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NÁZEV: 
 

Návrh na zhodnocení finančních prostředků  

 

ANOTACE: 
 
Návrhy smluv na zhodnocení finančních prostředků z Fondu správy finančních prostředků u dvou 
správců ve výši 25 mil. Kč v jednotlivém případě v investičním horizontu jednoho roku. 
 
 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání doporučuje ZM uzavření smlouvy na zhodnocení finančních 
prostředků s  

1. J&T Banka, a. s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ: 471 15 378 ve výši 25 mil. Kč a 
2. DRFG a.s., se sídlem Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno, IČ: 282 64 720 ve výši 

25 mil. Kč v investičním horizontu 1 roku.  

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení:  

Zpracoval: OF 
 

Předkládá: OF 
 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  



 

Název materiálu: 
 
Počet stran: 47 
 
Počet příloh: 2 
 
Popis 
Zhodnocení finančních prostředků na dobu 1 roku v celkové výši 50 mil. Kč u dvou správců, 
z nichž každý bude spravovat 25 mil. Kč.  
 
Město má vytvořen zvláštní finanční fond podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů. Fond správy finančních prostředků (dále jen FSFP) je účelový fond, jehož 
Statut je schválen zastupitelstvem města 13. 12. 2007. Stanoví podmínky správy, zhodnocování 
základního vkladu a investiční horizont cenných papírů a vkladů, který nesmí přesáhnout 24 
měsíců.   
 
Ve FSFP bylo ke dni 30. 9. 2016 
 

stav k 1. 1. 2016 100 529 000
zapojeno do R 2016 -29 800 000
vratky dotací 6 407 000
Celkem 77 136 000

p. a. 
J+ T Banka 56 900 000 0,10%
Sberbank 15 530 000 0,30%
Unicredit Bank 4 706 000 0,10%
Celkem 77 136 000

Stav po navrhovaném rozdělení porfolia:
J+ T Banka 25 000 000 4,00%
DRFG 25 000 000 2,50%
Sberbank 15 530 000 0,30%
Unicredit Bank 11 606 000 0,10%
Celkem 77 136 000

 
 

 
Předpoklad správy na další rok činí 50 mil. Kč, rozdělených dvěma správcům.   
 
Návrh J+T Bank – investice prostřednictvím směnky do  fondu Czech Property Investments, a. s., 

směnka v hodnotě nad 25 mil. Kč – zhodnocení úrokovou sazbou 4,0 % p. a. Viz příloha č. 1.  

Podmínkou je uzavření Komisionářské smlouvy, na základě které je nákup směnky 

zprostředkován. Dále se podepisuje prohlášení o přistoupení k emisním podmínkám a žádost o 

nákupu směnky.  

Technicky pak probíhá nákup ta, že nejpozději v den nákupu je potřeba připsat finanční prostředky 

na obchodnický účet banky. V den nákupu je směnka vystavena dle požadovaných parametrů 

z žádosti o nákup. Směnku lze bezpečně uchovat v depotu J+T Banky. V den splatnosti je 

směnečná suma (vstupní investice + úrok) vyplacena zpět na obchodnický účet banky, odtud je 

možná další dispozice s finančními prostředky.  



 
 

Návrh DRFG – investice do nemovitostního fondu DRFG AIF Real Estate Fund  - zhodnocení 

investice ve výši  25 mil. Kč úrokovou sazbou 2,5 % p. a.  na základě Dohody o zaručení 

zhodnocení investice – viz příloha č. 2 

 
Návrh usnesení 
Rada města po projednání doporučuje ZM uzavření smlouvy na zhodnocení finančních 
prostředků s  

1. J&T Banka, a. s., Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ: 471 15 378 ve výši 25 mil. Kč a 
2. DRFG a.s., se sídlem Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno, IČ: 282 64 720 ve výši 25 

mil. Kč v investičním horizontu 1 roku. 
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Komisionářská smlouva 
 

J&T BANKA, a. s., 
se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 
IČ: 47115378 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1731 
zastoupena níže uvedenými oprávněnými osobami 
 
telefonické spojení - dealing: + 420 221 710 666 
telefonické spojení - back office: +420 221 710 637 (vypořádání ČR), +420 221 710 639 (vypořádání zahraničí)  
(dále také jen „Banka“) 
a  

Identifikační údaje právnické osoby 
Název/Obchodní firma       

Sídlo       

IČ       

Zapsána       

 

Identifikační údaje osob jednajících za výše uvedenou právnickou osobu  

Jméno a příjmení       

Adresa trvalého pobytu       

RČ/datum narození       

 

Bankovní spojení       

Telefon, fax  

E-mail  

Telefonická komunikace ano/ne 

Heslo pro telefonickou komunikaci       

 
(dále také jen „Klient“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2455 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto 
Komisionářskou smlouvu (dále také jen „Smlouva“). 
 
 
1. Předmět Smlouvy 
1.1. Banka se zavazuje, že za podmínek sjednaných v této 

Smlouvě a v souladu s Pokyny Klienta, obecně závaznými 
právními předpisy České republiky platnými a účinnými 
v oblasti investičních služeb, kapitálového trhu, finančního 
zprostředkování, ochrany osobních údajů, ochrany 
spotřebitele a/nebo legalizace příjmů z trestné činnosti, a 
pravidly a obchodními zvyklostmi domácích a zahraničních 
trhů s investičními nástroji vlastním jménem na účet klienta  
zařídí nákup, prodej, či jiný převod investičních nástrojů, 
dále že bude Klientovi na základě vzájemné dohody 
poskytovat další investiční služby ve smyslu ZPKT, ke kterým 
má Banka povolení ČNB, nebo že uskuteční činnost 
k dosažení tohoto výsledku, resp. poskytnutí investičních 
služeb, a případně bude poskytovat též další služby v  této 
smlouvě výslovně neuvedené, které budou potřebné pro 
výkon činnosti podle této Smlouvy. 

1.2. Klient se zavazuje zaplatit Bance za její činnost odměnu a 
nahradit související náklady dle Ceníku investičních služeb 
platného a účinného v období, za které přísluší Bance 
sjednaná odměna a náhrada nákladů. 

 
2. Úvodní ustanovení 
2.1. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Obchodní podmínky J&T 

BANKY, a. s., pro poskytování investičních služeb. Pokud se 
úprava některé otázky v této Smlouvě liší od její úpravy 
v Obchodních podmínkách, má úprava ve Smlouvě přednost. 

2.2. Klient podpisem této listiny výslovně souhlasí s tím, že je Banka 
oprávněna Obchodní podmínky měnit, a to zejména v 
návaznosti na změny právních předpisů, pravidel a obchodních 

podmínek třetích osob, které Banka využívá ke splnění závazků 
vůči Klientovi, zavádění nových služeb, změnu způsobu 
poskytování služeb nebo v dalších případech v tomto odstavci 
neuvedených. Banka Klienta upozorní na změnu Obchodních 
podmínek elektronickou poštou na emailovou adresu Klienta 
uvedenou v záhlaví této Smlouvy a/nebo prostřednictvím 
Internetového bankovnictví a/nebo zveřejněním na 
Internetových stránkách Banky www.jtbank.cz, je-li to možné v 
časovém předstihu alespoň 15 dnů. Klient se zavazuje s novým 
zněním Obchodních podmínek seznámit. Obchodní podmínky v 
novém znění jsou pro Klienta závazné ode dne jejich účinnosti. 
V případě, že Klient nesouhlasí s novým zněním Obchodních 
podmínek, je oprávněn do 15 dní ode dne jejich účinnosti tuto 
Smlouvu vypovědět. 

2.3. Zkratky uváděné ve Smlouvě a pojmy, které jsou ve Smlouvě 
označené velkými počátečními písmeny, jsou definovány v 
Obchodních podmínkách, pokud není jejich význam uveden 
přímo ve Smlouvě. 

2.4. Smluvní strany se dohodly, že Banka komunikuje s Klientem 
a poskytuje Klientovi informace (např. informace o Bance a 
poskytovaných investičních službách, vyhodnocení 
investičního dotazníku, Pravidlech provádění pokynů, 
kategorizaci zákazníků, informace o provedených pokynech, 
informace o stavu peněžních prostředků a investičních 
nástrojů Klienta) prostřednictvím elektronické pošty na 
emailovou adresu Klienta uvedenou v záhlaví této listiny, 
nebylo-li mezi Bankou a Klientem sjednáno jinak. Na základě 
žádosti Klienta Banka poskytne Klientovi informace o stavu 
vyřizování dosud neprovedených pokynů. Klient podpisem 
této Smlouvy uděluje Bance výslovný souhlas, aby Klientovi 

http://www.jtbank.cz/
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poskytoval vybrané informace prostřednictvím 
Internetových stránek, a to za podmínek stanovených 
právními předpisy a Obchodními podmínkami. 

2.5. Klient podpisem této listiny souhlasí s poskytováním Sdělení 
klíčových informací na nosiči informací, který nemá listinnou 
podobu, a také souhlasí s poskytováním těchto informací 
pouze na Internetových stránkách. Pro účely zaslání 
informace o adrese internetové stránky, kde jsou umístěna 
tato sdělení klíčových informací, Klient určuje e-mailovou 
adresu v záhlaví této listiny. 

2.6. Pokud nebude mezi smluvními stranami v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy sjednáno jinak, je Klient zařazen 
do kategorie neprofesionálních zákazníků ve smyslu ZPKT a 
náleží mu veškerá práva s tím spojená. Klient má právo požádat 
Banku o změnu zařazení. Podrobnější informace týkající se 
zákaznických kategorií jsou uvedeny na Internetových 
stránkách. 

2.7. Využije-li Klient Banky investičního doporučení či analýzy, činí 
tak výhradně na základě vlastního rozhodnutí a s vědomím, že 
Bankou poskytnutá informace se v budoucnu může ukázat jako 
nesprávná, že investice učiněné na jejím základě mohou být 
ztrátové a že Banka může v závislosti na dalším vývoji kdykoliv 
své doporučení či analýzu v budoucnu odvolat nebo změnit, 
přičemž samotná investiční rozhodnutí jsou vždy na Klientovi, 
který za ně nese plnou odpovědnost. Klient podpisem této 
listiny potvrzuje, že si je vědom skutečností uvedených v tomto 
odstavci a že s nimi souhlasí. 

 
3. Práva a povinnosti smluvních stran 
3.1. Banka na základě této Smlouvy zejména přijímá, předává a 

provádí pokyny Klienta týkající se investičních nástrojů a v 
souvislosti s touto činností vede evidenci investičních 
nástrojů a peněžních prostředků na Klientském účtu, 
provádí konverzi měn a zajišťuje další související činnosti. 
Podrobnější pravidla podávání pokynů Klientem a jejich 
přijímání, předávání a provádění Bankou stanoví Obchodní 
podmínky a Pravidla provádění pokynů. 

3.2. Banka je povinna v souladu s Pravidly provádění pokynů 
provést pokyn Klienta s odbornou péčí a za nejlepších 
podmínek pro Klienta. Klient podpisem této listiny 
potvrzuje, že se s Pravidly provádění pokynů seznámil a 
souhlasí s nimi. Banka je oprávněna svůj závazek splnit tak, 
že Klientovi prodá investiční nástroj ze svého majetku  anebo 
od Klienta investiční nástroj koupí.  

3.3. Klient podpisem této listiny výslovně souhlasí s tím, že 
Banka může provést jeho pokyn mimo regulovaný trh nebo 
mnohostranný obchodní systém. 

3.4. Banka nepřijme, neprovede nebo zruší pokyn Klienta, který 
je v rozporu s právními předpisy České republiky, touto 
Smlouvou nebo Obchodními podmínkami. 

3.5. Klient podpisem této Smlouvy uděluje Bance souhlas, že za 
podmínek stanovených právními předpisy České republiky a 
Obchodními podmínkami může provést pokyn Klienta 
společně s obchodem na vlastní účet nebo s pokynem jiného 
Klienta (sdružení pokynů).  

3.6. Nedílnou součástí této Smlouvy je Ceník investičních služeb. 
Klient je povinen uhradit Bance odměnu a nahradit 
související náklady v plné výši a v termínu stanovených 
Ceníkem investičních služeb, není-li mezi smluvními 
stranami dohodnuto jinak.  

3.7. Banka je oprávněna po Klientovi žádat náhradu všech 
nákladů, které vynaložila při plnění svého závazku dle 
Smlouvy. Náklady se pro účely této Smlouvy rozumí zejména 
poplatky a jiné platby hrazené zejména organizátorům 
regulovaných trhů, vypořádacím systémům, custodianům, 
depozitářům, obchodníkům s cennými papíry a bankám. 

3.8. Klient podpisem této listiny výslovně souhlasí s tím, že je 
Banka oprávněna Ceník investičních služeb jednostranně 
změnit. O všech změnách bude Klient informován 
elektronickou poštou na emailovou adresu Klienta uvedenou 
v záhlaví této listiny a/nebo prostřednictvím Internetového 

bankovnictví a/nebo na Internetových stránkách, je-li to 
možné v časovém předstihu alespoň 15 dnů. Klient se 
zavazuje s novým zněním Ceníku investičních služeb 
seznámit. Ceník investičních služeb v novém znění je pro 
Klienta závazný ode dne jeho účinnosti. V případě, že Klient 
nesouhlasí s novým Ceníkem investičních služeb, je 
oprávněn do 15 dní ode dne jeho účinnosti tuto Smlouvu 
vypovědět. 

 
4. Plná moc 
4.1. Podpisem této listiny zmocňuje Klient Banku bez jakýchkoli 

výhrad a limitů k veškerým právním úkonům a jiným činnostem 
potřebným pro plnění předmětu této Smlouvy ve vztahu 
k organizátorům trhů s investičními nástroji, provozovatelům 
vypořádacích systémů obchodů s investičními nástroji, 
osobám oprávněným k vedení evidence investičních 
nástrojů, centrálnímu depozitáři cenných papírů a ostatním 
smluvním partnerům Banky a zavazuje se Bance poskytnout 
k plnění jejích závazků veškerou potřebnou součinnost. 

 
5. Prohlášení Klienta 
5.1. Klient podpisem této listiny prohlašuje a potvrzuje, že: 
a) obdržel návrh této Smlouvy, účinné Obchodní podmínky a 

aktuální Ceník investičních služeb v listinné podobě 
v dostatečném časovém předstihu pro jejich prostudování, 
náležitě se s nimi seznámil, všem jejich ustanovením porozuměl 
a souhlasí s jejich zněním, 

b) údaje, které Bance poskytl v souvislosti se Smlouvou, zejména 
osobní údaje, poskytl pravdivě, a bere na vědomí, že Banka 
neodpovídá za škodu vzniklou Klientovi porušením tohoto 
prohlášení Klienta, 

c) byl Bankou v souvislosti s jeho osobními údaji informován 
zejména o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů, 
subjektu, který bude zpracovávat jeho osobní údaje, způsobu 
zpracování jeho osobních údajů, subjektech, kterým mohou být 
jeho osobní údaje zpřístupněny, a dalších právech stanovených 
příslušnými právními předpisy, 

d) peněžní prostředky a investiční nástroje určené k transakcím 
a obchodům dle Smlouvy jsou ve vlastnictví Klienta, že je 
oprávněn s nimi volně disponovat a že je nabyl v souladu s 
právními předpisy, Klient zejména odpovídá za to, že tyto 
peněžní prostředky a investiční nástroje nepocházejí z 
trestné činnosti ani nebyly získány převodem či přeměnou 
za peněžní prostředky a investiční nástroje pocházející z 
trestné činnosti a/nebo jiným protiprávním postupem. 
Výjimkou je poskytnutí Povoleného debetu či půjčky 
investičních nástrojů Klientovi Bankou na základě Smlouvy, 
které tak není v rozporu s tímto prohlášením Klienta,  

e) je si vědom případných rizik a možných ztrát při 
obchodování na finančních trzích, a že byl na tato rizika a 
možné ztráty v dostatečném časovém předstihu před 
uzavřením této Smlouvy upozorněn, 

f) nemá zvláštní vztah k Bance ve smyslu ustanovení § 19 
zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v případě, že Klient má 
zvláštní vztah k Bance, oznámí tuto skutečnost Bance 
způsobem uvedeným v bodu 5.3. této Smlouvy, 

g) není politicky exponovanou osobou ve smyslu ustanovení § 
4 odst. 5 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních 
proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování 
terorismu, v případě, že Klient je politicky exponovanou 
osobou, oznámí tuto skutečnost Bance způsobem uvedeným 
v bodu 5.3. této Smlouvy, 

h) není osobní společnost nebo obchodní společnost založená 
ve Spojených státech amerických nebo zřízená podle 
právních předpisů Spojených států amerických nebo 
některého z jejích států, a ani není osobní společnost nebo 
obchodní společnost ovládaná osobou, která je občanem 
nebo rezidentem Spojených států amerických , v případě, že 
Klient je osobní společnost nebo obchodní společnost 
založená ve Spojených státech amerických nebo zřízená 
podle právních předpisů Spojených států amerických nebo 
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některého z jejích států, nebo je osobní společnost nebo 
obchodní společnost ovládaná osobou, která je občanem 
nebo rezidentem Spojených států amerických , oznámí tuto 
skutečnost Bance způsobem uvedeným v bodu 5.3. této 
Smlouvy, 

i) je daňovým rezidentem: 
 státu Česká republika, 
 státu       a jeho daňové identifikační číslo je      , 

j) charakter jeho převažujících příjmů ho řadí mezi: 
 aktivní entity, 
 pasivní entity, 
 finanční instituce, 
 neoznamující finanční instituce. 

5.2. Smluvní strany se tímto dohodly, že pokud se některé z 
prohlášení Klienta uvedených výše ukáže jako nepravdivé, 
není Banka od tohoto dne povinna provádět úkony, které 
tvoří předmět Smlouvy a Klient je povinen nahradit Bance 
veškerou škodu, kterou jí nepravdivým prohlášením 
způsobil. 

5.3. Klient se tímto zavazuje informovat Banku o jakékoliv změně 
poskytnutých údajů, informací a/nebo změně v obsahu 
jakéhokoli prohlášení uvedeného v bodu 5.1. této Smlouvy, 
a to neprodleně po jejich změně a prokazatelným způsobem 
(osobně nebo písemně v listinné podobě nebo písemně 
prostřednictvím elektronické pošty, případně jiným s Bankou 
dohodnutým způsobem). Banka neodpovídá za škodu vzniklou 
Klientovi porušením této povinnosti. 

5.4. Klient se zavazuje neprodleně informovat Banku o záměru 
využít k transakcím podle této Smlouvy peněžní prostředky 
a/nebo investiční nástroje, které nejsou v  jeho vlastnictví 
společně s údaji o vlastníku těchto peněžních prostředků 
a/nebo investičních nástrojů nejméně v  rozsahu:  

a) pokud je vlastníkem peněžních prostředků a/nebo 
investičních nástrojů fyzická osoba: jméno, příjmení, 
bydliště, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození, 
popřípadě identifikační číslo, 

b) pokud je vlastníkem peněžních prostředků a/nebo 
investičních nástrojů právnická osoba: obchodní firma nebo 
název právnické osoby, její sídlo a u právnických osob, 
kterým bylo přiděleno, též identifikační číslo. 

 
6. Trvání Smlouvy a závěrečná ustanovení 
6.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou a 

nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma 
smluvními stranami. Možnosti ukončení této Smlouvy a s 
tím spojená práva a povinnosti smluvních stran upravují 
Obchodní podmínky. Platnost jakéhokoliv Klientova pokynu 
zaniká ukončením této Smlouvy. 

6.2. Členění této Smlouvy do článků a odstavců a zařazení 
nadpisů je prováděno pouze pro účely usnadnění orientace 
a nemá vliv na význam nebo výklad této Smlouvy. Slova 
vyjadřující pouze jednotné číslo zahrnují i množné číslo a 
naopak; slova vyjadřující mužský rod zahrnují i ženský a 
střední rod a naopak; výrazy vyjadřující osoby zahrnují 
fyzické i právnické osoby, pokud není uvedeno jinak.  
Všechny odkazy na jakékoli zákony v této Smlouvě budou 
vykládány jako odkazy na zákony v platném a účinném 
znění. 

6.3. Tato Smlouva může být měněna pouze vzájemně 
odsouhlasenými písemnými dodatky podepsanými 
smluvními stranami. Toto ustanovení neplatí pro změnu 
Obchodních podmínek a Ceníku investičních služeb.  

6.4. Tato Smlouva nahrazuje jakákoli předchozí smluvní ujednání 
mezi smluvními stranami o stejném předmětu, a to písemná 
i ústní, není-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. 

6.5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy 
neplatným, nevymahatelným nebo neúčinným, nedotýká se 
tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních 
ustanovení Smlouvy, smluvní strany se zavazují nahradit 
takové neplatné nebo neúčinné ustanovení ustanovením 
platným, vymahatelným a účinným se stejným obchodním a 
právním smyslem. Banka a Klient berou na vědomí a 
souhlasí s tím, že práva a povinnosti touto Smlouvou nebo 
Obchodními podmínkami neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními českého právního řádu a dále prohlašují, že v 
případě sporů vzniklých mezi Bankou a Klientem na základě 
jejich vzájemného vztahu, zejména v souvislosti se 
Smlouvou, bude Banka a Klient usilovat o smírné vyřešení 
sporů především jednáním vedeným dobrými úmysly a 
předejití řešení sporu před soudem.  

6.6. Pokud nebude písemně mezi Klientem a Bankou ujednáno 
jinak, bude jakýkoliv spor mezi Bankou a Klientem vzniklý 
v souvislosti se Smlouvou (včetně otázek její platnosti) řešen 
u obecného soudu Banky. 

6.7. Klient není oprávněn převést jakákoli svá práva nebo 
závazky z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího 
souhlasu Banky.  

6.8. Tato listina je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností 
originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních 
stran. 

6.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu řádně přečetly 
a porozuměly všem jejím ustanovením, což stvrzují svými 
podpisy. 

 

 
V ..............................., dne       V ..............................., dne       

J&T BANKA, a. s.: 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
      

 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
      

 
Identifikaci Klienta podle předložených dokladů provedl a výše uvedené podpisy Klienta ověřil. 
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Právní upozornění

Czech Property Investments, a.s.
Prezentace společnosti

Informace obsažené v této prezentaci mají výlučně informativní charakter a nepředstavují nabídku ke
koupi nebo upsání dluhopisů Czech Property Investments, a.s. („Emitent“) pod ISIN kódem
CZ0003502957, název CPI IV 4,65/22 („Dluhopisy“), ani výzvu k podání nabídky ke koupi Dluhopisů
nebo finanční či investiční poradenství. Informace v této prezentaci ani jejich části nesmí sloužit jako
podklad pro závaznou smlouvu, ani nesmí být v této souvislosti považovány za spolehlivé. Koupě nebo
úpis Dluhopisů může probíhat výlučně na základě prospektu Dluhopisů, schváleného Českou národní
bankou. Prospekt je bezplatně ke stažení na webové stránce Emitenta ( www.cpi.cz ).

Pokud jsou v této prezentaci vyjádřeny očekávání, prognózy, názory nebo hodnocení či učiněny
výpovědi do budoucna mimo prospekt Dluhopisů, upozorňuje se, že k posouzení Dluhopisů nebo
Emitenta či jeho skupiny jsou rozhodující výhradně údaje z prospektu Dluhopisů. Informace v této
prezentaci nebyly auditovány ani ověřeny nezávislou třetí stranou a Emitent žádným způsobem
neodpovídá za jejich přesnost, úplnost ani kompletnost. Přijímatelé informací z této prezentace jsou
sami odpovědni za vlastní analýzu těchto informací, zvážení a vyhodnocení šance a rizika investice do
Dluhopisů.

Emitent doporučuje před každým investičním rozhodnutím podrobně prostudovat prospekt Dluhopisů,
včetně jeho případných dodatků a dalších všeobecně dostupných informačních zdrojů o Dluhopisech a
Emitentovi. Emitent dále doporučuje případným investorům nechat si odborně poradit se zřetelem na
jejich vlastní osobní, majetkovou, investiční, daňovou a právní situaci.
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Proč investovat s Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s.
Prezentace společnosti

Více jak 20 let zkušeností s 
investicemi na středoevropském 
realitním trhu

Vyrovnaná kapitálová struktura 
a dlouhodobé vztahy s 
financujícími bankami

Kvalitní a rozsáhlé portfolio 
diverzifikované napříč segmenty 
i geograficky

Příjmy z pronájmu nemovitostí 
představují více než 90% 
celkových příjmů skupiny

Pozitivní makroekonomické 
trendy

Postavení lídra na českém trhu 
financování formou emisí 
dluhopisů 

Optimální nákladová struktura  
s vlastním asset a property
managementem

Silný a dlouhodobě stabilní růst

3



Korporátní struktura

95 % 100 %88%100%

Nemovitosti v:

* hlasovacích práv

Czech Property
Investments, a.s.

Gewerbesiedlungs-
Gesellschaft mbH

(„GSG“)

CMA
CMA Immobilier

Spojené farmy Ostatní

100 %

Radovan Vítek

CPI Property
Group

Ostatní 
akcionáři
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Nemovitosti v: Nemovitosti v: Nemovitosti v: Nemovitosti v:

Emitent
(předmět 
transakce)

• Hlavní holdingová společnost
• Se sídlem v Lucembursku
• Kotovaná na regulovaném 

trhu Burzy cenných papírů ve 
Frankfurtu nad Mohanem

5,52%*

94,48%*
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Diverzifikace a výkonnost nemovitostního portfolia

Hodnota nemovitostního portfolia dle segmentu (MEUR / %) (31.12.2015)

Hodnota nemovitostního portfolia dle země (MEUR / %) (31.12.2015)

CELKOVÁ AKTIVA

€3,331
miliardy

(31.12.2015)

EPRA NAV

€1,550
miliardy

(31.12.2015)

PRONAJÍMATELNÁ PLOCHA

2,111
milionů m2

(31.12.2015)

HODNOTA 
NEMOVITOSTNÍHO 
PORTFOLIA

€2,925
miliardy    (31.12.2015)

HRUBÉ PŘÍJMY 

€213
milionů

(31.12.2015)

• Unikátní segmentová a geografická 
diverzifikace

• Silná reputace v regionu Střední a 
Východní Evropy

• Vlastní asset a property management

Úspěch CPI stojí na pevných základech a 
bohatých zkušenostech

Czech Property Investments, a.s.
Prezentace společnosti

MEUR 2 195
75%
Česká Republika

MEUR 198
7%
Slovenská 
Republika

MEUR 316
10%
Maďarsko

MEUR 94
3%
Polsko

MEUR 26
1%
Rusko

MEUR 16
1%
Rumunsko

MEUR 80
3%
Francie

MEUR 965
33%
Retail

MEUR 887
30%
Kancelářské 
prostory

MEUR 136
5%
Logistika

MEUR 364
13%
Hotely

MEUR 276
9%
Bytové 
prostory

MEUR 80
3%
Development

MEUR 217
7%
Pozemkové 
portfolio



Česká Republika
Hodnota nemovitostního portfolia: MEUR 2,256
Hrubá pronajímatelná plocha:            1,699,000 m2
Plocha pozemků:                    17,397,000 m2
Plocha zemědělské půdy: 230,770,000 m2
Počet hotelových lůžek:  8,527

Francie
Hodnota nemovitostního portfolia: MEUR 80
Hrubá prodejní plocha:   3,000 sqm

Polsko
Hodnota nemovitostního portfolia: MEUR 94
Hrubá pronajímatelná plocha:           34,000 m2
Plocha pozemků:                 25,000 m2
Počet hotelových lůžek:                214

Slovensko
Hodnota nemovitostního portfolia: MEUR 198
Hrubá pronajímatelná plocha :          206,000 m2

Rusko
Hodnota nemovitostního portfolia: MEUR 26
Počet hotelových lůžek:               168

Maďarsko
Hodnota nemovitostního portfolia: MEUR 316
Hrubá pronajímatelná plocha:           202,000 m2
Plocha pozemků:                 168,000 m2
Počet hotelových lůžek:                788

Rumunsko
Hodnota nemovitostního portfolia: MEUR 16
Plocha pozemků:                 302,000 m2

Skupina 
CPI

• Působí v 7 
zemích 
Evropy

• Potenciál 
budoucího 
růstu

• Hlavní hráč 
na českém 
trhu 
nemovitostí

Nemovitostní portfolio – geografické rozdělení

6
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Finanční a nemovitostní ukazatele výkonnosti

Hrubé příjmy z pronájmu MEUR 78 115 132 160 169

Čisté příjmy z pronájmu MEUR 58 93 113 147 171

Provozní výsledek hospodaření MEUR 95 109 105 138 148

Čisté peněžní příjmy (FFO) MEUR 9 45 53 49 65

Zisk před zdaněním MEUR 63 78 88 75 58

FINANČNÍ VÝKONNOST 2011 2012 2013 2014 2015 

UKAZATELE VÝKONNOSTI NEMOVITOSTÍ 2011 2012 2013 2014 2015 

Celková aktiva MEUR 2 026 2 576 3 122 3 263 3 331

Hodnota nemovitostního portfolia MEUR 1 803 2 029 2 666 2 741 2 925

Hrubá pronajímatelná plocha m2 1 607 000 1 648 000 2 005 000 2 058 000 2 111 000

Celkový počet nemovitostí** Počet 239 257 263 278 354

Celkový počet bytů Počet 12 700 12 713 12 602 12 536 12 483

Celkový počet hotelových lůžek Počet 7 800 7 800 8 129

HIGHLIGHTS

• Výrazný nárůst v hrubých 
příjmech z pronájmu o 
41% v průměru za rok

• Nepřetržité zlepšování 
čistých peněžních příjmů 
(FFO) v důsledku akvizic 
kvalitních projektů a lepší 
provozní výkonnosti

• Nepřetržitý roční růst 
objemu nemovitostí a 
příjmů z pronájmu

• Téměř 40 % hodnoty 
nemovitostního portfolia 
připadá na hlavní města

* nezahrnující hotely

** nezahrnující byty

8 129 9 697

STRUKTURA FINANCOVÁNÍ 2011 2012 2013 2014 2015

EPRA NAV MEUR 795 967 1 171 1 453 1 550

LTV % 61% 60% 63% 57% 54% (52%*)

Czech Property Investments, a.s.
Prezentace společnosti

*LTV = 52% po připravované kapitalizaci vybraných pohledávek v prvním pololetí 2016
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Zdroje externího financování

Czech Property Investments, a.s.
Prezentace společnosti

Struktura dle zdroje financování (MEUR, 31.12.2015)

Struktura dle splatnosti (MEUR, 31.12.2015)

 Výrazný pokles Loan to Value k 
31.12.2015 na 54% (31.12.2014: 60%)

 80% zůstatku bankovních úvěrů 
poskytuje 7 bank

 Celkem skupina čerpá 125 bankovních 
úvěrů od 22 bank

 10 nejvýznamnějších bank:

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

< 1 rok

1-5 let

> 5 let

Bankovní úvěry, včetně ostatních půjček Projektové dluhopisy Korporátní dluhopisy

Korporátní dluhopisy
163 MEUR, 10%

Projektové dluhopisy
253 MEUR, 15%

Bankovní úvěry
1 180 MEUR, 70%

Ostatní půjčky
89 MEUR, 5%

• UniCredit Group Bank

• Erste Group Bank

• Raiffeisenbank Group Bank

• Komerční banka

• Československá obchodní banka

• Deutsche Pfandbriefbank AG

• Sberbank Europe AG

• Helaba Landesbank Hessen-Thüringen

• Barclays PLC
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Vyemitované dluhopisy (MEUR, 31.12.2015)

Czech Property Investments, a.s.
Prezentace společnosti

Dluhopisy dle typu a měny
Nominální 
hodnota

Vlastněné 
CPI

Vlastněné 
investory

Konečná
splatnost

CPI BYTY 2,50/17 (CZK) 11 0 11 2017

CPI BYTY 3,50/17 (CZK) 19 0 19 2017

CPI BYTY 4,80/19 (CZK) 33 0 33 2019

CPI BYTY Real Estate 4,80/19 (CZK) 19 0 19 2019

CPI BYTY 5,80/21 (CZK) 30 0 30 2021

CPI Alfa (CZK) 10 0 10 2017

CPI Retail Portfolio (CZK) 42 0 42 2019

Projektové dluhopisy celkem 164 0 164

CPI 4,75/2019 (CZK) 56 4 52 2019

CPI 6,05/16 (CZK) * 55 9 46 2016

CPI VAR/18 (EUR) 100 100 0 2018

CPI VAR/19 (CZK) ** 74 0 74 2019

CPI VAR/19 (EUR) *** 58 54 4 2019

CPI 2021 (CZK) 90 90 0 2021

CPI 5,85/2018 (EUR) 30 0 30 2018

CPI 7,00/22 (CZK) 111 109 2 2022

CPI 8,00/42 (CZK) 74 31 43 2042

Korporátní dluhopisy celkem 648 397 251

Celkem 812 397 415

• Skupina je předním
hráčem v oblasti
dluhopisového 
financování na českém
trhu

• Dluhopisové financování 
prohlubuje diverzifikaci 
zdrojů externího 
financování skupiny 

• K 31.12.2015 vydané 
dluhopisy umístěné 
investorům činí 
415 MEUR

• Dluhopisy s na dnešní 
situaci na kapitálovém 
trhu vysokou úrokovou 
sazbou skupina splácí, 
vykupuje zpět či 
refinancuje

* Plně splaceno v 3/2016 

** Po schválení schůzí vlastníků dluhopisů změněny emisní podmínky včetně výše úroku a splatnosti v 2/2016

*** Předčasně splaceno v 3/2016 po využití call opce emitenta 



Palais Maeterlinck, Nice Clarion Congress Hotel Prague a Nákupní centrum Fénix, Praha Clarion Congress Hotel České Budějovice

Gebauer Höfe, GSG Berlin Quadrio, Praha IGY 2, České Budějovice

Airport City Logistic Park, Budapešť BB Centrum, Praha Courtyard by Marriott, Budapešť
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Emitent Czech Property Investments, a.s.

Objem emise CZK 1,000,000,000 

Jmenovitá hodnota 1ks dluhopisu CZK 1.00

Úrok pevný 4.65% p.a. netto (pro F.O. 5.47% brutto vzhledem k CZK 1.00 jmenovité hodnotě)

Den výplaty úroků pololetně zpětně, úrok splatný vždy k 6.5. a 6.11.

Účel emise / použití výtěžku refinancování stávajících závazků emitenta

Denominace CZK

Zahájení veřejné nabídky 6.5.2016

Splacení dluhopisů 6.11.2022 

Typ dluhopisu seniorní nezajištěné

Emisní cena 100%

Call opce emitenta ne

Rating ne

Aranžér a manažer J&T IB and Capital Markets, a.s. a J&T BANKA, a.s. 

Obchodníci J&T BANKA, a.s. 

Administrátor J&T BANKA, a.s.  

Právní poradce PRK Partners s.r.o.

Forma dluhopisu a nabídka CDCP/BCPP, veřejná nabídka, prospekt schválen ČNB

Termsheet emise dluhopisů – CPI IV 4,65/22 – ISIN CZ0003502957

Czech Property Investments, a.s.
Prezentace společnosti
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Děkujeme za pozornost

Czech Property Investments, a.s.

KONTAKTY:
centrála:

40, rue de la Vallee, L-2661 Luxembourg
CEE kancelář:

Purkyňova 2121/3, Praha 1, 110 00
T: +420 226 506 110, www.cpipg.com















Směnky CPI (CZK) 

Právní upozornění naleznete na další straně. 

Základní parametry 
 

Výstavce Czech Property Investments, a.s. 

Administrátor J&T BANKA, a.s. 

Měna CZK a EUR 

Minimální objem investice 10 000 000 CZK 

Typ směnky "na řad",  
"bez protestu" 

Převoditelnost Rubopisem 

Úrokové sazby (p. a.)* platné pro směnky emitované v CZK  
Investovaná suma v CZK splatnost 12 měsíců 

od data vystavení 
splatnost 24 měsíců  

od data vystavení  
splatnost 6 měsíců 
od data vystavení 

Od 10 mil. do 24,99 mil. 4,00 % 5,00 % 2,75 % 

Nad 25 mil. 3,00 % 4,50 % 5,50 % 

  *) Sazby jsou platné ode dne 2. 11. 2015 do odvolání   

Popis emitenta 

CPI Property Group je přední realitní sku-
pinou zabývající se investicemi, develop-
mentem a správou nemovitostí ve střední 
Evropě a v Německu. V oboru realit 
má více než dvacetiletou zkušenost. Své 
aktivity rozvíjí napříč všemi segmenty 
realitního trhu.  
 
Skupina CPI je dnes jedním z nejvýznam-
nějších aktérů na trhu s nemovitostmi, 
vlastní a spravuje přes 633 000 m² ob-
chodních ploch, 1 250 000 m² kancelář-
ských ploch, 27 hotelů a 263 000 m² ploch 
určených pro lehký průmysl a skladování. 
 
S 12 500 byty je dnes druhým největším 
poskytovatelem nájemního bydlení v Čes-
ké republice. V neposlední řadě tvoří vý-
znamnou část aktiv skupiny CPI  investice 
do pozemků. Jejich portfolio tvoří atraktiv-
ní lokality v České republice, Slovensku, 

Maďarsku, Polsku, Rumunsku a Německu. 
Celková výměra těchto ploch tvoří téměř 
18 milionů m2. 
 
Mezi stávající nebo připravované projekty 
emitenta patří: 

CPI City Center Olomouc (ČR) 
Logistický areál Lozorno (Slovensko) 
QUADRIO, multifunkční centrum 
na Národní třídě v Praze (ČR) 
Hotelový komplex Palais Materlinck 
(Francie) 

  

Vybrané ekonomické ukazatele 
K 31. 12. 2015 (CPI, a.s.) 
Čistý dluh/EBITDA: 10,34 
Dluh/Aktiva:  0,51 
Aktiva:   90 mld. CZK 
Vlastní jmění:  33,8 mld. CZK 
 

 
 

Aktuální hodnocení 
Skupina CPI se v posledních letech úspěš-
ně etablovala mezi nejvýznamnější inves-
tory a developery na tuzemském realit-
ním trhu. Konzervativní a odpovědný 
přístup položil základ stabilitě a dlouho-
dobé prosperitě celé skupiny. 
 
Přednostmi CPI Group je především dlou-
hodobý přístup k investicím, diverzifikace 
portfolia a finančních zdrojů a dobrá ori-
entace v domácím podnikatelském pro-
středí podpořená mnohaletými zkuše-
nostmi a silnou finanční základnou.  
 
Finanční výkazy společnosti Czech Proper-
ty Investments, a.s., naleznete na stránce:  
http://www.cpias.cz 

 

SMĚNKA - nástroj peněžního trhu 
s pevným výnosem 
Směnka je krátkodobý cenný papír v listin-
né podobě se zákonem předepsanými 
náležitostmi. Majiteli směnky vyplývá 
právo na zaplacení pohledávky vůči smě-
nečnému dlužníkovi k datu nebo ve lhůtě 
uvedené v textu směnky. J&T Banka vy-
stupuje v roli administrátora emise, který 
v rámci platného oprávnění a na základě 
smlouvy za úplatu organizuje pro směneč-
ného dlužníka vystavování a následné 
nakládání se směnkou včetně fyzické 
úschovy, výpočtu úroků a výplaty směneč-
né sumy. Klienti privátního bankovnictví 
J&T Banky mohou do směnek vybraných 
společností investovat přímo, prostřednic-
tvím fondů nebo prostřednictvím služby 
obhospodařování portfolia. 

http://www.cpi.cz/pro-investory/vyrocni-zprava/


Právní upozornění 
Toto propagační sdělení vytvořila  
J&T BANKA, a.s., se sídlem: Pobřežní 
297/14, 186 00 Praha 8, IČ: 47115378 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
1731 (dále jen „Banka“), která při své 
činnosti podléhá kontrole ČNB, spadá   
pod legislativu České republiky a při své 
činnosti včetně tvorby tohoto dokumentu 
se řídí českou legislativou. 
 
Žádná z informací uvedených v tomto 
dokumentu není míněna a nemůže byt 
považována za analýzu investičních příleži-
tostí, investiční doporučení nebo investič-
ní poradenství a Banka při tvorbě tohoto 
dokumentu ani neuplatnila žádný postup 
nebo pravidlo pro jejich tvorbu nebo po-
skytnutí.  
 
Detailnější informace k jednotlivým ob-
chodům se směnkami jsou uvedeny 
v emisních podmínkách, Všeobecných 
obchodních podmínkách a ve smlouvám 
mezi klientem a Bankou.  
 
Informace o investičních nástrojích nejsou 
nabídkou ke koupi či úpisu.  
Úroky, výnosy nebo zhodnocení jsou uvá-
děny v hrubých hodnotách. Pro získání 
čistých hodnot musí investor zohlednit 

poplatky účtované Bankou dle platného 
ceníku. 
 
Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, 
že pokud dokument obsahuje informace  
o zdanění, tak takové zdanění závisí         
na osobních poměrech investora a může 
se měnit. 
 
Odměna osob, které se podílejí na přípra-
vě tohoto dokumentu, není přímo odvoze-
na od obchodů Banky nebo jejich zaměst-
nanců. Odměna není rovněž přímo odvo-
zena od objemu obchodů provedených 
investory s investičními nástroji nebo      
na trzích uvedených v tomto dokumentu. 
Pravidla pro nastavení výše odměny jsou 
stanovena tak, aby nedocházelo 
k ovlivňování objektivity informaci uvede-
ných v tomto dokumentu. 
 
Banka v této souvislosti informuje investo-
ry o skutečnosti, že po  provedení úpisu 
Směnky od Emitenta obdrží odměnu        
za umisťování Směnek,   odvozenou        
od výše celkového objemu investice        
do této Směnky zprostředkované Bankou.  
Za zprostředkování úpisu Směnky pak 
Banka po ukončení úpisu Směnky může 
vyplatit svým smluvním partnerům 
(zprostředkovatelům) provizi z objemu 
zprostředkovaných investic do Směnky 

toho kterého smluvního partnera, a to ve 
výši nepřevyšující odměny Banky. 
Obecné informace o pobídkách ve vztahu 
k poskytování investičních služeb Bankou 
najdete na internetových stránkách Banky 
www.jtbank.cz. 
 
Banka výslovně upozorňuje na skutečnost, 
že tento dokument může obsahovat infor-
mace tykající se investičních nástrojů ne-
bo emitentů, u kterých má své vlastni 
zájmy Banka nebo některý ze subjektů, 
který se podílí na přípravě tohoto doku-
mentu. Tyto zájmy spočívají zejména  
v přímém nebo nepřímém podílu na těch-
to subjektech nebo v provádění operaci  
s investičními nástroji tykajícími se těchto 
subjektů.  
 
Tento dokument je oprávněna využívat 
pouze osoba, které bude tento dokument 
výslovně poskytnut ze strany Banky. Oso-
ba, která tento dokument obdrží jiným 
způsobem, není oprávněna, bez předcho-
zího souhlasu Banky, jej jakkoliv využívat 
zejména jeho distribucí nebo zveřejněním, 
a je povinna jej okamžitě znehodnotit. 
 
Tento dokument je aktualizován ke dni 
6. 5. 2016 a Banka je oprávněna jej kdyko-
li změnit. 



ŽÁDOSTI O NÁKUP SMĚNKY 

 

 

 

1. Označení klienta 

 

Klient: Jméno / Firma:       

RČ / IČ:       

Bydliště / Sídlo:       

Číslo účtu: 

206 44 70 /5800  CZK 

25 000 00 735/5800 EUR 

CZ70 5800 0000 0025 0000 0735 IBAN EUR 

 

 

2. Náležitosti směnky 

 

Emitent:  Czech Property Investments, a.s. 

IČ: 427 16 161 

Sídlo: Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1 

 

 

Měna:  EUR     CZK  

Výše investice:*       

Úročení investice % p.a.:       

Výše směnečné sumy:**       

Datum vystavení:       

Datum splatnosti:       

Ostatní sdělení        

 

  



Na základě Smlouvy o spolupráci ve směnkovém programu, uzavřené mezi Czech Property 

Investments, a.s. a J&T BANKOU, a.s. dne 21.10.2011 a v souladu s Emisními podmínkami Emitenta, 

ke kterým jsme přistoupili, žádáme tímto o nákup směnky vlastní, vystavené Emitentem, 

obsahující náležitosti, jak uvedeno shora. 

 

 

 

V ................ dne ................ 

 

 

_________________________________________ 

Za/Jménem klienta 

Jméno:       

Funkce:  

 

 

* Znamená skutečně investovanou částku, kterou Klient převede na účet Emitenta.  

** Znamená částku, kterou Emitent splatí Klientovi při splatnosti směnky. 

 

 

Totožnost klienta ověřil:      

 

 

 

___________________________   ___________________________ 

Jméno, příjmení     Podpis 
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Návrh investičního portfolia 
 

FinFin s.r.o. 

7.7.2016 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Poradce Ing. Aleš Brabenec  

Klient  Žďár nad Sázavou 

http://www.finfin.cz/
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ZÁKLADNÍ INFORMACE

 
Typ investice Jednorázová 

Výše investice 25 000 000 Kč 

Investiční horizont 1 rok 

 

 

NAVRHOVANÉ PORTFOLIO

 
  

  
ISIN Částka Váha v portfoliu 

INVESTIČNÍ NÁSTROJE 

DRFG AIF Real Estate Fund LI0294389098 25 000 000 Kč 100% 

CELKEM   25 000 000 Kč 100% 

 
Investice je směřována do fondu DRFG AIF 

Real Estate Fund, který patří do investiční 

skupiny DRFG a odstartoval svou činnost 

na počátku roku 2016 s nemovitostmi ve 

svém vlastnictví v hodnotě přes 210 milionů 

korun. Jedná se o dvě prodejny JYSK ve 

Vyškově a Mělníku a velký průmyslový a 

skladový areál ProStorage na Praze 10. 

Fond od prvního dne generuje nájemní 

výnosy z těchto nemovitostí. 

Nemovitostní fond investující do realit na 

území České republiky může být vhodným 

konzervativním investičním nástrojem. 

Pokud výnosy fondu vychází především 

z nájemních vztahů (a ne primárně z rozdílu 

mezi nákupní a prodejní cenou 

nemovitosti), může fond představovat 

dobrou ochranu před tržními výkyvy 

například na akciových nebo dluhopisových 

trzích, jelikož jeho výkonnost je 

kapitálovými trhy ovlivňována jen 

100%

Rozložení dle nástrojů

DRFG AIF Real Estate Fund

http://www.finfin.cz/
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minimálně. V nemovitostních fondech 

proto vidíme zajímavou investiční 

příležitost. 

I přes stabilní růst v posledních letech a 

přes veškeré přednosti nemovitostního 

trhu a nemovitostních fondů jsou ale i 

s těmito investicemi spojená rizika. Jedná se 

především o pokles tržních cen 

nemovitostí, kterého jsme byli svědky ve 

větší míře například v roce 2008.  

 

Zaručené zhodnocení

V případě Vaší investice v hodnotě 
25.000.000 Kč do fondu DRFG AIF Real 

Estate Fund blíže popsaného výše je 

společnost DRFG a.s. schopna Vám zaručit 

minimální zhodnocení vložených finančních 

prostředků. Společnost DRFG a.s. by se 

v tomto případě zaručila, že investice bude 

zhodnocena minimálně o 2,5 % p.a., pokud 

ponecháte investici ve fondu 1 rok ode dne 

uskutečnění investice.  

V případě, kdy výkonnost investice po 

uplynutí doby investice bude menší než 

minimální zhodnocení, bude DRFG a.s. 

povinna doplatit investorovi bez 

zbytečného odkladu (nejpozději do třiceti 

dnů) částku, která odpovídá rozdílu 

zaručené výše minimálního zhodnocení 

investice a skutečně dosaženého 

zhodnocení investice. 

Pokud byste z jakéhokoliv důvodu 

potřebovali finanční zdroje dříve, jsou 

samozřejmě vypořadatelné, a to každé tři 

měsíce s ohledem na kvartální valuace 

tohoto fondu. V takovém případě nicméně 

není minimální zhodnocení Vaší investice 

zaručeno a investor tak pozbývá nárok vůči 

DRFG a.s. vyplývající z Dohody o zaručení 

zhodnocení investice v DRFG AIF Real 

Estate Fund. 

Záruku poskytuje společnost DRFG a.s. 

Poskytovaná záruka se řídí podmínkami 

sjednanými mezi smluvními stranami na 

základě Dohody o zaručení zhodnocení 

investice. 

  KIID Roční výnos Nákladovost Měna 
Typ 

instrumentu 

ANALYTICKÝ POHLED NA PORTFOLIO 

DRFG AIF Real Estate Fund - 2,50% 2,5% CZK OPF 

CELKEM   2,50% 2,5%     

http://www.finfin.cz/
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SOUHRN PORTFOLIA 

Roční zaručené zhodnocení 2,50% 

Nákladovost 2,50% 

Likvidita do 3 měsíců 100% 

Prům. KIID risk fondové složky - 

 

Portfolio je zaměřeno na podílový fond, 

který investuje do nemovitostí na území 

ČR. Výnos tohoto fondu vychází z platných 

nájemních vztahů a servisních kontraktů. Z 

toho důvodu je fond dobrou ochranou 

před tržními výkyvy na akciovém a 

dluhopisovém trhu. Jeho výkonnost totiž 

kapitálové trhy ovlivňují minimálně. 

Dynamické akciové trhy po celém světě 

zaznamenaly v posledním roce velmi 

turbulentní období. Nervozitu na finančních 

trzích odstartovala v polovině loňského 

roku řecká dluhová krize. Zpomalování 

čínské ekonomiky a výrazné propady na 

tamních akciových trzích se následně 

promítly i do vývoje dalších asijských 

akciových indexů, ale výrazný vliv měly i na 

ostatní světové akciové trhy. V polovině 

roku 2016 pak trhy zaznamenaly zvýšenou 

volatilitu spojenou s relativně 

překvapujícím rozhodnutím britských 

občanů vystoupit z Evropské unie. Jedná se 

o bezprecedentní proces, který finanční 

trhy posouvá do značné nejistoty ohledně 

budoucího vývoje. Do jednorázových 

portfolií proto v současné době dynamické 

investice spíše nedoporučujeme.  

Investice na tomto horizontu by se rovněž 

měla vyhnout kurzovému riziku (zvláště 

s ohledem na současnou měnovou politiku 

ČNB), kdy změna může investorovi sice 

přinést dodatečný výnos, anebo jej rovněž 

o výnos připravit. Proto je vhodné volit 

nástroje vedené v  investorově základní 

měně (v tomto případě CZK). 

 

100%

Rozlození dle aktiv

Reality

100%

Rozložení dle měn

CZK

http://www.finfin.cz/
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POUŽITÉ NÁSTROJE

 

DRFG AIF Real Estate Fund 

SOUHRN PORTFOLIA 

Čisté jmění 210 mil. CZK 

Podlahová plocha 18 000 m2 

Zaměření Retail, kanceláře, průmysl 

DRFG AIF Real Estate Fund je nově 

vzniklým fondem zaměřeným na 

nemovitostní sektor v České republice, 

především pak na retailové parky s 

nájemníky zejména z řad nadnárodních 

řetězců, kancelářské budovy ve velkých 

aglomeracích, výrobní a skladové areály se 

strategickou lokací a nemovitostní aktiva s 

minimální zbývající životností 20 let bez 

významnějších investic. Fond neinvestuje do 

developerských projektů, do svého 

portfolia zahrnuje pouze již fungující 

projekty s dlouhodobými nájemními 

smlouvami.  

Tento nemovitostní fond se zaměřuje na 

investování do SPV (Special Purpose 

Vehicle), které vlastní nemovitosti. Fond je 

tak zaměřen na přímou držbu nemovitostí 

na území České republiky a vyhledává 

nemovitostní projekty obsazené 

spolehlivými nájemníky s dlouhodobými 

nájemními kontrakty s výnosem v rozmezí 

6 – 8 % ročně. Je spravovaný dle evropské 

regulatorní směrnice AIFMD. Likvidita 

investovaných prostředků jsou tři měsíce. 

Mezi výhody fondu patří především 

garantované platby nájemného 

(nadnárodními mateřskými společnostmi). 

Dále pak strategie fondu, který nespekuluje 

na růst ceny držených nemovitostí, ale 

očekávaný výnos předpokládá pouze se 

splátkami nájemného.  

Další výhodou je v současné době čtvrtletní 

likvidita investovaných prostředků pro 

investory. Do fondu aktuálně mohou 

investovat jen kvalifikovaní investoři (od 

ekvivalentu 125 000 EUR).  

Stávající portfolio projektů tvoří 

nemovitostní společnosti ProStorage s.r.o. 

a Retail Project V-M s.r.o. V průběhu roku 

2016 je pak v plánu do portfolia zařadit 

několik dalších projektů. 

ProStorage s.r.o. vlastní skladový a office 

areál na Praze 10, v blízkosti metra Skalka. 

Cena nemovitosti je 134 milionů CZK. 

Aktuální obsazenost areálu je přes 95% 

plochy. Nájemní výnosy 1 milion Kč / 

měsíčně. Vysoká diverzifikace nájemníků. 

http://www.finfin.cz/
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Retail Project V-M s.r.o. vlastní 2 retailové 

prodejny JYSK ve Vyškově a Mělníku. Cena 

nemovitostí je 76 milionů. 100% 

obsazenost. Nájemní výnosy 470 tisíc / 

měsíc. 10 letá nájemní smlouva se 

společností JYSK.  

 

 

MODELACE

 
Model počítá s jednorázovou investicí           

25 000 000 Kč, která nese zaručené 

zhodnocení 2,5 % ročně. V modelu je 

příklad investičního horizontu nastaven na 

1 rok. 

 

Roky Jednorázová investice Výnos Investice celkem 

MODELACE ZARUČENÉHO ZHODNOCENÍ 

1 25 000 000 Kč  625 000 Kč 25 625 000 Kč 
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DISCLAIMER

 
Při sestavení modelu portfolia je brán ohled 

na klientovu investiční strategii a to s 

ohledem na vyhodnocení investičního 

profilu stanoveného na základě informací 

získaných od klienta a následně na základě 
dalších upřesňujících informací získaných na 

osobní schůzce s klientem. I přesto, že 

portfolio bylo vytvářeno s odbornou péčí, 

představuje vždy pouze názor osoby, která 

jej vytvářela. 

Investoři jsou povinni svá investiční 

rozhodnutí činit samostatně a nesou za ně 

plnou odpovědnost. 

Informace uvedené v tomto dokumentu 

mají pouze informativní charakter a slouží 
ke zjednodušenému náhledu na průběh 

investice. Při výpočtu investice není 

zohledněno kolísání tržní hodnoty cenného 

papíru. Nejedná se o analýzu investičních 

příležitostí ani investiční doporučení. 

Doporučujeme před učiněním jakéhokoli 

investičního rozhodnutí podrobně se 

seznámit s veřejně dostupnými 

informacemi k danému produktu, jako jsou 

například klíčové informace pro investory, 

statuty fondů, emisní podmínky, zprávy z 

trhu apod. 

Upozorňujeme, že předpokládané či možné 

výnosy investice nejsou zaručené. Minulé 

výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. 

Investice může obsahovat riziko kolísání 

hodnoty cenných papírů a návratnost 

původně investovaných prostředků není 

zaručena. Dále upozorňujeme, že investice, 

které předpokládají vyšší výnosy, jsou 

rovněž více rizikové (totéž platí i naopak). 

Investování do investičních nástrojů je 

obecně spojeno s určitými riziky 

vyplývajícími zejména z povahy konkrétního 

investičního nástroje a rovněž z právních 

předpisů a zvyklostí příslušných finančních 

trhů resp. zemí. Investiční nástroje v sobě 

obsahují kreditní riziko emitenta. Rizikům 

není možné se při obchodování na 

kapitálových trzích zcela vyhnout, avšak je 

možno je omezit zejména diverzifikací, tedy 

rozložením aktiv portfolia a pravidelným 

aktivním sledováním vývoje investice. 
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SLOVNÍK POJMŮ

 
Investiční cíl – důvod proč investor vlastně investuje své 

prostředky (např. splátka hypotečního úvěru, zhodnocení 

volných prostředků, renta na důchod apod.). 

Riziko – jedná se o jakoukoli událost na trhu, která může 

negativně ohrozit výnos investora či dokonce hodnotu 

samotné investice. Rizika můžeme mít tržní (událost na 

trhu), měnové (riziko propadu měny) atd.  

Averze k riziku – neboli citlivost k riziku. Udává, jak 

velkou obavu má investor o pokles hodnoty 

investovaných prostředků. Čím je vyšší, tím volíme 

konzervativnější nastavení portfolia. 

Akcie – cenný papír, s nímž je spojeno právo na výplatu 

dividend a hlasovací právo. Obvykle jej investoři pořizují 

s výhledem na růst jeho hodnoty. Jedná se o velmi volatilní 

nástroj. Jsou obchodovatelné na burze a lze je kdykoli 

nakoupit či prodat.  

Investiční horizont – doba, po kterou chce investor své 

prostředky investovat. 

TER – Total Expense Ratio, tedy ukazatel nákladovosti 

otevřených podílových fondů. Zahrnuje správcovský 

poplatek plus další poplatky jako jsou platby auditorům 

apod. Obvykle tedy bývá vyšší, než management fee.  

Nezahrnuje vstupní poplatky. Většina fondů při 

reportování výkonnosti udává svůj výnos v čistém 

vyjádření. Aby investor získal hrubý výnos, musel by 

k reportovanému čistému přičíst TER.  

Volatilita – rizikovost či kolísavost hodnoty podílového 

listu či jiného cenného papíru. Platí úměra, čím nižší, tím 

lepší. Čím instrument méně kolísá, tím drží stabilnější 

hodnotu a přináší stabilnější výnos.  

Likvidita – je schopnost nebo také rychlost, se kterou 

lze dané aktivum přeměnit na hotové peníze bez větších 

ztrát. Platí, že čím vyšší je likvidita, tím rychleji a s menšími 

náklady lze dané aktivum zpeněžit. 

Valuace – ohodnocení, ocenění. Jedná se o stanovení 

ceny určitého aktiva na základě expertního posudku či na 

základě jeho ceny na trhu. 

Hrubý výnos – jedná se o výnos, který daný nástroj 

(fond, akcie atd.) dosáhl za určité předem stanovené 

období. A to bez ohledu na náklady, které byly k dosažení 

výnosu vynaloženy. 

Čistý výnos – jedná se o hrubý výnos, od kterého jsou 

odečteny náklady na jeho dosažení (u podílových fondů je 

to TER) a rovněž daň (pokud není daňově osvobozen). 

Nominální výnos – jedná se o čistý či hrubý výnos, který 

daný nástroj přináší, a to bez ohledu na inflaci.  

Reálný výnos – jedná se o čistý či hrubý výnos, který 

daný nástroj přináší, a to po odečtení inflace. 

Příklad 

Nástroj nese nominální výnos 5 % ročně. Výše inflace jsou 2 % 

ročně. Reálný výnos je 3 % ročně (5 % nominálního výnosu 

mínus 2 % inflace).  

Časový (daňový) test - je v podstatě období mezi 

nákupem a prodejem cenného papíru, které se v roce 

2014 prodloužilo na 3 roky, po uplynutí tohoto období 

nemusíte platit ze zisku z prodeje investičního nástroje 

daně. Doba „časového testu“ je stanovena zákonem. 

Dříve byla 6 měsíců.  

Příklad.  

Nakoupíte investiční nástroj v roce 2016 za 1 000 000 Kč. 

Prodáte jej v roce 2018 za 1200 000 Kč. Z částky 200 000 

Kč zaplatíte srážkovou daň 15 %, tudíž čistý výnos je 170 000 

Kč (výnos 200 000 Kč mínus daň). Pokud nakoupený nástroj 

prodáte v roce 2020, nebudete dle současných podmínek 

platit žádnou daň.  

Vážený průměr – jedná se o průměr (nákladů či výnosů 

atd.) při zohlednění vah jednotlivých nástrojů. 

Příklad 

Nástroj A má výnos 5 % ročně a váhu v portfoliu 20 %, nástroj 

B má výnos 3 % ročně a váhu 60 %, nástroj C má výnos 8 % 

ročně a váhu 20 %. Průměrný výnos takového portfolia, bez 

zohlednění váhy by byl 5,3 %. Ovšem výnos portfolia se 

zohledněním váhy (vážený průměr) by byl 4,4 %.   

Durace – citlivost na úrokovou sazbu dluhopisu či doba 

za kterou investor inkasuje výnos v podobě kuponu. Platí 

úměra, čím nižší, tím lepší.  

Příklad 

Durace fondu (dluhopisu) je např. 5 a úroková sazba 

vyhlašovaná centrální bankou se změní o jeden procentní bod, 

tak se výnos fondu změní o pět procentních bodů (při růstu 

sazby o 5 procentních bodů výnos poklesne o pět procentních 

bodů a opačně).  

Dluhopis -  jedná se o cenný papír, s nímž je spojeno 

právo na výplatu kuponu a splatnost jistiny v době 

splatnosti dluhopisu. Kupon může být pevný, variabilní či 

nulový (tzv. zero bond – výnos je tvořen tím, že nákupní 

cena dluhopisu je nižší než nominální hodnota). 
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Rozdělujeme je primárně na korporátní, státní či 

municipální (obce, města atd.). Mohou být veřejně 

obchodovatelné (na burze), neveřejně obchodovatelné či 

neveřejné (oba poslední typy jsou nabízeny jen vybraným 

investorům). 

ETF (Exchange traded fund) – burzovně obchodovaný 

fond. Jak název napovídá, jedná se o instrument, jenž je 

obchodovatelný na burze. Jedná se o pasivní investiční 

nástroj. Jeho výnos (či ztráta) se odvíjí od podkladového 

aktiva (obvykle indexu – např. akciový, dluhopisový, 

komoditní). Obvykle je veden v USD či euru. Je 

nízkonákladový (náklady na správu se pohybují od 0,1 do 

1,5 % ročně. 

Otevřený podílový fond – jedná se o instrument 

kolektivního investování. Pomáhá investorům k nákupu (či 

prodeji) nástrojů, které by si nemohli dovolit. Jeho 

prostřednictvím lze pořídit např. dluhopisy za investici 

v řádek jednotek stokorun či tisícikorun, jejichž nominální 

hodnota je v řádech milionů korun. Může investovat do 

nástrojů peněžního trhu (typicky pokladniční poukázky), 

dluhopisů, akcií, nemovitostí, komodit atd.  

P/E ratio – (Price / earnings). Poměr tržní ceny akcie k 

zisku na akcii. Poměrový ukazatel, který představuje 

důležitou informaci pro investory např. při srovnání 

různých akcií z téhož odvětví. Akcie s vysokým P/E ratio 

jsou považovány za rizikovější. Čím vyšší P/E, tím je akcie 

považována za dražší, neboť akcie stojí více, než firma 

generuje zisku. V takovém případě hrozí korekce 

(propad) hodnoty akcie na nižší hodnotu. P/E jednotlivých 

akcií je třeba srovnávat s P/E indexu daného sektoru.  

Příklad 

Společnost A má ukazatel P/E 15, a index daného sektoru má 

P/E 10, značí to, že je akcie společnosti A dražší a může jí 

hrozit výraznější korekce (propad hodnoty). Neboť cena jejích 

akcií je vyšší, než je „průměrná cena na trhu“.  

Sharpe ratio – Ukazatel zohledňující výnosnost a míru 

tržního rizika spojeného s fondem. Jedná se o poměr 

rozdílu výnosu fondu a bezrizikového aktiva a 

směrodatnou odchylku rozdílů výnosů fondu a 

bezrizikového aktiva. Když je hodnota větší než 1, tak 

mělo aktivum lepší poměr výnosu a rizika než bezrizikové 

aktivum. Bezriziková aktiva jsou obvykle státní dluhopisy s 

nejvyšším možným ratingem. 

Příklad 

Pokud má fond Sharpe ratio vyšší než 1, značí to, že přináší 

vyšší výnos při stejné anebo nižší míře rizika, než tzv. 

bezrizikové aktivum (státní dluhopis). 

Základní měna – jedná se o měnu, ve které investor 

investuje, a zároveň bude po konci investičního horizontu 

investici spotřebovávat. Pokud např. investor investuje 

v CZK, prostředky bude spotřebovávat v CZK, je jeho 

základní měnou česká koruna.  

KIID risk - Rizikovost fondů je dána několika faktory. 

Jedním z nich je tzv. KIID risk klasifikace na stupnici 1 až 

7, kde je každému fondu přiřazen maximální stupeň 

kolísání hodnoty, který znázorňuje níže uvedená tabulka. 

Fondy s nízkou hodnotou KIID risk klasifikace jsou 

obvykle konzervativnější než fondy s vysokou hodnotou 

tohoto ukazatele. 

KIID Max kolísání 

1 0,5% 

2 2,0% 

3 5,0% 

4 10,0% 

5 15,0% 

6 25,0% 

7 25% a více 

Příklad 

Pokud fond A má KIID 3, znamená to, že jeho hodnota (výnos) 

může obvykle maximálně kolísat o 5 % nahoru a dolu. Ovšem 

neznamená to, že nemůže klesnout o více či méně. V určitých 

extrémních situacích může i fond s nízkým KIID riskem 

klesnout či zhodnotit více.  
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• Srovnatelnost úspěšně hotova – 26.08.2016
• Česká národní banka rozhodla ve správním řízení vedeném

podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, o posouzení
srovnatelnosti zahraničního investičního fondu se speciálním
fondem podle § 297 odst. 3 zákona o investičních společnostech
a investičních fondech, která byla České národní bance
dorucěna dne 20. května 2016, takto: 

• Podle § 297 odst. 3 zákona o investičních spolecňostech a 
investičních fondech je zahranicňí investicňí fond DRFG AIF 
REAL ESTATE FUND srovnatelný se speciálním fondem. 
• Fond je zapsán v patřičném seznamu ČNB, dostupném online. 

Rozhodnutí v případě potřeby poskytnu na vyžádání



• Ve fondu jsou v	  současnosti 3	  SPV	  (nemovitostní společnosti),	  které
obsahují dohromady 5	  budov
• Ve fondu jsou nemovitosti v	  souhrnné hodnotě 308M	  Kč
• Nutno však rozlišovat hodnotu nemovitostí a	  peníze ve fondu,	  kterých je	  
204M	  Kč,	  neboť SPVčka jsou	  zatíženy	  úvěry,	  které	  se	  do	  ekvity	  nepočítají



• Cíl	  v	  podobě	  prodejnosti	  fondu	  od	  10.000	  Kč	  splněn

• Nyní	  pracujeme	  na:

• změně	  valuačních	  období	  z	  kvartálně	  na	  měsíčně	  (pravděpodobně	  další	  
valuace	  bude	  1.	  prosince	  a	  pak	  vždy	  první	  den	  měsíce)	  

• a	  dále	  na	  nákupu	  zlomků	  podílových	  listů	  popř.	  změně	  ceny	  podílového	  
listu	  z	  10.000	  Kč	  na	  100	  Kč

• Kvartální	  (a	  následně	  měsíční)	  reporty	  – budou	  zveřejněny	  příští	  týden	  a	  
dostupné	  online

• Nové	  propagační	  materiály	  – dostupné	  elektronicky



Nová aktiva pod	  správou (RAISE) Výkonnost -‐ Performance

Q1 24.000.000 Kč +0.51%	  -‐ pouze zaměsíc a	  týden

Q2 54.000.000	  Kč +1.37%

Q3 75.000.000	  Kč +1.18%

Rostoucí raise	  je	  velice chvalitebný

Dosavadní zhodnocení na úrovni 3.06%	  také

Očekávaná výkonnost za 2016	  je	  cca 4%	  -‐>	  PLATÍ,	  že cíl a	  potenciál fondu je	  4.50%	  
p.a.,	  s	  ohledemna spuštění fondu23.02.2016	  by	  odpovídal cíl 4.50%	  p.a.	  čistému
zhodnocení k	  31.12.2016	  na úrovni 3.85%	  -‐ což zřejmě překonáme



• Chystané akvizice do	  fondu během následujících měsíců

• Retail	  Arena	  Chodov – Decathlon
• Výnosnost cca 7%
• Cena cca 185M	  Kč

• Retail	  Park	  Vyškov
• Výnosnost cca 7,25%
• Cena cca 120M	  Kč



• V	  DRFG	  UCITS	  máme za 18	  měsíců fungování fondu
134M	  Kč
• Fond	  plní roli konzervativního a	  likvidního
investičního prostředku
• Dosavadní výkonnost2016	  je	  +2,33%,	  přičemž
jediný významnější pokles byl v	  květnu o	  -‐0.18%
• Očekávaná výkonnost za rok 2016	  platí na úrovni 3%

Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září

+0.12% +0.22% +0.26% +0.30% -‐0.18% +0.75% +0.72% +0.15% -‐0.04%



Děkuji za pozornost!
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Dohoda o zaručení zhodnocení investice 
v DRFG AIF REAL ESTATE FUND 

 
Uzavřená ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 
89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi níže uvedenými 

smluvními stranami (dále jen „Smlouva“) 

 
DRFG a.s., se sídlem Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno, 
IČ: 282 64 720, zapsaná v OR, vedeném Krajským soudem 
v Brně, oddíl B, vložka 5448, zastoupená Břetislavem Hrabětem, 
a Petrem Kuběnou, členy představenstva 
Id datové schránky: rjpdf8k 
(dále jen „DRFG“), 
 
a 
 
Město Žďár nad Sázavou, se sídlem Žižkova 227/1, 591 01 
Žďár nad Sázavou 1, IČ: 00295841, zastoupené Mgr. Zdeňkem 
Navrátilem, starostou a Ing. Josefem Klementem, místostarostou 
bankovní spojení: … 
tel:…  
e-mail: … 
Id datové schránky: … 
(dále jen „Investor“), 

Článek I. 
Předmět Smlouvy 

 
1.1. Tato Smlouva upravuje práva a povinnosti smluvních stran při 

investování finančních prostředků Investorem do fondu DRFG 
AIF REAL ESTATE FUND,ISIN LI0294389098 (dále jen 
„Fond“). 
 

1.2. Investor se zavázal vložit do Fondu finanční prostředky a DRFG, 
jakožto zřizovatel Fondu se za splnění podmínek touto smlouvou 
stanovených zavazuje zaručit Investorovi zhodnocení jím 
vložených finančních prostředků do Fondu. 
 

1.3. Investor a DRFG prohlašují, že se dohodli na specifikách 
zaručení zhodnocení investice do Fondu stanovených níže. 
 

Článek II. 
Specifikace a podmínky investice 

 
2.1. Investor se zavázal jednorázově investovat částku: 

25.000.000,- Kč do Fondu (dále jen „Investice“) na základě 
smlouvy uzavřené se společností EFEKTA CONSULTING, a.s., 
IČ: 607 17 068, se sídlem Holandská 878/2, 639 00 Brno (dále 
jen „OCP“).  
 

2.2. Investor se touto Smlouvou zavazuje na ponechání Investice ve 
Fondu po dobu 1 roku ode dne uskutečnění Investice (dále jen 
„Doba investice“). DRFG se zaručuje, že Investice bude 
zhodnocena právě o 3% p. a. (dále jen „Minimální 
zhodnocení“). Rokem se rozumí 365 dní. Rok počíná běžet ode 
dne uskutečnění Investice. Dnem uskutečnění Investice se 
rozumí den připsání podílových listů Fondu na účet Investora 
(dále také jen „Den nákupu“). 
 

2.3. V případě, kdy skutečné zhodnocení Investice po uplynutí Doby 
investice bude menší než Minimální zhodnocení, je DRFG 
povinna doplatit Investorovi bez zbytečného odkladu, nejpozději 
do třiceti dnů ode dne, kdy bude DRFG doručena písemná výzva 
Investora částku, která odpovídá rozdílu zaručené výše 
Minimálního zhodnocení Investice a skutečně dosaženého 
zhodnocení Investice. Výpočet zhodnocení Investice se provede 
jako rozdíl mezi čistým obchodním jměním (NAV) Fondu v Den 
nákupu a čistým obchodním jměním Fondu po uplynutí Doby 
investice.  
 

2.4. V případě, že čisté obchodní jmění Fondu naroste za Dobu 
investice o méně než Minimální zhodnocení, je DRFG povinna 
vyplatit Investorovi rozdíl mezi skutečným čistým obchodním 
jměním Fondu po uplynutí Doby investice a částkou rovnající se 

103% Investice do Fondu (dále jen „Negativní rozdíl“). Investor 
je oprávněn zaslat výzvu k zaplacení Negativního rozdílu DRFG 
nejdříve po uplynutí Doby investice.  

 
Článek III. 

Práva a povinnosti smluvních stran  
 

3.1. Investor má povinnost poskytnout DRFG veškerou součinnost, 
která je nezbytná k řádnému plnění povinností DRFG dle této 
Smlouvy, zejména, aby na žádost DRFG předával této potřebné 
údaje a doklady, bezodkladně a bez výzvy písemně informoval 
DRFG o změnách v údajích a dokumentech, které již 
v souvislosti s touto Smlouvou předal, a to nejpozději do 10 dnů 
ode dne, kdy taková změna nastala. 
 

3.2. Investor se dále zavazuje neprodleně informovat DRFG o 
veškerých skutečnostech vzniklých v průběhu trvání této 
Smlouvy, které mají jakýkoliv vliv na povinnosti DRFG podle této 
Smlouvy. Investor je povinen DRFG podat výše uvedené 
informace písemnou formou, přičemž tyto musí být prokazatelně 
DRFG doručeny, aby DRFG měla možnost na sdělené 
informace v dostatečně době reagovat. 
 

3.3. DRFG neodpovídá Investorovi za škodu, která mu vznikla 
v důsledku nesoučinnosti či z důvodu na straně Investora. DRFG 
neodpovídá za škodu, kterou Investor utrpěl v důsledku toho, že 
poskytl DRFG nepravdivé, nepřesné či neúplné informace. 
DRFG taktéž nenese žádnou odpovědnost za plnění závazků, 
které mají vůči Investorovi třetí osoby, které DRFG případně 
doporučila.  
 

3.4. Investor a DRFG se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech 
skutečnostech, o kterých se dozvěděli v souvislosti s plněním 
povinností dle této Smlouvy, a to po dobu platnosti této Smlouvy 
a po dobu tří let od jejího ukončení. Tato povinnost se 
nevztahuje na případy, kdy jsou smluvní strany povinny 
poskytnout informace, dokumenty či součinnost třetím subjektům 
na základě platných právních předpisů. Za porušení mlčenlivosti 
dle tohoto článku se nepovažuje poskytnutí informací, 
dokumentů či součinnosti právním či jiným poradcům DRFG, 
případně třetí osobě zúčastněné na poskytování služeb dle této 
Smlouvy. Povinnost mlčenlivosti dle tohoto článku se můžou 
v plném rozsahu zprostit pouze smluvní strany navzájem, a to 
písemnou formou. 
 

3.5. Investor tímto uděluje DRFG souhlas k uchovávání a k 
poskytování veškerých informací a veškerých osobních údajů 
třetím osobám, které budou nezbytné k plnění povinností 
vyplývající pro DRFG z této Smlouvy. Tento souhlas Investor 
uděluje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění pozdějších předpisů.  
 

Článek IV. 
Smluvní odměna DRFG 

 
4.1. Investor se zavazuje zaplatit DRFG odměnu v případě, kdy 

zhodnocení Investice ve Fondu bude větší než Minimální 
zhodnocení. Výpočet zhodnocení Investice se provede jako 
rozdíl mezi čistým obchodním jměním (NAV) Fondu v Den 
nákupu  a skutečným čistým obchodním jměním Fondu po 
uplynutí Doby Investice. V případě, že čisté obchodní jmění 
Fondu naroste za Dobu investice o více než Minimální 
zhodnocení, je Investor povinen vyplatit DRFG kladný rozdíl 
mezi skutečným čistým obchodním jměním Fondu po uplynutí 
Doby investice ode Dne nákupu Fondu a částkou rovnající se 
103% Investice (dále jen „Kladný rozdíl“). 
 

4.2. Kladný rozdíl je Investor povinen, bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do deseti dní ode dne doručení písemné výzvy, 
vyplatit DRFG v penězích. DRFG je oprávněna výzvu k úhradě 
adresovat Investorovi nejdříve po uplynutí Doby investice. Výzva 
bude mimo jiné obsahovat údaj čísla bankovního účtu pro 
výplatu odměny dle tohoto bodu. 
 

4.3. V případě, že Investor poruší svou povinnost stanovenou 
v odstavci 4.1. a 4.2. tohoto článku, zavazuje se uhradit DRFG 
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smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den 
prodlení. Smluvní pokuta dle předchozí věty je splatná na výzvu 
DRFG. Při vzniku povinnosti úhrady smluvní pokuty nezaniká 
DRFG nárok na odměnu dle odstavce 4. 1. 
 

 
Článek V. 

Poučení a prohlášení Investora 
 

5.1. Investor byl ze strany DRFG poučen o rizicích, která jsou 
spojena s investováním do investičních instrumentů, a výslovně 
prohlašuje, že tomuto poučení porozuměl a je si vědom těchto 
rizik. Investor zejména bere na vědomí, že DRFG odpovídá za 
případné ztráty Investora pouze do výše celkové Investice a 
Minimálního zhodnocení. 
 

Článek VI. 
Trvání Smlouvy 

 
6.1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou s délkou odpovídající 

trvání Doby investice. 
 

6.2. K zániku této Smlouvy a závazků pro smluvní strany z ní 
vyplývající dochází také v těchto případech:  
- písemnou dohodou smluvních stran,  
- odstoupením od Smlouvy některou ze stran Smlouvy pro 

podstatné porušení Smlouvy druhou stranou. 
 

6.3. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu, musí v něm 
být specifikován jeho důvod tak, aby tento nebylo možno 
zaměnit s jiným, a musí být doručeno druhé smluvní straně. V 
případě odstoupení od Smlouvy pak tato Smlouva zaniká 
okamžikem, kdy odstoupení od Smlouvy bude druhé straně 
doručeno, přičemž v pochybnostech se má za to, že odstoupení 
od Smlouvy bylo druhé straně doručeno třetím dnem po dni jeho 
doporučeného odeslání.  

 
6.4. V případě, že Investor uskuteční prodej více než poloviny 

podílových listů Fondu před uplynutím Doby investice, považuje 
se toto jednání ze strany Investora za podstatné porušení 
Smlouvy a Investor tak pozbývá jakýkoliv nárok vůči DRFG 
vyplývající mu z čl. II odst. 2.2, odst. 2.3 a odst. 2.4 Smlouvy. 
Nárok na odměnu DRFG zůstává nedotčen, přičemž za Dobu 
Investice se pro výpočet odměny DRFG v takovém případě bude 
považovat doba ode Dne nákupu do dne vypořádání podílových 
listů Fondu na účet Investora. 
 

6.5. Pro případ podstatného porušení Smlouvy dle předchozího 
odstavce, tedy nedodržení závazku Investora ponechat Investici 
v celé nebo alespoň nadpoloviční výši ve Fondu po Dobu 
investice, se Investor zavazuje uhradit DRFG smluvní pokutu ve 
výši 1% z Investice. 

 
6.6. V případě, kdy Investor provede prodej méně než poloviny 

podílových listů Fondu, je odprodej takové části podílových listů 
realizován za aktuální cenu podílových listů a nevztahuje se na 
něj žádným způsobem zaručení zhodnocení dle čl. II odst. 2.2, 
odst. 2.3 a odst. 2.4. 
 

Článek VII. 
Závěrečná ustanovení 

 
7.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání oběma 

smluvními stranami.  
 

7.2. Ke změně či doplnění této Smlouvy může dojít pouze formou 
písemných dodatků, které musí být odsouhlaseny a podepsány 
smluvními stranami. Jakékoli změny, vsuvky či doplnění 
vepsané nebo dotištěné do originálního textu této Smlouvy se 
považují za nenapsané, irelevantní a nezavazující smluvní 
strany vyjma těch, které budou podepsány oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 
 

7.3. Práva a povinnosti smluvních stran v této Smlouvě výslovně 
neupravená se řídí českým právním řádem, zejména příslušnými 
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a 

předpisů souvisejících. Smluvní strany se zavazují veškeré 
eventuální spory vzniklé mezi nimi při realizaci této Smlouvy řešit 
dohodou smluvních stran. Pokud nedojde k dohodě stran, platí, 
že kterákoli ze stran je oprávněna předložit spor k rozhodnutí 
příslušnému soudu, přičemž strany si sjednávají místní 
příslušnost soudu dle sídla DRFG.  
 

7.4. Jestliže kterákoliv ze smluvních stran bude při plnění této 
Smlouvy činit vůči druhé smluvní straně písemný úkon, je 
takovýto úkon řádně učiněn jeho zasláním ve formě 
doporučeného dopisu na adresu druhé smluvní strany uvedené 
v záhlaví této Smlouvy anebo doručením do datové schránky 
smluvní strany uvedené v záhlaví této smlouvy. Nebude-li 
možno takový dopis doručit, považuje se za den jeho doručení 
(3) třetí den po podání tohoto dopisu na poštu k doporučenému 
odeslání anebo (3) třetí den po odeslání tohoto dopisu do datové 
schránky smluvní strany. 
 

7.5. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž po 
jednom obdrží každá ze smluvních stran. Každý z výtisků má 
platnost originálu.  
 

7.6. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy shodně prohlašují, že 
byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, 
vážně, nikoli v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, a na 
důkaz toto připojují své podpisy. 
 
 
 
V _____________________ dne ____________ 
 
za DRFG a.s.: 
 
 
 
_______________________________________ 
Břetislav Hrabě, člen představenstva 
 
 
 
_______________________________________ 
Petr Kuběna, člen představenstva 
 
 
V _____________________ dne ____________ 
 
za Investora:     
  
  
 
_______________________________________ 
Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta 
 
 
 
_______________________________________ 
Ing. Josef Klement, místostarosta 
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