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Vážení akcionáři, vážení obchodní partneři,  
 
 
v červnu roku 2020, po téměř dvou letech licenčního procesu, jsme obdrželi povolení České 
národní banky k činnosti obchodníka s cennými papíry. REDSIDE Investments a.s. tedy 
navazuje na více než osmileté zkušenosti investiční společnosti REDSIDE s 
obhospodařováním a administrací portfolií investičních fondů kvalifikovaných investorů. 
Právě s ohledem na naši specializaci v REDSIDE je naší ambicí nabídnout našim klientům 
služby související s obchodováním na kapitálových trzích, a to především v dynamicky se 
rozvíjejícím segmentu alternativních investičních fondů. Skrze tyto investiční prostředky 
chceme našim klientům nabídnout cestu k diverzifikaci jejich investičního portfolia.  
 
Během roku 2021 jsme se zaměřili primárně na funkční nastavení informačních systémů a 
řídícího a kontrolního systému obchodníka s cennými papíry. Zároveň jsme začali pracovat 
na vytvoření produktového portfolia, a to jak investičních fondů pod správou partnerské 
investiční společnosti REDSIDE, tak zajímavých alternativních investičních fondů a rozšířit 
tak paletu nabízených investičních služeb také o služby jako je investiční poradenství a 
individuální portfolio management. 
 
 
V Praze dne 28. 4. 2022 

  
 
 
 
 
 
Rudolf Vřešťál      Ing. Karel Krhovský 
předseda představenstva     člen představenstva 
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REDSIDE Investments a.s.  

 

I. Základní údaje o Společnosti  
 

Obchodní firma:  REDSIDE Investments a.s. 
Sídlo společnosti:  Praha 1 - Nové Město, V celnici 1031/4, PSČ 110 00 

IČO:     071 87 939 

LEI:   315700XH0FQTX89O6E55 

Základní kapitál:  5 000 000 Kč (splaceno 100 %) 

Vlastní kapitál:  4 091 tis. Kč 

Oprávnění k činnosti:  30. 6. 2020 

Internetové stránky:  https://www.redsidefunds.com/cs/obchodovani-s-cennymi-papiry 

 
II. Osoby s kvalifikovanou účastí na Společnosti 

 

Složení akcionářů s kvalifikovanou účastí na základním kapitálu k 31. prosinci 2021: 
 

- RVR Czech, s.r.o., se sídlem Praha 1, V Celnici 1031/4, PSČ 110 00, IČO: 243 00 136, 
zastoupená jediným společníkem a jednatelem panem Rudolfem Vřešťálem 

- Přímý podíl ve výši 100 % 
 
Popis veškerých personálních propojení v rozhodném období je součástí Zprávy  
o vztazích. 

 

III. Auditor Společnosti 
 

Pricewaterhousecoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvězdova 1734/2c, Nusle, 140 00 Praha 4, 
Česká republika, IČO: 40765521, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl c, vložka 3637, a v seznamu auditorských společností u komory 
auditorů české republiky pod osvědčením číslo 021. 

 

IV. Vznik Společnosti a povolené činnosti 
 
REDSIDE Investments a.s. (dále jen „Společnost“) vznikla dne 6. června 2018 zápisem do 
obchodního rejstříku, přičemž povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry ve smyslu 
příslušných ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu obdržela společnost od 
České národní banky dne 11. 6. 2020 a právní moci nabylo dne 30.6.2020.  

 

• Hlavní investiční služby podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání 
na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZPKT): 

https://www.redsidefunds.com/cs/obchodovani-s-cennymi-papiry


- přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů, a to ve vztahu  
k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b) a c) ZPKT,  

- provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů na účet zákazníka, a to ve 
vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b) a c) ZPKT,  

- obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho součástí investiční nástroj, na 
základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání, a to ve vztahu k investičním 
nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b) a c) ZPKT,  

- investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, a to ve vztahu  
k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b) a c) ZPKT, 

- umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich upsání, a to ve vztahu  
k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b) a c) ZPKT. 

 

• Činnost obchodníka s cennými papíry v rozsahu doplňkových investičních služeb: 
- podle § 4 odst. 3 písm. a) ZPKT, úschova a správa investičních nástrojů pro 

zákazníka, včetně opatrování a souvisejících služeb, s výjimkou vedení účtů 
centrálním depozitářem nebo zahraničním centrálním depozitářem, a to ve 
vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b) a c) ZPKT, 

- podle § 4 odst. 3 písm. f) ZPKT, služby související s upisováním investičních 
nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b) a c) 
ZPKT. 

 

Společnost jako obchodník s cennými papíry je oprávněna přijímat peněžní prostředky 
zákazníků nebo investiční nástroje zákazníků. 

 

V. Orgány a vedoucí osoby Společnosti 
 
Složení představenstva Společnosti k datu 31. 12. 2020 bylo následující: 
Rudolf Vřešťál předseda představenstva finanční ředitel 

Ing. Karel Krhovský  člen představenstva výkonný ředitel 

 
Rudolf Vřešťál  
Rudolf v roce 2002 založil a téměř 12 let úspěšně vedl společnost ASB Group, která 
prostřednictvím svých poboček v ČR, SK, PL a HU poskytuje komplexní poradenství v oblasti 
řízení společností, účetnictví, finančního reportingu a transakčních procesů, a to zejména 
zahraničním institucionálním investorům v CEE regionu. Získané zkušenosti s řízením 
zahraničních investic se Rudolf rozhodl zúročit založením investiční společnosti REDSIDE, 
kde je jeho úlohou zejména vytváření a řízení investičních produktů, portfolio management 
a financování akvizic.  
 
Ing. Karel Krhovský  
Karel v současnosti působí jako výkonný ředitel a člen představenstva investiční společnosti 
REDSIDE, kde je spoluzodpovědný za správu investičních fondů kvalifikovaných investorů. 
Karel začínal v REDSIDE v roce 2013 na pozici projektového manažera a přímo se podílel na 
zakládání společnosti a získání licence ze strany ČNB, následně prošel v rámci REDSIDE 
různými pozicemi na úrovni risk a portfolio managementu, aby v roce 2017 obdržel od České 
národní banky souhlas k výkonu funkce vedoucí osoby a člena představenstva. Před svým 
působením v REDSIDE působil Karel jako valuation konzultant ve znaleckém ústavu ASB 
Appraisal se zaměřením na oceňování podniků. Je absolventem Vysoké školy ekonomické 
(VŠE) v Praze se specializací na oceňování podniku a jeho majetku. Dále je účastníkem 
prestižního programu CFA (Chartered Financial Analyst). 
 
 



 
Složení dozorčí rady Společnosti k datu 31. 12. 2020: 
Jan Mathy    člen dozorčí rady  
Ing. Petr Studnička    člen dozorčí rady 
Ing. Šárka Burgetová   předseda dozorčí rady 
 

Interní audit a compliance k 31. 12. 2021: 
Mgr. Izabela Zaťková – Růžičková 
Ing. Tomáš Novák  
 

VI. Organizační schéma Společnosti k datu 31. 12. 2021 
 

Střet zájmů a personální obsazení jednotlivých pozic a outsourcovaných procesů je zajištěno 
v souladu s požadavky ZPKT. 
 

 

VII. Strategie a metody řízení rizik  
 

Společnost přistupuje k řízení rizik v souladu s požadavky zákona č. 256/2004 Sb.,  
o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění. Společnost je obchodníkem s cennými 
papíry, který není oprávněn poskytovat investiční služby dle ust. § 4 odst. 2 písm. c) a h) 
zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Dne 26. června 2021 nabylo účinnosti přímo 
použitelné nařízení IFR (Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ze dne 27. 
listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky. Pro účely citovaného 
nařízení je Společnost považována za obchodníka s cennými papíry třídy 2. 
Dle vyhlášky č. 163/2014 Sb. o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a 
obchodníků s cennými papíry se na činnost Společnosti uplatní pouze ust. § 116a, tj. Zpráva 
o přiměřenosti opatření přijatých za účelem ochrany majetku zákazníka. 



VIII. Alternativní investiční fondy v nabídce Společnosti  
 
Obchodní název: NOVA Real Estate, investiční fond s proměnným 

základním kapitálem, a.s. 
Podfondy:    NOVA Real Estate – podfond 1 
Sídlo:      V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1  
IČO:      043 31 869 
Datum oprávnění k činnosti: 20. 8. 2015 
Depozitář:    Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
Investiční zaměření:  Nemovitostní společnosti, podřízené pohledávky 
 
Komerční nemovitosti jako investiční třída aktiv jsou považovány za vhodný nástroj  
k diverzifikování portfolia. Reality jsou vnímány jako rezistentní uchovatel hodnoty 
přinášející investorům stabilní výnos. Pro akvizice do majetku NOVA Real Estate – 
podfond 1 jsou vybírány nemovitosti prémiového typu. Při posuzování výhodnosti 
transakcí je brán zřetel především na délky nájemních smluv, lokalitu a celkový stav 
nemovitosti. Tyto aspekty velmi významně ovlivňují hodnotu a případnou tržní likviditu v 
budoucnu. Podfond 1 primárně investuje na realitním trhu České republiky s případnou 
expanzí na trhy střední Evropy. 
 
Obchodní název:   NOVA Green Energy, SICAV, a.s. 
Podfondy:    NOVA Green Energy – podfond 1 
sídlo:     V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1 
IČO     087 89 622 
Datum oprávnění k činnosti: 29. 1. 2013 
depozitář:     Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
Investiční zaměření:  Private equity (energetika/OZE) 

 
NOVA Green Energy je fond kvalifikovaných investorů, který investuje do majetkových 
účastí ve společnostech provozujících malá a středně velká zařízení vyrábějících energii z 
obnovitelných zdrojů energie v regionu střední a východní Evropy, zejména pak v České 
republice, na Slovensku a v Maďarsku. 

 

IX. Soudní a rozhodčí spory 

 
V rozhodném období Společnost nevedla žádné soudní ani rozhodčí spory. 

 

X. Členství členů představenstva v orgánech jiných právnických 
osob 

Rudolf Vřešťál 

 

Společnost Funkce IČ 

 
REDSIDE investiční společnost, a.s. předseda představenstva 24244601 

 
ASB Czech Republic, s.r.o.  jednatel 27215849 

 
BAZ Czech, a.s.  předseda představenstva 28204298 

 
RVR Czech, s.r.o.  jednatel 24300136 

 
UnitedData a.s.  místopředseda představenstva 04201094 

 
TC VENTURES, s.r.o.  jednatel 25777581 

 
White Express s.r.o. jednatel 04378059 



 
Paříkova Property, s.r.o. jednatel 05481953 

 CXD Czech, s.r.o. jednatel 06024271 

 ZXJ Czech, s.r.o. jednatel 05866111 

 NRE Hradec s.r.o. jednatel 03818900 

 NRE Znojmo s.r.o. jednatel 03815579 

 NRE Jablonec s.r.o. jednatel 03862984 

 RUQ Czech, s.r.o. jednatel 04378024 

 NRE South Point 16 s.r.o. jednatel 04486048 

 NRE Vyšehrad Victoria s.r.o. jednatel 04485980 

 NRE North Point 17 s.r.o. jednatel 04485874 

 NRE OCCB s.r.o. jednatel 04607112 

 NRE Kutil s.r.o. jednatel 04607155 

 NRE Smíchov Gate s.r.o. jednatel 05469228 

 NRE Panorama s.r.o. jednatel 05469091 

 NRE Penny 1 s.r.o. jednatel 05628024 

 NRE OFM s.r.o. jednatel 07549849 

 
REDSIDE Investments a.s. předseda představenstva 07187939 

 
RSFA, a.s. předseda představenstva 08579440 

 
ARCA OPPORTUNITY, SICAV, a.s. 

pověřený zmocněnec jediného 
člena správní rady 24199591 

 

NOVA Real Estate, investiční fond 
s proměnným základním 
kapitálem, a.s. 

pověřený zmocněnec jediného 
člena správní rady 04331869 

 

NOVA Money Market, investiční 
fond s proměnným základním 
kapitálem, a.s. 

pověřený zmocněnec jediného 
člena správní rady 04699017 

 
NOVA Green Energy, SICAV, a.s. 

pověřený zmocněnec jediného 
člena správní rady 08789622 

 
SWISS FUNDS, a.s. člen dozorčí rady 05421721 

 BBE Slovakia, a.s. člen dozorčí rady 36784974 

 ZNO Energy a.s. člen dozorčí rady 54017840 

 ZNO Slovakia s.r.o. jednatel 51842173 

    

    
Ing. Karel Krhovský  Společnost Funkce IČ 

 
REDSIDE investiční společnost, a.s. člen představenstva 24244601 

 
REDSIDE Investments a.s. člen představenstva 07187939 

 
KJU Czech, s.r,o,  jednatel 08123853 

 
RSFA, a.s. člen představenstva 08579440 

 



XI. Povinně uveřejňované informace  

a) Zpráva o přiměřenosti opatření přijatých za účelem ochrany majetku 
zákazníka podle ust. § 116a Vyhlášky č. 163/2014 Sb. 

Společnost v roce 2021 nevykonávala činnost obchodníka s cennými papíry. 

 

b) Informace v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 
2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na 
investiční podniky  

 

 

Redside Investments, a.s. informace na individuálním základě

IF KP1:  Kapitálové požadavky - kvantitativní informace

Vazba na legislativu:  čl. 50 písm. c) a d) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/2033 (IFR).

Informace uveřejní OCP třídy 2.

Informace platné k datu: 31.12.2021

v jednotkách Kč

Položka Částka

1 Trvalý minimální kapitálový požadavek 3 729 000

2 Požadavek dle fixních režijních nákladů 63 000

3 Celkový požadavek dle K-faktorů 9

4 součet K-faktorů ve vztahu k riziku pro zákazníka 0

5 součet K-faktorů ve vztahu k riziku pro trh 0

6 součet K-faktorů ve vztahu k riziku pro podnik 0

Požadavek dle K-faktorů (v rozpadu ve vztahu k rizikům)



 

 

XII. Garanční fond 

Obchodník s cennými papíry platí do Garančního fondu roční příspěvek ve výši 2 % z 
objemu výnosů z poplatků a provizí za poskytnuté investiční služby za poslední kalendářní 
rok. S ohledem na skutečnost, že Společnost v roce 2021 neprovozovala činnost 
obchodníka s cennými papíry a negenerovala výnosy z poplatků a provizí odvedla do 
Garančního fondu za rok 2021 minimální příspěvek ze zákona ve výši 10.000 Kč.  

Informace uveřejní OCP třídy 2.

Informace platné k datu: 31.12.2021

v jednotkách Kč

a) b)

Výše

Zdroj založený na referenčních 

číslech/písmenech rozvahy v auditované účetní 

závěrce

1 KAPITÁL 4 091 242

2 KAPITÁL TIER 1 4 091 242

3 KMENOVÝ KAPITÁL TIER 1 4 091 242

4 Zcela splacené kapitálové nástroje 7 500 000 ad 8 a 12

5 Emisní ážio

6 Nerozdělený zisk -2 674 400 ad 14

7 Kumulovaný ostatní úplný výsledek hospodaření

8 Ostatní fondy

9 Menšinový podíl uznaný v kapitálu CET1

10 Úpravy kmenového kapitálu tier 1 v důsledku obezřetnostních filtrů

11 Ostatní fondy

12 (–) ODPOČTY OD KMENOVÉHO KAPITÁLU TIER 1 CELKEM

13 (–) Vlastní nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1

14 (–) Přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1

15 (–) Nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1

16 (–) Syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kmenového kapitálu tier 1

17 (–) Ztráty běžného účetního roku -734 358 ad 15

18 (–) Goodwill

19 (–) Jiná nehmotná aktiva

20
(–) Odložené daňové pohledávky, které jsou závislé na budoucím zisku a nevyplývají z 

přechodných rozdílů, po zohlednění souvisejících daňových závazků

21 (–) Kvalifikovaná účast mimo finanční sektor přesahující 15 % kapitálu

22
(–) Celkové kvalifikované účasti v podnicích, které nejsou subjekty finančního sektoru, 

přesahující 60 % kapitálu

23
(–) Nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž 

instituce nemá významnou investici

24
(–) Nástroje zahrnované do kmenového kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má 

instituce významnou investici

25 (–) Aktiva penzijního fondu definovaných požitků

26 (–) Ostatní odpočty

27 KMENOVÝ KAPITÁL TIER 1: Ostatní kapitálové položky, odpočty od kapitálu a úpravy kapitálu

28 VEDLEJŠÍ KAPITÁL TIER 1 0

29 Plně uhrazené přímo vydané kapitálové nástroje

30 Emisní ážio

31 (–) ODPOČTY OD VEDLEJŠÍHO KAPITÁLU TIER 1 CELKEM

32 (–) Vlastní nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1

33 (–) Přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1

34 (–) Nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1

35 (–) Syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do vedlejšího kapitálu tier 1

36
(–) Nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž 

instituce nemá významnou investici

37
(–) Nástroje zahrnované do vedlejšího kapitálu tier 1 subjektů finančního sektoru, v nichž má 

instituce významnou investici

38 (–) Ostatní odpočty

39 Vedlejší kapitál tier 1: Ostatní kapitálové položky, odpočty od kapitálu a úpravy kapitálu

40 KAPITÁL TIER 2 0

41 Plně uhrazené přímo vydané kapitálové nástroje

42 Emisní ážio

43 (–) ODPOČTY OD KAPITÁLU TIER 2 CELKEM

44 (–) Vlastní nástroje zahrnované do kapitálu tier 2

45 (–) Přímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2

46 (–) Nepřímé kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2

47 (–) Syntetické kapitálové investice do nástrojů zahrnovaných do kapitálu tier 2

48
(–) Nástroje zahrnované do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž instituce nemá 

významnou investici

49
(–) Nástroje zahrnované do kapitálu tier 2 subjektů finančního sektoru, v nichž má instituce 

významnou investici

50 Kapitál tier 2: Ostatní kapitálové položky, odpočty od kapitálu a úpravy kapitálu

Kmenový kapitál tier 1: nástroje a rezervy                                      



 

XIII. Struktura vlastního kapitálu 

Základní kapitál společnosti činí:     5.000.000,- Kč 

Kapitálové fondy:      2.500.000,- Kč 

Neuhrazená ztráta z minulých období:   -2.674.399,78 Kč 

Ztráta za období:      -734.357,85 Kč 

Vlastní kapitál celkem:     4.091.242,37 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ú
Č

E
T

N
Í 

Z
Á

V
Ě

R
K

A
 

03 



Účetní závěrka za rok 2021 
Obchodní firma:  REDSIDE Investments a.s.  

Sídlo: V celnici 1031/4, Praha 1, 110 00 

IČO: 071 87 939 

Předmět podnikání:  

Činnost obchodníka s cennými papíry v rozsahu hlavních investičních služeb:  

a) podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen ZPKT), přijímání a předávání pokynů týkajících 
se investičních nástrojů, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. 
a), b) a c) ZPKT, 

b) podle § 4 odst. 2 písm. b) ZPKT, provádění pokynů týkajících se investičních nástrojů 
na účet zákazníka, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), 
b) a c) ZPKT, 

c) podle § 4 odst. 2 písm. d) ZPKT, obhospodařování majetku zákazníka, je-li jeho 
součástí investiční nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání, a to 
ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b) a c) ZPKT, 

d) podle § 4 odst. 2 písm. e) ZPKT, investiční poradenství týkající se investičních nástrojů, 
a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b) a c) ZPKT, a  

e) podle § 4 odst. 2 písm. i) ZPKT, umisťování investičních nástrojů bez závazku jejich 
upsání, a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b) a c) ZPKT. 
 

Činnost obchodníka s cennými papíry v rozsahu doplňkových investičních služeb:  

a) podle § 4 odst. 3 písm. a) ZPKT, úschova a správa investičních nástrojů pro zákazníka, 
včetně opatrování a souvisejících služeb, s výjimkou vedení účtů centrálním 
depozitářem nebo zahraničním centrálním depozitářem, a to ve vztahu  
k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b) a c) ZPKT, a  

b) podle § 4 odst. 3 písm. f) ZPKT, služby související s upisováním investičních nástrojů, 
a to ve vztahu k investičním nástrojům podle § 3 odst. 1 písm. a), b) a c) ZPKT.  
 

Společnost jako obchodník s cennými papíry je oprávněna přijímat peněžní prostředky 
zákazníků nebo investiční nástroje zákazníků. 

Okamžik sestavení účetní závěrky: 28. dubna 2022 

 

  



Rozvaha  

k 31. prosinci 2021 

 tis. Kč Poznámka 31. 12. 2021 31. 12. 2020 

 
     
 AKTIVA    
3 Pohledávky za bankami – splatné na požádání 5 4 216 4 936 
13 Náklady a příjmy příštích období, ostatní aktiva  16 4 
     
 Aktiva celkem  4 232 4 940 
     
 PASIVA    
4 Ostatní pasiva 7 140 114 
5 Výnosy a výdaje příštích období  0 0 
8 Základní kapitál – splacený 9 5 000 5 000 
12 Kapitálové fondy 9 2 500 2 500 
14 Nerozdělený zisk z předchozích období 9 -2 674 -2 423 
15 Zisk za účetní období 9 -734 -251 
 Pasiva celkem  4 232 4 940 

Příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 

Výkaz zisku a ztráty  

za období od 1. ledna 2021 do 31. prosince 2021 

 tis. Kč Poznámka 2021 2020 
5 Náklady na poplatky a provize  -38 -29 
8 Ostatní provozní náklady  0 0 
9 Správní náklady 11 -696 -222 
 v tom: a) náklady na zaměstnance  0 0 
   z toho: aa) mzdy a platy  0 0 
    ab) sociální a zdravotní 

pojištění 
 0 0 

  b) ostatní správní náklady 11 -696 -222 
   z toho:  ba) nájemné  -227 -33 
     bb) účetnictví  -109 -75 
     bc) custody  -7 -2 
19 Ztráta z běžné činnosti před zdaněním  -734 -251 
13 Daň z příjmů  0 0 
24 Ztráta za účetní období  -734 -251 

 

Přehled o změnách vlastního kapitálu 

za období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021 

tis. Kč Základní 

kapitál 

Kapitálové 
fondy 

Neuhrazen
á ztráta 

Ztráta 
 

Celkem 

 
Zůstatek k 1. lednu 2020 5 000 0 -1 492 -931 2 577 
Rozdělení ztráty 0 0 -931 931 0 
Ztráta za účetní období 0 0 0 -251 -251 
Převody do fondů 0 2 500 0 0 2 500 
Zůstatek k 31. prosinci 2020 5 000 2 500 -2 423 -251 4 826 
Rozdělení ztráty 0 0 -251 251 0 
Ztráta za účetní období 0 0 0 -734 -734 
Převody do fondů 0 0 0 0 0 
Zůstatek k 31. prosinci 2021 5 000 2 500 -2 674 -734 4 092 

Příloha tvoří nedílnou součást této účetní závěrky. 

 



1. Obecné informace 
 
REDSIDE Investments a.s. (dále jen „Společnost“) je registrována k datu 6. 6. 2018 pod 
spisovou značkou B 23499 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze.  

Ke dni 15. 10. 2020 došlo ke změně předmětu podnikání, a to na základě povolení k činnosti 
obchodníka s cennými papíry podle § 6 ZPKT uděleného Českou národní bankou dne 11. 6. 
2020, č. j. 2020/070803/CNB/570. 

Předmět podnikání Společnosti je činnost obchodníka s cennými papíry podle § 6 ZPKT 
v souladu s výše uvedeným povolením ČNB. 

 

Akcionáři Společnosti k 31. 12. 2021 a 31. 12. 2020 

 

    Akcionář 
Obchodní podíl 

 

Vlastněné akcie 

 

RVR Czech, s.r.o. 

Praha 1 - Nové Město, V celnici 
1031/4, PSČ 110  
Identifikační číslo: 243 00 136 
 
zapsáno 3. 5. 2012 

100,00 % akcií 

50 ks kmenových akcií na jméno 
v listinné podobě ve jmenovité 
hodnotě 100 tis. Kč, 
celkem za 5 000 tis. Kč 

 
Základní kapitál Společnosti činí 5 000 tis. Kč a je plně splacen.  

 
 

Statutární orgány k rozvahovému dni  

Představenstvo 

Rudolf Vřešťál předseda   od 6. června 2018 

Ing. Karel Krhovský     od 6. června 2018 

 

Dozorčí rada 

Ing. Šárka Burgetová   předseda   od 6. června 2018 

Jan Mathy        od 6. června 2018 

Ing. Petr Studnička       od 16. října 2019 

 

Způsob jednání 

Společnost zastupuje představenstvo, a to vždy předseda představenstva společně s dalším 
členem představenstva. 

 

 



Změny v obchodním rejstříku 

V roce 2021 nedošlo k žádným změnám v obchodním rejstříku. 

 

2. Východiska pro přípravu účetní závěrky 
 

Účetní závěrka obsahující rozvahu, výkaz zisku a ztráty a související přílohu byla připravena 

na základě účetnictví vedeného v souladu s 

1. zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., 
2. vyhláškou 501/2002 Sb. vydanou Ministerstvem financí České republiky, 
3. Českými účetními standardy pro finanční instituce vydanými Ministerstvem financí 

České republiky. 

Uspořádání a označování položek účetní závěrky a obsahové vymezení položek je v souladu 

s vyhláškou č. 501/2002 Sb.  

Účetní závěrka byla zpracována na principech časového rozlišení nákladů a výnosů a 

historických cen, s výjimkou vybraných finančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou 

vykázanou do zisku nebo ztráty („FVTPL“). 

Účetní závěrka vychází z předpokladu nepřetržitého trvání Společnosti.  Společnost 

zohlednila tržní hodnoty aktiv v této účetní závěrce formou úpravy reálných hodnot podle 

informací, které měla Společnost k dispozici k datu sestavení této účetní závěrky. 

Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná a současně jediná, kterou Společnost sestavuje.  

Všechny údaje jsou v tisících Kč (tis. Kč), není-li uvedeno jinak. 

Rozvahový den:   31. prosince 2021  

Okamžik sestavení účetní závěrky:   28. dubna 2022  

Účetní období:   1. ledna 2021 až 31. prosince 2021 

Minulé účetní období:   1. ledna 2020 až 31. prosince 2020 

 

3. Důležité účetní metody 
 

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

(a) Den uskutečnění účetního případu 
 

V závislosti na typu transakce je okamžikem uskutečnění účetního případu zejména den 
nákupu nebo prodeje valut, deviz, popř. cenných papírů, den provedení platby, den 
sjednání a den vypořádání obchodu s cennými papíry, devizami, opcemi, popř. jinými 
deriváty, den vydání nebo převzetí záruky, popř. úvěrového příslibu, den převzetí hodnot 
do úschovy 

 



(b) Finanční nástroje – platné od 31.prosince 2020 
 

a. Účtování, odúčtování a oceňování 

Finanční aktiva jsou účtována k datu sjednání obchodu – datu, kdy se Společnost zaváže k 

nákupu nebo prodeji investice. Finanční aktiva vykazovaná v reálné hodnotě do zisku nebo 

ztráty jsou prvotně zachycená v reálné hodnotě. Transakční náklady jsou účtovány přímo do 

nákladů ve výkazu zisku a ztráty. 

Po prvotním zaúčtování jsou všechna finanční aktiva oceněna reálnou hodnotou. Zisky a 

ztráty vyplývající ze změn reálné hodnoty jsou vykazována ve výkazu Zisků a  ztrát v rámci 

ostatních změn reálné hodnoty finančních aktiv jako součást položky „Zisk nebo ztráta 

z finančních operací“.  

b. Reálná hodnota 

Reálná hodnota používaná pro ocenění cenných papírů se stanoví jako tržní cena vyhlášená 
ke dni stanovení reálné hodnoty, pokud účetní jednotka prokáže, že za tržní cenu je možné 
cenný papír prodat. 

V případě veřejně obchodovaných dluhových cenných papírů a majetkových cenných 
papírů jsou reálné hodnoty rovny cenám dosaženým na veřejném trhu zemí OECD, pokud 
jsou zároveň splněny požadavky na likviditu cenných papírů. 

Není-li možné stanovit reálnou hodnotu jako tržní cenu (např. účetní jednotka neprokáže, 
že za tržní cenu je možné cenný papír prodat), tak se reálná hodnota stanoví jako upravená 
hodnota cenného papíru. 

Upravená hodnota cenného papíru se může rovnat: 

- míře účasti na vlastním kapitálu akciové společnosti, pokud se jedná o akcie, 

- míře účasti na vlastním kapitálu podílového fondu, pokud se jedná o podílové listy, 

- současné hodnotě budoucích peněžních toků plynoucích z cenného papíru, pokud 
se jedná o dluhové cenné papíry. 

Odhad reálné hodnoty  

Finanční aktiva a závazky v reálné hodnotě obchodované na aktivních trzích (jako jsou 
veřejně obchodované deriváty a cenné papíry určené k obchodování) vychází z kótovaných 
tržních cen na konci obchodování k datu konce roku. Společnost využívá pro finanční aktiva 
i finanční závazky poslední obchodovanou tržní cenu. Pokud dojde k významnému pohybu 
reálné hodnoty po ukončení obchodování, použijí se pro stanovení reálné hodnoty 
oceňovací metody. 

Aktivní trh je trh, na kterém se provádějí transakce týkající se aktiv nebo závazků s 
dostatečnou četností a objemem, aby průběžně poskytovaly informace o cenách. 

Finanční aktiva a závazky v reálné hodnotě, které nejsou obchodovány na aktivním trhu, se 
určují pomocí oceňovacích metod. Společnost využívá různé metody a činí předpoklady 
založené na tržních podmínkách, které existují ke konci každého roku. Oceňovací metody 
používané pro nestandardizované finanční nástroje zahrnují použití srovnatelných 
nedávných tržních transakcí za obvyklé ceny, odkaz na jiné nástroje, které jsou v podstatě 
stejné, analýzu diskontovaných peněžních toků a jiné metody oceňování běžně používané 
účastníky trhu, které maximálně využívají vstupy na trhu a spoléhají se co nejméně na 
vstupy specifické pro danou entitu. 



U nástrojů, pro které neexistuje žádný aktivní trh, může Společnost použít ocenění 
provedená nezávislým certifikovaným znalcem, která jsou obvykle založena na oceňovacích 
metodách a technikách, které jsou všeobecně uznávány jako standardy v rámci odvětví. 
Oceňovací modely se používají především k ocenění nekótovaných cenných papírů, 
pohledávek a jiných finančních nástrojů, které nebyly trhy v průběhu finančního roku 
aktivní. Některé vstupy do těchto modelů nemusí být na trhu pozorovatelné, a proto se 
odhadují na základě předpokladů. 

Výstupem ocenění je vždy odhad nebo přibližná hodnota, kterou nelze stanovit s určitostí a 
použité oceňovací metody nemusí plně odrážet všechny faktory relevantní pro pozice, které 
Společnost má. Ocenění se proto případně upravuje tak, aby umožňovalo zahrnutí dalších 

faktorů, včetně modelového rizika, rizika likvidity a rizika protistrany. 

Naběhlá hodnota peněz a peněžních ekvivalentů je považována za nejpřesnější odhad 
reálné hodnoty. 

Hierarchie reálných hodnot má tyto úrovně: 

-  vstupy úrovně 1 jsou kótované ceny (neupravené) na aktivních trzích pro totožná 
aktiva nebo závazky, které má účetní jednotka k dispozici k datu ocenění; 

-  vstupy úrovně 2 jsou vstupy jiné než kótované ceny zahrnuté do úrovně 1, které jsou 
pro aktivum nebo závazek pozorovatelné buď přímo, nebo nepřímo; a 

−  vstupy úrovně 3 jsou nepozorovatelné vstupy pro aktivum nebo závazek. 

Úroveň v hierarchii reálných hodnot, v níž je ocenění reálnou hodnotou klasifikováno, je 
určena na základě vstupních hodnot nejnižší úrovně, které jsou významné pro měření 
reálné hodnoty. Za tímto účelem je význam vstupu posuzován na základě významu pro 
stanovení celkové reálné hodnoty. Pokud ocenění reálnou hodnotou používá pozorovatelné 
vstupy, které vyžadují významné úpravy na základě nepozorovatelných vstupů, je toto 
ocenění oceněním úrovně 3. Posuzování významu určitého vstupu pro ocenění reálné 
hodnoty v plném rozsahu vyžaduje úsudek s ohledem na faktory specifické pro dané 
aktivum nebo závazek. 

Určení toho, co představuje „pozorovatelnost“, vyžaduje významný úsudek Společnosti. 
Společnost považuje za pozorovatelné údaje tržní data, která jsou snadno dostupná, 
pravidelně distribuovaná nebo aktualizovaná, spolehlivá a ověřitelná, otevřená a jsou 
poskytována nezávislými zdroji, které se aktivně podílejí na relevantním trhu. 

 

Následující tabulka analyzuje v rámci hierarchie reálných hodnot aktiva a závazky 
Společnosti (podle třídy) oceněné reálnou hodnotou k 31. prosinci 2021. 

 

Přecenění na reálnou hodnotu je nerealizované.  

 

 

tis. CZK Úroveň 

Naběhlá 
hodnota k  
31. 12. 2020 

Přijaté 
úhrady/ 

Poskytnuté 
půjčky/ 

Pořízené 
účasti 

Vyplacené 
úhrady/ 

Splacené 
půjčky/ 

Prodané 
účasti 

Oceňovací 
rozdíl 

v Zisku 
nebo ztrátě 
z finančníc

h operací 
Zůstatek 

k 31. 12. 2021 

Pohledávky 
za bankami 

2 4 936 0 -718 -2 4 216 



(c) Finanční nástroje – platné od 1. ledna 2021 

 

a. Finanční nástroje – oceňování.  

Reálná hodnota je cena, která by byla přijata za prodej aktiva nebo zaplacena k úhradě 
závazku v řádné transakci mezi účastníky trhu k datu ocenění. Nejlepším důkazem reálné 
hodnoty je cena na aktivním trhu. Aktivní trh je takový, ve kterém se transakce týkající se 
aktiv nebo závazků provádí v dostatečné frekvenci a objemu, aby průběžně poskytovaly 
informace o cenách. Reálná hodnota finančních nástrojů obchodovaných na aktivním trhu 
je oceněna jako násobek kotované ceny za jednotlivé aktivum nebo závazek a množství, 
které účetní jednotka drží. Je tomu tak i v případě, kdy běžný denní objem obchodování na 
trhu není schopen absorbovat držené množství a zadání prodeje celé držené pozice v jedné 
transakci by mohlo ovlivnit kótovanou cenu.  

Ke stanovení reálné hodnoty některých finančních nástrojů, pro které nejsou k dispozici 
informace o cenách externího trhu, se používají techniky ocenění, jako jsou modely 
diskontovaných peněžních toků nebo modely založené na nedávných tržních transakcích 
nebo posouzení finančních údajů investic. Ocenění reálnou hodnotou je analyzováno na 
základě hierarchie reálných hodnot takto: (i) první úroveň je ocenění na základě kótovaných 
cen z aktivních trhů pro totožná aktiva nebo závazky, (ii) ocenění druhé úrovně jsou 
oceňovací techniky se všemi významnými vstupy pro aktivum nebo závazek 
pozorovatelnými na trhu buď přímo (tj. z ceny), nebo nepřímo (tj. odvozené z cen), a iii) 
ocenění třetí úrovně jsou ocenění, která nejsou založena pouze na pozorovatelných tržních 
údajích (to znamená, že ocenění vyžaduje významné nepozorovatelné vstupy a odhady). 
Pro převody mezi jednotlivými úrovněmi reálných hodnot se předpokládá, že nastaly na 
konci vykazovaného období. 

Transakční náklady jsou přírůstkové náklady, které přímo souvisejí s nabytím, vydáním nebo 
pozbytím finančního aktiva nebo závazku. Přírůstkový náklad je takový náklad, který by 
nevznikl, pokud by účetní jednotka nenabyla, nepozbyla nebo neemitovala finanční nástroj. 
Transakční náklady zahrnují poplatky a provize obchodním zástupcům, poradcům, 
makléřům a prodejcům, dále odvody regulačním orgánům a burzám, převodové daně a jiné 
poplatky. Transakční náklady naopak nezahrnují prémie nebo diskonty, náklady na 
financování, interní správní náklady nebo náklady na držbu.  

Naběhlá hodnota ("AC" – amortized cost) je částka, kterou byl finanční nástroj oceněn při 
prvotním uznání po odečtení všech splátek jistiny, navýšený o naběhlý úrok a pro finanční 
aktiva snížený o případné opravné položky na očekávané úvěrové ztráty (“ECL” – expected 
credit loss). Naběhlé úroky zahrnují amortizaci transakčních nákladů aktivované při 
prvotním uznání a naběhlou prémii nebo diskont, tj. rozdíl mezi počáteční hodnotou a 
hodnotou při splatnosti, amortizovanou metodou efektivní úrokové míry. Naběhlé úrokové 
výnosy a naběhlé úrokové náklady, včetně časově rozlišeného kuponu a amortizovaného 
diskontu nebo prémie (včetně případných aktivovaných poplatků při vzniku), nejsou 
vykazovány samostatně a jsou zahrnuty do účetní hodnoty souvisejících položek v účetní 
závěrce. 

 Metoda efektivní úrokové míry je metoda alokace úrokových výnosů nebo úrokových 
nákladů za příslušné období tak, aby byla dosažena konstantní periodická úroková míra 
(efektivní úroková míra) z účetní hodnoty. Efektivní úroková míra je míra, kterou se přesně 
diskontují odhadované budoucí peněžní platby nebo příjmy po očekávanou dobu trvání 
finančního nástroje (případně za kratší období) na hrubou účetní hodnotu finančního aktiva 
nebo na naběhlou hodnotu finančního závazku. 

 Efektivní úroková míra diskontuje peněžní toky nástrojů s proměnlivým úrokem k příštímu 
datu refixace úroků, s výjimkou prémie nebo diskontu, která odráží úvěrové rozpětí nad 
pohyblivou úrokovou sazbu specifikovanou v nástroji nebo jiné proměnné, které nejsou 



přenastavovány na tržní sazby. Takové prémie nebo diskonty se amortizují po celou 
očekávanou dobu trvání nástroje. Výpočet současné hodnoty zahrnuje všechny poplatky 
placené nebo obdržené mezi smluvními stranami, které jsou nedílnou součástí efektivní 
úrokové míry. 

b. Finanční nástroje – prvotní uznání  

Finanční nástroje vykazované v reálné hodnotě kategorii FVTPL jsou prvotně uznány v 
reálné hodnotě. Všechny ostatní finanční nástroje jsou prvotně uznány v reálné hodnotě 
upravené o transakční náklady. Reálná hodnota při prvotním uznání je nejlépe doložena 
transakční cenou. Zisk nebo ztráta při prvotním uznání je uznána pouze tehdy, pokud 
existuje rozdíl mezi reálnou hodnotou a transakční cenou, doložitelný jinými 
pozorovatelnými tržními transakcemi stejného nástroje nebo oceňovací technikou, jejíž 
vstupy zahrnují pouze údaje pozorovatelné na trhu. Po prvotním zaúčtování finančního 
nástroje je vypočtena a vykázaná očekávaná úvěrová ztráta pro finanční aktiva oceněná v 
kategorii AC, což má za důsledek okamžitou účetní ztrátu. 

IFRS umožňují při prvotním uznání účtovat finanční nástroje v den sjednání obchodu nebo 
v den vypořádání obchodu. Účetní jednotka smí používat stejnou metodu konzistentně pro 
nákupy a prodeje finančních nástrojů klasifikovaných ve stejné kategorii oceňování. Veškeré 
nákupy a prodeje finančních aktiv, které vyžadují dodání v časovém rámci stanoveném 
regulací nebo tržní konvencí (koupě s obvyklým termínem dodání), jsou zaúčtovány v den 
sjednání obchodu, tj. v den, kdy se Fond zaváže k nákupu nebo prodeji finančního aktiva. 
Všechny ostatní nákupy se vykazují, jakmile dojde k vypořádaní obchodů. Spotovými 
operacemi se rozumí operace nákupu a prodeje finančních aktiv s obvyklým termínem 
dodání. Operace s delším než obvyklým termínem dodání jsou účtovány jako finanční 
deriváty. 

c. Finanční nástroje – klasifikace a následné ocenění – kategorie ocenění 

Spolčenost klasifikuje a oceňuje finanční aktiva v naběhlé hodnotě.  

d.  Finanční aktiva – odpisy 

Finanční majetek je zcela nebo částečně odepsán v případě, kdy Společnost vyčerpala 
veškeré praktické možnosti vymáhání pohledávky a dospěl k závěru, že neexistuje důvodné 
očekávání vymožení nesplacené pohledávky. Odpis představuje okamžik odúčtování.  

e.  Finanční aktiva – odúčtování 

Společnost odúčtuje finanční majetek, pokud (a) jsou aktiva splacena nebo práva na 
peněžní toky z aktiv vypršela jiným způsobem, nebo (b) Společnost převedla práva z 
peněžních toků z finančních aktiv nebo vstoupila do dohody o převodu aktiva přičemž (i) 
jsou na jinou protistranu převedeny v podstatě všechna rizika a užitky plynoucí z vlastnictví 
aktiva, nebo (ii) nejsou převedena v podstatě všechna rizika a odměny plynoucí z vlastnictví, 
ale Společnost si díky dohodě o převodu aktiva neponechala kontrolu. Kontrola je 
ponechána, pokud protistrana takové dohody nemá žádnou reálnou schopnost prodat 
aktivum v plném rozsahu třetí osobě, aniž by omezovala tento prodej jakýmikoliv 
restrikcemi. 

f.  Finanční závazky – kategorie ocenění 

Finanční závazky jsou oceňovány v kategorii AC.  

g. Finanční závazky – odúčtování 

Finanční závazky jsou odúčtovány v okamžiku zániku (tj. ve chvíli, kdy je povinnost, která je 
uvedená ve smlouvě, ukončena, zrušena nebo vyprší). 



Změny závazků, které nevedou k jejich zániku, se účtují jako změna v odhadu za použití 
metody kumulativní úpravy s případným ziskem nebo ztrátou vykázanou jednorázově v 
zisku nebo ztrátě. 

h. Peníze a peněžní ekvivalenty 

Peníze a peněžní ekvivalenty zahrnují peněžní hotovost, vklady na běžných účtech u bank 
a jiné krátkodobé investice na aktivním trhu se splatností tří měsíce nebo méně a 
kontokorentní účty. Peníze jsou klasifikované jako AC. 

Společnost nedisponuje žádnými peněžními ekvivalenty. 

i. Přepočet cizí měny 

Transakce vyčíslené v cizí měně jsou účtovány v tuzemské měně přepočtené devizovým 
kurzem vyhlášeným ČNB platným v den transakce neboli v den uskutečnění účetního 
případu.  

Aktiva a pasiva vyčíslená v cizí měně jsou přepočítávána do tuzemské měny v kurzu 
vyhlašovaném ČNB platném k rozvahovému dni. Výsledný zisk nebo ztráta z přepočtu aktiv 
a pasiv vyčíslených v cizí měně je vykázán ve výkazu zisku a ztráty jako “Zisk nebo ztráta z 
finančních operací”. 

j. Daň z přidané hodnoty 

Společnost není registrována k dani z přidané hodnoty („DPH“). 

k. Zdanění 

Splatná daň 

Daňový základ pro daň z příjmů se vypočte z výsledku hospodaření běžného účetního 
období před zdaněním připočtením daňově neuznatelných nákladů, odečtením 
nezdaňovaných výnosů, a dále úpravou o slevy na dani a případné zápočty. 

Odložená daň 

Odložená daň se vykazuje u všech přechodných rozdílů mezi účetní hodnotou aktiva nebo 
závazku v rozvaze a jejich daňovou hodnotou s použitím úplné závazkové metody. 
Odložená daňová pohledávka je zachycena ve výši, kterou bude pravděpodobně možno 
realizovat proti očekávaným zdanitelným ziskům v budoucnosti. 

Pro výpočet odložené daně se používá schválená daňová sazba pro období, v němž 
společnost očekává její realizaci.  

l. Rezervy 

Rezerva představuje pravděpodobné plnění, s nejistým časovým rozvrhem a výší. Rezerva 
se tvoří na vrub nákladů ve výši, která je nejlepším odhadem výdajů nezbytných 
k vypořádání existujícího dluhu. 

Rezerva se tvoří v případě, pokud jsou splněna následující kritéria:  

a) existuje povinnost (právní nebo věcná) plnit, která je výsledkem minulých událostí 
b) je pravděpodobné nebo jisté, že plnění nastane a vyžádá si odliv prostředků 

představujících ekonomický prospěch, přičemž ”pravděpodobné” znamená 
pravděpodobnost vyšší než 50 %, 

c) je možné provést přiměřeně spolehlivý odhad plnění.  
 
 
 
 
 
 



m. Spřízněné strany 

Strana je spřízněná se Společností při splnění podmínek: 

a) strana 

(i) ovládá nebo spoluovládá Společnost; 
(ii) má podstatný vliv na Společnost; nebo 

(iii) je členem klíčového vedení Společnosti. 

 
b) strana je přidruženým podnikem Společnosti.  
c) strana je společným podnikem, ve kterém je Společnost spoluvlastníkem 
d) strana je členem klíčového managementu Společnosti 

e) strana je blízkým členem rodiny jednotlivce patřící pod písmeno a) nebo d) 
f) strana je účetní jednotkou, která je ovládaná, spoluovládaná nebo má na ni 

podstatný vliv přímo nebo nepřímo jakýkoliv jednotlivec patřící pod písmeno d) 
nebo e) nebo v ní má takový jedinec přímo nebo nepřímo podstatné hlasovací právo; 
nebo 

g) strana je plánem požitků po skončení pracovního poměru ve prospěch 
zaměstnanců účetní jednotky, která je spřízněna s Investiční společností. 

 
Transakce mezi spřízněnými stranami je převod zdrojů, služeb nebo závazků mezi 
Společností a spřízněnou stranou bez ohledu na to, zda je účtována cena. 

 

n. Položky z jiného účetního období a změny účetních metod 

Položky z jiného účetního období, než kam účetně patří, a změny účetních metod jsou 
účtovány jako výnosy nebo náklady ve výkazu zisku a ztráty v běžném účetním období 
s výjimkou oprav zásadních chyb účtování výnosů a nákladů minulých období, které jsou 
zachyceny prostřednictvím položky „Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta 
z předchozích období“ v rozvaze Společnosti. 

 

o. Následné události 

Dopad událostí, které nastaly mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky, je 
zachycen v účetních výkazech v případě, že tyto události poskytují doplňující důkazy  
o podmínkách, které existovaly k rozvahovému dni. 

V případě, že mezi rozvahovým dnem a dnem sestavení účetní závěrky došlo k významným 
událostem zohledňujícím podmínky, které nastaly po rozvahovém dni, jsou důsledky těchto 
událostí popsány v příloze, ale nejsou zaúčtovány v účetních výkazech. 

 

4. Změny účetních metod 
 

Na základě vyhlášky č. 501/2002 Sb. účinné od 1. ledna 2021, která byla novelizována 

vyhláškou č. 442/2017 Sb. ze dne 7. prosince 2017, Společnost od 1. ledna 2021 pro účely 

vykazování finančních nástrojů, jejich oceňování a uvádění informací o nich v příloze účetní 

závěrky postupuje podle mezinárodních účetních standardů upravených přímo 

použitelnými předpisy Evropské unie o uplatňování mezinárodních účetních standardů 

(dále jen "mezinárodní účetní standardy" nebo „IFRS“). Společnost se rozhodla, že nebude 



přepočítávat srovnávací údaje a vykáže změny účetní hodnoty finančních aktiv a závazků v 

počátečním nerozděleném zisku k datu účinnosti změn vyplývajících z této vyhlášky, tj. k 1. 

lednu 2021.  

Dopad změny pro Společnost od 1. ledna 2021 aplikací účetního standardu IFRS 9 Finanční 

nástroje je nevýznamný. 

5. Pohledávky za bankami 
 

Peníze a peněžní ekvivalenty obsahují pouze peníze v bankách, splatné na požádání. 

Společnost drží své peníze v bance Česká spořitelna, a.s., která dosahuje ratingu BCA dle 

Moody’s A3 k 31. prosinci 2021 (rating LTD dle Moody´s je A1). 

tis. Kč 31. 12. 2021 31. 12. 2020 

Běžné účty u bank 4 215 4 936 

Účetní hodnota pohledávek za bankami celkem 4 215 4 936 

 

6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly 
 

Ve sledovaném období Společnost nedržela žádné akcie, podílové listy, ani ostatní podíly. 

 

7. Ostatní pasiva 
 

tis. Kč 31. 12. 2021 31. 12. 2020 

Závazky z obchodních vztahů a ostatní věřitelé 0 23 

Dohadné účty pasivní 140 91 

Ostatní pasiva celkem 140 114 

 

8. Roční úhrn čistého obratu 
 

tis. Kč 31. 12. 2021 31. 12. 2020 

Roční úhrn čistého obratu 0 0 

 

9. Vlastní kapitál 
 

Základní kapitál – splacený 
Základní kapitál ve výši 5 000 tis. Kč byl k 31. 12. 2021 i 2020 plně splacen a Společnost během 

období nenabyla vlastní akcie. 

Kapitálové fondy 
Jediný společník Společnosti poskytl v roce 2020 dobrovolný příplatek mimo základní 

kapitál ve výši 2 500 tis. Kč za účelem navýšení vlastního kapitálu Společnosti. 



Neuhrazená ztráta za minulé a běžné období 
Společnost eviduje na účtu Neuhrazených ztrát z minulých období částku 2 674 tis. Kč. 

Ztráta za rok 2021 ve výši 734 tis. Kč je navržena k převodu do neuhrazených ztrát. 

10. Informace o veřejných podporách 
 

Společnost v roce 2021 nezískala a nepřijala žádnou veřejnou podporu. 

 

11. Správní náklady 
 

tis. Kč 2021 2020 

Náklady na zaměstnance 0 0 

Náklady na právní a daňové poradenství 162 9 

Náklady hrazené auditorovi (povinný audit roční účetní 
závěrky) 111 61 

Náklady na účetní služby 109  75 

Nájemné vč. služeb 227 33 

Custody 7 2 

Ostatní správní náklady 80 42 

Správní náklady celkem 696 222 

 

12. Finanční rizika  
 

Od rozvahového dne do data sestavení účetní závěrky se neodehrály žádné významné 
události mající vliv na účetní závěrku Společnosti k 31. prosinci 2020.  

(a) Strategie užívání finančních nástrojů 
 

Společnost je vystavena tržním rizikům, která vyplývají z otevřených pozic transakcí  
s úrokovými nástroji, které jsou citlivé na změny podmínek na finančních trzích. Společnost 
ukládala své prostředky prozatím na běžné účty u bank.  

Vzhledem ke splatnosti svých současných a očekávaných závazků v blízké budoucnosti,  
a vzhledem k výši přechodně volných disponibilních zdrojů nevolila Společnost jiné formy 
investic, čímž je dosaženo kontroly nad proměnlivostí peněžních toků potřebných  
k uzavření tržních pozic. 

 

 

 

 

 

 



(b) Riziko likvidity 
 
Zbytková splatnost majetku a dluhů Společnosti 
 

tis. Kč Do 3 měs. 
Od 3 měs. 
do 1 roku 

Od 1 roku  
do 5 let 

Nad 
 5 let 

Bez 
specifik. Celkem 

       

K 31. prosinci 2021       

       

Pohledávky za bankami 4 215 0 0 0 0 4 215 

Dlouhod. hm. a nehm. 
majetek  

0 0 0 0 0 0 

Akcie, podílové listy a 
ost. podíly 

0 0 0 0 0 0 

Účasti s rozhodujícím 
vlivem 0 0 0 0 0 0 

Ostatní aktiva 14 0 0 0 0 14 

Náklady a příjmy 
příštích období 1 1 0 0 0 2 

Celkem  4 230  1 0 0 0 4 231 

       

Ostatní pasiva 140 0 0 0 0 140 

Výnosy a výdaje příštích 
období 0 0 0 0 0 0 

Rezervy 0 0 0 0 0 0 

Vlastní kapitál   0 0 0 0 4 091 4 091 

Celkem  140 0 0 0 4 091 4 231 

       

Gap 4 090 1 0 0 -4 091 0 

Kumulativní gap 4 090 4 091 4 091 4 091 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



tis. Kč Do 3 měs. 
Od 3 měs.  
do 1 roku 

Od 1 roku  
do 5 let 

Nad  
5 let 

Bez 
specifik. Celkem 

       

K 31. prosinci 2020       

       

Pohledávky za bankami 4 936 0 0 0 0 4 936 

Dlouhod. hm. a nehm. 
majetek  

0 0 0 0 0 0 

Akcie, podílové listy a 
ost. podíly 

0 0 0 0 0 0 

Účasti s rozhodujícím 
vlivem 0 0 0 0 0 0 

Ostatní aktiva 0 0 0 0 0 0 

Náklady a příjmy 
příštích období 2 2 0 0 0 4 

Celkem  4 938  2 0 0 0 4 940 

       

       

Ostatní pasiva 114 0 0 0 0 114 

Výnosy a výdaje příštích 
období 0 0 0 0 0 0 

Rezervy 0 0 0 0 0 0 

Vlastní kapitál   0 0 0 0 4 826 4 826 

Celkem  114 0 0 0 4 826 4 940 

       

Gap 4 824 2 0 0 -4 826 0 

Kumulativní gap 4 824 4 826 4 826 4 826 0 0 

       

 

(c) Úrokové riziko 
 

Společnost neeviduje ve svém majetku žádné úvěry či zápůjčky. Úrokové riziko tedy žádné 
nevzniká. 

 

(d) Měnové riziko 
 

Měnové riziko Společnosti je minimální. Téměř 100 % všech operací účtuje v tuzemské 
měně. 

 

 



13. Informace o segmentech 
 
Společnost má sídlo v České republice. V období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 Společnost 
nevykonávala žádnou obchodní činnost a neposkytovala investiční služby. 

 

14. Následné události 
 

Koncem února 2022 došlo k eskalaci problematických vztahů mezi Ruskem a Ukrajinou ve 
vojenský konflikt, který negativně ovlivňuje celosvětovou politickou scénu a znamená pro 
globální ekonomiku výraznou míru nejistoty. Na Společnost tato skutečnost, vzhledem na 
charakter jeho aktiv, nemá žádný přímý dopad. 

K okamžiku sestavení účetní závěrky nejsou vedení Společnosti známy žádné další 
významné následné události, které by ovlivnily účetní závěrku k 31.12.2021. 

 

Schválení 

Účetní závěrka byla schválena představenstvem a byla z jeho pověření podepsána. 

Účetní závěrka sestavena 
dne: 

 

 

28. dubna 2022 

Razítko a podpis 

statutárního orgánu: 

 

 

 

Rudolf Vřešťál  
předseda představenstva 

 

 

 

 

Ing. Karel Krhovský 

člen představenstva 

Osoba odpovědná 

za účetnictví 

 

Jméno a podpis: 

 

 
 

 

 

 

 

Ing. Karel Krhovský 

výkonný ředitel  

tel.: 222 500 758 

Osoba odpovědná 

za účetní závěrku 

 

Jméno a podpis:  

 

 
 

 

 

 

 

Ing. Karel Krhovský 

výkonný ředitel 

tel.: 222 500 758 

 


