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I. ÚDAJE A SKUTEČNOSTI 
podle § zákona č. 240/2013 Sb., vyhlášky ČNB č. 244/2013 Sb. a Nařízení EU 
231/2013 
 

A. ÚDAJE O FONDU 
 

Název investičního fondu 
Jet 2, investiční fond, a.s. (dále jen „Fond“) 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně 

zapsáno 5. dubna 2018, oddíl B, vložka 7935  

IČO 
070 15 526 

Sídlo 
Hlinky 49/126, Pisárky, 603 00 Brno 

 

B. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBHOSPODAŘUJÍCÍ INVESTIČNÍ SPOLEČNOSTI 
 

Obchodní firma 
Jet Investment, a.s. (dále jen „Společnost“) 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 7268 

IČ 
038 90 333 

Sídlo 
Hlinky 49/126, Pisárky, 603 00 Brno 

Uzavřené smlouvy 
Smlouva o obhospodařování majetku fondu ve znění dodatků č. 1-4 byla uzavřena dne 5. 4. 2018. 
 

Smlouva o výkonu funkce byla uzavřena dne 5. 4. 2018. 

 

Údaje o činnosti obhospodařovatele ve vztahu k majetku v daném účetním období  
Společnost v daném účetním období vykonávala činnost obhospodařovatele majetku ve Fondu. 
Směrem k majetku Fondu vykonávala činnosti směřující k akvizicím nových investičních příležitostí a 
k divesticím aktiv Fondu. Dále dohlížela na správu aktiv v majetku Fondu.  
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C. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ADMINISTRÁTOROVI 
 

Název společnosti 
QI investiční společnost, a.s. (dále jen „Administrátor“) 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11985 

IČ 
279 11 497 

Sídlo 
Rybná 682/14, Praha 1, PSČ 110 05 

Uzavřené smlouvy 
Smlouva o administraci byla uzavřena 29. června 2018 a dodatkována 9. března 2021.  

Údaje o činnosti administrátora ve vztahu k Fondu v daném účetním období  
Administrátor v daném účetním období vykonával činnost administrátora Fondu. V rámci své 
administrativní činnosti zajišťoval výkon všech činností, které jsou součástí administrace 
investičního Fondu, zejména vedení účetnictví, oceňování majetku, výpočtu aktuálních hodnot akcií 
Fondu, plnění informačních povinností Fondu, komunikace s akcionáři a dalšími oprávněnými 
osobami včetně depozitáře a České národní banky. 

 

D. ÚDAJE O PORTFOLIO MANAŽERECH FONDU 
v rozhodném období, včetně stručného popisu jejich zkušeností a znalostí 

 

Činnost portfolio manažera Fondu vykonává obhospodařovatel. 
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E. ZPRÁVA O VZTAZÍCH 
 

Představenstvo Fondu vypracovalo tuto zprávu o vztazích podle ustanovení § 82 zákona 
č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen „Zákon o obchodních korporacích“). 
 
1. STRUKTURA VZTAHŮ 
 
Fond je osobou ovládanou panem Ing. Igorem Faitem, nar. 30. prosince 1965, bytem Stará osada 
3971/17, Židenice, 615 00 Brno, Ing. Luborem Turzou, dat. nar. 24. září 1971, bytem Úprkova 406, 
763 26 Luhačovice, Ing. Liborem Šparlinkem, dat. nar. 20. listopadu 1965, bytem Erbenova 2426/2a, 
678 01 Blansko a Ing. Markem Malíkem, dat. nar. 18. listopadu 1975, bytem Kameníčkova 1056/31, 
Žabovřesky, 616 00 Brno (dále jen „Ovládající osoba“). 
 
2.  ÚLOHA FONDU 
 
Fond je investičním fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu §95 Zákona o investičních 
společnostech a investičních fondech.  
 
3.  ZPŮSOB A PROSTŘEDKY OVLÁDÁNÍ 
 
Ovládající osoba uplatňuje ve Fondu rozhodující vliv tak, že vykonává práva akcionáře Společnosti 
prostřednictvím svého podílu na hlasovacích právech představujícího 100% všech hlasů ve Fondu, 
kdy akcionáři jako držitelé zakladatelských akcií jednají ve shodě. Rozhodují zejména v otázkách 
vyhrazených držitelům zakladatelských akcií tak, jak jsou tato práva definována ve stanovách 
Fondu.  
 
Níže je uvedena struktura skupiny a přehled osob ovládaných stejnou ovládající osobou: 
 

Společnost Jet Founders, a.s. 
se sídlem Brno, Hlinky 49/126, PSČ 603 00 
IČ: 031 73 879 

 
Společnost Jet Investment, a.s.  
se sídlem Brno, Hlinky 49/126, PSČ 603 00 
IČ: 038 90 333 
 
Společnosti tvořící strukturu Fondu Jet 1: 
Společnost Jet 1, investiční fond, a.s. 
se sídlem Brno, Hlinky 49/126, PSČ 603 00 
IČ: 039 76 971 
 
Společnost  JET ALFA, a.s. 
se sídlem 603 00 Brno, Hlinky 49/126 
IČ:  043 58 791 
 
Společnost  Kordcarbon CZ, a.s.  
se sídlem Úprkova 683, 696 62 Strážnice 
IČ:  054 38 837 
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Společnost  FIBERPREG GmbH 
se sídlem Carl-Zeiss-Straße 7, 89231 Neu-Ulm, Německo 
IČ:  HRB 16868 
 
Společnost  BENET TECHNOLOGY, s.r.o. (22.4.2021 vymazáno z OR) 
se sídlem Mladá Boleslav - Čejetice, Chobotecká 365 
IČ:  27318974 
 
Společnost  JET BETA, a.s. 
se sídlem 603 00 Brno, Hlinky 49/126 
IČ:  043 58 872 
 
Společnost  JET DELTA, a.s. 
se sídlem 603 00 Brno, Hlinky 49/126 
IČ:  044 68 457 
 
Společnost  JET GAMMA, a.s. 
se sídlem 603 00 Brno, Hlinky 49/126 
IČ:  044 68 660 
 
Společnost  Hoeckle Austria GmbH 
se sídlem Gfäll 170, 6941 Langenegg, Rakousko 
IČ:  203 35 741 
 
Společnost  Hoeckle Germany GmbH 
se sídlem Karl-Jaggy-Str. 44 · D 72116 Mössingen, Německo 
IČ:  HRB 762458 
 
Společnost  JET Motoren Service GmbH 
se sídlem Karl-Jaggy-Str. 44 · D 72116 Mössingen, Německo 
IČ:  HRB 762469 
 
Společnost  Hoeckle Czech Republic a.s.  
se sídlem Kladno, Dubí, Dubská 243 
IČ:  08067635 
 
Společnost  Hoeckle Real Estate a.s. 
se sídlem Kladno, Dubí, Dubská 243 
IČ:  07660260 
 
 
Společnost   STROJÍRNY POLDI, a.s. 
se sídlem   v Kladně, Dubí, Dubská 243 
IČ:   276 61 440 
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Společnost BENVIG HEAT TRANSFER spol. s r.o. 
se sídlem Děčínská 288, 407 22 Benešov nad Ploučnicí 
IČ: 148 67 125 
 
Společnost OOO BENVIG HEAT TRANSFER 
se sídlem Odesskaya str., 2, 117 638 Moskva, Rusko 
IČ: 1147748147854 
 
Společnost Benvig Heat Transfer B.V. 
se sídlem Smitspol 2, 3861 RS Nijkerk, Nizozemsko 
IČ: 78449421 
 
Společnosti tvořící strukturu Fondu Jet 2: 
 
Společnost Jet 2, investiční fond, a.s. 
se sídlem Brno, Hlinky 49/126, PSČ 603 00 
IČ: 070 15 526 
 
Společnost Jet 2 Alfa, s.r.o. 
se sídlem Brno, Hlinky 49/126, PSČ 603 00 
IČ: 077 38 242 
 
Společnost Jet Kappa, s.r.o. 
se sídlem Brno, Hlinky 49/126, PSČ 603 00 
IČ: 074 96 010 
 
Společnost Jet Omega, s.r.o. 
se sídlem Brno, Hlinky 49/126, PSČ 603 00 
IČ: 074 95 722 
 
Společnost Jet 2 Beta, a.s. 
se sídlem Brno, Hlinky 49/126, PSČ 603 00 
IČ: 088 62 915 
 
Společnost PBS INDUSTRY, a.s. 
se sídlem v Třebíči, Průmyslová 162 
IČ: 269 79 888 

 
Společnost PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o. 
se sídlem v Třebíči, Průmyslová 162 
IČ: 277 36 814 
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Společnost PBS PE INTERNATIONAL, s.r.o. 
se sídlem v Třebíči, Průmyslová 162 
IČ: 028 21 371 
 
Společnost 2 JCP Property s.r.o.  (od 1.7.2021 2 JCP Group, a.s.) 
se sídlem č.p. 126, 411 08 Račice 
IČ: 056 20 368 
 
Společnost 2 JCP, a.s. 
se sídlem č.p. 126, 411 08 Račice 
IČ: 472 86 393 

 
Společnost 2 JCP LIMITED                   
se sídlem Suite 15 Epos House, Heage Road, Ripley, Derbyshire, DE5 3GH, England 
IČ: 102 64 773 
 
Společnost 2 JCP LLC                  
se sídlem 101 Marketside Ave, Suite 404-348, Ponte Vedra, FL 32081, USA 
 
Společnost Jet 2 Gamma, a.s. 
se sídlem Brno, Hlinky 49/126, PSČ 603 00 
IČ: 088 63 016 
 
Společnost TEDOM, a.s.   
se sídlem č.p. 195, 674 01 Výčapy 
IČ: 284 66 021 
 
Společnost TEDOM Schnell, GmbH   
se sídlem Felix-Wankel-Straße 1, 88239 Wangen i.A., Německo 
 
Společnost Schnell PlanET Service GmbH (k 1.1.2021 došlo k fúzi s Tedom Schnell)  
se sídlem Von-Ardenne-Str. 31, 48703 Stadtlohn, Německo   
 
Společnost TEDOM s.r.o.     
se sídlem Bojnická 18, 831 04 Bratislava, Slovensko 
 
Společnost TEDOM Poland sp.z.o.o    
se sídlem Ul. Racjonalizatorów 10, 41-506 Chorzów, Polsko  
 
Společnost OOO TEDOM-RU     
se sídlem 09004, Moskva, Tětěrinskij pereulok, d.16, Rusko 
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Společnost TEDOM USA Inc.     
se sídlem First Avenue, Waltham, Massachusetts 02451, USA  
Společnost Weilchensee 837. V V GmbH (29.3.2021 vymazáno z OR)  
se sídlem Felix-Wankel Strasse 1, D-88239 Wangen im Allgau, Německo 
 
Společnosti tvořící strukturu Fondu Jet Industrial Lease: 
 
Společnost Jet Industrial Lease SICAV, a.s. 
se sídlem Brno, Hlinky 49/126, PSČ 603 00 
IČ: 09628282 

 
Společnosti mimo strukturu Fondů Jet : 
Společnost  GATUFA Holding, a.s. 
se sídlem 603 00 Brno, Hlinky 49/126 
IČ:  292 99 748 
 
Společnost DIVINE  GROUP s.r.o. 
se sídlem Brno, Hlinky 49/126, PSČ 603 00 
IČ: 292 07 355 
 
Společnost Gastro Pavillon a.s. 
se sídlem Brno, Jezuitská 687/6  
IČ: 292 62 534 
 
Společnost Equity Investment, a.s. 
se sídlem Brno, Hlinky 49/126, PSČ 603 00 
IČ: 283 52 432 
 
Společnost FAIT GALLERY, a.s. 
se sídlem Brno, Hlinky 49/126, PSČ 603 00 
IČ: 292 79 607 
 
Společnost FG FACILITY, s.r.o. 
se sídlem Brno, Hlinky 49/126, PSČ 603 00 
IČ: 016 73 262 
 
Společnost  KOLOREX, a.s. 
se sídlem Brno, Hlinky 49/126, PSČ 603 00 
IČ:  262 25 336 
 

Společnost  Jet Reality, s.r.o. v likvidaci 
se sídlem  Brno, Hlinky 49/126, PSČ 603 00 
IČ: 255 89 237 
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Společnost  Hotely Atlantika, a.s. 
se sídlem  Brno, Hlinky 49/126, PSČ 603 00 
IČ:  262 38 233 

 
Společnost   Confido Invest, a.s.  
se sídlem   Brno, Hlinky 49/126, PSČ 603 00 
IČ:    476 76 001 
 
Společnost   Tilet, a.s. 
se sídlem   Brno, Hlinky 49/126, PSČ 603 00 
IČ:    463 46 651 
 
Společnost  CERBERUS CAPITAL, a.s. 
se sídlem  Brno, Hlinky 49/126, PSČ 603 00 
IČ:   277 55 100 
 
Společnost  Lyra Investment, s.r.o 
se sídlem  Brno, Hlinky 49/126, PSČ 603 00 
IČ:   292 86 085 
 
Společnost  Colonico, a.s. 
se sídlem  Brno, Hlinky 49/126, PSČ 603 00 
IČ:   277 00 631 
 
Společnost  DRACO CAPITAL, a.s. 
se sídlem  Brno, Hlinky 49/126, PSČ 603 00 
IČ:   018 83 542 
 
Společnost  Rex Credit, s.r.o. 
se sídlem  Praha 1, Národní 6, PSČ 11000 
IČ:   264 80 743 
 
Společnost  Kastelán, s.r.o. 
se sídlem  Brno, Hlinky 49/126, PSČ 603 00 
IČ:   291 81 801 
 
Společnost  SON VIDA INVESTMENT, a.s. 
se sídlem  Brno, Hlinky 49/126, PSČ 603 00 
IČ:   065 60 911 
 
Společnost  HAWK CAPITAL, s.r.o. 
se sídlem  Brno, Hlinky 49/126, PSČ 603 00 
IČ:   076 50 141 
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Společnost  Vitruvius Real Estate, s.r.o.  
se sídlem  Brno, Hlinky 49/126, PSČ 603 00 
IČ:   078 05 063 
 
Společnost  HELIDA INVESTMENT, a.s.  
se sídlem  Brno, Hlinky 49/126, PSČ 603 00 
IČ:   084 09 463 
 
Společnost  Jet Acquisition Facility, a.s.  
se sídlem  Brno, Hlinky 49/126, PSČ 603 00 
IČ:   048 75 851 
 
Společnost  ANDROMEDA CAPITAL, a.s.  
se sídlem  Brno, Hlinky 49/126, PSČ 603 00 
IČ:   277 55 070 
 
Společnost  CONDOR INVESTMENT, a.s.  
se sídlem  Brno, Hlinky 49/126, PSČ 603 00 
IČ:   29236177 
 
Společnost  Alpeca Investments, s.r.o. 
se sídlem  Brno, Hlinky 49/126, PSČ 603 00 
IČ:   025 94 056 
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4.  PŘEHLED JEDNÁNÍ 
 učiněných v posledním účetním období, která byla učiněna na popud nebo v zájmu ovládající osoby nebo jí 

ovládaných osob, pokud se takovéto jednání týkalo majetku, který přesahuje 10 % čistých aktiv připadajících 
na investiční a zakladatelské akcie Fondu zjištěného podle poslední účetní závěrky 

V účetním období končícím dne 30. června 2021 byla učiněna na popud či ve prospěch Ovládající 
osoby nebo dalších jí ovládaných osob tato právní a faktická jednání týkající se majetku 
přesahujícího 10 % vlastního kapitálu Fondu. 

• Fondem byl splacen ovládajícím osobám od nich v minulém účetním období přijatý 
krátkodobý úvěr ve výši 400 000 000,-Kč. 

 
• Dceřiná společnosti Jet 2 Alfa, s.r.o. splatila Fondu od něj v minulém účetním období 

poskytnutý krátkodobý úvěr ve výši 540 000 000,-Kč. 
 

Úvěr byl poskytnut v minulém účetním období a to za podobných podmínek, jako kdyby 
došlo ke komerčnímu úvěru pro Fond a byl použit v rámci investiční činnosti na financování 
transakce nákup zbývajících 45% akcií společnosti TEDOM a.s. 

 
•  Investice Fondu do nabytí majetkové účasti ve společnosti PBS INDUSTRY, a.s. skrze Jet 2 

Beta, a.s. koupí podílu od Jet 1, investiční fond, a.s. Akvizicí společnost 2 JCP Property 
s.r.o. (od 1.7.2021 2 JCP Group a.s.) získala 100% vlastnického podílu na společnosti PBS 
Industry, a.s. včetně 100% podílu ve společnostech PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o. a 
PBS PE INTERNATIONAL, s.r.o. Společnost Jet 2 Beta, a.s., která je 100% dceřiná 
společnost fondu Jet 2, vlastní na společnosti 2 JCP Group a.s. 70% podíl. 
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5. PŘEHLED VZÁJEMNÝCH SMLUV 
 mezi Fondem a osobou ovládající nebo mezi Společností a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 
 
Mezi Fondem a Ovládající osobou a osobami ovládanými Ovládající osobou jsou uzavřeny 
následující smlouvy: 
 
Smluvní strana:    Název smlouvy:  
Jet Investment, a.s. Smlouva o výkonu funkce a obhospodařování majetku Fondu Jet 2 ve znění 

dodatků_5.4.2018 
Jet Omega, s.r.o. Smlouva o zápůjčce_10.4.2019 a 26.11.2019 
Jet Kappa, s.r.o. Smlouva o zápůjčce_10.4.2019 a 26.11.2019 
Jet 2 Alfa, s.r.o. Smlouva o budoucích zápůjčkách_13.5.2019 
Jet 2 Alfa, s.r.o., Ing. Josef 
Jeleček, Ing. Ivo Poukar, Ing. 
Igor Fait, Ing. Lubor Turza, 
Ing. Libor Šparlinek, Ing. 
Marek Malík 

Smlouva o syndikovaném úvěru_25.6.2020 
Dodatek č.1 ke smlouvě o syndikovaném úvěru 
Dohoda o kompenzaci v souvislosti se smlouvou o syndikovaném 
úvěru_18.1.2021 

Jet 2 Alfa, s.r.o. Smlouva o poskytnutí příplatku_22.4.2020 
Jet 2 Alfa, s.r.o. Smlouva o poskytnutí příplatku_22.4.2020 
Jet 2 Alfa, s.r.o. Dohoda o započtení_22.4.2020 
Jet 2 Alfa, s.r.o., TEDOM, 
a.s., ČEZ ESCO 

Dohoda o zániku závazku_24.9.2020 

Jet 2 Beta, s.r.o., 2 JCP 
Property (a ostatní 
společníci 2JCP) 

Smlouva mezi společníky 2JCP Property_17.6.2020 
Ve znění dodatků č. 1-3 

Jet 2 Beta, s.r.o. Smlouva o poskytnutí příplatku_1.6.2020 
Jet 2 Beta, s.r.o. Smlouva o poskytnutí příplatku_31.3.2021 
Jet 2 Beta, s.r.o. Smlouva o budoucích zápůjčkách_25.6.2021 
Jet 2 Beta, s.r.o. Smlouva o poskytnutí peněžitého příplatku_23.7.2021 
 
 
 
6. POSOUZENÍ, zda vznikla Fondu újma, a posouzení jejího vyrovnání 
 
Fondu nevznikla v důsledku jednání a smluv uvedených shora v bodech 4 a 5 této zprávy o vztazích 
žádná újma. Ceny použité v transakcích mezi spojenými osobami odpovídají cenám, které by byly 
sjednány mezi nezávislými subjekty za stejných či obdobných podmínek. U služeb, u nichž není 
možné zjistit obvyklé tržní podmínky, stanovily společnosti cenu transakce metodou relevantních 
nákladů a přiměřené ziskové přirážky. 
 
 
7.  ZHODNOCENÍ VÝHOD A NEVÝHOD 
 ze vztahů mezi ovládající osobou a Fondem a mezi Fondem a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou 
 
Fondu ze zapojení do skupiny plynou výhody v podobě zkušeností a manažerských znalostí 
z ostatních společností ve skupině. Fondu ze zapojení do skupiny neplynou žádné významné 
nevýhody. 
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F. ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI A STAVU MAJETKU 
FONDU 
v průběhu účetního období 
 

V průběhu účetního období od 1. července 2020 do 30. června 2021 probíhalo v rámci Fondu tzv. 
Investiční období fondu, které v souladu se statutem a stanovami Fondu probíhá 8 let od okamžiku 
ukončení upisovacího období Fondu, které skončilo 31. října 2018, s možností prodloužení o dva 
roky. V rámci účetního období od 1. července 2020 do 30. června 2021 Fond ve dvou výzvách 
k plnění upsal a nabyl aktiva ve formě navýšení základního kapitálu z nově emitovaných 456 000 
investičních akcií s celkovým emisním kurzem 2 280 000 tis. CZK. Veškeré emitované investiční akcie 
byly řádně splaceny ve stanovených termínech. 
 
V návaznosti na emisi investičních akcií byla v uplynulém období úspěšně realizována investice 
Fondu do nabytí majetkové účasti ve společnosti PBS INDUSTRY, a.s. skrze Jet 2 Beta, a.s. Akvizicí 
společnost 2 JCP Property s.r.o. (od 1.7.2021 2 JCP Group a.s.) získala 100% vlastnického podílu na 
společnosti PBS Industry, a.s. včetně 100% podílu ve společnostech PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o. 
a PBS PE INTERNATIONAL, s.r.o. Společnost Jet 2 Beta, a.s., která je 100% dceřiná společnost fondu 
Jet 2, vlastní na společnosti 2 JCP Group a.s. 70% podíl. Transakce byla vypořádána k 7. 4. 2021. 
 

Příjemce investice Fondu Datum investice Účel investice 

Jet 2 Beta, a.s. 7. 4. 2021 Akvizice podílu ve společnosti PBS INDUSTRY, a.s. 

  
Fond Jet 2 se v uplynulém účetním období nacházel ve fázi po skončení upisovacího období a 
aktuálně se soustředí jak na investiční aktivity, které spočívají v investičních prověrkách a analýzách 
potenciálních akvizičních projektů, tak na aktivní řízení stávajících projektů v portfoliu Fondu ze 
strany Fondu a jeho obhospodařovatele za účelem maximalizace jejich dividendového výnosu a 
růstu jejich hodnoty. S tím souvisí i výše zmíněné investice.  
 
Profil Fondu 
Fond, kterému bylo uděleno povolení k činnosti dne 9. dubna 2018, je dle § 95 Zákona o 
investičních společnostech a investičních fondech investičním fondem kvalifikovaných investorů s 
právní osobností, který má individuální statutární orgán, jímž je právnická osoba oprávněná 
obhospodařovat a zároveň administrovat tento investiční Fond (společnost Jet Investment, a.s.).  
 
Fond je oprávněn pověřit výkonem jednotlivých činností spočívajících v administraci nebo 
obhospodařování třetí osobu, a to za podmínek stanovených Zákonem o investičních společnostech 
a investičních fondech. Fond je určen pro kvalifikované investory ve smyslu § 272 Zákona o 
investičních společnostech a investičních fondech, tedy osoby s nadprůměrnými zkušenostmi s 
investováním na kapitálovém trhu.  
 
Investiční strategie Fondu je zaměřena na pořízení a aktivní správu obchodních účastí v obchodních 
korporacích v oblasti průmyslu, služeb či zemědělství zejména v regionu střední Evropy. Volné 
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prostředky Fondu mohou být krátkodobě investovány do investičních cenných papírů, nástrojů 
peněžního trhu nebo termínovaných vkladů u bank či jiných likvidních aktiv. 
 
Ekonomické výsledky 
Za účetní období od 1. července 2020 do 30. června 2021 uskutečnil Fond výše popsané operace a 
rovněž realizoval zisk z titulu přecenění investic na reálnou hodnotu, kde reálná hodnota aktiv 
Fondu je stanovena na základě oceňovací zprávy znalce u společnosti Jet 2 Alfa, s.r.o. a Jet 2 Beta, 
a.s. a na základě hodnoty vlastního kapitálu v případě společností zvláštního určení Jet 2 Gamma, 
a.s., Jet Kappa, s.r.o. a Jet Omega, s.r.o. Na základě těchto ocenění došlo k přecenění investic Fondu 
s kladným dopadem do výsledku. Hodnota fondového kapitálu (Čistá aktiva připadající na investiční 
a zakladatelské akcie) k 30. červnu 2021 činí 5 921 453 tis. Kč. 
 
Výnosy, náklady, zisk 
Fond realizoval ve sledovaném období zisk ve výši 1 315,7 mil. Kč. Hlavními zdroji zisku byly čistý 
zisk z přecenění investic oceňovaných reálnou hodnotu s dopadem do výsledku v celkové výši 
1 395,0 mil. Kč a výnosy z úroků 8,5 mil. Kč. Hlavními složkami nákladů jsou náklady na 
obhospodařování hrazené Investiční společnosti v celkové výši 61,5 mil. Kč, tvorbu rezervy na 
cílovou odměnu za zhodnocení splatnou při vstupu Fondu do likvidace 13,2 tis. Kč a náklady na 
investiční projekty, audit a poradenství tvořené zejména službami znalců dohromady za 3,9 mil. Kč. 
Další náklady spojené s předmětem podnikání Fondu tvoří ostatní poplatky 1,2 mil Kč,  náklady na 
úroky 8,0 mil. Kč. 
 
Struktura aktiv a pasiv 
Hlavními položkami aktiv Fondu jsou majetkové účasti získané v rámci akviziční činnosti Fondu 
v celkové reálné hodnotě 4 096,1 mil. Kč, ostatní investice ve formě úvěrů do portfoliových 
společností ve výši 0,4 mil. Kč, ostatními aktivy ve formě záloh na odměnu za obhospodařování výši 
41,9 mil. Kč, pohledávky za akcionáři z upsaného základního kapitálu 1 573,5 mil. Kč a peníze a 
peněžní ekvivalenty ve výši 296,7 mil. Kč. 
 
Hlavními složkami pasiv mimo hodnotu Čistých aktiva připadajících na investiční a zakladatelské 
akcie uvedenou výše jsou rezerva na výkonnostní odměnu ve výši 23,8 mil. Kč, dohadné účty pasivní 
62,8 mil. Kč obsahující zejména dohad na odměnu za obhospodařování a ostatními závazky 
z obchodních vztahů ve výši 0,5 mil. Kč, viz bod 23 přílohy v účetní závěrce. 
 
Popis trhů  
Od prvního pololetí 2020 došlo na středoevropském trhu private equity fúzí a akvizic k útlumu 
z důvodu šíření pandemie Covid-19. Ačkoliv přijatými restrikcemi byla postižena většina 
ekonomických sektorů, trh fúzí a akvizic v druhém pololetí roku 2020 postupně obnovil své aktivity 
a tento trend se očekává i v roce 2021, mimo jiné z důvodu průběžné realizace transakcí, které byly 
odloženy v roce 2020, a zároveň protože je na finančních trzích stále patrná nadměrná likvidita. 
Pandemie Covid-19 neměla významný vliv na přístup investorů při oceňování společností, kteří 
současnou situaci považují za výjimečnou a neextrapolují její dopady do následujících období. 
Vzhledem ke skladbě aktiv Fondu a jeho diverzifikaci, nebyl Fond výše popisovanou situací 
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významněji zasažen. Ve finančních plánech, použitých pro ocenění majetkových účastí k 30. 6. 2021, 
je již zohlednění vlivu Covid-19 reflektováno. Představenstvo Fondu konstatuje, že si uvědomuje, že 
závažnost ekonomických dopadů je závislá na rozsahu a době trvání případných dalších 
restriktivních opatření, a proto i v roce 2021 průběžně sleduje vývoj boje s pandemií v ČR i ve světě 
a v případě významných změn předpokladů zváží revizi těchto ekonomických výhledů, vč. 
parametrů stresových scénářů. Fond Jet 2 se po ukončení upisovacího období k 31. října 2018 
soustředí jak na investiční aktivity, které spočívají v investičních prověrkách, analýzách 
potenciálních akvizičních projektů a investic do takto vybraných projektů, tak na zvyšování hodnoty 
současného portfolia skrze soustředění se na synergické efekty u stávajících investic v portfoliu 
Fondu, jejich aktivní řízení a maximalizaci jejich potenciálu na trhu. Představenstvo Fondu 
konstatuje, že pečlivě zvažuje jak každou investiční, tak divestiční příležitost a porovnává ji 
s příjmovým potenciálem dané investice a rizikem jejího držení v nadcházejících letech existence 
Fondu. 
 
 
G. ÚDAJE O PODSTATNÝCH ZMĚNÁCH ÚDAJŮ UVEDENÝCH VE STATUTU FONDU 

ke kterým došlo v průběhu účetního období 
 

V rozhodném období došlo ke změně statutu. Jedná se o posunutí termínu svolání valné hromady, a 
to nejpozději do čtyř měsíců po skončení účetního období a doplnění ustanovení dle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019, o zveřejňování informací 
o udržitelnosti v odvětví finančních služeb, ve znění pozdějších předpisů („SFDR“).  

 

H.  ÚDAJE O DEPOZITÁŘI FONDU  

v rozhodném období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával 
 

Depozitářem byla po celou dobu existence Fondu UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., 
se sídlem Praha 4, Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608 (dále jen „Depozitář“). 
 

I. ÚDAJE O OSOBĚ POVĚŘENÉ ÚSCHOVOU NEBO JINÉ OPATR. MAJETKU FONDU, 
pokud je u této osoby uloženo více než 1 % hodnoty majetku fondu 

 

Úschovu nebo jiné opatrování majetku Fondu zajišťuje pouze Depozitář Fondu. 
 

J.  ÚDAJE O HLAVNÍM PODPŮRCI  
v rozhodném období, a údaj o době, po kterou tuto činnost vykonával 

 

Majetek Fondu nebyl v rozhodném období svěřen hlavnímu podpůrci.  
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K. IDENTIFIKACE MAJETKU, JEHOŽ HODNOTA PŘESAHUJE 1 % HODNOTY MAJETKU 

FONDU  
ke dni, kdy bylo provedeno ocenění využité pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny 
a reálné hodnoty na konci rozhodného období  

 

 
* Pohledávky za akcionáři k 30.6. 2021 tvoří upsané a dosud nesplacené emitované investiční akcie z emise 24.05.2021 v celkové výši 1 850 000 tis. Kč. K 

30.6. 2021 bylo z této emise splaceno 276 577 tis. Kč. Zbytek emise, tedy 1573 423 tis Kč, byl plně splacen do 26.7.2021 a následně převeden na provozní 
účet k použití pro investiční činnost. 

 

L. VÝVOJ HODNOTY PODÍLOVÉHO LISTU NEBO AKCIE V ROZHODNÉM OBDOBÍ  
v názorné grafické podobě; pokud investiční strategie investičního fondu sleduje nebo kopíruje určitý index 
nebo jiný finanční kvantitativně vyjádřený ukazatel (benchmark), uvede se i vývoj tohoto indexu 
v rozhodném období v grafické podobě 

 

Vývoj výkonnosti investiční akcie Fondu 

 

 

Majetek: 
Pořizovací cena  
v tis. Kč 

Reálná hodnota v tis. 
Kč k 30. 6. 2020:  

Peníze a peněžní ekvivalenty 296 741 296 741 
Pohledávka za akcionáři 1 573 423*                             1 573 423                             
Majetkové účasti   
   Jet 2 Alfa, s.r.o. 871 100 2 915 879 
   Jet 2 Beta, a.s. 703 000 1 178 292 
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Hodnota investiční akcie Fondu k 30. červnu 2021 činila 7 697,58 Kč oproti její hodnotě 8 404,71 Kč 
ke stejnému datu minulého roku. Na pokles hodnoty měl podíl především vliv úpis investičních akcií 
učiněný v letošním finančním roce s celkovým emisním kurzem 2 280 000 tis. CZK. Z tohoto důvodů 
vývoj hodnoty investiční akcie Fondu není totožný s výkonností Fondu vůči jeho investorům. 

Vývoj výkonnosti zakladatelské akcie 

 

Hodnota zakladatelské akcie Fondu k 30. červnu 2021 činila 239,42 Kč oproti její hodnotě 107,85 Kč 
ke stejnému datu minulého roku. Nárůst hodnoty reflektuje stále vyšší hodnotu rozdílu mezi 
součtem Fondového kapitálu a hodnotou emisních kurzů upsaných investičních akcií Fondu 
k danému datu. 

 

M. ÚDAJE O MZDÁCH, ÚPLATÁCH A OBDOBNÝCH PŘÍJMECH PRACOVNÍKŮ 
A VEDOUCÍCH OSOB,  
které mohou být považovány za odměny, vyplácených obhospodařovatelem investičního fondu jeho 
pracovníkům nebo vedoucím osobám v účetním období, členěných na pevnou a pohyblivou složku, údaje 
o počtu pracovníků a vedoucích osob obhospodařovatele tohoto fondu a údaje o případných odměnách 
za zhodnocení kapitálu, které investiční fond nebo jeho obhospodařovatel vyplatil 

 

Mzdové a obdobné náklady Společnosti za období končící 30. 6. 2021 činily 25 742 tis. Kč. Z celkové 
částky mzdových a obdobných nákladů Společnosti byla částka ve výši 8 011 tis. Kč odměna za 
zhodnocení. Průměrný počet zaměstnanců a vedoucích osob Společnosti ve sledovaném období byl 
12,76.  
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N. ÚDAJE O SKUTEČNĚ ZAPLACENÉ ÚPLATĚ OBHOSPODAŘOVATELI ZA 
OBHOSPODAŘOVÁNÍ FONDU, 

s rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora, hlavního podpůrce a auditora, a 
údaje o dalších nákladech či daních,   

 
Fond uvádí výši nákladů ve sledovaném období za jednotlivé činnosti v rámci přiložené účetní 
závěrky.  
 

O. ÚDAJE O MZDÁCH, ÚPLATÁCH A OBDOBNÝCH PŘÍJMECH PRACOVNÍKŮ NEBO 
VEDOUCÍCH OSOB,  
které mohou být považovány za odměny, vyplacených obhospodařovatelem investičního fondu těm z jeho 
pracovníků nebo vedoucích osob, jejichž činnost má podstatný vliv na rizikový profil tohoto fondu 
 

Mzdové náklady a náklady na odměny vedoucích osob a dalších pracovníků majících vliv na rizikový 
profil Společnosti a Fondu činily ve sledovaném období celkem 9 957 tis. Kč, z toho 0 tis. Kč činila 
pohyblivá složka. 

 

P. INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE OBCHODŮ ZAJIŠŤUJÍCÍCH FINANCOVÁNÍ (SFT -SECURITIES 
FINANCING TRANSACTIONS) A SWAPŮ VEŠKERÝCH VÝNOSŮ, POŽADOVANÉ DLE 
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2015/2365, ČL.13 

 

V účetním období nedošlo k žádným operacím se SFT a swapy veškerých výnosů. 

 

Q. VYBRANÉ FINANČNÍ ÚDAJE FONDU 
 

Výkazy Fondu jsou sestaveny v souladu s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví ve znění 
přijatém Evropskou unií na základě nařízení (ES) č. 1606/2002, o uplatňování mezinárodních 
účetních standardů. 
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Výkaz o finanční situaci 

Aktiva 

Fond vykázal v rozvaze k 30. červnu 2021 Aktiva v celkové výši 6 008 642 tis. Kč. Ta jsou tvořena 
především penězi a peněžními ekvivalenty ve výši 296 741 tis. Kč, pohledávkami za společnostmi 
v portfoliu ve výši 448 tis. Kč (ostatní investice), účastmi s rozhodujícím vlivem ve výši 4 096 089 tis. 
Kč, pohledávkami za akcionáři za investiční akcie 1 573 423 tis. Kč a ostatními aktivy ve výši 41 941 
tis. Kč, viz bod 19 přílohy účetní závěrky. 

Pasiva 

Celková Pasiva Fondu k 30. červnu 2021 ve výši 6 008 642 tis. Kč jsou tvořena zejména Čistými 
aktivy připadající na investiční a zakladatelské akcie ve výši 5 921 435 tis. Kč. Dále rezervami ve výši 
23 842 tis. Kč a ostatními pasivy ve výši 63 365 tis. Kč, viz bod 23 přílohy účetní závěrky. 
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II. ÚDAJE A SKUTEČNOSTI 
podle § 21 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
 

A. FINANČNÍ A NEFINANČNÍ INFORMACE O SKUTEČNOSTECH, KTERÉ NASTALY AŽ 
PO ROZVAHOVÉM DNI A JSOU VÝZNAMNÉ PRO NAPLNĚNÍ ÚČELU VÝROČNÍ 
ZPRÁVY  
 

Po rozvahovém dni nenastaly žádné významné skutečnosti, které by mohly ovlivnit účetní závěrku 
k 30. 6. 2021. 

 

B. INFORMACE O PŘEDPOKLÁDANÉM VÝVOJI ČINNOSTI FONDU  
 

V účetním období počínajícím 1. července 2021 se předpokládá pokračování činnosti investičního 
Fondu v souladu s jeho stanovami a statutem. Zejména se bude Fond prostřednictvím svého 
obhospodařovatele soustředit na aktivní řízení svých majetkových účastí v portfoliu pro 
maximalizaci výnosu pro Fond a jeho akcionáře. 
 

  
C. INFORMACE O RIZICÍCH VYPLÝVAJÍCÍCH Z POUŽITÍ INVESTIČNÍCH INSTRUMENTŮ 

A O CÍLECH A METODÁCH JEJICH ŘÍZENÍ 
 

Za účelem hodnocení rizik spojených s technikami a nástroji k efektivnímu obhospodařování Fondu 
byly zvoleny metody identifikující jednotlivá podstatná rizika, kterými jsou: 

a)  Riziko nestálé aktuální hodnoty cenného papíru vydaného Fondem v důsledku složení 
majetku nebo způsobu obhospodařování majetku Fondu  
Investor si musí být vědom, že i přes maximální snahu o bezpečné obhospodařování 
a diverzifikaci majetku Fondu v případě kolísání trhu s cílovými aktivy může dojít i ke 
kolísání hodnoty akcií Fondu.  

b)  Tržní riziko vyplývající z vlivu změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty 
jednotlivých druhů majetku Fondu 
Vývoj směnných kurzů, úrokových sazeb, kreditních spreadů, popř. dalších tržních 
indikátorů má vždy vliv na hodnotu aktiv obecně. Míra tohoto vlivu závisí na expozici 
majetku Fondu vůči těmto rizikům. 

c)  Úvěrové riziko spočívající v tom, že emitent nebo protistrana nedodrží svůj závazek 
Úvěrové riziko může spočívat zejména v tom, že subjekty, které mají platební závazky vůči 
Fondu, nedodrží svůj závazek. 

d)  Riziko vypořádání spojené s tím, že vypořádání transakce neproběhne tak, jak se 
předpokládalo, neboť protistrana nezaplatí nebo nedodá investiční nástroje ve 
stanovené lhůtě, případně protistrana či uschovatel poruší smluvní dokumentaci 
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e)  Riziko spojené s tím, že protistrana uvede nepravdivé informace ohledně majetku, 
závazků či jiných charakteristik obchodní korporace, jejíž obchodní účast Fond získá, 
případně poruší své závazky z akviziční dokumentace 
  

f)  Riziko nedostatečné likvidity spočívající v tom, že určité aktivum Fondu nebude 
zpeněženo včas za přiměřenou cenu 

 
g)  Měnové riziko spočívající v tom, že hodnota investice může být ovlivněna změnou 

devizového kurzu 
 

h)  Riziko spojené s jednotlivými typy finančních derivátů, které Fond nebo aktivum Fondu 
hodlá nabývat 
 

i)  Riziko ztráty majetku svěřeného do úschovy nebo jiného opatrování, které může být 
zapříčiněno zejména insolventností, nedbalostním nebo úmyslným jednáním osoby, 
která má v úschově nebo jiném opatrování majetek Fondu nebo cenné papíry vydané 
Fondem 
 

j) Riziko související s investičním zaměřením Fondu na určité průmyslové odvětví, státy či 
regiony, jiné části trhu nebo určité druhy aktiv 
Investiční zaměření Fondu na určité průmyslové odvětví, státy či regiony vyvolává 
systematické riziko, neboť vývoj v takovém sektoru ovlivňuje značnou část portfolia 
Fondu.  

k) Riziko, že ze zákonem stanovených důvodů může být Fond zrušen 
Fond může být zrušen například z důvodu rozhodnutí o fúzi nebo rozdělení Fondu, 
Fondového kapitálu nižšího než 1 250 000 EUR, zrušení Fondu s likvidací nebo rozhodnutí 
soudu. 

l)  Rizika spojená s pohledávkami 
Kvalita pohledávek závisí zejména na schopnosti dlužníka splnit svůj závazek (bonita 
dlužníka) a kvalitě jejich zajištění. S pohledávkami je rovněž spojeno riziko koncentrace 
pohledávek v majetku Fondu za jedním nebo několika dlužníky. 

m)  Riziko, že Fond může být zrušen i z jiných než zákonem stanovených důvodů  
Fond může být zrušen například i z důvodů ekonomických a restrukturalizačních (zejména 
v případě hospodářských problémů Fondu), což může mít za následek, že akcionář 
nebude držet investici ve Fondu po celou dobu jeho zamýšleného Investičního horizontu 
Fondu.  

n)  Rizika spojená s nabytím cílového aktiva v zahraničí  
V případě cílových aktiv nacházejících se v zahraničí resp. obchodních účastí v osobách se 
sídlem v zahraničí nebo pohledávek za nimi je třeba poukázat na rizika politické, 
ekonomické či právní nestability. Důsledkem tohoto rizika může být zejména vznik 
nepříznivých podmínek dispozice (prodeje) tohoto typu aktiv, např. v důsledku 
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devizových nebo právních omezení, hospodářské recese či v krajním případě zestátnění 
nebo vyvlastnění. 

o)  Rizika spojená s možností selhání obchodní korporace, ve které má Fond obchodní 
účast nebo za níž má Fond pohledávku  
Obchodní korporace, ve kterých má Fond obchodní účast, mohou být dotčeny 
podnikatelským rizikem. V důsledku tohoto rizika může dojít k poklesu tržní hodnoty 
obchodní účasti v takové osobě či jejímu úplnému znehodnocení (úpadek takové osoby), 
resp. nemožnosti jejího prodeje. 

p)  Riziko operační, které spočívá ve ztrátě vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů 
nebo lidského faktoru anebo vlivem vnějších událostí  

 
 

D. INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI VÝZKUMU A VÝVOJE 
 

Fond nevyvinul během rozhodného období žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. 

 

E. INFORMACE O NABYTÍ VLASTNÍCH AKCIÍ A PODÍLŮ  
 

Fond nenabyl během rozhodného období žádné vlastní akcie a podíly. 
 

 
F. INFORMACE O AKTIVITÁCH V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

A PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH 
  

Fond nevyvinul během rozhodného období žádné aktivity v oblasti ochrany životního prostředí 
a pracovně právních vztahů. 

G. INFORMACE O TOM, ZDA ÚČETNÍ JEDNOTKA MÁ ORGANIZAČNÍ SLOŽKU PODNIKU 
V ZAHRANIČÍ 

 

Fond nemá organizační složku podniku v zahraničí. 
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VÝKAZ O FINANČNÍ SITUACI  
K 30. 6. 2021 

 
Aktiva 

tis. Kč Poznámka  30. 6. 2021 30. 6. 2020 
Peníze a peněžní ekvivalenty  16  296 741 32 155 
Pohledávky za akcionáři  17  1 573 423                             0 
Finanční aktiva v reálné hodnotě 
vykázané do zisku nebo ztráty 

18  4 096 537 2 856 091 

v tom: a) investice do majetkových účastí     4 096 089 2 315 990 
b) ostatní investice    448 540 101 
c) cenné papíry   0 0 

Ostatní aktiva 19  41 941 18 000 
Aktiva celkem   6 008 642 2 906 246 

 
 
Vlastní kapitál a závazky 

 
tis. Kč Poznámka  30. 6. 2021 30. 6. 2020 
Vlastní kapitál:     
Vlastní kapitál celkem   0 0 
Závazky:     
Rezerva na výkonnostní odměnu 21  23 842 10 685 
Přijaté půjčky 22  0 540 505 
Ostatní závazky 23  63 365 29 328 
Závazky celkem (bez čistých aktiv 
připadajících na investiční a zakladatelské 
akcie)   87 207 580 518 
Čistá aktiva připadající na investiční a 
zakladatelské akcie 20  5 921 435 2 325 728 
Vlastní kapitál a závazky celkem   6 008 642 2 906 246 
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VÝKAZ O ÚPLNÉM VÝSLEDKU 
ZA OBDOBÍ OD 1. 7. 2020 DO 30. 6. 2021 

 

tis. Kč 
      

Poznámka  
od 1. 7. 2020 do 

30. 6. 2021 
od 1. 7. 2019 do 

30. 6. 2020 
Výnosy z úroků 5  8 495 350 
Čistý zisk z investic oceňovaných 
reálnou hodnotou 

6  1 395 018 1 125 081 

Ostatní provozní výnosy   0 9 
Výnosy celkem    1 403 513 1 125 440 
Poplatky za obhospodařování 7  -61 491 -28 379 
Rezerva na výkonnostní odměnu 8  -13 157 -10 685 
Poplatky za depozitáře 9  -489 -421 
Poplatky za administraci 10  -660 -660 
Náklady na audit a poradenské služby 11  -1 497 -1 124 
Náklady na investiční projekty 12  -2 453 -2 395 
Ostatní provozní náklady 13  -70 -219 
Celkové provozní náklady   -79 817 -43 883 
Provozní výsledek hospodaření   1 323 696 1 081 557 
Náklady na úroky 14  -7 989 -505 
Změna čistých aktiv připadajících na 
investiční a zakladatelské akcie před 
zdaněním 

 

 1 315 707 1 081 052 
Daň z příjmu 15   0  0 
Změna čistých aktiv připadajících na 
investiční a zakladatelské akcie 

 
 1 315 707 1 081 052 

Ostatní úplný výsledek    0  0 
Úplný výsledek hospodaření   1 315 707 1 081 052 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jet 2, investiční fond, a.s. 
Sídlo: Brno - Pisárky, Hlinky 49/126, PSČ 603 00 

Identifikační číslo: 070 15 526 
Právní forma: akciová společnost  

Předmět podnikání: fond kvalifikovaných investorů 
Datum sestavení: 24.9.2021 

 

3 
 

  
 

PŘEHLED O ZMĚNÁCH ČISTÝCH AKTIV PŘIPADAJÍCÍCH NA INVESTIČNÍ A 
ZAKLADATELSKÉ AKCIE  

         ZA OBDOBÍ OD 1. 7. 2020 DO 30. 6. 2021  
 

 tis. Kč 2021 

Zůstatek  
k 1.7.2020 2 325 728 
  
Změna čistých aktiv připadajících na investiční a zakladatelské akcie 1 315 707 
Emisní ážio  2 279 544 
Vydání nových akcií  456 

Zůstatek  
k 30.6.2021 5 921 435  

 
 tis. Kč 2020 

Zůstatek  
k 1.7.2019 918 676 
  
Změna čistých aktiv připadajících na investiční a zakladatelské akcie 1 081 052 
Emisní ážio 325 935 
Vydání nových akcií 65 

Zůstatek  
k 30.6.2020 2 325 728 

 

* Kompletní sada finančních výkazů dle IFRS obsahuje i výkaz o změnách ve vlastním kapitálu. Vzhledem k tomu, že  vlastní kapitál Fondu je 

dle IAS 32, odstavec 16 klasifikován jako závazek,  je tento výkaz nahrazen výkazem o změnách čistých aktiv připadajících na investiční 

a zakladatelské akcie. 
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                                    VÝKAZ O PENĚŽNÍCH TOCÍCH ZA OBDOBÍ 
OD 1. 7. 2019 DO 30. 6. 2021 

tis. Kč 
      

Poznámka 
od 1. 7. 2020  

do 30. 6. 2021 
od 1. 7. 2019  

do 30. 6. 2020 
Zisk/ztráta z pokračující činnosti po zdanění  1 315 707 1 081 052 
Úpravy o nepeněžní operace a úroky  -1 382 367 -1 113 591 

Přecenění majetkových účastí a ostatních investic 6 - 1 395 018 -1 124 761 
Přecenění finančních aktiv  0 320 
Tvorba rezerv 21 13 157 10 685 
Úrokové náklady  14 7 989 505 
Úrokové výnosy 5 -8 495 -350 

Provozní činnost (peněžní toky z pohledávek a závazků)    
Změna stavu pohledávek  -23 941 -18 000 
Změna stavu závazků  34 037 19 939 

Provozní činnost (peněžní toky z investic do majetkových 
účastí) 

   

Nákup/prodej finančních aktiv 18 0 30 620 
Výdaje na pořízení majetkových účastí 18 -385 000 -1 191 000 
Poskytnuté půjčky do majetkových účastí 18 -400 -540 850 
Přijaté úroky 14 8 467 350 
Splacené půjčky do majetkových účastí 18 540 000 700 

Peněžní tok generovaný z (použitý v) provozní 
činnosti  

 
106 503 -1 731 431 

Finanční činnost     
Emitované splacené investiční akcie  20 706 578 326 000 
Emitované splacené zakladatelské akcie  0 0 
Přijaté úvěry 22 -540 000 540 000 
Zaplacené úroky   5 -8 495 0 

Peněžní tok generovaný z (použitý v) finanční 
činnosti   158 083 866 000 

Čisté zvýšení/snížení peněz a peněžních ekvivalentů   264 586 -865 431 
Peníze a peněžní ekvivalenty na začátku období  16 32 155 897 585 
Peníze a peněžní ekvivalenty na konci období  16 296 741 32 155 
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1. VŠEOBECNÉ INFORMACE 
 

(a) Charakteristika společnosti  
 

Vznik a charakteristika fondu 
Jet 2, investiční fond, a.s. (dále jen jako „Společnost” nebo „Fond“) vznikl dne 5. dubna 2018. Do 
seznamu investičních fondů vedeného Českou národní bankou byl Fond zapsán k datu 
9. dubna 2018.  
 
Předmět podnikání investičního fondu je: 
 fond kvalifikovaných investorů 
 
Fond je určen pro kvalifikované investory podle § 95 Zákona o investičních společnostech a 
investičních fondech (dále jen „ZISIF“). Fond je uzavřeným investičním fondem založeným na 
dobu určitou s očekávaným investičním horizontem na období 7 až 9 let. 
 
Obchodní firma a sídlo 
Jet 2, investiční fond, a.s.  
Hlinky 49/126, Pisárky,  
603 00 Brno  
Česká republika 
 
Identifikační číslo 
070 15 526 
 
Členové představenstva a dozorčí rady k 30. 6. 2021 a k 30. 6. 2020 

Člen představenstva    Člen dozorčí rady 

Jet Investment, a.s.    Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. 

 

Členové představenstva Jet Investment, a.s. 

Ing. Igor Fait 

Ing. Lubor Turza 

Ing. Lubor Šparlinek 

Ing. Marek Malík 
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1. VŠEOBECNÉ INFORMACE (pokračování) 
 

(a) Charakteristika společnosti (pokračování)  
 

Údaje o investiční společnosti, administrátorovi a depozitáři 
V rozhodném období obhospodařovala Fond tato investiční společnost: 
 
Jet Investment, a.s. (dále jen „Investiční společnost“) 
Hlinky 49/126, Pisárky, 603 00 Brno 
 
V rozhodném období byla administrátorem Fondu tato společnost: 
 
QI investiční společnost, a.s. (dále jen jako „Administrátor“) 
Rybná 682/14, 110 05 Praha 1 
 
V rozhodném období byla depozitářem Fondu tato společnost: 
 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen jako „Depozitář“) 
Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 
 

 
 
2. ÚČETNÍ POSTUPY 
 

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

(a) Základní zásady vedení účetnictví 
 
Účetní závěrka Fondu za období od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021 byla sestavena v souladu 
s Mezinárodními standardy účetního výkaznictví („IFRS“) ve znění přijatém Evropskou unií na 
základě nařízení (ES) č. 1606/2002, o uplatňování mezinárodních účetních standardů. 
 
Fond si zvolil účetní období od 1. 7. do 30. 6.  
 
Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná. 
 
(b) Funkční měna 

 
Účetní závěrka je sestavena v českých korunách, které jsou funkční měnou Fondu. Funkční měna 
je měna primárního ekonomického prostředí, ve kterém Fond působí. Částky v účetní závěrce jsou 
uvedeny v tisících korun (tis. Kč), není-li uvedeno jinak.  
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2. ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování) 
 
(c) Okamžik uskutečnění účetního případu 
 
V závislosti na typu transakce je okamžikem uskutečnění účetního případu zejména den výplaty 
nebo převzetí oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popř. cenných papírů, den provedení 
platby, den zúčtování příkazů Fondu, den připsání (valuty) prostředků podle výpisu z účtu, den 
sjednání a den vypořádání obchodu s cennými papíry, devizami, opcemi popř. jinými deriváty. 
 
Finanční aktiva a závazky se zachytí v okamžiku, kdy se Fond stane smluvním partnerem operace, 
resp. v okamžiku, kdy Fond převezme kontrolu nad aktivem a je pravděpodobný budoucí prospěch 
z tohoto aktiva a v okamžiku, kdy Fondu vznikne povinnost ze závazku a je očekáván odliv 
ekonomického prospěchu.  
 
Finanční aktivum nebo jeho část Fond odúčtuje z rozvahy v případě, že ztratí kontrolu nad 
smluvními právy k tomuto finančnímu aktivu nebo jeho části. Fond tuto kontrolu ztratí, jestliže 
uplatní práva na výhody definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto práv vzdá. 
 
Finanční závazek nebo jeho část Fond odúčtuje z rozvahy v případě, že je povinnost definovaná 
smlouvou splněna, zrušena nebo skončí její platnost. Rozdíl mezi hodnotou závazku v účetnictví, 
resp. jeho části, který zanikl nebo byl převeden na jiný subjekt, a mezi částkou za tento závazek 
uhrazenou se zúčtuje do nákladů nebo výnosů.  
 
(d)  Přepočet cizí měny 
 
Transakce vyčíslené v cizí měně jsou účtovány v tuzemské měně přepočtené devizovým kurzem 
platným v den transakce. Aktiva a pasiva vyčíslená v cizí měně společně s devizovými spotovými 
transakcemi před dnem splatnosti jsou přepočítávána do tuzemské měny v kurzu vyhlašovaném 
ČNB platném k datu rozvahy. Výsledný zisk nebo ztráta z přepočtu aktiv a pasiv vyčíslených v 
cizí měně, případně položek zajišťujících měnové riziko plynoucí ze smluv, které ještě nejsou 
vykázány v rozvaze Fondu nebo očekávaných budoucích transakcí, je vykázán ve výkazu zisku a 
ztráty. 
 
(e) Výnosové a nákladové úroky 
 
Výnosové a nákladové úroky ze všech úročených nástrojů jsou vykazovány na akruálním principu 
s využitím efektivní úrokové sazby. Výnosové úroky zahrnují zejména přijaté úroky  
z poskytnutých krátkodobých úvěrů a krátkodobých vkladů na peněžním trhu, dále časově 
rozlišené kupóny, naběhlý diskont a ážio ze všech nástrojů s pevným výnosem. 
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2. ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování) 
 
(f) Výnosy z dividend 
 
Výnos z dividend se zaúčtuje, jakmile vznikne nárok na příjem dividend. Součástí této položky 
jsou dividendy z akcií a dalších majetkových cenných papírů ze všech portfolií, které jsou zařazeny 
jako finanční aktiva v reálné hodnotě do zisku nebo ztráty. 
 
(g) Zápočet finančních aktiv a závazků 
 
Finanční aktiva a finanční závazky se vzájemně započítávají a ve výkazu o finanční situaci se 
vykazují v čisté částce pouze v případě, že Fond má v současnosti právně vymahatelný nárok 
zaúčtované částky započítat a má v úmyslu vypořádat příslušné aktivum a příslušný závazek v čisté 
výši nebo realizovat příslušné aktivum a zároveň vypořádat příslušný závazek. 
 
(h) Tvorba rezerv 
 
Rezervy jsou zaznamenány, pokud má Fond současný závazek, který je výsledkem minulých 
událostí a pokud je pravděpodobné, že k vyrovnání takového závazku bude nezbytný odtok 
prostředků představujících ekonomický prospěch a může být proveden spolehlivý odhad částky 
závazku. 

 
Rezervy jsou oceněny ve výši současné hodnoty výdajů, které budou nezbytné pro vypořádání 
závazku. Sazba použitá pro diskontování je taková sazba před zdaněním, která odráží současné 
tržní posouzení časové hodnoty peněz a konkrétní rizika daného závazku. Růst rezervy plynutím 
času je pak účtován jako úrokový náklad. 

 
(i) Daň z příjmu 

 
Splatné daňové pohledávky a závazky za běžné období a za minulá období se oceňují v částce, 
která bude dle očekávání získána nebo zaplacena finančnímu úřadu. Při výpočtu daňových závazků 
a pohledávek se použijí daňové sazby a daňové zákony platné k rozvahovému dni. 
 
(j) Daň z přidané hodnoty 
 
Fond není registrovaným plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Veškerá plnění na 
vstupu jsou tedy součástí nákladů ve výkazu zisku a ztráty. 
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2. ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování) 
 

(k) Odložená daň 
 
Odložená daň se vypočte ze všech přechodných rozdílů mezi daňovým základem aktiv a pasiv a 
jejich účetní hodnotou k rozvahovému dni. Odložené daňové závazky se vykazují z titulu všech 
zdanitelných přechodných rozdílů. Odložená daňová aktiva se vykazují z titulu všech daňově 
odčitatelných přechodných rozdílů a nevyužitých daňových ztrát v případě, že je pravděpodobné, 
že bude k dispozici dostatečný zdanitelný zisk k tomu, aby odčitatelné přechodné rozdíly a 
nevyužité daňové ztráty převedené z minulých let mohly být využity.  
 
Výše odložené daňové pohledávky převáděné do dalších období se vždy znovu posoudí 
k rozvahovému dni a sníží, pokud již není pravděpodobné, že bude k dispozici dostatečný 
zdanitelný zisk k realizaci dané odložené daňové pohledávky nebo její části. Nevykázaná odložená 
daňová pohledávka se přecení vždy k rozvahovému dni a zaúčtuje, pokud je pravděpodobné, že 
budoucí zdanitelný příjem umožní realizaci dané odložené daňové pohledávky. 
 
Odložené daňové pohledávky a závazky se vypočtou na základě daňové sazby, která bude platná 
v období realizace daňové pohledávky nebo vyrovnání daňového závazku, s použitím daňových 
sazeb (a daňových zákonů) uzákoněných nebo vyhlášených k rozvahovému dni.  
 
Odložená daň z titulu položek vykázaných do ostatního úplného výsledku se vykazuje v ostatním 
úplném výsledku, nikoli ve výkazu zisku a ztráty. 
 
Odložené daňové pohledávky a závazky se vzájemně započtou, pokud existuje zákonné právo na 
jejich zápočet a vztahují se ke stejnému správci daně. 
 
(l) Výkaz o peněžních tocích 
 
Výkazy o peněžních tocích uvádí změny v peněžních prostředcích a peněžních ekvivalentech 
z provozní a finanční činnosti. Peněžní toky z provozní činnosti jsou vykázány za použití nepřímé 
metody. Čistý zisk před zdaněním je proto upraven o nepeněžní operace, jako jsou zisky a ztráty 
z přecenění, změny opravných položek a rezerv a také o změny stavu pohledávek a závazků. Dále 
jsou z této položky eliminovány všechny výnosy a náklady z finanční činnosti.  

 
Peněžní toky z finanční činnosti jsou vykázány za použití přímé metody. Fond alokuje jednotlivé 
peněžní toky do provozní a finanční činnosti na základě podnikatelského modelu Fondu. 
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(m) Finanční nástroje  
 
Od 1. července 2018 Fond aplikuje standard IFRS 9 Finanční nástroje v oblasti klasifikace, 
oceňování a snížení hodnoty finančních aktiv a finančních závazků. 
 
Klasifikace finančních aktiv Fondu je založena na: 

• principech obchodního modelu, na základě kterého jsou finanční aktiva řízena, 
• charakteru smluvních peněžních toků, které plynou z finančního aktiva ("SPPI; z 

anglického solely payments of principal and interest on the principal outstanding") 
 
Obchodní modely posuzují, zda peněžní toky plynou ze smluvních peněžních toků, prodeje 
finančních aktiv nebo obojího. Jednotlivé obchodní modely Fondu mohou být: 

• „Držet a inkasovat“ – finanční aktiva v naběhlé hodnotě (AC; z anglického „amortized 
cost“); 

• „Držet, inkasovat a prodat“ – finanční aktiva v reálné hodnotě přeceňovaná do ostatního 
úplného výsledku hospodaření (FVOCI; z anglického „fair value through other 
comprehensive income“); 

• „Obchodovat“ – finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku a ztráty (FVTPL; z 
anglického fair value through profit or loss); 

 
Finanční aktiva v naběhlé hodnotě 
Strategie „Držet a inkasovat“ má za cíl držet finanční majetek za účelem shromažďování smluvních 
peněžních toků. Příklady takového finančního majetku jsou úvěry, cenné papíry držené do 
splatnosti nebo pohledávky z obchodního styku. K porušení podmínek tohoto modelu nedochází 
ani v případě, že v průběhu držby finančního aktiva dojde k výraznému zvýšení úvěrového rizika 
protistrany a Společnost se v reakci rozhodne takové aktivum prodat. 
Aktiva v modelu "držet a inkasovat" jsou oceňována v naběhlé hodnotě. Naběhlá hodnota 
finančního aktiva je částka, v níž je majetek oceněn při prvotním vykázání, snížená o splátky jistiny, 
snížená nebo zvýšená o kumulovanou amortizovanou hodnotou rozdílu mezi prvotně vykázanou 
hodnotou a hodnotou při splatnosti při použití efektivní úrokové míry a snížena o ztráty ze snížení 
hodnoty - očekávané úvěrové ztráty. Očekávané úvěrové ztráty se vykazují ve výsledku 
hospodaření spolu s kurzovými rozdíly a úrokovými výnosy za použití efektivní úrokové míry. 
 
Finanční aktiva v reálné hodnotě do ostatního úplného výsledku hospodaření 
Strategie „Držet, inkasovat a prodat“ má za cíl shromažďování smluvních peněžních toku z jistiny 
a úroků, a také prodej finančních aktiv; model představuje tzv. “smíšený“ obchodní model. Tento 
model rozlišuje dva různé druhy účetního zacházení pro kapitálové nástroje a dluhové nástroje. 
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Dluhové nástroje, které splňují SPPI test v obchodním modelu "držet, inkasovat a prodat" se oceňují 
reálnou hodnotou prostřednictvím ostatního úplného výsledku hospodaření. Při odúčtování 
finančního aktiva se přeúčtuje zisk nebo ztráta z přecenění do výkazu zisku a ztráty. Očekávané 
úvěrové ztráty se vykazují ve výkazu zisku a ztráty spolu s kurzovými rozdíly vyplývajícími z 
naběhlé hodnoty. Úrokové výnosy se počítají použitím efektivní úrokové míry a jsou vykázány v 
položce "Čisté úrokové výnosy". 
Kapitálové nástroje, které jsou drženy za strategickým účelem "držet, inkasovat a prodat" a nikoli 
za účelem obchodování, jsou oceňovány přes ostatní úplný výsledek hospodaření včetně kurzových 
rozdílů z přecenění. Při jejich odúčtování nedojde k přeúčtování zisku/ztráty z přecenění do výkazu 
zisku a ztráty.  
 
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané do zisku a ztráty 
Strategie "Obchodovat" má za cíl aktivně obchodovat s finančním aktivem. Typický finanční aktiva 
jsou finanční aktiva k obchodování a deriváty. Změny reálné hodnoty včetně kurzových rozdílů se 
v případě tohoto majetku vykazují ve výsledku hospodaření. Finanční aktiva v tomto modelu nejsou 
předmětem výpočtu očekávaných úvěrových ztrát. 
Finanční aktiva, které jsou držena za účelem držet a inkasovat nebo držet a inkasovat a prodat, ale 
z hlediska charakteru peněžních toků, které z nich plynou, nesplnily SPPI test a není možné je 
ocenit naběhlou hodnotou nebo reálnou hodnotou přes ostatní úplný výsledek hospodaření, se ocení 
v reálné hodnotě přes výkaz zisku a ztráty. 
 
Vzhledem k povaze činnosti Fondu a druhům finančních nástrojů, které drží, se všechna finanční 
aktiva a pasiva se oceňují reálnou hodnotou vykázanou do zisku a ztráty (FVTPL). 
 
Prvotní zaúčtování 
O finančních aktivech/závazcích v naběhlé hodnotě Fond účtuje ke dni realizace obchodu při 
prvotním zaúčtování v reálné hodnotě – upravené o transakční náklady přímo spojené s 
pořízením/vydáním nebo prodejem finančního aktiva/závazku. Pohledávky z obchodních vztahů 
bez významné finanční složky jsou zaúčtovány v transakční ceně. 
O finančních aktivech oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů se účtuje ke 
dni, kdy se Fond zaváže ke koupi těchto aktiv (dále popsáno v bodě 2(c)). Od tohoto dne se účtuje 
ve výkazu o úplném výsledku o všech nákladech a výnosech plynoucích ze změn reálných hodnot 
těchto aktiv. 
Fond účtuje o finančních aktivech v reálné hodnotě přeceňovaných do ostatního úplného výsledku 
hospodaření ke dni, kdy se zaváže ke koupi těchto aktiv (dále popsáno v bodě 2(c)). Od tohoto dne 
se účtuje o všech nákladech a výnosech plynoucích ze změn reálných hodnot těchto aktiv do 
vlastního kapitálu jako o oceňovacích rozdílech z přecenění majetku a závazků. 
 
Oceňování 
Následně po prvotním zaúčtování se všechny nástroje oceňované reálnou hodnotou proti účtům 
nákladů a výnosů a všechna finanční aktiva v reálné hodnotě přeceňovaná do ostatního úplného 
výsledku hospodaření oceňují reálnou hodnotou. Některé nástroje, které nejsou kotovány na 
aktivním trhu a jejichž reálná hodnota nemůže být spolehlivě stanovena, se oceňují pořizovací 
cenou včetně transakčních nákladů po odečtení ztráty ze snížení hodnoty. 
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Všechny neobchodované finanční závazky, poskytnuté úvěry a pohledávky a aktiva držená do 
splatnosti se oceňují naběhlou hodnotou po odečtení ztráty ze snížení hodnoty.  
Naběhlá hodnota je spočtena metodou efektivní úrokové míry. Prémie a diskont včetně prvotních 
transakčních nákladů se zahrnou do účetní hodnoty příslušného nástroje a amortizují se použitím 
efektivní úrokové míry nástroje. 
 
Zisky a ztráty z následného přecenění 
Zisky a ztráty z následného přecenění finančních aktiv oceňovaných reálnou hodnotou proti účtům 
nákladů a výnosů jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty, zisky a ztráty z přecenění finančních 
aktiv v reálné hodnotě přeceňovaných do ostatního úplného výsledku hospodaření jsou účtovány 
přímo do ostatního úplného výsledku ve vlastním kapitálu jako oceňovací rozdíly z přecenění 
majetku a závazků. 
Pokud je dluhové aktivum oceněné v reálné hodnotě do ostatního úplného výsledku hospodaření 
odúčtováno, kumulovaný zisk nebo ztráta dříve vykázaná v ostatním úplném výsledku hospodaření 
je reklasifikována z vlastního kapitálu do zisku nebo ztráty. Naopak, pro kapitálové nástroje 
označené jako oceněné v reálné hodnotě do ostatního úplného výsledku hospodaření, kumulativní 
zisk nebo ztráta dříve vykázaná v ostatním úplném výsledku hospodaření není následně 
reklasifikována do zisku nebo ztráty, ale je převedena do vlastního kapitálu. 
Úroky z dluhových nástrojů oceněných v reálné hodnotě do ostatního úplného výsledku 
hospodaření jsou účtovány do výkazu o úplném výsledku. 
 
Odúčtování 
Finanční aktivum se odúčtuje v případě, že Fond ztratí kontrolu nad smluvními právy k tomuto 
finančnímu aktivu nebo jeho části. Fond tuto kontrolu ztratí, jestliže uplatní práva na výhody 
definované smlouvou, tato práva zaniknou nebo se těchto práv vzdá. Finanční závazek nebo jeho 
část Fond odúčtuje z rozvahy v případě, že je povinnost definovaná smlouvou splněna, zrušena 
nebo skončí její platnost. 
Finanční aktiva oceňovaná reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů jsou v případě jejich 
prodeje odúčtována ke dni vypořádání obchodního případu. 
Finanční investice držené do splatnosti a poskytnuté úvěry a pohledávky jsou odúčtovány ke dni, 
kdy je společnost prodá. 
 
Očekávané úvěrové ztráty 
Vzhledem k tomu, že všechna aktiva a pasiva fondu jsou vykázána v reálné hodnotě aktiv, tak fond 
neaplikuje model očekávané úvěrové ztráty. 
 
Kompenzace 
Finanční aktiva a závazky jsou kompenzovány a čistá výše je vykázána ve výkazu o finanční 
situaci, jestliže má Fond právně vymahatelný nárok vykázané částky kompenzovat a má v úmyslu 
vypořádat příslušné aktivum a příslušný závazek v čisté výši nebo realizovat příslušné aktivum a 
zároveň vypořádat příslušný závazek.  
 
Výnosy a náklady jsou vykázány v čisté výši u zisků a ztrát vzniklých z finančních nástrojů 
ve FVTPL a kurzových zisků a ztrát. 
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i. Peníze a peněžní ekvivalenty 
 
Za peněžní ekvivalenty se v rámci Fondu považuje pokladní hotovost a vklady u bank splatné na 
požádání, pokladniční poukázky a státní dluhopisy se zbytkovou splatností do 3 měsíců. Pokladní 
hotovost a vklady na požádání jsou oceňovány nominální hodnotou, což zároveň představuje 
reálnou hodnotu. Pokladniční poukázky a státní dluhopisy jsou oceňovány reálnou hodnotou proti 
nákladům a výnosům. 

 
ii. Investice do majetkových účastí 

 
Hlavními investičními aktivy Fondu jsou majetkové účasti. Tyto majetkové účasti jsou pořizovány 
za účelem maximalizace dividendového výnosu pro Fond a maximalizace růstu hodnoty 
majetkových účastí pro Fond. Tyto majetkové účasti jsou oceňovány zpravidla na základě 
znaleckých posudků, protože jejich tržní hodnota není jinak objektivně zjistitelná. Bezprostředně 
po akvizici těchto aktiv mohou být na základě posouzení Administrátora oceněna aktiva pořizovací 
cenou, pokud Administrátor dojde k závěru, že tato cena zobrazuje aktuální tržní hodnotu investice 
lépe nebo aktuálněji, než hodnota stanovená znaleckým posudkem. V případě nově založených 
společností může Administrátor zvolit jinou formu ocenění zejména za situace, kdy společnost 
dosud nevyvíjí žádnou významnou činnost. Změny reálné hodnoty jsou účtovány do výkazu zisku 
a ztráty. Možnost přeceňovat investice do majetkových účastí na reálnou hodnotu do výkazu zisku 
nebo ztráty zvolil Fond na základě posouzení Fondu jakou investiční účetní jednotky tak, jak je 
definována v IFRS 10. 
 

iii. Ostatní investice – pohledávky 
 

Fond může též investovat do pohledávek za vlastněnými majetkovými účastmi a poskytovat těmto 
majetkovým účastem úvěry. Tyto úvěry jsou oceňovány reálnou hodnotou do výkazu zisku nebo 
ztráty. 
 

iv. Úročené závazky 
 
Všechny půjčky a dluhopisy jsou prvotně vykázány v reálné hodnotě snížené o přímo přiřaditelné 
transakční náklady. Po prvotním vykázání je způsob stanovení reálné hodnoty stanoven 
administrátorem Fondu. 

 
v. IFRS 15 Výnosy ze smluv se zákazníky 

 
Tento standard definuje pětikrokový model s cílem určit v jaký okamžik a v jaké výši vykázat 
výnosy. Model stanoví, že výnos by měl být zaúčtován v okamžiku, kdy účetní jednotka převede 
kontrolu nad zbožím nebo službami na zákazníka, a to ve výši, na jakou bude mít účetní jednotka 
dle svého vlastního očekávání nárok. V závislosti na splnění určitých kritérií se výnos vykáže: 

• v průběhu času, a to způsobem, který odráží plnění účetní jednotky, nebo 

• v okamžiku, kdy kontrola nad zbožím nebo službami přejde na zákazníka. 

IFRS 15 rovněž stanovuje zásady, které účetní jednotka uplatní s cílem poskytnout uživatelům 
účetní závěrky užitečné kvalitativní a kvantitativní informace o povaze, výši, načasování a nejistotě 
výnosů a peněžních toků plynoucích ze smlouvy se zákazníkem. 
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Vzhledem k povaze činnosti Fondu a druhům výnosů, které jí plynou, nedošlo s implementací IFRS 
15 ke změně načasování a ocenění výnosů účetní jednotky. 
 
(n) Změny účetních metod vyvolané zavedením nových IFRS a změnami IAS – Dopad 

vydaných standardů a Interpretací, které dosud nenabyly účinnosti 
 

Fond zvážil využití nových standardů a interpretací, které dosud nejsou pro aktuální účetní období 
účinné, ale povolují dřívější použití. Nové standardy a interpretace při sestavování těchto výkazů 
nebyly použity. 
 
Standardy přijaté EU 
 

i. Reforma referenčních úrokových sazeb – fáze 2 (novelizace IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, 
IFRS 4 a IFRS 16) 

(Účinná pro roční období začínající 1. ledna 2021 nebo později; dřívější použití je povoleno.)  
 
Novelizace se zabývají otázkami, které mohou ovlivnit účetní výkaznictví v důsledku reformy 
referenčních úrokových sazeb včetně dopadu změn na smluvní peněžní toky a zajišťovací vztahy 
v důsledku nahrazení referenční úrokové sazby alternativní referenční úrokovou sazbou. 
Novelizace poskytují praktickou úlevu od některých požadavků IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 a 
IFRS 16 týkajících se: 

• změn báze pro určení smluvních peněžních toků u finančních aktiv, finančních závazků a 
závazků z pronájmu; a 

• zajišťovacího účetnictví. 

Fond očekává, že tyto dodatky nebudou mít významný dopad na účetní závěrku. 
 

ii. Novelizace IAS 37 Rezervy, podmíněná aktiva a podmíněné závazky Nevýhodné 
smlouvy – náklady na splnění smlouvy  

(Účinná pro roční období začínající 1. ledna 2022 nebo později; dřívější použití je povoleno.) 
 
Při stanovení nákladů na splnění smlouvy novelizace vyžaduje, aby účetní jednotka zahrnula 
všechny náklady, které se přímo vztahují ke smlouvě. Odstavec 68A objasňuje, že náklady na 
splnění smlouvy, zahrnují: přírůstkové náklady na plnění smlouvy a alokaci ostatních nákladů, 
které se přímo vztahují k plnění smluv. 
 
Fond očekává, že tyto dodatky nebudou mít významný dopad na účetní závěrku. 
 

iii. Novelizace IAS 16 Pozemky, budovy a zařízení Pozemky, budovy a zařízení – výnosy 
před zamýšleným použitím 

(Účinná pro roční období začínající 1. ledna 2022 nebo později; dřívější použití je povoleno.) 
 
Novelizace IAS 16 vyžaduje, aby výnosy z prodeje položek, které vzniknou při dopravě položky 
pozemků, budov a zařízení na místo určení a zajištění stavu potřebného k jejímu používání v 
souladu s požadavky účetní jednotky, byly spolu s náklady na tyto položky vykázány 
v hospodářském výsledku a aby účetní jednotka stanovila pořizovací náklady těchto položek 
prostřednictvím metodiky požadované standardem IAS 2. 
 
Fond očekává, že tyto dodatky nebudou mít významný dopad na účetní závěrku. 
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iv. Novelizace IFRS 16 Leasingy, Úlevy na nájemném v souvislosti s pandemií COVID-
19 po 30. červnu 2021 

(Účinná pro roční období začínající 1. dubna 2021 nebo později. Dřívější použití je povoleno, 
včetně v účetních závěrkách, které nejsou k 31. březnu 2021 schváleny k vydání.) 
 
Novelizace o jeden rok prodlužuje období, po které může nájemce použít praktické zjednodušení 
při účtování o slevách z nájemného v přímém důsledku pandemie COVID-19. 
 
Fond očekává, že tyto dodatky nebudou mít významný dopad na účetní závěrku. 
 

v. Roční zdokonalení IFRS – cyklus 2018-2020 

(Účinné pro roční období začínající 1. ledna 2022 nebo později; dřívější použití je povoleno.) 
 
Novelizace IFRS 9 Finanční nástroje 
Novelizace objasňuje, že při posuzování, zda ke směně dluhových nástrojů mezi stávajícím 
dlužníkem a věřitelem došlo za podmínek, které jsou podstatně rozdílné, mohou poplatky zahrnuté 
v diskontované současné hodnotě peněžních toků podle nových podmínek zahrnovat pouze 
poplatky uhrazené či obdržené mezi dlužníkem a věřitelem, a to včetně poplatků uhrazených či 
obdržených dlužníkem či věřitelem jménem druhého z nich. 
 
Novelizace ilustrativních příkladů k IFRS 16 Leasingy 
Novelizace z ilustrativního příkladu č. 13, který je přílohou IFRS 16, odstraňuje zmínku o náhradě 
nájemci ze strany pronajímatele za zdokonalení předmětu nájmu i vysvětlení způsobu, jakým 
nájemce o této náhradě účtuje. 
 
Novelizace IAS 41 Zemědělství 
Novelizace odstraňuje požadavek, aby účetní jednotky při stanovení reálné hodnoty zemědělských 
aktiv používaly peněžní toky před zdaněním. Standard IAS 41 původně vyžadoval, aby účetní 
jednotka při stanovení reálné hodnoty používala peněžní toky před zdaněním, avšak nevyžadoval, 
aby se tyto peněžní toky diskontovaly diskontní sazbu před zdaněním.  
 
Fond očekává, že tyto dodatky nebudou mít významný dopad na účetní závěrku. 
 
 
Standardy dosud nepřijaté EU 
 

vi. Novelizace IAS 12 Daně ze zisku, Odložená daň související s aktivy a závazky 
vznikajícími z jediné transakce 

(Účinná pro roční období začínající 1. ledna 2023 nebo později. Dřívější použití je povoleno.) 

Novelizace zužuje rozsah výjimky při prvotním vykázání tak, že se neuplatní na transakce, které 
vedou ke vzniku shodných přechodných rozdílů, které jsou předmětem započtení. Účetní jednotky 
tak nebudou muset účtovat o odložené daňové pohledávce a odloženém daňovém závazku 
z přechodných rozdílů vznikajících při prvotním vykázání leasingu a rezervy na ukončení provozu. 
 
Fond očekává, že tyto dodatky nebudou mít významný dopad na účetní závěrku. 
 



Jet 2, investiční fond, a.s. 
Příloha účetní závěrky 
Období od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021 
 
 
 

16 
 

2. ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování) 
 

vii. Novelizace IFRS 10 a IAS 28 Prodej nebo vklad aktiv mezi investorem a jeho 
přidruženým či společným podnikem 

(Datum účinnosti odloženo na neurčito. Dle uvážení je možné přijetí do úplné účetní závěrky dle 
IFRS. Evropská komise rozhodla o odložení schválení na neurčito a je nepravděpodobné, že by 
tento standard byl v dohledné době EU schválen) 
 
Tato novelizace objasňuje, že v případě transakce týkající se přidruženého či společného podniku 
závisí rozsah vykázání zisku nebo ztráty na tom, zda prodaná či vložená aktiva představují podnik, 
přičemž: 

• zisk nebo ztráta se vykážou v plném rozsahu, pokud se transakce mezi investorem a jeho 
přidruženým či společným podnikem týká převodu aktiva nebo aktiv, která představují 
podnik (bez ohledu na to, zda je obsažen v dceřiné společnosti), kdežto 

• zisk nebo ztráta se vykážou v částečném rozsahu, pokud se transakce mezi investorem a 
jeho přidruženým či společným podnikem týká aktiv, která nepředstavují podnik (i 
v případě, že daná aktiva jsou obsažena v dceřiné společnosti). 

Fond očekává, že tyto dodatky nebudou mít významný dopad na účetní závěrku. 
 

viii. Novelizace IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky Klasifikace závazků 
jako krátkodobé a dlouhodobé  

(Účinná pro roční období začínající 1. ledna 2023 nebo později; dřívější použití je povoleno.)  

  
Novelizace upřesňuje, že klasifikace závazků na krátkodobé a dlouhodobé vychází výhradně z 
práva účetní jednotky odložit vypořádání ke konci účetního období. Právo účetní jednotky odložit 
vypořádání o minimálně 12 měsíců od data účetní závěrky nemusí být nepodmíněné, avšak musí 
mít věcný důvod. Klasifikace není ovlivněna záměry nebo očekáváními vedení, zda a kdy hodlá 
účetní jednotka toto právo uplatnit. Novelizace dále zpřesňuje výklad situací, které představují 
vypořádání závazku. 
 
Fond očekává, že tyto dodatky nebudou mít významný dopad na účetní závěrku. 
 
 

ix. Novelizace IAS 1 Sestavování a zveřejňování účetní závěrky a Stanoviska k aplikaci  
IFRS č. 2: Posuzování významnosti (materiality) 

(Účinné pro roční období začínající 1. ledna  2023 nebo později. Dřívější použití je povoleno.)  

Novelizace IAS 1 požaduje, aby účetní jednotky zveřejňovaly významné (materiální) informace o 
svých účetních pravidlech namísto významných (podstatných) účetních pravidel. 
Fond očekává, že tyto dodatky nebudou mít významný dopad na účetní závěrku. 
 

i. Novelizace IAS 8  Účetní pravidla, změny v účetních odhadech a chyby 

(Účinná pro roční období začínající 1. ledna 2023 nebo později. Dřívější použití je povoleno.) 
 
Novelizace zavádí definici ‚účetních odhadů‘ a obsahuje další úpravy IAS 8, které objasňují, jak 
odlišit změny v účetních pravidlech od změn v odhadech. Tento rozdíl je důležitý proto, že změny  
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2. ÚČETNÍ POSTUPY (pokračování) 
 
 
účetních pravidel se obecně uplatňují zpětně, zatímco změny odhadů se účtují v období, kdy změna 
nastala. 
 
Fond očekává, že tyto dodatky nebudou mít významný dopad na účetní závěrku. 
 
 

ii. IFRS 17 Pojistné smlouvy a novelizace IFRS 17 Pojistné smlouvy   

(Účinné pro roční období začínající 1. ledna 2023 nebo později. Dřívější použití je povoleno.) 
 
Fond očekává, že tyto dodatky nebudou mít významný dopad na účetní závěrku. 
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3. VÝZNAMNÉ ÚČETNÍ ÚSUDKY, PŘEDPOKLADY A ODHADY 
 
Některé částky v této účetní závěrce byly stanoveny na základě účetních úsudků a s použitím 
odhadů a předpokladů. Tyto odhady a předpoklady vycházejí z předchozích zkušeností a dalších 
podkladů, například z plánů a prognóz budoucího vývoje, které jsou v současnosti považovány za 
realistické. Vzhledem k tomu, že s těmito předpoklady a odhady je spojena určitá míra nejistoty, 
může dojít v budoucnu na základě skutečných výsledků k úpravě účetní hodnoty souvisejících aktiv 
a závazků. 
 
Účetní úsudky, odhady a předpoklady jsou pravidelně přehodnocovány a jejich změny jsou 
promítány do hodnot zobrazených v účetnictví. 
 
Při sestavení účetní závěrky byly použity následující nejvýznamnější účetní úsudky, odhady a 
předpoklady: 
 
(a) Významné úsudky 

 
i. Zahrnutí majetkových účastí 

 
Na základě svého předmětu podnikání rozhodl Fond, že je investiční účetní jednotkou a že splňuje 
podmínky pro to, aby byl za investiční účetní jednotku považován tak, jak jsou tyto požadavky 
definovány v odstavci 27 standardu IFRS 10: Konsolidované finanční výkazy. Tedy zejména: 
 

• Předmětem podnikání Fondu je shromažďování peněžních prostředků nebo penězi 
ocenitelných investic od více kvalifikovaných investorů vydáváním účastnických cenných 
papírů nebo tak, že se kvalifikovaní investoři stávají jeho akcionáři, a provádění společného 
investování shromážděných peněžních prostředků nebo penězi ocenitelných investic na 
základě určené investiční strategie a dále správa tohoto majetku. 
• Dle statutu Fondu bude portfolio obsahovat zejména majetkové účasti v obchodních 
korporacích, u kterých Investiční společnost prostřednictvím aktivního řízení bude cílit 
zejména na maximalizaci dividendového výnosu obchodní korporace pro Fond 
(„dividendová složka portfolia Fondu“), a také v obchodních korporacích, u kterých bude 
Investiční společnost prostřednictvím aktivního řízení cílit zejména na maximalizaci růstu 
hodnoty obchodní korporace pro Fond („růstová složka portfolia Fondu“), případně na 
kombinaci obou těchto složek. 
• Oceňuje investiční aktiva a jejich výkonnost reálnou hodnotou.  
 

Na základě tohoto posouzení jsou majetkové účasti Fondu oceňovány reálnou hodnotou do zisku 
nebo ztráty a Fond nesestavuje konsolidovanou účetní závěrku. 
 
(b)  Významné předpoklady a odhady 
 

i. Reálná hodnota finančních nástrojů 
 

Informace o předpokladech a odhadech, které mají významný vliv na vykazovanou reálnou 
hodnotu finančních nástrojů, jsou popsány v bodu 27.  
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4. NEKONSOLIDOVANÉ MAJETKOVÉ ÚČASTI
Fond drží majetkové účasti, které splňují IFRS 10 kritéria dle bodu 3(a)i.

tis. Kč 

Obchodní 
firma Sídlo 

Předmět 
podnikání 

Základní 
Kapitál 

Podíl 
na VK 

Podíl na 
hlasvacích

právech 

Reálná 
hodnota k 30. 

6. 2021

Reálná 
hodnota k 30. 

6. 2020

Jet 2 Alfa, 
s.r.o. Brno 

Správa 
vlastního 
majetku 100 100% 100% 2 915 879 2 011 091 

Jet 2 Beta, 
a.s. Brno 

Správa 
vlastního 
majetku 2 000 100% 100% 1 178 291 302 938 

Jet 2 Gamma, 
a.s. Brno 

Správa 
vlastního 
majetku 2 000 100% 100% 1 919 1 961 

Jet Kappa, 
s.r.o. Brno 

Správa 
vlastního 
majetku 20 100% 100% 0 0 

Jet Omega, 
s.r.o. Brno 

Správa 
vlastního 
majetku 20 100% 100% 0 0 

Celkem 4 096 089 2 315 990 

Jet 2 Alfa, s.r.o. 
Fond založil společnost Jet 2 Alfa, s.r.o. vkladem do základního kapitálu ve výši 100 tis. Kč za 
účelem další akviziční činnosti. Vlastnická ani hlasovací práva ve společnosti nejsou nijak 
omezena. K datu 30. 6. 2021 vlastní společnost Jet 2 Alfa, s.r.o. 100 % podíl ve skupině 
strojírenských firem TEDOM a.s., včetně dceřiné společnosti TEDOM SCHNELL GmbH. 
V předchozím období byly poskytnuty příplatky mimo základní kapitál v celkové výši 886 mil. Kč, 
které byly využity na vyrovnání pohledávky z nákupu 55% podílu v TEDOM a.s. z předminulého 
období. Dále byl v minulém období v souvislosti s financováním akvizice skupiny TEDOM, a.s. 
načerpán společností Jet 2 Alfa, s.r.o úvěr 540 mil. Kč jí poskytnutý od Jet 2, investiční fond, a.s. 
V sledovaném účetním období do 30. 6. 2021 došlo ke kompletnímu splacení úvěru 540 mil. Kč a 
ke snížení příplatků mimo základní kapitál v celkové výši 15 mil. Kč.  

Jet 2 Beta, a.s. 
Fond založil společnost  Jet 2 Beta, a.s. vkladem do základního kapitálu ve výši 2 000 tis. Kč za 
účelem další akviziční činnosti. Hlasovací práva ve společnosti nejsou nijak omezena. 
V sledovaném účetním období do 30. 6. 2021 došlo ze strany Fondu k poskytnutí příplatku mimo 
základní kapitál v celkové výši 400 mil. Kč v souvislosti s akvizicí společnosti PBS INDUSTRY, 
a.s. skrze Jet 2 Beta, a.s. Akvizicí společnost 2 JCP Property s.r.o. (od 1.7.2021 2 JCP Group a.s.)
získala 100% vlastnický podíl na společnosti PBS INDUSTRY, a.s. včetně 100% podílu ve
společnostech PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o. a PBS PE INTERNATIONAL, s.r.o. Podíl je
zastaven ve prospěch banky UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., která poskytla
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společnosti PBS INDUSTRY, a.s. úvěrové financování. K 30. 6. 2021 plní PBS INDUSTRY, a.s. 
všechny povinnosti vůči UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. z titulu tohoto 
financování. Po výše zmíněné transakci vlastní Jet 2 Beta jako 100% dceřiná společnost Fondu k 
datu 30. 6. 2021 70%  podíl ve společnosti 2 JCP Property s.r.o. (od 1.7.2021 2 JCP Group a.s.) 
držící 100% podíly ve společnostech 2 JCP a.s., PBS INDUSTRY, a.s., PBS POWER 
EQUIPMENT, s.r.o. a ostatních dceřiných společnostech náležejících do skupiny, které jsou 
uvedeny ve Zprávě o vztazích.  

Jet Kappa, s.r.o. 
Fond založil společnost Jet Kappa, s.r.o. vkladem do základního kapitálu ve výši 20 tis. Kč za 
účelem další akviziční činnosti. Vlastnická ani hlasovací práva ve společnosti nejsou nijak 
omezena. Společnost Jet Kappa, s.r.o. v minulých účetních obdobích načerpala od Fondu provozní 
úvěrové financování ve výši 120 tis. Kč. 

Jet Omega, s.r.o. 
Fond založil společnost Jet Omega, s.r.o. vkladem do základního kapitálu ve výši 20 tis. Kč za 
účelem další akviziční činnosti. Vlastnická ani hlasovací práva ve společnosti nejsou nijak 
omezena. Společnost Jet Omega, s.r.o. v minulých účetních obdobích načerpala od Fondu provozní 
úvěrové financování ve výši 70 tis. Kč. 

Jet 2 Gamma, a.s. 
Fond založil společnost Jet 2 Gamma, a.s. vkladem do základního kapitálu ve výši 2 000 tis. Kč za 
účelem další akviziční činnosti. Vlastnická ani hlasovací práva ve společnosti nejsou nijak 
omezena. 

5. VÝNOSY Z ÚROKŮ

tis. Kč 1.7.2020 - 
30.6.2021 

1.7.2019 - 
30.6.2020 

Úroky z poskytnutých půjček 8 495 350 
Celkem 8 495 350 

4. NEKONSOLIDOVANÉ MAJETKOVÉ ÚČASTI (POKRAČOVÁNÍ)
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6. ČISTÝ ZISK Z INVESTIC OCEŇOVANÝCH REÁLNOU HODNOTOU 
tis. Kč 1.7.2020 - 

30.6.2021 
1.7.2019 - 
30.6.2020 

Přecenění majetkových účastí a úvěrů 1 395 045 1 124 761 
Zisk z prodeje cenných papírů 0 320 
Ostatní -27 0 
Celkem 1 395 018 1 125 081 

 
Po prvotním vykázání byla reálná hodnota investic Fondu do majetkových účastí určena na základě 
znaleckého ocenění připraveného externím znalcem s příslušnou kvalifikací a předchozími 
zkušenostmi s oceňováním majetkových účastí. 
 

 
7. POPLATKY ZA OBHOSPODAŘOVÁNÍ 
 

tis. Kč 1.7.2020 - 
30.6.2021 

1.7.2019 - 
30.6.2020 

Odměna za obhospodařování  61 491 28 379 
Celkem 61 491 28 379 

 
Na základě smlouvy o obhospodařování majetku Fondu náleží Investiční společnosti za období do 
30. 6. 2021 odměna za obhospodařování ve výši 61 491 tis. Kč (do 30. 6. 2020: 28 379 tis. Kč). 

 
8. REZERVA NA VÝKONNOSTNÍ ODMĚNU 
 

tis. Kč 1.7.2020 - 
30.6.2021 

1.7.2019 - 
30.6.2020 

Tvorba rezervy na cílovou odměnu za 
zhodnocení  

13 157 10 685 

Celkem 13 157 10 685 
 

Rezerva na výkonnostní odměnu je tvořena na cílovou odměnu za zhodnocení, která náleží 
Investiční společnosti na základě smlouvy o obhospodařování majetku Fondu a Statutu. 
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9. POPLATKY ZA DEPOZITÁŘE

tis. Kč 1.7.2020 - 
30.6.2021 

1.7.2019 - 
30.6.2020 

Depozitářské poplatky 489 421 
Celkem 489 421 

Na základě smlouvy s Depozitářem náleží Depozitáři za období do 30. 6. 2021 odměna ve výši 
489 tis. Kč (do 30. 6. 2020: 421 tis. Kč). 

10. POPLATKY ZA ADMINISTRACI

tis. Kč 1.7.2020 - 
30.6.2021 

1.7.2019 - 
30.6.2020 

Poplatky za administraci 660 660 
Celkem 660 660 

Na základě smlouvy o administraci náleží Administrátorovi za období do 30. 6. 2021 odměna ve 
výši 660 tis. Kč (do 30. 6. 2020: 660 tis. Kč). 

11. NÁKLADY NA AUDIT A PORADENSKÉ SLUŽBY

tis. Kč 1.7.2020 - 
30.6.2021 

1.7.2019 - 
30.6.2020 

Náklady na znalecké posudky 835 345 
Audit 243 273 
Právní a poradenské služby 419 506 
Celkem 1 497 1 124 

12. NÁKLADY NA INVESTIČNÍ PROJEKTY

tis. Kč 1.7.2020 - 
30.6.2021 

1.7.2019 - 
30.6.2020 

Náklady související s investičními projekty 2 453 2 395 
Celkem 2 453 2 395 

Náklady na investiční projekty představují především náklady na pořízení zmařených finančních 
investic. 
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tis. Kč 1.7.2020 - 
30.6.2021 

1.7.2019 - 
30.6.2020 

Tiskoviny a reprezentace 3 89 
Ostatní 67 130 
Celkem  70       219 

14. NÁKLADY NA ÚROKY

tis. Kč 1.7.2020 - 
30.6.2021 

1.7.2019 - 
30.6.2020 

Úroky ze syndikovaného úvěru  7 989 505 
Celkem 7 989 505 

Úvěry v celkové výši 540 000 tis. Kč byly Fondu poskytnuty ve dnech 23. - 26. 6. 2020 na základě 
smlouvy o syndikovaném úvěru a jsou úročeny sazbou 5 % p.a. se splatností nejpozději do 
30. 10. 2020.  Úvěr byl Fondem splacen 16. 10. 2020.

13. OSTATNÍ PROVOZNÍ NÁKLADY
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15. DAŇ Z PŘÍJMU

Fond je základním fondem z pohledu Zákona o daních z příjmů a základní daňová sazba
uplatňovaná na základ daně tak činí 5%. K datu účetní závěrky Fondu nevznikl závazek z titulu
daně z příjmů z důvodu vykázání daňové ztráty. Daňová povinnost je kalkulována na základě
výsledku hospodaření určeného dle účetních a daňových předpisů České republiky (dále jen
„CAS“).

Splatná daň z příjmu
tis. Kč 1.7.2020 - 30.6.2021 1.7.2019 - 30.6.2020 
Zisk před zdaněním dle IFRS 1 315 707 1 081 052 
Úprava o rozdíl mezi IFRS a CAS 
hospodářským výsledkem -1 395 045 -1 124 759
Zisk před zdaněním dle CAS -79 338 -43 707
Nedaňové náklady 13 157 10 711
Daňový základ -66 181 -32 996
Splatná daň z příjmů ve výši 5 % 0 0 
Daň z příjmů 0 0 

Odložená daň 

K 30.6.2020 Fond nevykazuje odloženou daňovou pohledávku ve výši 5 587 tis. Kč (k 30. 6. 2020: 
2 278 tis. Kč) z titulu daňových ztrát za období od 5. 4. 2018 do 30. 6. 2021, jelikož neočekává její 
uplatnění v následujících letech.  

16. PENÍZE A PENĚŽNÍ EKVIVALENTY

tis. Kč 30.6.2021 30.6.2020 
Upisovací bankovní účet 276 577 0 
Provozní účty u bank 20 151 32 155 
Pokladní hotovost 13 0 
Celkem 296 741 32 155 

Provozní účty tvoří finanční prostředky složené u UniCredit Bank sloužící k provozní činnosti. 
Upisovací bankovní účet u UniCredit Bank slouží k výběru peněz od akcionářů v rámci nových 
emisí investičních akcií. 
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17. POHLEDÁVKY ZA AKCIONÁŘI  

tis. Kč 30.6.2021 30.6.2020 
Pohledávky za akcionáři 1 573 423                             0 
Celkem 1 573 423                             0 

 
Pohledávky za akcionáři k 30.6. 2021 tvoří upsané a dosud nesplacené emitované investiční akcie 
z emise 24.05.2021 v celkové výši 1 850 000 tis. Kč. K 30.6. 2021 bylo z této emise splaceno 
276 577 tis. Kč viz bod 16. Zbytek emise byl plně splacen do 26.7.2021 a následně převeden na 
provozní účet k použití pro investiční činnost. 
 
 

18. FINANČNÍ AKTIVA V REÁLNÉ HODNOTĚ VYKÁZANÁ DO ZISKU 
NEBO ZTRÁTY  
 

tis. Kč 30.6.2021 30.6.2020 
Investice do majetkových účastí (100%) 4 096 089 2 315 990 
v tom:   

Jet Kappa, s.r.o. 0 0 
Jet Omega, s.r.o. 0 0 
Jet 2 Alfa, s.r.o.        2 915 879 2 011 091 
Jet 2 Beta, a.s. 1 178 291 302 938 
Jet 2 Gamma, a.s. 1 919 1 961 

Ostatní investice 
v tom:  

448 540 101 

Zápůjčky společnosti Jet 2 Alfa, s.r.o.                       0 540 000 
Zápůjčky společnoti Jet 2 Beta, s.r.o. 
Úvěr společnosti Jet Kappa, s.r.o.                                                                                                                 

400 
                   48                                     

0 
74 

Úvěr společnosti Jet Omega, s.r.o. 0 27 
   
Celkem 4 096 537 2 856 091 

 
 
Ostatní investice 
 
Zápůjčky ve výši 540 000 tis. Kč byly společnosti Jet 2 Alfa, s.r.o. poskytnuty ve dnech  
23.- 26. 6. 2020 na základě smlouvy o syndikovaném úvěru. Zápůjčky byly použity k financování 
nákupu zbývajících 45 % akcií společnosti TEDOM a.s. Zápůjčky byly Fondu splaceny 16. 10. 
2020 včetně všech naběhlých úroků. Ostatní investice a přijaté půjčky viz bod 21 k 30. 6. 2020 byly 
navzájem propojeny. 
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19. OSTATNÍ AKTIVA 
 

tis. Kč 30.6.2021 30.6.2020 
Poskytnuté zálohy na poplatek za obhospodařování 41 859 18 000 
Jiné  82 0 
Celkem 41 941 18 000 

 
  
 

20. ČISTÁ AKTIVA PŘIPADAJÍCÍ NA INVESTIČNÍ A ZAKLADATELSKÉ 
AKCIE  
 

 INVESTIČNÍ A ZAKLADATELSKÉ AKCIE 
 
K 30. 6. 2021 tvoří upsaný základní kapitál 2 000 000 ks (k 30. 6. 2020: 2 000 000 ks) 
zakladatelských akcií s hlasovacím právem a 707 050 ks (k 30. 6. 2020: 251 050 ks) investičních 
akcií bez hlasovacího práva a 4 ks (k 30. 6. 2020: 4 ks) speciálních investičních akcií s dočasným 
hlasovacím právem. 
 
Počet akcií (Kč) a emisní ážio (Kč): 
 
30.6.2021 

v Kč ks Jmenovitá hodnota Emisní ážio 
Zakladatelské akcie 2 000 000 2 000 000 0 

Splacené 2 000 000 2 000 000 0 
Investiční akcie 707 054 707 054 3 534 562 946  

Splacené 707 054 707 054 3 534 562 946 
Celkem 2 707 054 2 707 054 3 534 562 946 

 
30.6.2020 

v Kč ks Jmenovitá hodnota Emisní ážio 
Zakladatelské akcie 2 000 000 2 000 000 0 

Splacené 2 000 000 2 000 000 0 
Investiční akcie 251 054 251 054 1 255 018 946  

Splacené 251 054 251 054 1 255 018 946 
Celkem 2 251 054 2 251 054 1 255 018 946 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jet 2, investiční fond, a.s. 
Příloha účetní závěrky 
Období od 1. 7. 2020 do 30. 6. 2021 
 
 
 

27 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V souladu se Statutem vykazuje Fond fondový kapitál na zakladatelskou akcii k 30.6.2021 ve 
výši 239,42 Kč (k 30. 6. 2020: 107,85 Kč) a fondový kapitál na investiční akcii ve výši 7 697,58 
Kč (k 30. 6. 2020: 8 404,71 Kč). 

 
Během sledovaného a srovnávacího období byly emitovány nové akcie. 
 
 
Investiční akcie je zaknihovanou akcií o nominální hodnotě 1,- Kč zvláštního druhu, se kterou jsou 
spojena následující zvláštní práva:  
 
- Investiční akcie je akcií, se kterou jsou spojena zvláštní práva ve smyslu Zákona o obchodních 

korporacích, jak je blíže uvedeno ve Statutu, 
 
- s Investiční akcií je spojen nárok na Investiční plnění na akcii (jak je blíže popsáno níže v 

článku 11 Statutu) namísto zákonného nároku na dividendy či jiné plnění z vlastního kapitálu 
společnosti,  
 

- s Investiční akcií je spojen nárok na Investiční likvidační zůstatek na akcii (jak je blíže popsáno 
v článku 12 Statutu) namísto zákonného nároku na likvidační zůstatek,  

 

 tis. Kč Zakladatelské akcie Investiční 
akcie 

Celkem 

Zůstatek  
k 1.7.2020 215 691 2 110 037 2 325 728 
    
Změna čistých aktiv připadajících na investiční a 
zakladatelské akcie 263 142 1 052 565 1 315 707 
Emisního ážio k emitovaným novým akciím 0 2 279 544 2 279 544 
Vydání nových akcií  0 456 456 

Zůstatek  
k 30.6.2021 478 833 5 442 602 5 921 435 

 tis. Kč Zakladatelské akcie Investiční 
akcie 

Celkem 

Zůstatek  
k 1.7.2019 0 918 676 918 676 
    
Změna čistých aktiv připadajících na investiční a 
zakladatelské akcie 215 691 865 361 1 081 052 
Emisního ážio k emitovaným novým akciím 0 325 935 325 935 
Vydání nových akcií  0 65 65 

Zůstatek  
k 30.6.2020 215 691 2 110 037 2 325 728 
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- s Investiční akcií není spojeno hlasovací právo s výjimkou dočasného hlasovacího práva, které 
je spojeno s Investiční akcií v případech uvedených ve Stanovách včetně výše hlasů 
připadajících na Investiční akcie. 

 
 

Zakladatelská akcie je listinnou akcií na jméno o nominální hodnotě 1,- Kč zvláštního druhu, se 
kterou jsou spojena následující zvláštní práva:  
 
- Zakladatelská akcie je akcií, se kterou jsou spojena zvláštní práva ve smyslu Zákona o 

obchodních korporacích, jak je blíže uvedeno ve Statutu,  
 

- se Zakladatelskou akcií je spojen nárok na Zakladatelské plnění na akcii (jak je blíže popsáno 
v článku 11 Statutu) namísto zákonného nároku na dividendy či jiné plnění z vlastního kapitálu 
společnosti,  

 
- se Zakladatelskou akcií je spojen nárok na Zakladatelský likvidační zůstatek na akcii (jak je 

blíže popsáno v článku 12 Statutu) namísto zákonného nároku na likvidační zůstatek,  
 

- se Zakladatelskou akcií je spojeno posílené hlasovací právo ve smyslu ustanovení § 276 odst. 
3 Zákona o obchodních korporacích, kdy 1 Kč nominální hodnoty akcie představuje 10 hlasů.  

 
 
Rozdělení zisku/úhrada ztráty 
 
Zisk za období 1. červenec 2020 – 30. červen 2021 ve výši 1 315 707 tis. Kč bude navržen 
k převodu do nerozdělených zisků z předchozích let. Zisk za období 1. červenec 2019 – 30. červen 
2020 ve výši 1 081 052 tis. Kč byl převeden do nerozdělených zisků z předchozích let. 
 
 

21.  REZERVA NA VÝKONNOSTNÍ ODMĚNU 
 
Fond tvořil rezervu na cílovou odměnu za zhodnocení pro Investiční společnost ve výši 
23 842 tis. Kč k 30. 6. 2021 (k 30. 6. 2020: 10 685 tis. Kč ).  
 

22. PŘIJATÉ PŮJČKY 
 

tis. Kč 30.6.2021 30.6.2020 
Přijaté půjčky od akcionářů 0 540 505 
Celkem 0 540 505 

 
Úvěry v celkové výši 540 000 tis. Kč byly Fondu poskytnuty ve dnech 23 - 26. 6. 2020 na základě 
smlouvy o syndikovaném úvěru jsou úročeny sazbou 5 % p.a. Úvěry byly splaceny 16. 10. 2020 
včetně všech naběhlých úroků. Splacení přijatých půjček souvisí se splacením zápůjčky společnosti 
JET 2 ALFA, s.r.o. – viz Bod 18. 
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23. OSTATNÍ ZÁVAZKY  

 
tis. Kč 30.6.2021 30.6.2020 
Závazky z obchodních vztahů 527 213 
Závazky za akcionáři - přeplatek 0 0 
Dohadné účty pasivní 62 838 29 115 
Celkem 63 365 29 328 

 
Dohadné účty pasivní obsahují zejména náklady na odměnu Investiční společnosti za 
obhospodařování ve výši 61 491 tis. Kč (k 30. 6. 2020: 28 379 tis. Kč), náklady na oceňovací 
zprávu na ocenění investic pro účely přecenění investic na reálnou hodnotu ve výši 829 tis. Kč (k 
30. 6. 2020: 339 tis. Kč), náklady na služby depozitáře ve výši 0 tis. Kč (k 30. 6. 2020: 36 tis. Kč), 
náklady na administraci ve výši 330 tis. Kč (k 30. 6. 2020: 330 tis. Kč) a auditorské služby ve výši 
188 tis. Kč (k 30. 6. 2020: 31 tis. Kč).  
 
Závazky z obchodních vztahů obsahují neuhrazené faktury za depozitáře ve výši 44 tis. Kč (k 30. 
6. 2020: 0 tis. Kč), náklady na právní služby ve výši 242 tis. Kč (k 30. 6. 2020: 30 tis. Kč) a letové 
služby k 30. 6. 2021 ve výši 241 tis Kč ( k 30.6.2020 0 tis. Kč). Tyto závazky byly před splatností. 
 
 

24. HODNOTY PŘEDANÉ K OBHOSPODAŘOVÁNÍ 
 
Fond předal k 30. 6. 2021 Investiční společnosti k obhospodařování majetek v hodnotě 5 921 435 
tis. Kč (k 30. 6. 2020 2 325 728 tis. Kč).  
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25.  TRANSAKCE SE SPŘÍZNĚNÝMI OSOBAMI  
 

tis. Kč 30.6.2021 30.6.2020 
Aktiva 42 307 558 101 

Ostatní investice 448 540 101 
Ostatní aktiva 41 859 18 000 

Závazky 85 333  439 454  
Přijaté půjčky 0 400 390 
Dohadné účty pasivní  61 491 28 379 
Rezerva na výkonnostní odměnu 23 842 10 685 

 
tis. Kč 1.7.2020 - 

30.6.2021 
1.7.2019 - 
30.6.2020 

Výnosy 8 495 350 
Úroky z úvěrů 8 495 350 

Náklady 80 566 39 064 
Poplatky za obhospodařování  61 491 28 379 
Rezerva na výkonnostní odměnu 13 157 10 685 
Náklady na úroky 5 918 374 

 
 

Poplatky za obhospodařování, rezerva na výkonnostní odměnu, ostatní aktiva (záloha na poplatek 
za obhospodařování) a dohadné účty pasivní (poplatek za obhospodařování) jsou transakce 
s Investiční společností a jsou popsány v poznámkách k jednotlivým položkám výkazu o finanční 
pozici a k výkazu o úplném výsledku. 

Ostatní investice a přijaté půjčky k 30.6.2020 jsou navzájem propojeny a týkají se financování 
nákupu Tedom a.s. pomocí syndikovaného úvěru, kde byla část přijatých úvěrů poskytnuta 
ovládajícími osobami. S touto transakcí jsou spojeny výnosové a nákladové úroky zúčtované ve 
sledovaném finančním roce. Úvěry byly splaceny 16.10.2020 včetně všech naběhlých úroků. 
Detailně jsou tyto položky popsány v poznámkách k jednotlivým položkám výkazu o finanční 
pozici a k výkazu o úplném výsledku. 

Všechny transakce se spřízněnými stranami byly provedeny za stejných podmínek, které byly ve 
stejné době poskytnuty ve srovnatelných transakcích jiným subjektům, a v souladu s podmínkami 
definovanými ve Statutu Fondu. 
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26. FINANČNÍ NÁSTROJE – ŘÍZENÍ RIZIK 
 
Fond je vystaven vlivu tržního rizika a dalších rizik v důsledku své všeobecné investiční strategie 
v souladu se svým statutem.  
 
Cílem Fondu je v investičním horizontu Fondu vrácení investovaných prostředků jeho investorům 
a zejména jejich zhodnocení měřené v českých korunách, a to především investováním do 
majoritních obchodních účastí v obchodních korporacích a poskytováním úvěrů a zápůjček 
obchodním korporacím, jejichž obchodní účasti jsou v majetku Fondu. Fond se zaměřuje na 
investice v oblasti private equity.  
 
Fond dále investuje také do finančních aktiv s cílem zhodnotit volné prostředky Fondu v rozsahu, 
ve kterém není možné prostředky Fondu umístit do vhodných jiných investic v souladu se Statutem, 
popř. ve kterém to je nezbytné k akumulaci prostředků Fondu pro realizaci ostatních investic. Do 
finančních aktiv investuje Fond nejméně 1 % svého majetku nebo 500 000 Kč. 
 
Všechna aktiva Fondu jsou investována v rámci České republiky. 
 
(a) Tržní riziko  
 
Tržní riziko vyplývá ze změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých aktiv Fondu. 
Hodnota majetku, do něhož Fond investuje, může stoupat nebo klesat v závislosti na změnách 
ekonomických podmínek, úrokových měr a způsobu, jak je hodnota majetku vnímána trhem. Tržní 
riziko je obecné riziko spojené s filozofií investice do investičního Fondu, investor v souladu se 
statutem Fondu před svou investicí toto obecné riziko akceptoval.  
 
Jedním z výrazných rizik, kterým je Fond vystaven, je riziko koncentrace, jelikož vzhledem 
k zaměření investiční strategie Fondu jsou významné expozice vůči jednotlivým investicím v 
portfoliu nejen z hlediska relativní velikosti ale i z hlediska případného zajištění. V případě defaultu 
některé či více největších investic by Fond mohl utrpět vysoké ztráty. 
 
Riziko koncentrace 
 
Analýza finančních aktiv podle protistran 

 Podíl na celkové hodnotě 
aktiv 30.6.2021 

Podíl na celkové 
hodnotě aktiv 30.6.2020 

Investice do majetkových účastí   
Jet Kappa, s.r.o. 0,0% 0,0% 
Jet Omega, s.r.o. 0,0% 0,0% 
Jet 2 Alfa, s.r.o. 48,5% 69,2% 
Jet 2 Beta, a.s. 19,6% 10,4% 
Jet 2 Gamma, a.s 0,0% 0,1% 

Ostatní investice - pohledávky   
Jet 2 Alfa, s.r.o. 0,0% 18,6% 
Jet 2 Beta, s.r.o. 0,0% 0,0% 
Jet Kappa, s.r.o. 0,0% 0,0% 
Jet Omega, s.r.o. 0,0% 0,0% 
Pohledávky za akcionáři  26,2% 0,0% 

Celkem 94,3 % 98,3 % 
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26. FINANČNÍ NÁSTROJE - ŘÍZENÍ RIZIK (pokračování) 
 
Dalším z výrazných rizik, kterým je Fond vystaven, je riziko související s investičním zaměřením 
Fondu na určité průmyslové odvětví, státy či regiony, jiné části trhu nebo určité druhy aktiv. 
 
Investiční zaměření Fondu na určité průmyslové odvětví, státy či regiony vyvolává systematické 
riziko, neboť vývoj v takovém sektoru ovlivňuje značnou část portfolia Fondu. Toto systematické 
riziko je řešeno diverzifikací, tj. rozložením investic a aktivním řízením investičních projektů v 
majetku Fondu. Primárně je třeba zmínit toto riziko ve vztahu k trhu jednotlivých typů cílových 
aktiv, a to zejména v tom smyslu, že investiční zaměření Fondu se týká právě těchto trhů 
(koncentrace rizik spojených s výkyvy těchto trhů). Nad rámec toho představuje riziko též 
skutečnost, že obě obchodní korporace, do nichž Fond dosud investoval, jsou strojírenské 
společnosti, proto případná krize či výkyvy trhu nebo jiné vlivy na toto odvětví mohou mít za 
následek systematické riziko. 
 
Analýza finančních aktiv podle sektorů  
 

Sektor 30.6.2021 30.6.2020 
Strojírenství 4 094 170 2 314 029 
Ostatní 2 367 542 062 
Celkem 4 096 537 2 856 091  

 
Dalším významným rizikem, kterému je Fond vystaven, je riziko spojené s možností selhání 
obchodní korporace, ve které má Fond obchodní účast nebo za níž má Fond pohledávku. Obchodní 
korporace, ve kterých má Fond obchodní účast, mohou být dotčeny podnikatelským rizikem. V 
důsledku tohoto rizika může dojít k poklesu tržní hodnoty obchodní účasti v takové osobě či jejímu 
úplnému znehodnocení (úpadek takové osoby), resp. nemožnosti jejího prodeje. 
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26. FINANČNÍ NÁSTROJE - ŘÍZENÍ RIZIK (pokračování) 
 
Úrokové riziko 
 
Fond je vystaven úrokovému riziku vzhledem ke skutečnosti, že drží úročená aktiva a závazky. 
Účetní hodnota úročených aktiv a závazků je zahrnuta do období, ve kterém dochází k jejich 
splatnosti nebo změně úrokové sazby a to v tom období, které nastane dříve. Aktiva a pasiva, která 
jsou neúročená, jsou zahrnuta ve skupině „Neúročeno“. 
 
Analýza úrokového rizika  
 

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

Od 1 roku 
do 5 let Nad 5 let Neúročeno Celkem 

K 30. červnu 2021       
       
Peníze a peněžní ekvivalenty  296 741 0 0 0 0 296 741 
Investice do majetkových účastí 0 0 0 0 4 096 089  4 096 089  
Pohledávky z upsaného ZK 1 573 423 0 0 0 0 1 573 423 
Ostatní investice 0 448 0 0 0 448 
Ostatní aktiva 0 0 0 0 41 941 41 941 
Celkem  1 870 164 448 0 0 4 138 030 6 008 642 
       
Ostatní závazky 0 0 0 0 63 365 63 365 
Rezerva na výkonnostní odměnu 0 0 0 0 23 842 23 842 
Přijaté půjčky 0 0 0 0 0 0 
Čistá aktiva připadající na investiční 
a zakladatelské akcie 0 0 0 0 5 921 435 5 921 435 
Celkem  0 0 0 0 6 008 642 6 008 642 
       
Gap 1 870 164 448 0 0 -1 870 612 0 
       
Kumulativní gap 1 870 164 1 870 612 1 870 612 1 870 612 0 0 

 
 

tis. Kč 
Do 3 
měs. 

Od 3 měs. 
do 1 roku 

Od 1 roku 
do 5 let Nad 5 let Neúročeno Celkem 

K 30. červnu 2020       
       
Peníze a peněžní ekvivalenty  32 155 0 0 0 0 32 155 
Investice do majetkových účastí 0 0 0 0 2 315 990  2 315 990  
Ostatní investice 0 540 000  101  0 0 540 101 
Ostatní aktiva 0 0 0 0 18 000 18 000 
Celkem  32 155 540 000  101  0 2 333 990 2 906 246 
       
Ostatní závazky 0 0 0 0 29 328 29 328 
Rezerva na výkonnostní odměnu 0 0 0 0 10 685 10 685 
Přijaté půjčky 0 540 505 0 0 0 540 505 
Čistá aktiva připadající na investiční 
a zakladatelské akcie 0 0 0 0 2 325 728 2 325 728 
Celkem  0 540 505 0 0 2 365 741 2 906 246 
       
Gap 32 155 -505 101 0 -31 751 0 
       
Kumulativní gap 32 155 31 650 31 751 31 751 0 0 
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26. FINANČNÍ NÁSTROJE - ŘÍZENÍ RIZIK (pokračování) 

 
Měnové riziko 
 
Měnové riziko spočívá v tom, že hodnota investice může být ovlivněna změnou devizového kurzu. 
Fond není vystaven měnovému riziku. K 30.6.2021 i k 30.6.2020 Fond vykazoval veškerá aktiva a 
závazky v Kč. 

 
 
(b) Úvěrové riziko 
 
Fond je vystaven úvěrovému riziku z titulu svých obchodních a investičních aktivit. Úvěrové riziko 
Fondu spočívá zejména v tom, že subjekty, které mají platební závazky vůči Fondu, nedodrží svůj 
závazek.  
  
Fond investuje zejména  

• do pohledávek za obchodními korporacemi, jejichž obchodní účasti jsou v majetku Fondu 
či Fond hodlá tyto obchodní účasti pořídit,  

• za účelem získání ovládajícího podílu Fondu.  
 

Pohledávky, do nichž bude Fond investovat, mohou být zajištěné i nezajištěné a nejsou omezeny 
ratingem dlužníka.  

 
Úvěrové riziko se bude Fond snažit minimalizovat zejména výběrem protistran dosahujících 
dostatečné úrovně bonity, nastavením objemových limitů na pohledávky vůči jednotlivým 
protistranám a vhodnými smluvními ujednáními. Nicméně úvěrové riziko může být kombinováno 
s nepříznivým vývojem některé z obchodních korporací, jejíž obchodní účast se bude nalézat v 
majetku Fondu, protože obchodní korporace budou úvěrované bankou/bankami (resp. obecně 
finančními institucemi), které budou v případě neplnění závazků spočívajících v dodržování 
určitých finančních ukazatelů oprávněné učinit okamžitě splatnými jimi poskytnuté úvěry, přičemž 
takové neplnění finančních ukazatelů může být právě důsledkem nepříznivého vývoje trhu, na 
němž působí daná obchodní korporace. 
 
Vzhledem k výše uvedenému úvěrové riziko bude souviset s celkovým investičním rizikem a 
výběrem cílových majetkových účastí. 
 
 
Analýza úvěrového rizika 
 

tis. Kč    

Rating k 30.6.2021 BBB* Bez ratingu Celkem 
Peníze a peněžní ekvivalenty  296 741 0 296 741 
Pohledávky z upsaného ZK 0 1 573 423 1 573 423 
Investice do majetkových účastí 0 4 096 089 4 096 089 
Ostatní investice 0 448 448 
Ostatní aktiva 0 41 941 41 941 
Celkem 296 741 5 711 901 6 008 642 

 
* Rating UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. není k dispozici, ale 100% akcionář 
UniCredit Bank Austria AG, Rakousko má rating BBB podle agentury S&P.  
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26. FINANČNÍ NÁSTROJE - ŘÍZENÍ RIZIK (pokračování) 
 

 
tis. Kč    

Rating k 30.6.2020 BBB* Bez ratingu Celkem 
Peníze a peněžní ekvivalenty  32 155 0 32 155 
Investice do majetkových účastí 0 2 315 990 2 315 990 
Ostatní investice 0 540 101 540 101 
Ostatní aktiva 0 18 000 18 000 
Celkem 32 155 2 874 091 2 906 246 

 
* Rating UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. není k dispozici, ale 100% akcionář 
UniCredit Bank Austria AG, Rakousko má rating BBB podle agentury S&P.  

 
 

(c) Riziko likvidity 
 
Riziko likvidity vzniká z typu financování aktivit společnosti a řízení jejich pozic, např. 
v okamžiku, kdy společnost není schopna financovat svá aktiva nástroji s vhodnou splatností nebo 
likvidovat/prodat aktiva za přijatelnou cenu v přijatelném časovém horizontu.  
 
 

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

Od 1 roku 
do 5 let Nad 5 let 

Bez 
specifikace Celkem 

K 30. červnu 2021       
       
Peníze a peněžní ekvivalenty  296 741 0 0 0 0 296 741 
Investice do majetkových účastí 0 0 0 0 4 096 089  4 096 089  
Pohledávky z upsaného ZK 1 573 423 0    1 573 423 
Ostatní investice 0 448 0 0 0 448 
Ostatní aktiva 41 941 0 0 0 0 41 941 
Celkem  1 912 105 448 0 0 4 096 089 6 008 642 
       
Ostatní závazky 63 365 0 0 0 0 63 365 
Rezerva na výkonnostní odměnu 0 0 0 0 23 842 23 842 
Přijaté půjčky 0 0 0 0 0 0 
Čistá aktiva připadající na investiční 
a zakladatelské akcie 0 0 0 0 5 921 435 5 921 435 
Celkem  63 365               0 0 0 5 945 277 6 008 642 
       
Gap 1 848 740 448 0 0 -1 849 188 0 
       
Kumulativní gap 1 848 740 1 849 188 1 849 188 1 849 188 0 0 
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26. FINANČNÍ NÁSTROJE - ŘÍZENÍ RIZIK (pokračování) 
 

tis. Kč 
Do 3 
měs. 

Od 3 měs. 
do 1 roku 

Od 1 roku 
do 5 let Nad 5 let 

Bez 
specifikace Celkem 

K 30. červnu 2020       
       
Peníze a peněžní ekvivalenty  32 155 0 0 0 0 32 155 
Investice do majetkových účastí 0 0 0 0 2 315 990  2 315 990  
Ostatní investice 0 540 000 101 0 0 540 101 
Ostatní aktiva 18 000 0 0 0 0 18 000 
Celkem  50 155 540 000 0 0 2 315 990 2 906 246 
       
Ostatní závazky 29 328 0 0 0 0 29 328 
Rezerva na výkonnostní odměnu 0 0 0 0 10 685 10 685 
Přijaté půjčky 0 540 505 0 0 0 540 505 
Čistá aktiva připadající na investiční 
a zakladatelské akcie 0 0 0 0 2 325 728 2 325 728 
Celkem  29 328 540 505 0 0 2 336 413 2 906 246 
       
Gap 20 827 -505 101 0 -20 423 0 
       
Kumulativní gap 20 827 20 322 20 423 20 423 0 0 

 
 

Výše uvedené tabulky představují zbytkovou splatnost účetních hodnot jednotlivých finančních 
nástrojů, nikoliv veškerých peněžních toků, které z těchto nástrojů plynou. 
 
Vzhledem k charakteru trhu jednotlivých typů cílových aktiv, která mohou tvořit zásadní část 
majetku Fondu, je třeba upozornit na skutečnost, že zpeněžení takového aktiva při snaze dosáhnout 
nejlepší ceny je časově náročné. V krajním případě může riziko likvidity vést až k likviditní krizi. 
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27. KLASIFIKACE FINANČNÍCH NÁSTROJŮ 
 

Fond zveřejňuje informace požadované účetním standardem IFRS 7 a rozděluje finanční nástroje 
do následujících kategorií:  

 

tis. Kč  

Finanční 
aktiva 

v reálné 
hodnotě 

Finanční 
závazky 
v reálné 
hodnotě 

Finanční 
závazky v 
naběhlé 
hodnotě Celkem 

K 30. červnu 2021      
      
Peníze a peněžní ekvivalenty   296 741 0 0 296 741 
Investice do majetkových 
účastí    4 096 089 0 0 4 096 089 
Pohledávky z upsaného ZK  1 573 423 0 0 1 573 423 
Ostatní investice  448 0 0 448 
Ostatní aktiva  41 941 0 0 41 941 
Ostatní závazky  0 63 365 0 63 365 
Rezervy  0 0 23 842 23 842 
Celkem   6 008 642 63 365 23 842  

 

tis. Kč  

Finanční 
aktiva 

v reálné 
hodnotě 

Finanční 
závazky 
v reálné 
hodnotě 

Finanční 
závazky v 
naběhlé 
hodnotě Celkem 

K 30. červnu 2020      
      
Peníze a peněžní ekvivalenty   32 155 0 0 32 155 
Investice do majetkových 
účastí    2 315 990 0 0 2 315 990 
Ostatní investice  540 101 0 0 540 101 
Ostatní aktiva  18 000 0 0 18 000 
Ostatní závazky  0 29 328 0 29 328 
Rezervy  0 0 10 685 10 685 
Přijaté půjčky  0 540 505 0 540 505 
Celkem   2 906 246 569 833 10 685  

 
Čistá aktiva připadající na investiční a zakladatelské akcie představující rozdíl mezi celkovými 
aktivy a celkovými závazky byla k 30. 6. 2021 ve výši 5 921 435 tis. Kč (k 30. 6. 2020 ve výši 2 
325 728 tis. Kč). 
 
Vzhledem ke krátkodobé splatnosti úvěrů, pohledávek, ostatních aktiv a ostatních závazků lze 
vykázanou účetní hodnotu považovat za reálnou hodnotu. Rezervy jsou oceněny ve výši současné 
hodnoty výdajů, které budou nezbytné pro vypořádání závazku. 
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28. REÁLNÁ HODNOTA AKTIV A ZÁVAZKŮ 
 
Nejlepším dokladem reálné hodnoty jsou tržní ceny kotované na aktivním trhu. Pokud jsou takové 
ceny k dispozici, používají se pro stanovení reálné hodnoty aktiva nebo závazku (úroveň 1 
hierarchie stanovení reálné hodnoty). 
 
V případě, že je za účelem stanovení hodnoty použita tržní kotace, nicméně z důvodu omezené 
likvidity nelze trh považovat za aktivní (na základě dostupných ukazatelů likvidity trhu), je nástroj 
klasifikován jako spadající do úrovně 2.  
 
Nejsou-li tržní ceny k dispozici, reálná hodnota se stanoví pomocí oceňovacích modelů, 
používajících jako vstupy objektivně zjistitelné tržní údaje. Pokud jsou všechny významné vstupy 
oceňovacího modelu charakterizovány jako objektivně zjistitelné, je nástroj klasifikován v rámci 
úrovně 2 hierarchie reálné hodnoty. Za objektivní parametry trhu se v souvislosti se stanovením 
hodnoty na úrovni 2 obvykle považují výnosové křivky, úvěrová rozpětí a implikované volatility. 
 
V některých případech nelze reálnou hodnotu určit ani na základě dostatečně často kotovaných 
tržních cen, ani s použitím oceňovacích modelů vycházejících výhradně z objektivně zjistitelných 
tržních údajů. Za této situace se s použitím realistických předpokladů provede odhad individuálních 
oceňovacích parametrů, které nejsou na trhu zjistitelné. Je-li určitý objektivně nezjistitelný vstup 
oceňovacího modelu významný, případně je příslušná cenová kotace nedostatečně aktualizována, 
je daný nástroj klasifikován v rámci úrovně 3 hierarchie reálné hodnoty. Při stanovení hodnoty na 
úrovni 3 se pro stanovení reálné hodnoty používají znalecké posudky používající předepsané 
metody ocenění aktiv (očekávané peněžní toky, vývoj trhu, apod.) a posouzení Administrátora. 
 
(a) Nástroje peněžního trhu 
Reálná hodnota pro krátkodobá depozita je stanovena jako součet hodnoty jistiny a smluveného 
úroku naběhlého ke Dni ocenění.  
 
(b) Ostatní aktiva a závazky 
Krátkodobá aktiva a závazky se splatností do jednoho roku jsou oceňovány v jejich nominální 
hodnotě, u které je předpoklad, že je srovnatelná s reálnou hodnotou. Toto ocenění tak spadá do 
úrovně 3. 
 
(c) Cenné papíry vydávané investičními fondy 
Jako reálná hodnota cenného papíru vydávaného investičními fondy se použije vyhlášená hodnota 
tohoto cenného papíru ke Dni ocenění.  
 
Pokud došlo k pozastavení odkupu cenného papíru vydávaného investičním fondem, Investiční 
manažer stanoví reálnou hodnotu tohoto cenného papíru odhadem s vynaložením odborné péče a 
se souhlasem Depozitáře Fondu. 
 
(d) Ostatní aktiva a závazky oceňované reálnou hodnotou v rámci úrovně 3 
Pozice v rámci úrovně 3 zahrnuje jeden nebo více významných vstupů, jež nejsou na trhu přímo 
zjistitelné. Odpovědnost za oceňování pozice na reálnou hodnotu je na Administrátoru Fondu. 
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28. REÁLNÁ HODNOTA AKTIV A ZÁVAZKŮ (pokračování) 
 
Majetkové účasti a pohledávky oceňované reálnou hodnotou proti ziskům nebo ztrátám jsou 
oceňovány zpravidla na základě znaleckých posudků, protože jejich tržní hodnota není jinak 
objektivně zjistitelná. Bezprostředně po akvizici těchto aktiv mohou být na základě posouzení 
Administrátora oceněna aktiva pořizovací cenou, pokud Administrátor dojde k závěru, že tato cena 
zobrazuje aktuální tržní hodnotu investice lépe nebo aktuálněji, než hodnota stanovená znaleckým 
posudkem. K ocenění nezávislým znalcem dochází zpravidla jedenkrát ročně. 
 
Investice do majetkových účastí jsou znalcem oceňovány zejména s využitím vícefázových modelů 
(zpravidla dvoufázových a třífázových) diskontovaných peněžních toků, konkrétně metoda DCF 
Entity. Při této metodě jsou volné peněžní toky pro vlastníky a věřitele diskontovány váženými 
průměrnými náklady kapitálu. Ocenění je provedeno na základě finančních plánů jednotlivých 
společností, které byly znalcem rozšířeny o konvergenční fázi. Pro ověření výsledků výnosového 
ocenění je znalcem použita též tržní metoda ocenění na základě metody tržních násobků.  
 
Kromě metody DCF Entity byly použity i metody jiné a to v těchto případech: 

 
• V případě ocenění Jet Kappa, s.r.o., Jet Omega, s.r.o. a Jet 2 Gamma, a.s. k 30. 6. 2021 

byla v ocenění použita nákladová metoda vzhledem k tomu, že jsou to dosud prázdné účetní 
jednotky, do kterých nebyly dosud nakoupeny žádná investiční aktiva. 
 

 
Pohledávky za společností Jet 2 Beta, s.r.o. z poskytnutého provozního úvěru byly vzhledem ke 
krátkodobé splatnosti oceněny nominální hodnotou, která představuje nejlepší odhad reálné 
hodnoty. 
 
Pohledávky za společnostmi Jet Kappa, s.r.o. a Jet Omega, s.r.o. byly oceněny nominální hodnotou, 
která představuje nejlepší odhad reálné hodnoty. 
 
Pohledávky za akcionáři z upsaného ZK byly oceněny vzhledem ke krátkodobé splatnosti 
nominální hodnotou, která představuje nejlepší odhad reálné hodnoty. 
 
Vzhledem ke krátkodobé ostatních aktiv a ostatních závazků lze vykázanou účetní hodnotu 
považovat za reálnou hodnotu. 
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28. REÁLNÁ HODNOTA AKTIV A ZÁVAZKŮ (POKRAČOVÁNÍ) 

 
Hierarchie reálné hodnoty finančních aktiv 
 

tis. Kč Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Celkem 
K 30. červnu 2021     
     
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané 
do zisku nebo ztráty      
Peníze a peněžní ekvivalenty 0 296 741 0 296 741 
Pohledávky za akcionáři z upsaného ZK   1 573 423 1 573 423 
Investice do majetkových  účastí 0 0 4 096 089 4 096 089 
Ostatní investice 0 0 448 448 
Ostatní aktiva a pohledávky   41 941 41 941 
Celkem  0 296 741 5 711 901 6 008 642 

 
 

tis. Kč Úroveň 1 Úroveň 2 Úroveň 3 Celkem 
K 30. červnu 2020     
     
Finanční aktiva v reálné hodnotě vykázané 
do zisku nebo ztráty      
Peníze a peněžní ekvivalenty 0 32 155 0 32 155 
Investice do majetkových  účastí 0 0 2 315 990 2 315 990 
Ostatní investice 0 0 540 101 540 101 
Ostatní aktiva a pohledávky   18 000 18 000 
Celkem  0 32 155 2 874 091 2 906 246 

 
V souladu se Statutem Fond očekává realizaci v investičním horizontu 7-9 let. Po ukončení 
Investičního horizontu Fond předpokládá přeměnu investičního Fondu na SICAV či jinou 
otevřenou formu Fondu. 
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29. DOPADY COVID-19 
 

V uplynulém finančním období bezprecedentní bezpečnostní a zdravotní opatření zavedená k 
zastavení šíření pandemie Covid-19 zasáhla mnohé ekonomické subjekty od firem přes podnikatele 
až po zaměstnance. Přijatými restrikcemi byla postižena většina ekonomických sektorů včetně 
sektorů dílů pro automobilový průmysl a energetický průmysl a strojírenství, ve kterých působí 
portfoliové společnosti Fondu, ve kterých v roce 2020 docházelo k odkladu nových objednávek či 
posunutí dokončení zakázek. Od čtvrtého čtvrtletí roku 2020 dochází k patrnému oživení poptávky 
a v roce 2021 jsou dokončovány odložené zakázky z roku 2020, a proto vedení společností nevidí 
velkou hrozbu pro následující roky fungování jednotlivých společností. Vedení Společnosti si 
uvědomuje, že závažnost ekonomických dopadů je závislá na rozsahu a době trvání případných 
dalších restriktivních opatření, a proto i v roce 2021 průběžně sleduje vývoj boje s pandemií v ČR 
i ve světě a v případě významných změn předpokladů zváží revizi těchto ekonomických výhledů, 
vč. parametrů stresových scénářů. 

 
Vzhledem ke skladbě aktiv Fondu a jeho diverzifikaci, nebyl Fond výše popisovanou situací 
významněji zasažen. Ve finančních plánech, použitých pro ocenění majetkových účastí k 
30.6.2021, je již zohlednění vlivu Covid-19 reflektováno.  
  
Společnost přijala řadu opatření na zajištění nepřerušeného provozu a ochrany zdraví svých 
zaměstnanců. 
 
Společnost se i přes značnou míru nejistoty související s případným pokračováním pandemie 
COVID-19 domnívá, že přijatá opatření a její kapitálové vybavení jsou dostatečné na to, aby 
Společnost překonala i případné velmi nepříznivé ekonomické scénáře a mohla nadále 
obhospodařovat Fond v plném rozsahu. 
 
Na základě všech informací dostupných vedení Společnosti k datu vydání této účetní závěrky 
neohrožuje výše popsaná situace předpoklad nepřetržitého trvání Společnosti, na jehož základě 
byla tato účetní závěrka připravena. 
 
Vedení Společnosti nemůže vyloučit možnost, že případné zhoršení situace kolem COVID-19 a 
tím způsobené zpřísnění či prodloužení restriktivních opatření bude mít nepříznivý vliv na 
Společnost, a to jak ve střednědobém, tak dlouhodobém horizontu. Vedení Společnosti bude nadále 
sledovat vývoj a následně na něj reagovat s cílem zmírnit následky případných událostí a okolností. 
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