tích období. 
 

 

4.19 ZÁVAZKY VÙÈI BANKÁM 

 

Fond ve sledovaném úèetním období nepøijal �ádné bankovní úvìry. 
 

 

4.20 ZÁVAZKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY 

 

Fond ve sledovaném úèetním období nepøijal �ádné úvìry èi zápùjèky. 
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4.21 ZÁVAZKY Z DLUHOVÝCH CENNÝCH PAPÍRÙ 

   
Fond ve sledovaném úèetním období neevidoval závazky z dluhových cenných papírù. 
 

4.22 OSTATNÍ PASIVA  
 

tis. Kè   2017 
    

Závazky za dodavateli   45 

Dohadné polo�ky pasivní   60 

Ostatní závazky   1 

Celkem   106 

 

 

 

4.23 VÝNOSY A VÝDAJE PØÍ�TÍCH OBDOBÍ 
 

Fond ve sledovaném úèetním období neevidoval výnosy a výdaje pøí�tích období 
 

 

4.24 REZERVY A OPRAVNÉ POLO�KY 

 

Fond ve sledovaném úèetním období neevidoval rezervy a opravné polo�ky 

 

 

4.25 PODØÍZENÉ ZÁVAZKY 

 

Fond ve sledovaném úèetním období neevidoval �ádné podøízené závazky. 
 
 

4.26 ZÁVAZKY KRYTÉ ZÁSTAVNÍM PRÁVEM 

 

Fond ve sledovaném úèetním období neevidoval závazky kryté zástavním právem. 
 

 

4.27 ZÁVAZKY A POHLEDÁVKY NEVYÚÈTOVANÉ V ÚÈETNICTVÍ A 
NEUVEDENÉ V ROZVAZE 

  

Fond ve sledovaném úèetním období neevidoval závazky a pohledávky nevyúètované v úèetnictví 
a neuvedené v rozvaze. 
 

4.28 NEROZDÌLENÝ ZISK NEBO NEUHRAZENÁ ZTRÁTA Z PØEDCHOZÍCH 

OBDOBÍ, REZERVNÍ FONDY A OSTATNÍ FONDY ZE ZISKU 

 

Fond eviduje ztrátu za sledované úèetní období ve vý�i 867 tis. Kè.  
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4.29 KAPITÁLOVÉ FONDY 

 

Fond ve sledovaném úèetním období evidoval na kapitálových fondech pøíplatek mimo základní 
kapitál ve vý�i 1 000 tis. Kè.  

 

4.30 OCEÒOVACÍ ROZDÍLY  
 

 

Fond za sledované úèetní období neúètoval o oceòovacích rozdílech. 
 

 

4.31 SPLATNÁ DAÒ Z PØÍJMÙ  

 

Daò z pøíjmu - daòová analýza 
 

tis. Kè   2017 
    

Hospodáøský výsledek pøed zdanìním   -867 

Pøièitatelné polo�ky   0 

Odèitatelné polo�ky   0 

Základ danì   0 

Základ danì po úpravì   0 

Daò z pøíjmù ve vý�i 19%   0 

Zahranièní dividendy   0 

Daò ze zahranièních dividend 15%   0 

Daò celkem   0 

Dodateèné zúètování danì    

Srá�ková daò     

Daò celkem   0 

 

Fondu za sledované úèetní období nebyly vymìøeny �ádné domìrky daní. 
 

 

4.32 ODLO�ENÝ DAÒOVÝ ZÁVAZEK/POHLEDÁVKA 

 

O odlo�ené dani se ve sledovaném období neúètovalo, nicménì byla vyèíslená odlo�ená daòová 
pohledávka ve vý�i 165 tis. Kè. 
 

 

4.33 HODNOTY PØEDANÉ K OBHOSPODAØOVÁNÍ 
 

tis. Kè   2017 

Aktiva   249 

Celkem   249 
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Fond k rozvahovému dni vykazoval vý�e uvedené hodnoty pøedané k obhospodaøování spoleènosti 
AVANT investièní spoleènost, a.s., a to ve stejném ocenìní, v jakém jsou vykázány v aktivech. 

 

 

4.34 ZÁKLADNÍ KAPITÁL 
 

tis. Kè   2017 

Splacený základní kapitál    10 

Celkem   10 

 

 

5. NÁVRHY NA ROZDÌLENÍ ZISKU, RESP. VYPOØÁDÁNÍ ZTRÁTY 

 

O vypoøádání ztráty za úèetní období rozhodne valná hromada, která by mìla probìhnout v 
termínu do 30. 6. 2018. 

 
 

 

6. VÝVOJ VLASTNÍHO KAPITÁLU K 31. 12. 2017  

 
 Základní Vlastní Emisní Rezerv. Kapitál. Oceò. Zisk/  

V tis. Kè Kapitál akcie á�io fondy fondy rozdíly ztráta Celkem 

Zùstatek k  

01. 01. 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 

Èistý 
zisk/ztráta za 
úèetní období 0 0 0 0 0 0 -867 -867 

Emise akcií   10 0 

             

0         0 1 000 0 0 1 010 

Zùstatek k 

31. 12. 2017 10 0 0 0 1 000 0 

              

-867 143 

 

 

7. ZMÌNY ÚÈETNÍCH METOD 

 
Úèetní metody pou�ívané Spoleèností se bìhem úèetního období nezmìnily.  
 

 

8. IDENTIFIKOVANÁ HLAVNÍ RIZIKA DLE STATUTU 

 
Tr�ní riziko 

Riziko vyplývající z vlivu zmìn vývoje trhu na ceny a hodnoty aktiv v majetku Fondu. 

 

Tr�ní riziko bylo ve sledovaném období vyhodnoceno jako mírné. 

 

Tr�ní rizika jsou ve Spoleènosti øízena v souladu s následujícími principy, které podléhají souhlasu 
pøedstavenstva Spoleènosti: 



TUTAMEN SICAV, a.s. 
IÈO: 05979528 

Pøíloha øádné úèetní závìrky k 31. 12. 2017 
 (v celých tis. Kè) 

 

 

 

P íloha!k!ú"etní!záv#rce!TUTAMEN SICAV, a.s. k 31. 12. 2017. 

16 

· Ve�kerá rizika jsou systematicky a pravidelnì sledována a jsou pøedmìtem reportingu nezávislého 
na obchodních slo�kách (obchodní oddìlení a oddìlení obhospodaøování fondù). 

· Metody mìøení rizika a kontrolní postupy jsou definovány a schvalovány pøedstavenstvem 

Spoleènosti. 
· Spoleènost postupuje v souladu s aktuálním statutem fondu, v tomto smyslu zejména èlánkù o 

limitech pro omezení a rozlo�ení rizika. 
· Ve�keré po�adavky regulatorních orgánù jsou plnì dodr�ovány. 
· Majetek a závazky fondù se oceòují reálnou hodnotou. Reálná hodnota nemovitostí a majetkových 

úèastí v majetku Fondu je stanovována minimálnì jedenkrát roènì znaleckým ocenìním, a to ke 
dni 31. 12. ka�dého kalendáøního roku. Zpùsob stanovení reálné hodnoty ostatního majetku a 
závazkù fondù, a zpùsob stanovení aktuální hodnoty akcie fondù stanoví provádìcí právní pøedpis. 
Znalecké ocenìní reálné hodnoty nemovitostí a úèastí v majetku fondù provede Spoleènost k tomu 

oprávnìnými osobami. 
 

 

Úvìrové riziko, tj. riziko spojené s pøípadným nedodr�ením závazkù protistrany Fondu 

Emitent investièního nástroje v majetku Fondu èi protistrana smluvního vztahu (pøi realizaci konkrétní 
investice) nedodr�í svùj závazek, pøípadnì dlu�ník pohledávky tuto pohledávku vèas a v plné vý�i nesplatí. 
 

Úvìrové riziko bylo ve sledovaném období vyhodnoceno jako mírné. 
 

Riziko je øízeno na podkladì ratingù cenných papírù a bonity dlu�níkù. Rating/bonita udává vý�i úvìrového 
rizika na stupnici A a� E. Rating/bonita posuzuje schopnost emitenta/dlu�níka dostát v�em závazkùm. 

Podkladem jsou zprávy o daných emitentech z internetu nebo informaèních systémù  Reuters, Bloomberg, 

z tisku, úèetních výkazù dlu�níkù, z analýz Spoleènosti i z jiných zdrojù. 
 

 

Riziko mìnové 

Mìnové riziko spoèívající v tom, �e hodnota investice mù�e být ovlivnìna zmìnou devizového kurzu. 
 

 

Riziko nedostateèné likvidity 

Riziko nedostateèné likvidity obecnì spoèívá v tom, �e urèité aktivum Fondu nebude zpenì�eno vèas za 
pøimìøenou cenu a �e Fond z tohoto dùvodu nebude schopen dostát svým závazkùm v dobì, kdy se stanou 

splatnými. 
 

Ve sledovaném období fond evidoval zùstatek na bì�ných úètech ve vý�i 140 tis. Kè, co� èiní 56% majetku 

fondu.  

 

Øízení rizik likvidity se zamìøuje pøedev�ím na schopnost beze zbytku plnit splatné závazky. To zahrnuje 
pøedev�ím udr�ování dostateèných objemù likvidních prostøedkù, zejména v podobì, zùstatkù na úètech 
obhospodaøovaného fondu. Tohoto základního cíle je dosahováno øízeným pokrýváním oèekávaného odlivu 
finanèních prostøedkù, které je provádìno s dostateènou mírou spolehlivosti bìhem dostateènì dlouhého 
budoucího období v závislosti na charakteru a likvidity aktiv a investièního profilu fondù (jeden rok). 
Spoleènost dostateènì s pøedstihem investièního procesu, nebo procesu pøedcházejícímu odkupù akcií nebo 
podílových listù a odlivu finanèních prostøedkù z fondu, vyhodnocuje dopady tìchto krokù do likvidity 

fondu. 
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Riziko vypoøádání 
Riziko vypoøádání spojené s tím, �e vypoøádání transakce neprobìhne tak, jak se pøedpokládalo, z dùvodu, 
�e protistrana nezaplatí nebo nedodá majetkové hodnoty ve stanovené lhùtì. 
 

 

Riziko ztráty majetku svìøeného do úschovy (nebo jiného opatrování) 
Riziko ztráty majetku svìøeného do úschovy (nebo jiného opatrování) mù�e být zapøíèinìno zejména 
insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschovì nebo v jiném opatrování 
majetek Fondu. 

Ve sledovaném období nemìl Fond �ádný majetek svìøen do úschovy (nebo jiného opatrování) jiné osobì, 
toto riziko bylo ve sledovaném období vyhodnoceno jako nízké. 
 

 

Riziko zru�ení Fondu 

Fond mù�e být ze zákonem stanovených dùvodù zru�en, a to zejm. z dùvodu:  
i. rozhodnutí o pøemìnì Fondu;  

ii. odnìtí povolení k èinnosti Fondu, napø. v pøípadì, jestli�e do jednoho roku ode dne udìlení povolení 
k èinnosti Fondu vlastní kapitál Fondu nedosáhl vý�e 1.250.000 EUR; resp. v pøípadì, �e Fond má 
po dobu del�í ne� 6 mìsícù jen jednoho akcionáøe; 

iii. �ádosti o odnìtí povolení, zru�ení Investièní spoleènosti s likvidací nebo rozhodnutím soudu. 
 

Èeská národní banka odejme povolení k èinnosti Fondu, jestli�e bylo vydáno rozhodnutí o jeho úpadku 
nebo jestli�e byl insolvenèní návrh zamítnut proto, �e majetek Fondu nebude postaèovat k úhradì nákladù 
insolvenèního øízení, resp. v pøípadì, kdy Fond nemá déle ne� tøi mìsíce depozitáøe. 

 

 

Riziko vyplývající z omezené èinnosti depozitáøe 

Rozsah kontroly Fondu ze strany depozitáøe je smluvnì omezen depozitáøskou smlouvou. Kontrolou, zda 
výpoèet aktuální hodnoty akcie Fondu, zda pou�ití výnosu z majetku Fondu, zda nabývání a zcizování 
majetku Fondu a zda postup pøi oceòování majetku Fondu jsou v souladu se Zákonem a tímto Statutem, 
jako� i kontrolou, zda pokyny oprávnìné osoby nejsou v rozporu se Zákonem nebo tímto Statutem, není 
povìøen depozitáø. Tato kontrola a èinnost je zaji��ována pøímo Investièní spoleèností pomocí interních 
kontrolních mechanizmù.  
V dùsledku omezení kontrolní èinnosti depozitáøe bylo toto riziko ve sledovaném období vyhodnoceno jako 
nízké. 

 

 

9. VZTAHY SE SPØÍZNÌNÝMI OSOBAMI 
 

Fond neposkytl úvìry osobám ovládaným. 
 

 

10. UDÁLOSTI PO DATU ÚÈETNÍ ZÁVÌRKY DO DATA JEJÍHO SESTAVENÍ  
 

Ve Fondu neprobìhly �ádné události s podstatným významem nebo dopadem na akcionáøe Fondu. 
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11. OPRAVY CHYB MINULÝCH LET A VLIV TÌCHTO OPRAV NA VLASTNÍ 
KAPITÁL 

 

Ve sledovaném období Fond nerealizoval �ádné opravy chyb minulých let s významným vlivem 
na vlastní kapitál. 
 

  

Sestaveno dne: 10. dubna 2018                

 
 

 

 

       Podpis statutárního zástupce: 
 

 

                                                                                             

 

 

                                                    �������������. 
                                       Mgr. Ing. Ondøej Pieran 

                                        Povìøený zmocnìnec 



 VÝROÈNÍ ZPRÁVA - TUTAMEN SICAV 

  

  

 

Pøíloha è. 3 � Úèetní závìrka TUTAMEN podfond MASTER 

ovìøená auditorem (§234 odst. 1 písm. a) ZISIF) 
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1. OBECNÉ INFORMACE 

 

TUTAMEN podfond MASTER (�Podfond�) je podfond investièního fondu TUTAMEN SICAV a.s. 

(�Spoleènost� anebo �Fond�) byl vytvoøen v souladu se stanovami Fondu a zákonem è. 240/2013 Sb., o 

investièních spoleènostech a investièních fondech (dále jako �ZISIF�) 
 

Fond byl dne 24.3.2017 na základì § 514 ve spojení s § 513 odst. 1 písm. b), c) a e)  ZISIF zapsán do 
seznamu Èeské národní banky podle § 597 písm. a) ZISIF. 

Fond byl zapsán do obchodního rejstøíku dne 1.4.2017. 
Údaje o Podfondu byly k zápisu Fondu v seznamu Èeské národní banky podle § 597 písm. a) ZISIF zapsány 
dne 13.4.2017. 

  

Pøedmìt podnikání Fondu 

 
- Èinnost fondu kvalifikovaných investorù podle ust. § 95 odst. 1 písm. a) ZISIF. 

 

Obhospodaøovatelem Fondu (ve smyslu § 5 odst. 1 ZISIF) a administrátorem Fondu (ve smyslu § 38 odst. 
1 ZISIF) je od 1.4.2017 AVANT investièní spoleènost, a.s., IÈO: 275 90 241. 

 

AVANT investièní spoleènost, a.s. byla na základì rozhodnutí zakladatelù Fondu ze dne 16.3.2017 
jmenována individuálním statutárním orgánem Fondu, tj. Fond je oprávnìn se v souladu s § 9 odst. 1 ZISIF 
obhospodaøovat prostøednictvím této osoby. 
Obhospodaøování Fondu zahrnuje ve smyslu § 6 odst. 2 ZISIF i obhospodaøování Podfondu.  
Administrace Fondu zahrnuje ve smyslu § 38 odst. 4 ZISIF i administraci Podfondu.  
 

 

Sídlo Fondu: 
 

Václavské námìstí 834/17 

110 00 � Praha 1 

Èeská republika 

 

Èlenové statutárního orgánu a správní rady Fondu k 31. Prosinci 2017: 

 

 

Statutární orgán: 

 

Statutární øeditel AVANT investièní spoleènost, a.s., IÈ 
275 90 241 
 

      od 1. dubna 2017 

Pøi výkonu funkce zastupuje Mgr. Ing. Ondøej Pieran  
povìøený zmocnìnec 
 

od 31. èervence 2017 

 Mgr. Robert Robek od  6. listopadu 2017 

                                                           povìøený zmocnìnec 
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Správní rada: 
 

Èlen správní rady                               Ing. Jan Krejsa                                           od 1. dubna 2017 

 

Èlen správní rady                                Lubo� Vídenský                                             od 1. dubna 2017 

 

Èlen správní rady                                Vojtìch Vojáèek                                             od 1. dubna 2017 

 

Èlen správní rady                                 Mgr. Pavel Nìmec                                        od 5. øíjna 2017 

 

Èlen správní rady                                 Vlasta Jiranová                                             od 1. dubna 2017 

 

 

 

V rozhodném období do�lo k následujícím zmìnám v obchodním rejstøíku: 

 

Povìøený zástupce statutárního øeditele: 
 

Povìøený zmocnìnec                          Ing. Zdenìk Hauzer                          od 1.4.2017 do 31.7.2017 

 

Správní rada: 
 

Èlen správní rady                               Alena Ráèková                                  od 1.4.2017 do 5.10.2017 

 

 

 
Investièní strategie Podfondu  

 

Akcie Fondu vydané k Podfondu mohou být poøizovány pouze kvalifikovanými investory. 
 
Podfond je fondem kvalifikovaných investorù, který ve smyslu § 95 odst. 1 ZISIF shroma�ïuje penì�ní 
prostøedky nebo penìzi ocenitelné vìci od více kvalifikovaných investorù vydáváním úèastnických cenných 
papírù a provádí spoleèné investování shromá�dìných penì�ních prostøedkù, nebo penìzi ocenitelných vìcí 
na základì urèené investièní strategie ve prospìch tìchto kvalifikovaných investorù a dále spravuje tento 
majetek.  

 

Investièním cílem Podfondu je setrvalé zhodnocování prostøedkù vlo�ených akcionáøi Podfondu, a to na 

základì investic do aktiv s pøedpokládaným nadstandardním výnosem a rizikem bez sektorového a 
geografického omezení jako jsou: investièní cenné papíry, nástroje penì�ního trhu, finanèní deriváty, cenné 
papíry vydané fondem nebo zahranièním fondem, úèasti v kapitálových obchodních spoleènostech a 
poskytování úvìrù jako�to aktiva dlouhodobì pøekonávající výnosy, s tím, �e výnosy investic Podfondu 

budou pøevá�nì opatøovány pøíjmem z úrokù z poskytnutých úvìrù, dále pak ve formì pohledávek z 
poskytnutých úvìrù a pùjèek. Pøevá�ná èást ziskù plynoucích z portfolia Podfondu bude v souladu s 

investièním cílem strategií uvedenou v pøedchozí vìtì dále re-investována.  
 

V prùbìhu roku 2017 Podfond podnikal v souladu s právními pøedpisy Èeské republiky, a to podle zákona 
è. 240/2013 Sb., o investièních spoleènostech a investièních fondech, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù a 
v souladu s investièními cíli definovanými ve statutu fondu prùbì�nì naplòoval tuto investièní strategii. 
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Depozitáø 
 

Èeská spoøitelna, a.s. vykonává funkci depozitáøe a poskytuje slu�by dle depozitáøské smlouvy, její� 
poslední znìní je úèinné od 27. 04. 2017 (dále jen �depozitáø�). Náklady na slu�by depozitáøe dle statutu 
nese Fond. 

 

 

2. VÝCHODISKA PRO PØÍPRAVU ÚÈETNÍ ZÁVÌRKY 
 

Pøedkládaná úèetní závìrka Podfondu byla zpracována jako øádná k datu 31. 12. 2017, za úèetní období od     

01. 04. 2017 do 31. 12. 2017. Úèetnictví je vedeno a úèetní závìrka byla sestavena v souladu se zákonem 
è. 563/1991 Sb., o úèetnictví v platném znìní a na základì vyhlá�ky è. 501/2002 Sb., kterou se provádìjí 
nìkterá ustanovení zákona è. 563/1991 Sb., o úèetnictví, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù, pro úèetní jednotky, 
které jsou bankami a jinými finanèními institucemi. Zároveò byla pøi sestavování roèní úèetní závìrky 
respektována speciální úprava týkající se pøecenìní majetku, a to vyhlá�ka è. 244/2013 Sb., o bli��í úpravì 
nìkterých pravidel zákona o investièních spoleènostech a investièních fondech, resp. o zpùsobu stanovení 
reálné hodnoty investièního fondu a o zpùsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu.  

 

Úèetnictví respektuje obecné úèetní zásady, pøedev�ím zásadu oceòování majetku historickými cenami 
(modifikovanou ocenìním v�ech cenných papírù, derivátù, majetkových úèastí a poskytnutých úvìrù � 

obecnì majetku jako investièní pøíle�itost - na jejich reálnou hodnotu), zásadu úètování ve vìcné a èasové 
souvislosti, zásadu opatrnosti a pøedpoklad o schopnosti úèetní jednotky pokraèovat ve svých aktivitách. 

 

Podfond nemá �ádné zamìstnance, ve�kerou administrativu spojenou s podnikatelskou èinností Podfondu 

provádí dodavatelským zpùsobem investièní spoleènost. 
 

Tato úèetní závìrka je nekonsolidovaná za úèetní období od 01. 04. 2017 do 31. 12. 2017 (dále té� �úèetní 
období). 
 

 

3. DÙLE�ITÉ ÚÈETNÍ METODY 

 
Pro zpracování úèetní závìrky za období od 01. 04. 2017 do 31. 12. 2017 pou�il Podfond následujících 
úèetních metod, zpùsobù oceòování a zpùsobù odepisování. 

 
Úèetní závìrka Podfondu byla sestavena na principu nepøetr�itého a èasovì neomezeného trvání úèetní 
jednotky a byla pøipravena v souladu s následujícími dùle�itými úèetními metodami: 
 

(a) Den uskuteènìní úèetního pøípadu 
 

V závislosti na typu transakce je okam�ikem uskuteènìní úèetního pøípadu zejména den výplaty nebo 
pøevzetí obì�iva, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popø. cenných papírù, den provedení platby, popø. 
inkasa z úètu klienta, den pøipsání (valuty) prostøedkù podle zprávy do�lé od banky, den sjednání a den 
vypoøádání obchodu s cennými papíry, den vydání nebo pøevzetí záruky, popø. úvìrového pøíslibu, den 
pøevzetí hodnot do úschovy. 
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Úèetní pøípady nákupu a prodeje finanèních aktiv s obvyklým termínem dodání (spotové operace) a dále 
pevné termínové a opèní operace jsou od okam�iku sjednání obchodu do okam�iku vypoøádání obchodu 
zaúètovány na podrozvahových úètech.  
 

Finanèní aktivum nebo jeho èást Podfond odúètuje z rozvahy v pøípadì, �e ztratí kontrolu nad smluvními 
právy k tomuto finanènímu aktivu nebo jeho èásti. Spoleènost tuto kontrolu ztratí, jestli�e uplatní práva na 
výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se tìchto práv vzdá.  
 

(b) Dluhové cenné papíry, akcie, podílové listy a ostatní podíly 
  

 Dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry a akcie vèetnì podílových listù a ostatních podílù jsou klasifikovány 
podle zámìru Podfondu do portfolia: 

 

a) cenných papírù oceòovaných reálnou hodnotou proti úètùm nákladù nebo výnosù, 
b) realizovatelných cenných papírù, 
c) cenných papírù dr�ených do splatnosti, 
d) dluhových cenných papírù poøízených v primárních emisích neurèených k obchodování. 
 

Do portfolia do splatnosti mohou být zaøazeny pouze dluhové cenné papíry.  
 

Pøi poøízení jsou dluhopisy a jiné dluhové cenné papíry úètovány v poøizovací cenì zahrnující pomìrnou 
èást diskontu nebo á�ia. Akcie, podílové listy a ostatní podíly jsou úètovány v poøizovací cenì. 
 

Následnì jsou dluhové cenné papíry a akcie, podílové listy a ostatní podíly dr�ené v portfoliu Podfondu 

oceòovány reálnou hodnotou. 
 

Reálná hodnota pou�ívaná pro ocenìní cenných papírù se stanoví jako tr�ní cena vyhlá�ená ke dni stanovení 
reálné hodnoty, pokud spoleènost proká�e, �e za tr�ní cenu je mo�né cenný papír prodat. 
 

V pøípadì veøejnì obchodovaných dluhových cenných papírù a majetkových cenných papírù jsou reálné 
hodnoty rovny cenám dosa�eným na veøejném trhu zemí OECD, pokud jsou zároveò splnìny po�adavky 
na likviditu cenných papírù.  
 

Není-li mo�né stanovit reálnou hodnotou jako tr�ní cenu (napø. spoleènost neproká�e, �e za tr�ní cenu je 
mo�né cenný papír prodat), reálná hodnota se stanoví jako upravená hodnota cenného papíru. 
 

Upravená hodnota cenného papíru se rovná míøe úèasti na vlastním kapitálu spoleènosti, pokud se jedná  
o akcie, míøe úèasti na vlastním kapitálu podílového Podfondu, pokud se jedná o podílové listy a souèasné 
hodnotì cenného papíru, pokud se jedná o dluhové cenné papíry. 
 

K dluhovým cenným papírùm dr�eným do splatnosti se tvoøí opravné polo�ky. Opravné polo�ky k tìmto 
cenným papírùm jsou tvoøeny v èástce, která odrá�í pouze zmìnu rizikovosti emitenta, nikoliv zmìny 
bezrizikových úrokových sazeb, a to podle jednotlivých cenných papírù. 
 

(c) Majetek jako Investièní pøíle�itost 
 

 ca) Dlouhodobý nehmotný majetek 
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Dlouhodobý nehmotný majetek je tvoøen stanovenými majetkovými polo�kami s dobou pou�itelnosti del�í 
ne� jeden rok a v ocenìní pøevy�ujícím 60 tis. Kè. Oceòuje se v poøizovacích cenách, které zahrnují cenu, 
za kterou byl majetek poøízen a náklady s jeho poøízením související.  

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku nad 40 tis. Kè zvy�ují jeho 
poøizovací cenu. 

Nehmotný majetek v ocenìní do 60 tis. Kè a dobou pou�itelnosti del�í ne� 1 rok je evidován jako drobný 
(jiný) dlouhodobý nehmotný majetek.   

Opravné polo�ky vyjadøují doèasné sní�ení hodnoty aktiva. 

 

 cb) Dlouhodobý hmotný majetek 

 

Dlouhodobý hmotný majetek je tvoøen stanovenými majetkovými polo�kami s dobou pou�itelnosti del�í 
ne� jeden rok a v ocenìní pøevy�ujícím 40 tis. Kè. 

Dlouhodobý hmotný majetek se oceòuje v poøizovacích cenách, které zahrnují cenu, za kterou byl majetek 
poøízen a náklady s jeho poøízením související. Majetek vytvoøený vlastní èinností se oceòuje vlastními 
náklady. 

Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku nad 40 tis. Kè zvy�ují jeho poøizovací 
cenu. Bì�né opravy a údr�ba se úètují do nákladù. 

Samostatné movité vìci s dobou pou�itelnosti del�í ne� jeden rok se zahrnují do dlouhodobého hmotného 
majetku, pokud jejich ocenìní pøesáhne èástku 40 tis. Kè. 

Opravné polo�ky vyjadøují doèasné sní�ení hodnoty aktiva. 

Úroky z úvìrù a pùjèek pøijatých na poøízení dlouhodobého hmotného majetku jsou souèástí finanèních 
nákladù a nezvy�ují poøizovací cenu majetku. 

Zpùsob sestavení odpisového plánu:  

 

V pøípadì, �e majetek není oceòován reálnou hodnotou, je jeho netto hodnota postupnì sni�ována odpisy. 
Odpisy jsou vypoèteny z ceny, ve které je majetek ocenìn v úèetnictví, a to na základì pøedpokládané doby 
�ivotnosti. 

Dlouhodobý nehmotný majetek je odpisován do nákladù na základì pøedpokládané doby �ivotnosti 
jednotlivých polo�ek majetku, nejdéle do 60 mìsícù.  

Nehmotný majetek v ocenìní do 60 tis. Kè a dobou pou�itelnosti del�í ne� 1 rok je evidován jako drobný 
(jiný) dlouhodobý nehmotný majetek a je odepisován rovnomìrnì do nákladù po dobu 24 mìsícù od data 
poøízení. 

Dlouhodobý hmotný majetek je odpisován do nákladù na základì pøedpokládané doby �ivotnosti 
jednotlivých polo�ek majetku.  

Konkrétnì pak dlouhodobý hmotný majetek v ocenìní pøevy�ujícím 40 tis. Kè je odepisován rovnomìrnými 
mìsíèními odpisy do nákladù po dobu 36 mìsícù. 

 

 cc) Majetek jako investièní pøíle�itost 
 

Majetek jako Investièní pøíle�itost jsou pøedev�ím nemovitosti dr�ené spoleèností s cílem dlouhodobého 
kapitálového zhodnocení. 
Prvotní ocenìní investice je na základì poøizovacích nákladù vèetnì transakèních nákladù. Pro ocenìní 
k datu úèetní závìrky je zvolena metoda stanovení reálné hodnoty, tj. investice je v rozvaze vykázána 
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v reálné hodnotì platné k rozvahovému dni a ve�keré zmìny reálné hodnoty v dobì mezi jednotlivými 
rozvahami jsou vykazovány jako oceòovací rozdíl ve vlastním kapitálu   

 

Podfond investuje do nemovitostí následujícího typu: 

· Nemovitost za úèelem dlouhodobého kapitálového zhodnocení 
· Nemovitost za úèelem dosa�ení zisku z pronájmu nebo prodeje 

· Pohledávek, zápùjèek a úvìru za úèelem dosa�ení úrokového výnosu 

 

Investice do nemovitosti se vykazuje jako aktivum tehdy, pokud: 

· Je pravdìpodobné, �e úèetní jednotka získá budoucí ekonomické u�itky spojené s investicí do 
nemovitosti 

· Náklady spojené s poøízením investice do nemovitosti jsou spolehlivì ocenitelné 
 

Poèáteèní ocenìní  

Investice se prvotnì ocení na úrovni svých poøizovacích nákladù. Do poèáteèního ocenìní se zahrnou i 
vedlej�í náklady spojené s poøízením. 
 

Následné oceòování  

Následné oceòování je provedeno: 

· K rozvahovému dni 
· Z dùvodu trvalého sní�ení hodnoty 

Oceòování je øe�eno § 68a), vyhlá�ky 501/2002 Sb., který stanoví Oceòovací rozdíly pøi uplatnìní reálné 
hodnoty u neprovozního dlouhodobého hmotného majetku a dále dle Vyhlá�ky 244/2013 Sb. o bli��í úpravì 
nìkterých pravidel zákona o investièních spoleènostech a investièních fondech. 

(1) Investièní spoleènosti za jimi obhospodaøované podílové Fondy, Investièní Fondy a penzijní Fondy 
oceòují neprovozní dlouhodobý hmotný majetek reálnou hodnotou podle zvlá�tního právního pøedpisu. 

Zmìny ocenìní tohoto majetku se evidují v pøíslu�né polo�ce pasiv. Pøi úbytku tohoto majetku se výsledná 
zmìna vyká�e v pøíslu�né polo�ce výkazu zisku a ztráty. 

(2) V pøípadì, �e dojde k trvalému sní�ení hodnoty neprovozního dlouhodobého hmotného majetku, vyká�e 
se toto sní�ení hodnoty v pøíslu�né polo�ce výkazu zisku a ztráty. 

Podfond pro urèení reálné hodnoty majetku vyu�ívá znalecké posudky, v nich� je ocenìní stanoveno na 
základì vý�e popsaných principù.  

Do doby prvního stanovení reálné hodnoty majetku podle vý�e uvedeného odstavce se reálná hodnota 
stanoví jako poøizovací cena majetku. 

 

(d) Ostatní aktiva 

 

Základ pro stanovení reálné hodnoty pohledávek, které jsou po splatnosti 
 

a) ne déle ne� 90 dní, se sní�í o 10 %, 
b) ne déle ne� 180 dní, se sní�í o 30 %, 
c) ne déle ne� 360 dní, se sní�í o 66 %, 
d) déle ne� 360 dní, se sní�í o 100 %. 
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Základ pro stanovení reálné hodnoty pohledávek za dlu�níkem se sní�í o 100 %, jestli�e proti dlu�níkovi 
bylo zahájeno insolvenèní øízení, které dosud neskonèilo, nebo soud zamítl insolvenèní návrh pro 
nedostatek jeho majetku, anebo byla vydána obdobná rozhodnutí podle zahranièního práva. 
 

(e) Pohledávky za bankami a nebankovními subjekty  
 

Pohledávky jsou posuzovány z hlediska návratnosti. Na základì toho jsou vytváøeny k jednotlivým 
pohledávkám opravné polo�ky. Opravné polo�ky vytváøené na vrub nákladù jsou vykázány v polo�ce 
�Odpisy, tvorba opravných polo�ek a rezerv k pohledávkám a zárukám� v analytické evidenci pro potøebu 
výpoètu daòové povinnosti. 

Základ pro stanovení reálné hodnoty pohledávek urèených k investování na základì pøedpokladu vymo�ení 

a) plnì vymo�itelné, se sní�í o 0 %, 
b) za�alované, se sní�í o 50 %, 
b) èásteènì vymo�itelné, se sní�í o 70 %, 
c) v insolvenci, se sní�í o 80 %, 
d) nevymo�itelné, se sní�í o 100 %. 

Pokud nelze jednotlivé pohledávky k investování rozèlenit, zpracuje se pro zji�tìní reálné hodnoty znalecký 
posudek. 

 

(f) Cenné papíry vydávané Podfondem 

 

Podfond vydává dva druhy kusových akcií � zakladatelské akcie a investièní akcie. Akcie Podfondu mají 
podobu cenného papíru a jsou vydány ve formì na jméno. 

 

 

Investièní akcie 

 

Akcie Podfondu, které nejsou zakladatelskými akciemi, jsou investièní akcie. S investièní akcií je spojeno 
právo na její odkoupení na �ádost jejího vlastníka na úèet Podfondu. 

Investièní akcie lze vydat na základì veøejné výzvy. 
Investièní akcie pøedstavují podíl akcionáøe na Podfondovém kapitálu pøipadající na investièní akcie. 
Nabývání investièních akcií Podfondu, postupy a podmínky pro vydání a odkupování investièních akcií 
jsou uvedeny ve Statutu Podfondu. 

 

(g) Zásady pro úètování nákladù a výnosù 

 

Náklady a výnosy se úètují zásadnì do období, s ním� èasovì a vìcnì souvisí. Pokud by pøi pou�ití této 
zásady Podfond nemohl podat vìrný a poctivý obraz pøedmìtu úèetnictví Podfondu, postupuje odchylnì. 
Èasové rozli�ení není nutno pou�ívat v pøípadech, kdy se jedná o nevýznamné èástky, kdy jejich zúètováním 
do nákladù nebo do výnosù bez èasového není dotèen úèel èasového rozli�ení a Podfond tím prokazatelnì 
nesleduje zámìrnou úpravu výsledku hospodaøení, nebo jde-li o pravidelnì se opakující výdaje popøípadì 
pøíjmy. 
 

(h) Zachycení operací v cizích mìnách  
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Transakce vyèíslené v cizí mìnì jsou úètovány v tuzemské mìnì pøepoètené devizovým kurzem platným  
v den transakce. Aktiva a pasiva vyèíslená v cizí mìnì spoleènì s devizovými spotovými transakcemi pøed 
dnem splatnosti jsou pøepoèítávána do tuzemské mìny v kurzu vyhla�ovaným ÈNB platným k datu úèetní 
závìrky. Výsledný zisk nebo ztráta z pøepoètu aktiv a pasiv vyèíslených v cizí mìnì je vykázán ve výkazu 
zisku a ztráty jako �Zisk nebo ztráta z finanèních operací�. 
 

(i) Zdanìní  
 

Daòový základ pro daò z pøíjmù se propoète z výsledku hospodaøení bì�ného úèetního období pøipoètením 
daòovì neuznatelných nákladù a odeètením výnosù, které nepodléhají dani z pøíjmù, který je dále upraven 
o slevy na dani a pøípadné zápoèty.  
 

Odlo�ená daò vychází z ve�kerých doèasných rozdílù mezi úèetní a daòovou hodnotou aktiv a závazkù 
s pou�itím oèekávané daòové sazby platné pro následující období. O odlo�ené daòové pohledávce se úètuje 
pouze v pøípadì, kdy neexistuje pochybnost o jejím dal�ím uplatnìní v následujících úèetních obdobích. 
V podmínkách Podfondu vzniká odlo�ená daò z titulu zmìny ocenìní úèastí. 
 

(j) Tvorba rezerv 
 

Rezerva pøedstavuje pravdìpodobné plnìní s nejistým èasovým rozvrhem a vý�í. Rezerva se tvoøí v pøípadì, 
pro který platí následující kritéria: 
- existuje povinnost (právní nebo vìcná) plnit, která je výsledkem minulých událostí 
- je pravdìpodobné, �e plnìní nastane a vy�ádá si odliv prostøedkù pøedstavujících ekonomický prospìch, 
pøièem� pravdìpodobnì znamená pravdìpodobnost vy��í, ne� 50% 

- je mo�né provést pøimìøenì spolehlivý odhad plnìní.   
 

(k) Polo�ky z jiného úèetního období a zmìny úèetních metod  

V prùbìhu úèetního období nebyly úètovány zmìny úèetních metod ani opravy minulých let. 
Spoleènost patøí do kategorie subjektù kolektivního investování a zabývá se trvalým zhodnocováním 
prostøedkù vlo�ených akcionáøi do spoleènosti, konkrétnì pak zejména pøímými investicemi do 
nemovitostí, a to jak na území Èeské republiky, tak i v rámci Evropské unie, pøípadnì v jejím sousedství. 
 

(l) Regulaèní po�adavky 

 

Podfond podléhá regulaci a dohledu ze strany Èeské národní banky. Depozitáø � Èeská spoøitelna, a.s. 

dohlí�í v souladu se Zákonem na to, zda èinnost Podfondu probíhá v souladu se Zákonem. 

 

 
4. VÝZNAMNÉ POLO�KY V ROZVAZE, VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY 

 
 

4.1 ÈISTÝ ÚROKOVÝ VÝNOS 
 

Podfond ve sledovaném období neevidoval výnosy ani náklady z úroku. 
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4.2 VÝNOSY A NÁKLADY NA POPLATKY A PROVIZE 
 

  

tis. Kè   2017 

Výnosy z poplatkù a provizí    

Výnosové úrokù z úvìru   298 

Výnosy z poplatkù a provizí   193 

Náklady na poplatky a provize    

Náklady na poplatky a provize   282 

ostatní   7 

Celkem   200 

 

             Podfond ve sledovaném úèetním období realizoval výnosy z úrokù z úvìru, výnosy z poplatkù za 
emise investièních akcií, náklady na provize a náklady na bankovní poplatky z vedení bì�ných 
úètù.  

             

 

4.3 ZISK NEBO ZTRÁTA Z FINANÈNÍCH OPERACÍ 

 

Podfond ve sledovaném období nerealizoval zisk nebo ztrátu z finanèních operací. 
 

4.4 OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY A VÝNOSY 

 

Podfond ve sledovaném období neevidoval ostatní provozní náklady a výnosy. 
 

 

4.5 SPRÁVNÍ NÁKLADY  
 

Podfond evidoval ve svém úèetnictví za sledované úèetní období tyto správní náklady: 
 

a) Náklady na zamìstnance 

 

Podfond nemìl ve sledovaném úèetním období �ádné zamìstnance. Ve�kerou administrativu 
spojenou s podnikatelskou èinností provádí dodavatelským zpùsobem investièní spoleènost 
 

b) Správní náklady 

 

tis. Kè   2017 

Náklady na odmìny statutárního auditu   79 

z toho:    

- náklady na povinný audit úèetní závìrky   79 

Ostatní správní náklady   8 

Celkem   87 
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4.6 VÝNOSY Z AKCIÍ A PODÍLÙ  
 

Podfond ve sledovaném období neevidoval výnosy z akcií a podílù. 
 

 

4.7 PÙJÈKY A ÚVÌRY POSKYTNUTÉ ZÁRUKY A OSTATNÍ PLNÌNÍ                            
(V PENÌ�ITÉ I NATURÁLNÍ FORMÌ) ÈLENÙM ØÍDÍCÍCH A KONTROLNÍCH 
ORGÁNÙ Z DÙVODU JEJICH FUNKCE  

 

Podfond neposkytl �ádné úvìry nebo jiná naturální, èi penì�itá plnìní èlenùm statutárního orgánu 
ani èlenùm dozorèí rady, ani zamìstnancùm a ani bývalým èlenùm orgánù spoleènosti. Zároveò za 
tyto osoby nebyly vydány �ádné záruky. 
 

4.8 MIMOØÁDNÉ VÝNOSY A NÁKLADY 
 

Podfond neeviduje mimoøádné náklady a výnosy. 
 

 

4.9 POKLADNA 
 

Podfond nemá �ádný zùstatek v pokladnì. 

 

 

4.10 POHLEDÁVKY ZA BANKAMI  
 

tis. Kè   2017 

Zùstatky na bì�ných úètech   3 934 

Celkem   3 934 

 

 

4.11 POHLEDÁVKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY 

 

 

tis. Kè   2017 

Poskytnuté úvìry a zápùjèky   20 298 

z toho:    

Splatné od 1 roku do 5 let   20 298 

Celkem   20 298 

 

Podfond ve sledovaném úèetním období poskytl úvìr spoleènosti Ko�íøe office park a.s. ve vý�i 
20 000 tis. Kè na základì Smlouvy o úvìru ze dne 13.10.2017 se splatností 30.9.2022. Vý�e úroku 
z úvìru je k 31.12.2017 298 tis. Kè. 
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4.12 DLUHOVÉ CENNÉ PAPÍRY 

 

tis. Kè   2017 

Dluhopisy ZOOT II 6,50/21 5 000 ks   5 000 

AÚV - dluhopisy   108 

Celkem   5 108 

 

Podfond ve sledovaném období poøídil 5 000 ks dluhopisù ZOOT II 6,50/21, datum emise 1.9.2017 
a se splatností 1.9.2021. 
 

 

4.13 AKCIE, PODÍLOVÉ LISTY A OSTATNÍ PODÍLY 

 

tis. Kè   2017 

Akcie realizovatelné   8 312 

Ostatní podíly   20 034 

Celkem   28 346 

 

Podfond ve sledovaném období poøídil 4 876 ks investièních akcií fondu BHS Private Equity za 
poøizovací cenu 4 999 tis. Kè, 3 000 ks investièních akcií fondu Convenio, investièní fond 
s promìnným základním kapitálem, a.s. za poøizovací cenu 3 000 tis. Kè. 
Dále podfond poøídil 13 997 030 ks cenných papírù J&T High Yield Money Market CZK za 
poøizovací cenu 20 000 tis. Kè. 
 

 

4.14 ÚÈASTI S ROZHODUJÍCÍM A PODSTATNÝM VLIVEM 

 

Podfond ve sledovaném úèetním období neevidoval ve svém majetku �ádné úèasti s rozhodujícím 
ani podstatným vlivem. 

 

 

4.15 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK 

 

Podfond ve sledovaném úèetním období neevidoval ve svém majetku �ádný dlouhodobý nehmotný 
majetek. 

 

 

4.16 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK 

 

Podfond ve sledovaném úèetním období neevidoval ve svém majetku dlouhodobý hmotný majetek 
pro provozní èinnost a ani dlouhodobý majetek pro investièní èinnost. 
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4.17 OSTATNÍ AKTIVA  
 

tis. Kè   2017 

Ostatní aktiva   2 

Celkem   2 

 

Ostatní aktiva pøedstavují vlo�ené prostøedky na klientský bankovní úèet. 
 

 

4.18 NÁKLADY A PØÍJMY PØÍ�TÍCH OBDOBÍ 

 

Podfond ve sledovaném období neeviduje náklady ani pøíjmy pøí�tích období. 
 

 

4.19 ZÁVAZKY VÙÈI BANKÁM 

 

Podfond ve sledovaném úèetním období nepøijal �ádné bankovní úvìry. 
 

 

4.20 ZÁVAZKY ZA NEBANKOVNÍMI SUBJEKTY 

 

Podfond ve sledovaném úèetním období nepøijal �ádné úvìry èi zápùjèky. 
 

 

4.21 ZÁVAZKY Z DLUHOVÝCH CENNÝCH PAPÍRÙ 
 

Podfond ve sledovaném úèetním období neevidoval závazky z dluhových cenných papírù. 
 

 

4.22 OSTATNÍ PASIVA  
 

tis. Kè   2017 
    

Závazky za dodavateli   148 

Dohadné polo�ky pasivní   80 

Závazky vùèi fondu   91 

Odlo�ený daòový závazek   17 

Splatná daò   11 

Závazky z upsání investièních akcií   3 700 

Celkem   4 047 

 

Podfond eviduje závazky vùèi dodavateli zejména za provizi investièního zprostøedkovatele a 
správu a úschovu investièních nástrojù, dále eviduje dohadné polo�ky pasivní na náklady za slu�by 
auditora. 

 



TUTAMEN SICAV, a.s. 

TUTAMEN podfond MASTER                
IÈO: 05979528 

Pøíloha øádné úèetní závìrky k 31. 12. 2017 
 (v celých tis. Kè) 

 

 

 

P íloha!k!ú"etní!záv#rce!TUTAMEN podfond MASTER k 31. 12. 2017. 

14 

 

4.23 VÝNOSY A VÝDAJE PØÍ�TÍCH OBDOBÍ 
 

Podfond ve sledovaném úèetním období neevidoval výnosy a výdaje pøí�tích období 
 

 

4.24 REZERVY A OPRAVNÉ POLO�KY 

 

Podfond ve sledovaném úèetním období neevidoval rezervy a opravné polo�ky 

 

 

4.25 PODØÍZENÉ ZÁVAZKY 

 

Podfond ve sledovaném úèetním období neevidoval �ádné podøízené závazky. 
 
 

4.26 ZÁVAZKY KRYTÉ ZÁSTAVNÍM PRÁVEM 

 

Podfond ve sledovaném úèetním období neevidoval závazky kryté zástavním právem. 
 

 

4.27 ZÁVAZKY A POHLEDÁVKY NEVYÚÈTOVANÉ V ÚÈETNICTVÍ A 
NEUVEDENÉ V ROZVAZE 

  

Podfond ve sledovaném úèetním období eviduje pohledávky v podrozvaze a to zástavu pozemku 
k úvìru pro Ko�íøe office park a.s. ve vý�i 20 000 tis. Kè 

 
 

4.28 NEROZDÌLENÝ ZISK NEBO NEUHRAZENÁ ZTRÁTA Z PØEDCHOZÍCH 

OBDOBÍ, REZERVNÍ FONDY A OSTATNÍ FONDY ZE ZISKU 

 

Podfond eviduje zisk za sledované úèetní období ve vý�i 212 tis. Kè.  
 

 

4.29 KAPITÁLOVÉ FONDY 

 

Kapitálové fondy pøedstavují vydané investièní akcie. Vydávání investièních akcií Podfondu bylo 

zahájeno dne 1.5.2017. K prvnímu úpisu investièních akcií do�lo v mìsíci kvìten 2017. Podfond 

k datu úèetní závìrky eviduje v kapitálových fondech investice v celkové vý�i 53 100 tis. Kè. 
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4.30 OCEÒOVACÍ ROZDÍLY  
 

 

tis. Kè 

Dlouhodobý 
hmotný 
majetek 

Realizovatelné 
cenné papíry 

Zaji��ovací 
deriváty 

Èisté investice 

do úèastí Ostatní 
      

Zùstatek k 1. lednu 2017        0 0 0 0 0 

Sní�ení        - - - - -17 

Zvý�ení       - 346 - - - 

      

          

Zùstatek k 31. prosinci 

2017      0 346 0 0 -17 

 

Rozdíl mezi poøizovací cenou investièních akcií a cenou stanovenou k 31. 12. 2017 ve vý�i 346 
tis. Kè je vykázán jako oceòovací rozdíl. Z tohoto rozdílu je vypoètena odlo�ená daò ve vý�i 17 
tis. Kè a je vykázána jako ostatní oceòovací rozdíl. 
 

 

 

 

4.31 SPLATNÁ DAÒ Z PØÍJMÙ  

 

Daò z pøíjmu - daòová analýza 
 

tis. Kè   2017 
    

Hospodáøský výsledek pøed zdanìním   223 

Pøièitatelné polo�ky   0 

Základ danì   223 

Základ danì po úpravì   223 

Daò z pøíjmù ve vý�i 5%   11 

Daò celkem   11 

 

Podfondu za sledované úèetní období nebyly vymìøeny �ádné domìrky daní. 
 

 

4.32 ODLO�ENÝ DAÒOVÝ ZÁVAZEK/POHLEDÁVKA 

 

Odlo�ené danì z pøíjmu jsou poèítány ze v�ech doèasných rozdílù za pou�ití daòové sazby platné 
pro období, ve kterém budou daòový závazek nebo pohledávka uplatnìny, tj. 5 %.  
 

Podfond ve sledovaném období úètoval o odlo�ené dani a to ve vý�i 17 tis. Kè. 
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4.33 HODNOTY PØEDANÉ K OBHOSPODAØOVÁNÍ 
 

tis. Kè   2017 

Aktiva   57 688 

Celkem   57 688 

 

Podfond k rozvahovému dni vykazoval vý�e uvedené hodnoty pøedané k obhospodaøování 
spoleènosti AVANT investièní spoleènost, a.s., a to ve stejném ocenìní, v jakém jsou vykázány 
v aktivech. 

 

 

4.34 ZÁKLADNÍ KAPITÁL 
 

Podfond ve sledovaném období neevidoval základní kapitál. 
 

 

5. NÁVRHY NA ROZDÌLENÍ ZISKU, RESP. VYPOØÁDÁNÍ ZTRÁTY 

 

O rozdìlìní zisku za sledované období rozhodne Valná hromada v prùbìhu roku 2018. 
 

 

6. VÝVOJ VLASTNÍHO KAPITÁLU K 31. 12. 2017  

 
 Základní Vlastní Emisní Rezerv. Kapitál. Oceò. Zisk/  

V tis. Kè Kapitál akcie á�io fondy fondy rozdíly ztráta Celkem 

Zùstatek k  

01.01. 2017 0 0 0 0 0 0 0 0 

Oceòovací 
rozdíly 0 0 0 0 0 329 0 329 

Èistý 
zisk/ztráta za 
úèetní období 0 0 0 0 0 0 212 212 

Emise akcií   0 0 

             

0         0 53 100 0 0 53 100 

Zùstatek k 

31. 12. 2017 0 0 0 0 53 100 329 

              

212 53 641 

 

 

7. ZMÌNY ÚÈETNÍCH METOD 

 
Úèetní metody pou�ívané Spoleèností se bìhem úèetního období nezmìnily.  
 

 

8. IDENTIFIKOVANÁ HLAVNÍ RIZIKA DLE STATUTU 

 
Tr�ní riziko 

Riziko vyplývající z vlivu zmìn vývoje trhu na ceny a hodnoty aktiv v majetku Podfondu. 
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Tr�ní riziko bylo ve sledovaném období vyhodnoceno jako mírné. 

 

Tr�ní rizika jsou ve Spoleènosti øízena v souladu s následujícími principy, které podléhají souhlasu 
pøedstavenstva Spoleènosti: 

· Ve�kerá rizika jsou systematicky a pravidelnì sledována a jsou pøedmìtem reportingu nezávislého 
na obchodních slo�kách (obchodní oddìlení a oddìlení obhospodaøování Podfondù). 

· Metody mìøení rizika a kontrolní postupy jsou definovány a schvalovány pøedstavenstvem 
Spoleènosti. 

· Spoleènost postupuje v souladu s aktuálním statutem Podfondu, v tomto smyslu zejména èlánkù o 
limitech pro omezení a rozlo�ení rizika. 

· Ve�keré po�adavky regulatorních orgánù jsou plnì dodr�ovány. 
· Majetek a závazky Podfondù se oceòují reálnou hodnotou. Reálná hodnota nemovitostí a 

majetkových úèastí v majetku Podfondu je stanovována minimálnì jedenkrát roènì znaleckým 
ocenìním, a to ke dni 31. 12. ka�dého kalendáøního roku. Zpùsob stanovení reálné hodnoty 
ostatního majetku a závazkù Podfondù, a zpùsob stanovení aktuální hodnoty akcie Podfondù 
stanoví provádìcí právní pøedpis. Znalecké ocenìní reálné hodnoty nemovitostí a úèastí v majetku 

Podfondù provede Spoleènost k tomu oprávnìnými osobami. 
Úvìrové riziko, tj. riziko spojené s pøípadným nedodr�ením závazkù protistrany Podfondu 

Emitent investièního nástroje v majetku Podfondu èi protistrana smluvního vztahu (pøi realizaci konkrétní 
investice) nedodr�í svùj závazek, pøípadnì dlu�ník pohledávky tuto pohledávku vèas a v plné vý�i nesplatí. 
 

V sledovaném období Podfond evidoval úvìrovou expozici ve vý�i 20 mio Kè, co� èiní 35 % majetku 

Podfondu. Úvìrové riziko bylo ve sledovaném období vyhodnoceno jako mírné. 
 

Riziko je øízeno na podkladì ratingù cenných papírù a bonity dlu�níkù. Rating/bonita udává vý�i úvìrového 
rizika na stupnici A a� E. Rating/bonita posuzuje schopnost emitenta/dlu�níka dostát v�em závazkùm. 

Podkladem jsou zprávy o daných emitentech z internetu nebo informaèních systémù  Reuters, Bloomberg, 

z tisku, úèetních výkazù dlu�níkù, z analýz Spoleènosti i z jiných zdrojù. 
 

Riziko mìnové 

Mìnové riziko spoèívající v tom, �e hodnota investice mù�e být ovlivnìna zmìnou devizového kurzu. 
 

Riziko nedostateèné likvidity 

Riziko nedostateèné likvidity obecnì spoèívá v tom, �e urèité aktivum Podfondu nebude zpenì�eno vèas za 
pøimìøenou cenu a �e Podfond z tohoto dùvodu nebude schopen dostát svým závazkùm v dobì, kdy se 
stanou splatnými. 
 

Ve sledovaném období Podfond evidoval zùstatek na bì�ných úètech ve vý�i 3 934 tis. Kè, co� èiní 7% 

majetku Podfondu. Riziko likvidity bylo ve sledovaném období vyhodnoceno jako mírné. 
 

Øízení rizik likvidity se zamìøuje pøedev�ím na schopnost beze zbytku plnit splatné závazky. To zahrnuje 
pøedev�ím udr�ování dostateèných objemù likvidních prostøedkù, zejména v podobì, zùstatkù na úètech 
obhospodaøovaného Podfondu. Tohoto základního cíle je dosahováno øízeným pokrýváním oèekávaného 
odlivu finanèních prostøedkù, které je provádìno s dostateènou mírou spolehlivosti bìhem dostateènì 
dlouhého budoucího období v závislosti na charakteru a likvidity aktiv a investièního profilu Podfondù 
(jeden rok). Spoleènost dostateènì s pøedstihem investièního procesu, nebo procesu pøedcházejícímu 
odkupù akcií nebo podílových listù a odlivu finanèních prostøedkù z Podfondu, vyhodnocuje dopady tìchto 
krokù do likvidity Podfondu. 
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Riziko vypoøádání 
Riziko vypoøádání spojené s tím, �e vypoøádání transakce neprobìhne tak, jak se pøedpokládalo, z dùvodu, 
�e protistrana nezaplatí nebo nedodá majetkové hodnoty ve stanovené lhùtì. 

 

Riziko ztráty majetku svìøeného do úschovy (nebo jiného opatrování) 
Riziko ztráty majetku svìøeného do úschovy (nebo jiného opatrování) mù�e být zapøíèinìno zejména 
insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, která má v úschovì nebo v jiném opatrování 
majetek Podfondu. 

Ve sledovaném období nemìl Podfond �ádný majetek svìøen do úschovy (nebo jiného opatrování) jiné 
osobì, toto riziko bylo ve sledovaném období vyhodnoceno jako nízké. 
 

Riziko zru�ení Podfondu 

Podfond mù�e být ze zákonem stanovených dùvodù zru�en, a to zejm. z dùvodu:  
i. rozhodnutí o pøemìnì Podfondu;  

ii. odnìtí povolení k èinnosti Podfondu, napø. v pøípadì, jestli�e do jednoho roku ode dne udìlení 
povolení k èinnosti Podfondu vlastní kapitál Podfondu nedosáhl vý�e 1.250.000 EUR; resp. 

v pøípadì, �e Podfond má po dobu del�í ne� 6 mìsícù jen jednoho akcionáøe; 
iii. �ádosti o odnìtí povolení, zru�ení Investièní spoleènosti s likvidací nebo rozhodnutím soudu. 

 

Èeská národní banka odejme povolení k èinnosti Podfondu, jestli�e bylo vydáno rozhodnutí o jeho úpadku 
nebo jestli�e byl insolvenèní návrh zamítnut proto, �e majetek Podfondu nebude postaèovat k úhradì 
nákladù insolvenèního øízení, resp. v pøípadì, kdy Podfond nemá déle ne� tøi mìsíce depozitáøe. 

 

Riziko vyplývající z omezené èinnosti depozitáøe 

Rozsah kontroly Podfondu ze strany depozitáøe je smluvnì omezen depozitáøskou smlouvou. Kontrolou, 
zda výpoèet aktuální hodnoty akcie Podfondu, zda pou�ití výnosu z majetku Podfondu, zda nabývání a 
zcizování majetku Podfondu a zda postup pøi oceòování majetku Podfondu jsou v souladu se Zákonem a 
tímto Statutem, jako� i kontrolou, zda pokyny oprávnìné osoby nejsou v rozporu se Zákonem nebo tímto 
Statutem, není povìøen depozitáø. Tato kontrola a èinnost je zaji��ována pøímo Investièní spoleèností 
pomocí interních kontrolních mechanizmù.  
V dùsledku omezení kontrolní èinnosti depozitáøe bylo toto riziko ve sledovaném období vyhodnoceno jako 
nízké. 

 

 

9. VZTAHY SE SPØÍZNÌNÝMI OSOBAMI 
 

Podfond neposkytl úvìry osobám ovládaným. 
 

 

10. UDÁLOSTI PO DATU ÚÈETNÍ ZÁVÌRKY DO DATA JEJÍHO SESTAVENÍ  
 

Ve Podfondu neprobìhly �ádné události s podstatným významem nebo dopadem na akcionáøe 

Podfondu. 

 

 

 



TUTAMEN SICAV, a.s. 

TUTAMEN podfond MASTER                
IÈO: 05979528 

Pøíloha øádné úèetní závìrky k 31. 12. 2017 
 (v celých tis. Kè) 
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11. OPRAVY CHYB MINULÝCH LET A VLIV TÌCHTO OPRAV NA VLASTNÍ 
KAPITÁL 

 

Ve sledovaném období Podfond nerealizoval �ádné opravy chyb minulých let s významným 
vlivem na vlastní kapitál. 
 

  

Sestaveno dne: 10. dubna 2018                

 
 

 

 

       Podpis statutárního zástupce: 
 

 

                                                                                      

 

 

 

                                                    �������������. 
                                        Mgr. Ing. Ondøej Pieran 

                             Povìøený zmocnìnec 
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Pøíloha è. 4 � Zpráva o vztazích za úèetní období (§82 ZOK) 
 

Zpráva o vztazích za úèetní období 
od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2017 

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

Osoba ovládaná 

Název fondu:  TUTAMEN SICAV, a.s. 

IÈO: 059 79 528 

Sídlo: Václavské námìstí 834/17, Nové Mìsto, 110 00 Praha 1 

 

Úloha ovládané osoby ve struktuøe vztahù mezi osobami dle § 82 odst. 1 ZOK 

Ovládaná osoba je autonomní ve vztahu k ostatním osobám dle § 82 odst. 1 ZOK. Jejím cílem 
je naplòování investièní strategie urèené ve statutu ovládané osoby. Spoleènost je 
obhospodaøovaná spoleèností AVANT investièní spoleènost, a.s. ve smyslu § 9 odst. 1 ZISIF. 

 

Osoby ovládající  

Osoba ovládající: Jan Krejsa 

Bytem    Tikovská 2688/41, Horní Poèernice, 193 00 Praha 9  

Datum narození: 9. února 1979 

Zpùsob ovládaní nepøímo, prostøednictvím 30 % podílu v I-CM s.r.o. 

 

Osoba ovládající: Pavel Nìmec 

Bytem    Platanová 933, 252 42 Jesenice  

Datum narození: 8. bøezna 1970 

Zpùsob ovládaní nepøímo, prostøednictvím 35 % podílu v I-CM s.r.o. 

 

Osoba ovládající: Lubo� Vídenský 

Bytem    Vr�ovická 334/60, Vr�ovice, 101 00 Praha 10 

Datum narození: 2. èervence 1965 

Zpùsob ovládaní nepøímo, prostøednictvím 35 % podílu v I-CM s.r.o. 
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Osoby ovládané stejnou ovládající osobou, se vztahem k ovládané osobì 

Osoba: I-CM s.r.o. (døíve I. èeská makléøská, s.r.o.)  

IÈO: 496 84 141 

Sídlo: Václavské námìstí 834/17, Nové Mìsto, 110 00 Praha 1 

Zpùsob ovládání: pøímo ovládajícími osobami 

 

2) Pøehled jednání uèinìných v úèetním období, která byla 
uèinìna na popud nebo v zájmu osob dle § 82 odst. 1 ZOK 
(§ 82 odst. 2 písm. d) ZOK) 

Protistrana Smluvní typ 
Datum 

uzavøení 
Plnìní 
poskytované 

Plnìní 
obdr�ené 

Fond/Podfond 

I. èeská 
makléøská, 
s.r.o. 

Provizní 
smlouva 

1.5.2017 Slu�by Odmìna Fond 

 

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

Provizní smlouva mezi TUTAMEN SICAV, a.s. a I. èeská makléøská, s.r.o. ze dne 1.5.2017. 

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

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

5) Hodnocení vztahu mezi ovládanou osobou a osobou ovládající, 
resp. osobami dle § 82 odst. 1 ZOK (§ 82 odst. 4 ZOK) 

Ovládaná osoba je investièním fondem v re�imu § 9 odst. 1 ZISIF, kdy investièní spoleènost 
jako statutární orgán nemù�e být pøímo vázána pokyny akcionáøù ve vztahu k jednotlivým 
obchodním transakcím, ale primárnì má povinnost odborné péèe ve smyslu ustanovení ZISIF. 
Vzhledem k této skuteènosti, kdy mo�nost ovládající osoby zasahovat do øízení ovládané 
osoby je pouze nepøímá prostøednictvím výkonu akcionáøských práv, nevznikají z formální 
existence ovládacího vztahu pro ovládanou osobu rizika. Rovnì� nelze vymezit výhody nebo 
nevýhody plynoucí z ovládacího vztahu, nebo� efektivnì nedochází k ovlivnìní jednání 
ovládané osoby v jednotlivých obchodních transakcích. 
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Prohlá�ení statutárního orgánu 

Statutární orgán spoleènosti tímto prohla�uje, �e: 

· informace uvedené v této zprávì o vztazích jsou zpracovány dle informací, které 
pocházejí z vlastní èinnosti statutárního øeditele ovládané osoby anebo které si 
statutární øeditel ovládané osoby pro tento úèel opatøil z veøejných zdrojù anebo od 
jiných osob; a  

· statutárnímu øediteli ovládané osoby nejsou známy �ádné skuteènosti, které by mìly 
být souèástí zprávy o vztazích ovládané osoby a v této zprávì uvedeny nejsou. 

 

Zpracoval: Mgr. Ing. Ondøej Pieran 

Funkce: povìøený zmocnìnec statutárního øeditele 

Dne: 31. bøezna 2018 

 

                         

 

Podpis: ���������������� 
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Pøíloha è. 5 � Identifikace majetku podfondu, jeho� hodnota 
pøesahuje 1 % hodnoty majetku podfondu (Pøíloha è. 2 
písm. e) VoBÚP) 
 

  

   

Identifikace majetku  
TUTAMEN podfond MASTER 

Poøizovací hodnota 
(tis. CZK) 

Reálná hodnota 
k rozvahovému dni 

(tis. CZK) 

Penì�ní prostøedky 3.934 3.934 

Úvìry 20.000 20.298 

Dluhové cenné papíry 5.000 5.108 

Akcie 8.000 8.078 

Podílové listy 20.000 20.034 

 

 


