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Část I. Vymezení pojmů 
 

 

Níže uvedené pojmy mají v tomto Statutu následující význam: 

(a) „Administrátorem“ se rozumí společnost QI investiční společnost, a.s., IČ 279 11 497, se 

sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 05, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11985, nebo jiná osoba schválená písemně 

Obhospodařovatelem v souladu s obecně závaznými předpisy. 

(b) „Akcionářem I“ se rozumí akcionář, který vlastní jakýkoliv počet jakýchkoliv Investičních 

akcií. 

(c) „Akcionářem Z“ se rozumí akcionář, který vlastní jakýkoliv počet Zakladatelských akcií. 

(d) „Akcionářem“ se rozumí vlastník Investiční akcie nebo Zakladatelské akcie. 

(e) „Auditorem“ se rozumí KPMG Česká republika Audit, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 

648/1a, PSČ 186 00, IČ: 496 19 187, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 

24185, nebo jiná osoba schválená písemně Obhospodařovatelem v souladu s obecně 

závaznými předpisy. 

(f) „ČNB“ se rozumí Česká národní banka. 

(g) „Distributorem“ se rozumí Obhospodařovatel nebo jiná osoba, kterou Administrátor 

distribucí pověří. 

(h) „Depozitářem“ se rozumí UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem 

Praha 4, Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČ 649 48 242, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, nebo jiná osoba 

schválená písemně Obhospodařovatelem v souladu s obecně závaznými předpisy. 

(i) „Fondem“ se rozumí Jet Base SICAV, a.s., IČ 11730111, se sídlem Brno, Hlinky 49/126, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8590, 

založená dne 15. července 2021 Zakladateli uzavřením zakladatelské smlouvy sepsané ve 

formě notářského zápisu NZ 761/2021. 

(j) „Fondovým kapitálem“ se rozumí hodnota majetku, který je součástí jmění Fondu (dále 

také jen „majetek Fondu“), snížená o hodnotu dluhů, které jsou součástí jeho jmění (dále 

také jen „dluhy Fondu“). 

(k) „hodnotou majetku Fondu“ se rozumí hodnota majetku, který je součástí jmění Fondu, 

resp. aktiva Fondu. 

(l) „Investiční akcií“ se rozumí společně Investiční akcie Alfa a Investiční akcie Beta. 

(m) „Investiční akcií Alfa“ se rozumí Investiční akcie Alfa, jak je definovaná v článku 8.3 tohoto 

Statutu. 

(n) „Investiční akcií Beta“ se rozumí Investiční akcie Beta, jak je definovaná v článku 8.4 tohoto 

Statutu. 

(o) „Obhospodařovatelem“ se rozumí společnost Jet Investment, a.s., IČ 038 90 333, se 

sídlem Brno, Hlinky 49/126, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Brně, oddíl B, vložka B 7268. 

(p) „Oceňovatelem“ se rozumí E & Y Valuations s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové 

Město, PSČ 110 00, Praha 1, IČ 161 90 581, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2483, nebo jiná osoba schválená písemně 

Obhospodařovatelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

(q) „Občanským zákoníkem“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění. 

(r) „Podfond“ znamená všechny podfondy vytvořené v rámci Fondu. Části věnované výhradně 
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jednotlivým Podfondům jsou upraveny v rámci dodatků, které tvoří součást Statutu. 

(s) „pohledávkou“ se rozumí všechny formy práva na přímé nebo nepřímé plnění závazku 

dlužníkem (např. dluhopisy včetně konvertibilních a prioritních, směnky, půjčky či úvěry 

včetně podřízených), pokud nejsou vyloučeny obecně závazným právním předpisem, a to 

bez ohledu na jejich zajištění či nezajištění, rating dlužníka, důvod vzniku (titul) a způsob 

plnění (peněžní či nepeněžní) v aktivech. 

(t) „Registrátorem“ se rozumí společnost Conseq Investment Management, a.s., se sídlem 

Praha 1, Rybná 682/14, Staré Město, PSČ 110 00, IČ: 264 42 671, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153. 

(u) „Stanovami“ se rozumí aktuální znění stanov Fondu. 

(v) „Statutem“ se rozumí tento statut ve znění jeho pozdějších změn. 

(w) „Zakladateli“ se rozumí: (I) Ing. Igor Fait, dat. nar. 30. prosince 1965, bytem Stará 

osada 3971/17, Židenice, 615 00 Brno, (II) Ing. Lubor Turza, dat. nar. 24. září 1971, bytem 

Úprkova 406, 763 26 Luhačovice, (III) Ing. Libor Šparlinek, dat. nar. 20. listopadu 1965, 

bytem Erbenova 2426/2a, 678 01 Blansko, (IV) Ing. Marek Malík, dat. nar. 18. listopadu 

1975, bytem Kameníčkova 1056/31, Žabovřesky, 616 00 Brno. 

(x) „Zakladatelskou akcií“ se rozumí Zakladatelská akcie, jak je definovaná v článku 8.2 tohoto 

Statutu. 

(y) “Zapisovaným základním kapitálem” se rozumí základní kapitál zapisovaný do 

obchodního rejstříku představovaný částkou vloženou úpisem Zakladatelských akcií plně 

splacených při založení Fondu ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). 

(z) „Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech“ se rozumí zákon  

č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění. 

(aa) „Zákonem o obchodních korporacích“ se rozumí zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění. 

(bb) „Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu“ se rozumí zákon č. 256/2004 Sb., 

o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění. 
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Část II. Obecné náležitosti 

 

 

1. Základní údaje o Fondu 

1.1 Obchodní firma Fondu je Jet Base SICAV, a.s.  

1.2 Fond byl k datu 22. červernce 2021 zapsán do seznamu investičních fondů s právní 

osobností, který ČNB vede v souladu s ustanovením § 597 písm. a) Zákona o investičních 

společnostech a investičních fondech. Fond vznikl dnem jeho zápisu do obchodního 

rejstříku, tj. dnem 9. srpna 2021. 

1.3 Fond byl založen na dobu určitou do 31. 12. 2030. 

1.4 Fond je otevřeným investičním fondem kvalifikovaných investorů podle § 95 Zákona 

o investičních společnostech a investičních fondech. 

1.5 Základní měnou Fondu je CZK (resp. Kč). 

1.6 V působnosti valné hromady Fondu je mimo jiné: 

(a) rozhodování o změně Stanov Fondu s výjimkou případů, kdy dle Zákona o investičních 

společnostech a investičních fondech nebo dle Zákona o obchodních korporacích 

rozhoduje o změnách Stanov Fondu statutární orgán Fondu, 

(b) rozhodování o zvýšení či snížení zapisovaného základního kapitálu Fondu, 

(c) volba a odvolání členů správní rady Fondu, 

(d) rozhodnutí o přeměnách Fondu, nestanoví-li zvláštní právní předpis, že o nich 

rozhoduje statutární orgán,  

(e) rozhodnutí o zrušení Fondu, 

přičemž další pravomoci valné hromady zakotvují Stanovy Fondu. 

1.7 Obhospodařovatel je oprávněn, nikoliv však povinen, předložit valné hromadě k vyjádření 

další záležitosti, které mohou mít podstatný význam pro investory Fondu. 

1.8 Obhospodařovatel svolává valnou hromadu nejméně jednou za rok, a to nejpozději do čtyř 

měsíců po skončení účetního období. Podrobnosti týkající se svolávání valné hromady 

vymezují Stanovy. 

1.9 Výše Fondového kapitálu Fondu činí maximálně 500 000 000 EUR (slovy: pět set milionů 

eur). Ve smyslu ustanovení § 280 Zákona o investičních společnostech a investičních 

fondech dosáhne Fondový kapitál částky odpovídající 1 250 000 EUR (slovy jeden milion 

dvě stě padesát tisíc eur) ve lhůtě do jednoho roku od vzniku Fondu. 

1.10 Fond byl založen zakladatelskou smlouvou ve formě notářského zápisu  

dne 15. července 2021. 

 

2. Obhospodařovatel 

2.1 Fond je investičním fondem s právní osobností, který má individuální statutární orgán, jímž 

je právnická osoba oprávněná obhospodařovat Fond. 

2.2 Individuálním statutárním orgánem Fondu je Obhospodařovatel. 

2.3 Základní kapitál Obhospodařovatele činí 4 000 000 Kč a byl v plné výši splacen. 

2.4 Obhospodařovatel vznikl zápisem do obchodního rejstříku dne 16. března 2015. 

2.5 Obhospodařovateli bylo uděleno povolení k činnosti rozhodnutím ČNB ze dne  

3. března 2015 vydaným pod č. j. 2015/024715/CNB/570, které nabylo právní moci dne  

5. března 2015. K datu vydání tohoto Statutu nejsou žádné pozdější změny tohoto 
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rozhodnutí ČNB. Tímto rozhodnutím byly současně schváleny vedoucí osoby 

Obhospodařovatele, jak jsou vymezeny níže. 

2.6 Obhospodařovatel je zapsán do seznamu investičních společností vedeného ČNB. 

2.7 Vedoucími osobami Obhospodařovatele jsou: 

(a) Ing. Igor Fait, datum narození 30. prosince 1965, bytem Stará osada 3971/17, 

Židenice, 615 00 Brno, který je předsedou představenstva Obhospodařovatele 

a zároveň jejím výkonným ředitelem, 

(b) Ing. Lubor Turza, datum narození 24. září 1971, bytem Úprkova 406, 

763 26 Luhačovice, který je členem představenstva Obhospodařovatele a zároveň 

jejím ředitelem sekce řízení akvizic a investičních projektů, 

(c) Ing. Libor Šparlinek, datum narození 20. listopadu 1965, bytem Erbenova 2426/2a, 

678 01 Blansko, který je členem představenstva Obhospodařovatele a zároveň jejím 

ředitelem sekce marketingu a obchodu, 

(d) Ing. Marek Malík, datum narození 18. listopadu 1975, bytem Kameníčkova 1056/31, 

Žabovřesky, 616 00 Brno, který je členem představenstva Obhospodařovatele 

a zároveň jejím ředitelem sekce řízení akvizic a investičních projektů. 

2.8 Předmětem podnikání Obhospodařovatele je, v souladu s uděleným povolením k činnosti, 

obhospodařování fondů kvalifikovaných investorů a srovnatelných zahraničních 

investičních fondů a oprávnění přesáhnout rozhodný limit. 

2.9 Obhospodařovatel není součástí žádného konsolidačního celku. 

2.10 Činnost obhospodařovatele vyplývá ze Zákona o investičních společnostech a investičních 

fondech a zahrnuje: 

(a) správu majetku Fondu, resp. Podfondu, včetně investování na účet Fondu, resp. 

Podfondu, 

(b) řízení rizik spojených s investováním. 

 

3. Administrátor 

3.1 Administraci Fondu provádí investiční společnost QI investiční společnost, a.s., se sídlem 

Rybná 682/14, Praha 1, PSČ 110 05, IČ 279 11 497. 

3.2 Základní kapitál Administrátora činí 4 000 000 Kč a byl v plné výši splacen. 

3.3 Administrátor vznikl zápisem do obchodního rejstříku dne 21. června 2007. 

3.4 Administrátorovi bylo uděleno povolení k činnosti rozhodnutím ČNB ze dne 16. května 2007 

vydaným pod č. j. Sp/541/78/2007/5, 2007/8224/540, které nabylo právní moci dne 17. 

května 2007. K datu vydání tohoto Statutu nejsou žádné pozdější změny tohoto rozhodnutí 

ČNB. Tímto rozhodnutím byly současně schváleny vedoucí osoby Administrátora. 

Rozhodnutími ČNB ze dne 16. dubna 2010, vydanými pod č. j. Sp/2010/229/571, 

2010/3476/570 a Sp/2010/231/571, 2010/3478/570, která nabyla právní moci dne 16. dubna 

2010, byly dále uděleny souhlasy k výkonu funkce vedoucí osoby Administrátora Ing. Janu 

Vedralovi a Ing. Lukáši Váchovi. Rozhodnutím č. j. 2017/043191/CNB/570, S-Sp-

2017/00271/CNB/571 byl udělen souhlas k výkonu vedoucí osoby Administrátora Mgr. 

Veronice Jůvové. Rozhodnutím č. j. 2020/053901/570, Sp/2020/0074/571 byl udělen 

souhlas k výkonu vedoucí osoby Administrátora Mgr. Ing. Petru Nemerádovi. 

3.5 Administrátor je zapsán do seznamu investičních společností vedeného ČNB. 

3.6 Vedoucími osobami Administrátora jsou: 

(a) Ing. Jan Vedral, předseda představenstva, 

(b) Ing. Lukáš Vácha, místopředseda představenstva, 

(c) Mgr. Veronika Jůvová, člen představenstva, 
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(d) Mgr. Ing. Petr Nemerád, člen představenstva. 

3.7 Předmětem podnikání Administrátora je v souladu s uděleným povolením k činnosti: 

(a) obhospodařování fondů kvalifikovaných investorů a srovnatelných zahraničních 

investičních fondů, 

(b) provádění administrace fondů kvalifikovaných investorů a srovnatelných zahraničních 

investičních fondů. 

3.8 Administrátor patří do konsolidačního celku společnosti Conseq Investment Management, 

a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 05, IČ 264 42 671, zapsané v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7 153. 

3.9 V rámci administrace vykonává Administrátor všechny činnosti, které jsou součástí 

administrace investičního fondu, zejména Fondu, resp. Podfondu: 

(a) vede účetnictví a zajišťuje plnění daňových povinností, 

(b) zajišťuje právní služby, compliance a vnitřní audit, 

(c) oceňuje ve spolupráci s Oceňovatelem majetek a dluhy Fondu, resp. Podfondu, 

(d) provádí výpočet aktuální hodnoty Investičních akcií, 

(e) zajišťuje vydávání a odkupování Investičních akcií Fondu, 

(f) připravuje dokumenty Fondu, zejména výroční zprávy, Statut a jeho případné změny, 

(g) uveřejňuje, oznamuje a poskytuje údaje a dokumenty Fondu jeho akcionářům a dalším 

oprávněným osobám včetně České národní banky, 

(h) vykonává další činnosti uvedené v § 38 odst. 1, Zákona o investičních společnostech a 

investičních fondech, a ve smlouvě o administraci. 

Činnosti, které jsou součástí administrace, vykonává Administrátor v plném rozsahu sám 

nebo jejich výkon svěřil jiné osobě, jak je podrobně upraveno v článku 4 Statutu. 

 

4. Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti 

 Výkon compliance, řízení rizik a interního auditu 

4.1 Obhospodařovatel svěřil pro jím obhospodařované fondy výkon řízení rizik a některé další 

činnosti (zejména plnění informačních a oznamovacích povinností) společnosti QI 

investiční společnost, a.s., IČ 279 11 497, se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 05 

(dále jen „QI Společnost“). QI Společnost je povinna zajišťovat výkon těchto činností 

v souladu se Statutem, právními předpisy a vnitřními předpisy Obhospodařovatele. Další 

informace upravuje smlouva o pověření výkonem některých činností uzavřená mezi 

Obhospodařovatelem a QI Společností. 

 

 Podmínky pověření výkonem činností 

4.2 Obhospodařovatel nebo Administrátor jsou v rámci obhospodařování nebo administrace 

oprávněni pověřit jiného výkonem jednotlivé činnosti spočívající v obhospodařování nebo 

administraci, a to za podmínek stanovených Zákonem o investičních společnostech 

a investičních fondech, vnitřními předpisy Obhospodařovatele a Statutem Fondu. 

Konkrétní podmínky pověření upravuje smlouva mezi Obhospodařovatelem nebo 

Administrátorem a pověřenou osobou. 

4.3 QI Společnost je v rámci činností vykonávající pro Investiční společnost nebo Fond 

oprávněna pověřit jiného výkonem jednotlivé činnosti jí svěřené, a to za podmínek 

stanovených Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech, vnitřními 

předpisy Obhospodařovatele a Statutem Fondu. Konkrétní podmínky pověření upravuje 

smlouva mezi QI Společností a pověřenou osobou. 
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4.4 Osoba, která pověřuje jiného, může kontrolovat a svými příkazy ovlivňovat výkon činností 

další osobou. Osoba pověřující je oprávněna s účinností ke dni doručení výpovědi 

vypovědět smlouvy, na jejichž základě došlo ke svěření uvedených činností další osobě.  

4.5 Pověřením jiného zůstává nedotčena odpovědnost Obhospodařovatele nebo 

Administrátora nahradit újmu vzniklou porušením jejich povinností, které plynou z vnitřních 

předpisů Obhospodařovatele, Statutu Fondu, Zákona o investičních společnostech 

a investičních fondech a dalších právních předpisů. 

4.6 Další činností v rámci administrace nebo obhospodařování Fondu, jíž jsou 

Obhospodařovatelem nebo Administrátorem pověřovány třetí osoby ad hoc, (i) je právní 

a transakční poradenství, (ii) vedení účetnictví, (iii) výkon interního auditu. Externí právní 

a jiní poradci jsou vybíráni v souladu s požadavky odborné péče pro konkrétní věc. 

 

5. Údaje o Depozitáři 

5.1 Depozitářem Fondu je UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem 

Praha 4, Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČ 649 48 242, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3 608. 

5.2 Depozitář je zapsán do seznamu depozitářů investičních fondů vedeného ČNB. 

5.3 Depozitář patří do skupiny UniCredit, jejíž konečnou mateřskou společností je UniCredit 

S.p.A se sídlem Milán, Itálie. 

5.4 Činnosti Depozitáře vyplývají ze Zákona o investičních společnostech a investičních 

fondech a jsou dále specifikovány v depozitářské smlouvě uzavřené mezi Fondem 

a Depozitářem. Depozitář zejména:  

(a) má v opatrování zastupitelné investiční nástroje v majetku Podfondu, jejich evidováním 

na vlastnickém účtu, který Depozitář vede pro Podfond v příslušné evidenci nebo jej 

pro Podfond zřídí u Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., nebo srovnatelného 

subjektu podle práva cizího státu, 

(b) má fyzicky v úschově majetek Podfondu, jehož povaha to umožňuje, 

(c) zřizuje a vede sám nebo zřizuje za podmínek stanovených Zákonem o investičních 

společnostech a investičních fondech u jiné osoby peněžní účty na jméno Fondu ve 

prospěch Podfondu, na které ukládá veškeré peněžní prostředky Podfondu, 

a kontroluje pohyb peněžních prostředků náležejících do majetku Podfondu na těchto 

účtech, 

(d) zajišťuje evidenci o majetku Podfondu, jehož povaha to umožňuje, 

(e) kontroluje, zda v souladu se Zákonem o investičních společnostech a investičních 

fondech, Statutem a s ujednáními depozitářské smlouvy: 

(I) byly vydávány a odkupovány Investiční akcie 

(II) byla vypočítávána aktuální hodnota Investiční akcie, 

(III)  byl oceňován majetek a dluhy Podfondu, 

(IV) byla vyplácena protiplnění z obchodů s majetkem Podfondu v obvyklých lhůtách a 

(V) jsou používány výnosy plynoucí pro Podfond. 

5.5 Depozitář odpovídá za opatrování investičních nástrojů v majetku Podfondu, za úschovu 

majetku Podfondu a za evidenci tohoto majetku. Odpovědnost Depozitáře není dotčena, 

pověřil-li Depozitář jiného výkonem těchto činností, k čemuž je Depozitář oprávněný.  

5.6 V případě, že Depozitář deleguje některou z jím ve vztahu k Fondu vykonávaných činností 

na jiného, vyrozumí o tom Fond, který zajistí uvedení údajů o takové jiné osobě ve Statutu. 

 



 

 
Stránka 9 z 45 

 

6. Podfondy 

6.1 Podfond je účetně a majetkově oddělená část jmění Fondu vytvořená v souladu se 

Stanovami. 

6.2 O vytvoření Podfondu rozhodne statutární orgán Fondu, který zároveň určí investiční 

strategii Podfondu a další pravidla pro fungování Podfondu ve Statutu a jeho dodatku a 

zajistí zápis Podfondu do seznamu vedeného ČNB. 

6.3 Fond zahrnuje do Podfondu majetek a dluhy ze své investiční činnosti.   

6.4 Ke splnění či uspokojení pohledávky věřitele nebo akcionáře za Fondem, vzniklé v 

souvislosti s vytvořením Podfondu, plněním jeho investiční strategie nebo jeho zrušením, 

lze použít pouze majetek v tomto Podfondu. Náklady vztahující se ke konkrétnímu 

Podfondu jsou hrazeny z majetku tohoto Podfondu. Náklady vztahující se k více 

Podfondům jsou hrazeny z majetku těchto Podfondů poměrně dle objemu Fondového 

kapitálu jednotlivých Podfondů. 

6.5 Označení Podfondu musí obsahovat příznačný prvek obchodní firmy Fondu a slovo 

„podfond“, popřípadě jinak vyjádřit jeho vlastnost podfondu. 

6.6 Konkrétní údaje o jednotlivých Podfondech jsou uvedeny v příslušných dodatcích k tomuto 

Statutu.  

 

7. Zásady hospodaření s majetkem Fondu 

7.1 Účetním obdobím Fondu je hospodářský rok vymezený 1. červencem běžného roku až 30. 

červnem následujícího roku. Prvním účetním obdobím je období od vzniku Fondu do 

30. června 2022. 

7.2 Schválení účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů Fondu 

a rozhodnutí o úhradě ztráty z hospodaření Fondu náleží do působnosti statutárního 

orgánu Fondu v souladu s § 212 ve spojení s § 283a Zákona o investičních společnostech 

a investičních fondech. 

7.3 Účetní závěrka Fondu musí být ověřena Auditorem Fondu. 

7.4 Statutární orgán může rozhodnout o tom, že Akcionářům Z bude vyplacen podíl na zisku 

z hospodaření Fondu nebo plnění z titulu výplaty emisního ážia, plnění ze snížení 

Zapisovaného základního kapitálu či jakékoliv jiné plnění z vlastního kapitálu ve vztahu 

k Zapisovanému základnímu kapitálu (dále jen „Plnění Z“). Podrobnosti ohledně výplaty 

podílu na zisku z hospodaření Podfondu stanoví jednotlivé dodatky k Statutu. 

7.5 Nestanoví-li Stanovy Fondu nebo rozhodnutí valné hromady (či jiného oprávněného 

orgánu) jinak, je Plnění Z splatné do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení 

příslušného orgánu Fondu o jeho výplatě. 

7.6 Plnění se vyplácí bezhotovostním převodem na účet Akcionáře Z uvedený v seznamu 

akcionářů nebo jiné evidenci, přičemž údaje v tomto seznamu, resp. evidenci se aktualizují 

způsobem uvedeným v Stanovách a obecně závazných předpisech. Akcionář Z je 

oprávněn Fond písemně požádat o změnu účtu. 

7.7 Právo na výplatu Plnění Z se promlčuje ve tříleté lhůtě od uplynutí lhůty splatnosti. 

 

8. Informace o cenných papírech vydaných Fondem 

8.1 Fond vydává Zakladatelské akcie a dva druhy Investičních akcií – Investiční akcie Alfa a 
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Investiční akcie Beta, s nimiž jsou spojena různá práva. Konkrétní práva spojená 

s jednotlivým druhem akcií jsou uvedena ve Stanovách Fondu. 

8.2 Zapisovaný základní kapitál ve výši 100.000,- Kč je rozdělen na 100.000 (slovy: sto tisíc) 

kusů zakladatelských kusových akcií na jméno, bez jmenovité hodnoty, v listinné podobě, 

ve formě cenného papíru (dále jen „Zakladatelské akcie“). Zakladatelské akcie představují 

stejné podíly na zapisovaném základním kapitálu. Se Zakladatelskými akciemi nejsou 

spojena zvláštní práva. Se Zakladatelskou akcií je zejména spojeno právo na zisk Fondu a 

na jeho likvidační zůstatek při zániku Fondu. 

8.3 „Investiční akcie Alfa“ je kusová akcie na jméno, ve formě zaknihovaného cenného papíru 

bez jmenovité hodnoty, která představuje stejný podíl na Fondovém kapitálu daného 

Podfondu přináleležejícího na příslušný druh Investičních akcií, se kterou jsou spojena 

následující zvláštní práva: 

(a) Investiční akcie Alfa je akcií, se kterou jsou spojena zvláštní práva ve smyslu § 162 a 

násl. Zákona o investičních společnostech a investičních fondech, jak bude níže 

uvedeno, zejména právo na její odkoupení na žádost jejího vlastníka na účet Podfondu, 

(b)  s Investiční akcií Alfa je spojen nárok na Investiční plnění Alfa na akcii, a to jen z 

hospodaření příslušného Podfondu a za podmínek uvedených ve Stanovách a Statutu 

(jak je blíže popsáno v jednotlivých dodatcích tohoto Statutu), namísto zákonného 

nároku na dividendy či jiné plnění z vlastního kapitálu společnosti, 

(c)  s Investiční akcií Alfa je spojen nárok na Investiční likvidační zůstatek Alfa na akcii, a 

to jen při zániku příslušného Podfondu s likvidací a za podmínek uvedených ve 

Stanovách a Statutu (jak je blíže popsáno v jednotlivých dodatcích tohoto Statutu), 

namísto zákonného nároku na likvidační zůstatek, 

(d)  s Investiční akcií Alfa není spojeno hlasovací právo s výjimkou dočasného hlasovacího 

práva, které je spojeno s Investiční akcií Alfa v případech uvedených ve Stanovách 

včetně výše hlasů připadajících na Investiční akcie Alfa. 

8.4 „Investiční akcie Beta“ je kusová akcie na jméno, ve formě zaknihovaného cenného 

papíru bez jmenovité hodnoty, která je vydávaná pouze Zakladatelům a která představuje 

stejný podíl na Fondovém kapitálu daného Podfondu přináleležejícího na příslušný druh 

Investičních akcií, se kterou jsou spojena následující zvláštní práva: 

(a)  Investiční akcie Beta je akcií, se kterou jsou spojena zvláštní práva ve smyslu § 162 a 

násl. Zákona o investičních společnostech a investičních fondech, jak bude níže 

uvedeno, zejména právo na její odkoupení na žádost jejího vlastníka na účet Podfondu, 

(b)  s Investiční akcií Beta je spojen nárok na Investiční plnění Beta na akcii, a to jen z 

hospodaření příslušného Podfondu a za podmínek uvedených ve Stanovách a Statutu 

(jak je blíže popsáno v jednotlivých dodatcích tohoto Statutu), namísto zákonného 

nároku na dividendy či jiné plnění z vlastního kapitálu společnosti, 

(c)  s Investiční akcií Beta je spojen nárok na Investiční likvidační zůstatek Beta na akcii, a 

to jen při zániku příslušného Podfondu s likvidací a za podmínek uvedených ve 

Stanovách a Statutu (jak je blíže popsáno v jednotlivých dodatcích tohoto Statutu), 

namísto zákonného nároku na likvidační zůstatek, 

(d)  s Investiční akcií Beta není spojeno hlasovací právo s výjimkou dočasného hlasovacího 

práva, které je spojeno s Investiční akcií Beta v případech uvedených ve Stanovách 

včetně výše hlasů připadajících na Investiční akcie Beta. 

8.5 Akcie vydané Fondem nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu 

(kótovány) ani v mnohostranném obchodním systému. 

8.6 Investiční akcie mohou být veřejně nabízeny ve smyslu § 294 Zákona o investičních 

společnostech a investičních fondech a je možné je nabývat také z vlastního podnětu 
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investora v souladu s § 295 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech. 

8.7 Převoditelnost veškerých akcií Fondu je podmíněna souhlasem člena statutárního orgánu 

Fondu. Člen statutárního orgánu udělí souhlas s převodem akcií za podmínek uvedených 

ve Stanovách. 

8.8 V případě převodu Zakladatelských akcií Fondu náleží ostatním Zakladatelům a majitelům 

Zakladatelských akcií předkupní právo k převáděným Zakladatelským akciím. Postup při 

využití tohoto předkupního práva je popsán ve Stanovách Fondu. V některých případech 

se váže předkupní právo též k Investičním akciím, jak je blíže popsáno ve Stanovách.  

8.9 Zakladatelské akcie nemají přiděleno identifikační označení cenných papírů podle 

mezinárodního systému číslování pro identifikaci cenných papírů (ISIN). Investiční akcie 

mají přidělen ISIN, jak je stanoveno v jednotlivých dodatcích Statutu. Evidenci Investičních 

akcií vede Registrátor v samostatné evidenci. 

8.10 Akcionáři Fondu mají veškerá práva spojená s cennými papíry Fondu v souladu 

s ustanoveními Zákona o obchodních korporacích, Zákona o investičních společnostech 

a investičních fondech, dalšími obecně závaznými předpisy v České republice, Stanovami 

a tímto Statutem, přičemž tato jejich práva se odvíjejí od druhu akcií, které vlastní.  

 

9. Informace o odměnách, poplatcích a nákladech, informace o celkové 

 nákladovosti 

9.1 Za výkon funkce individuálního statutárního orgánu, resp. za obhospodařování Fondu, 

náleží Obhospodařovateli odměna hrazená z majetku Podfondu, jak je stanovena 

v jednotlivých dodatcích k tomuto Statutu. 

9.2 Za výkon funkce depozitáře Fondu náleží Depozitáři odměna hrazená z majetku Podfondu, 

jak je stanovena v jednotlivých dodatcích k tomuto Statutu. 

9.3 Za administraci Fondu náleží Administrátorovi odměna hrazená z majetku Podfondu, jak je 

stanovena v jednotlivých dodatcích k tomuto Statutu a ve smlouvě o administraci. 

9.4 Za audit Fondu náleží Auditorovi odměna hrazená z majetku Podfondu, jak je stanovena 

v jednotlivých dodatcích k tomuto Statutu. 

9.5 Veškeré náklady a poplatky přiřaditelné k Fondu budou alokovány přímo Fondu, veškeré 

poplatky a náklady, které nelze přímo přiřadit k určitému podfondu nebo Fondu, budou 

rozděleny rovnoměrně do Podfondů nebo do Fondu v poměru k jejich Fondovému kapitálu 

nebo jiným spravedlivým a transparentním způsobem, který bude respektovat zájmy 

Akcionářů. 

9.6 Náklady neuvedené výše v tomto článku hrazené z majetku Fondu nepřesáhnou částku 

5 000 000 Kč za účetní období (bez daně z přidané hodnoty) s výjimkou nákladů a výdajů 

přiznaných pravomocně rozhodnutím soudu či jiného oprávněného orgánu a daní, odvodů 

a cel, které se do tohoto limitu, z důvodu obtížné predikovatelnosti, nezapočítávají. 

 

10. Další informace 

 Informace o Statutu a Stanovách 

10.1 Údaje uvedené v tomto Statutu jsou průběžně aktualizovány. Obhospodařovatel sleduje, 

zda neexistuje či nevzniká potřeba aktualizace Statutu. V případě, že je úprava Statutu 

potřebná, schválí změny Obhospodařovatel. 

10.2 Nedílnou součástí a přílohou tohoto Statutu jsou dodatky k jednotlivým Podfondům 
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vymezující investiční strategii, rizika a pravidla pro vydávání a odkupování Investičních 

akcií vydávaných k těmto Podfondům. Tento Statut může být poskytnut zájemci o nabytí 

investičních akcií pouze společně s příslušným dodatkem. 

10.3 Změna Statutu nepodléhá předchozímu schválení ČNB. Fond však o změnách Statutu 

informuje ČNB bez zbytečného odkladu a předkládá jí nové úplné znění Statutu. 

10.4 Aktuální znění Statutu a jeho změny jsou uveřejňovány na internetových stránkách Fondu 

dostupných na doméně www.jetinvestment.cz. 

10.5 Datum podpisu platného znění Statutu a jméno a příjmení člena, popř. členů statutárního 

orgánu jsou uvedena na konci tohoto Statutu. 

10.6 Stanovy nejsou přílohou Statutu. Aktuální znění Stanov bude zveřejňováno ve sbírce listin 

obchodního rejstříku. 

10.7 Do Stanov je možné též nahlédnout v sídle Fondu po předchozí domluvě. 

 

 Doplňující informace o Fondu a ekonomické informace 

10.8 Podmínky a postup při zrušení nebo přeměně Fondu a práva akcionářů se řídí Stanovami, 

Zákonem o obchodních korporacích, Zákonem o investičních společnostech a investičních 

fondech a jinými aplikovanými právními předpisy.  

10.9 Akcionáři Fondu budou o případném připravovaném rozhodnutí o zrušení Fondu nebo 

o rozhodnutí orgánu dohledu o odnětí povolení k činnosti Fondu bez zbytečného odkladu 

informováni způsobem, kterým je svolávána valná hromada Fondu. 

10.10 Kontaktní místo, kde je možné v případě potřeby získat dodatečné informace, je Jet Base 

SICAV, a.s., se sídlem Brno, Hlinky 49/126, PSČ 603 00, internetová adresa: 

www.jetinvestment.cz, v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hodin. 

10.11 Zdanění Fondu a jeho akcionářů podléhá daňovým předpisům České republiky, zejména 

pak zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, případně předpisu, který 

tento zákon nahradí. V době schvalování tohoto Statutu platí pro zdaňování příjmů Fondu 

5% sazba daně z příjmů a Fond splňuje definici Základního investičního fondu dle §17b 

zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Plyne-li příjem z prodeje akcií 

Fondu příjemci, který není daňovým rezidentem v České republice ani jiném členském státě 

Evropské unie, je v případech stanovených obecně závazným právním předpisem český 

kupující povinen srazit z částky za koupené akcie Fondu zajištění daně z příjmů ve výši 

podle příslušných obecně závazných právních předpisů. Dividenda vyplácená Fondem, 

snížená o poměrnou část příjmů vyjmenovaných v § 36 odst. 4 zákona č. 586/1992 Sb., 

o daních z příjmů, podléhá v době schvalování Statutu Fondu 15% srážkové dani. Pokud 

příjemce dividendy není daňovým rezidentem v České republice, může být sazba srážkové 

daně omezena příslušnou smlouvou o zamezení dvojího zdanění, kterou je Česká 

republika vázána. Z tohoto důvodu si Fond vyhrazuje právo na zahraničním akcionáři 

Fondu požadovat průkaz jeho daňového domicilu a prohlášení o tom, že je skutečným 

vlastníkem vypláceného příjmu. Dividenda vyplácená právnické osobě může být od daně 

z příjmů osvobozena, pokud akcionář splní podmínky stanovené obecně závazným 

právním předpisem, zejména pokud drží akcie představující nejméně 10% podíl na 

základním kapitálu Fondu nepřetržitě po dobu alespoň 12 měsíců, má formu akciové 

společnosti, společnosti s ručením omezeným nebo družstva nebo je daňovým rezidentem 

členského státu Evropské unie nebo Švýcarska a má některou z forem uvedených 

v předpisech Evropských společenství. 

10.12 Upozorňuje se, že režim zdanění příjmu jednotlivých akcionářů záleží na platných 

daňových předpisech, které se mohou v průběhu času měnit. Zdanění příjmu jednotlivých 

investorů závisí na v té době platných daňových předpisech a nemusí být pro každého 
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investora shodné. Fond není oprávněn poskytovat daňové poradenství nad rámec 

informačních povinností vyplývajících z právních předpisů. Proto Fond doporučuje, aby 

akcionář v případě pochybností ohledně režimu zdanění, který se ho týká, vyhledal 

profesionální poradu (daňového poradce). 

10.13 Na internetových stránkách Obhospodařovatele dostupných na doméně 

www.jetinvestment.cz jsou jsou prostřednictvím webového rozhraní poskytování 

Akcionářům I následující informace (pokud jsou pro Fond relevantní): 

a) aktuální znění Statutu a jeho změny; 

b) poslední výroční zpráva Fondu; 

c) informace o aktuální hodnotě Fondového kapitálu a Investiční akcie; 

d) informace o historické výkonnosti Fondu; 

e) informace o tom, zda některý z investorů získal zvláštní výhodu nebo právo na zvláštní 
výhodu; 

f) údaje o ujednáních depozitářské smlouvy, která umožňují převod nebo další použití 
majetku Fondu Depozitářem;  

g) údaje o nových opatřeních přijatých k řízení nedostatečné likvidity Fondu; 

h) údaje o změnách v míře využití pákového efektu, zárukách poskytnutých v souvislosti 
s využitím pákového efektu, jakož i veškerých změnách týkajících se oprávnění k 
dalšímu využití poskytnutého finančního kolaterálu nebo srovnatelného zajištění podle 
práva cizího státu; 

i) údaj o míře využití pákového efektu Fondem; 

j) údaje, jak jsou plněny požadavky stanovené v § 32 Zákona o investičních 
společnostech a investičních fondech; 

k) identifikační údaje osoby pověřené výkonem jednotlivé činnosti obhospodařování nebo 
administrace nebo Depozitáře včetně údaje o případných střetech zájmů; 

l) údaj o tom, zda se Depozitář dohodl s osobou pověřenou na náhradě ztráty investičních 
nástrojů, jakož i údaj o změně a povaze změny této dohody; 

m) údaje o nákladovosti Fondu. 

10.14 Informace podle článku 10.13  jsou pravidelně aktualizovány. 

10.15 Akcionář odpovídá za správnost poskytnutých kontaktních údajů pro elektronickou 

komunikaci. 

 

 Ostatní informace 

10.16 Orgánem dohledu je Česká národní banka. Adresa: Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03, 

telefon: 800 160 170, e-mailová adresa: podatelna@cnb.cz, www.cnb.cz.  

10.17 Povolení k činnosti Fondu, Obhospodařovatele, Administrátora a výkon dohledu ČNB 

nejsou zárukou návratnosti investice nebo výkonnosti Fondu, nemohou vyloučit možnost 

porušení právních povinností či Statutu Fondem, Administrátorem, Obhospodařovatelem, 

Depozitářem nebo jinou osobou a nezaručují, že případná škoda způsobená takovým 

porušením bude nahrazena. 

10.18 Pro řešení sporů ze smlouvy v souvislosti s investicí investora do Fondu jsou příslušné 

soudy ČR, nestanoví-li příslušný kogentní právní předpis jinak. Rozhodné právo pro 

smluvní závazkový vztah v souvislosti s investicí investora do Fondu je právní řád ČR, není-

li v příslušné smlouvě uvedeno jinak. 
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Část I. Vymezení pojmů 
 

 

Není-li uvedeno jinak, mají pojmy použité v tomto Dodatku význam níže, jinak význam uvedený 

ve Statutu: 

(cc) „Administrátorem“ se rozumí společnost QI investiční společnost, a.s., IČ 279 11 497, se 

sídlem Praha 1, Rybná 682/14, PSČ 110 05, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11985, nebo jiná osoba schválená písemně 

Obhospodařovatelem v souladu s obecně závaznými předpisy. 

(dd) „Akcionářem I“ se rozumí vlastník Investiční akcie; 

(ee) „Akcionářem B“ se rozumí vlastník Investiční akcie Beta; 

(ff) „Akcionářem Z“ se rozumí vlastník Zakladatelské akcie; 

(gg) „Akcionářem“ se rozumí vlastník Investiční akcie nebo Zakladatelské akcie; 

(hh) „Auditorem“ se rozumí KPMG Česká republika Audit, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 

648/1a, PSČ 186 00, IČ: 496 19 187, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 

24185, nebo jiná osoba schválená písemně Obhospodařovatelem v souladu s obecně 

závaznými předpisy. 

(ii) „Avízem“ se rozumí Avízo, jak je vymezeno v čl. 15.5 Dodatku. 

(jj) „ČNB“ se rozumí Česká národní banka. 

(kk) „Depozitářem“ se rozumí UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem 

Praha 4, Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, IČ 649 48 242, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608, nebo jiná osoba 

schválená písemně Obhospodařovatelem v souladu s obecně závaznými předpisy. 

(ll) „Distributorem“ se rozumí Obhospodařovatel nebo jiná osoba, kterou Administrátor 

distribucí pověří. 

(mm) „Dnem ocenění“ se rozumí den, ke kterému je provedeno ocenění majetku a dluhů 

Podfondu a vypočtena aktuální hodnota jedné Investiční akcie, za standardních tržních 

podmínek je tímto dnem 30. 6. každého kalendářního roku. 

(nn) „Dnem uveřejnění“ se rozumí den, kdy je Akcionářům I prostřednictvím internetové 

stránky Fondu oznámena aktuální hodnota jedné Investiční akcie, kterou tato Investiční 

akcie měla ke Dni ocenění. 

(oo) „Dodatkem“ se rozumí tento dodatek č. 1 Statutu. 

(pp) „Efektivní podíl Fondu“ znamená získání takového vlivu ze strany Fondu na obchodní 

korporaci, který znamená, že Fond nabude přímo nebo prostřednictvím jím vlastněné 

korporace podíl na cílové obchodní korporaci alespoň ve výši 20 % avšak s nabytím 

takového podílu bude spojen vliv na valnou hromadu cílové korporace umožňující Fondu 

zablokovat (tj. znemožnit přijetí) alespoň následujících rozhodnutí valné hromady: o 

zvýšení či snížení základního kapitálu, o přeměně korporace, o zrušení korporace s 

likvidací, o převodu závodu korporace, o pachtu či nájmu závodu korporace, o změně 

stanov či společenské smlouvy, pokud taková změna nenastává ze zákona, o změně druhu 

akcií či kmenového listu. 

(qq) „Exitová strategie“ znamená, že v průběhu, především pak do uplynutí Investičního 

horizontu Fondu budou osloveny poradenské firmy za účelem přípravy a realizace prodeje 

veškerých obchodních účastí a jiných souvisejících aktiv, na základě čehož bude zvolena 

vhodná strategie jejich prodeje včetně způsobu výběru zájemců či zájemce o taková aktiva 

a dojde k zahájení jednotlivých prodejních procesů. 

(rr) „Fondem“ se rozumí Jet Base SICAV, a.s., IČ 11730111, se sídlem Brno, Hlinky 49/126, 
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zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka B 8590, 

založená dne 15. 7. 2021 Zakladateli uzavřením zakladatelské smlouvy sepsané ve formě 

notářského zápisu NZ 761/2021. 

(ss) „Fondovým kapitálem Podfondu“ se rozumí hodnota majetku, který je součástí jmění 

Podfondu (dále také jen „majetek Podfondu“), snížená o hodnotu dluhů, které jsou 

součástí jmění Podfondu (dále také jen „dluhy Podfondu“). 

(tt) „hodnotou majetku Podfondu“ se rozumí hodnota majetku, který je součástí jmění 

Podfondu, resp. aktiva Fondu. 

(uu) „Investiční akcií“ se rozumí společně Investiční akcie Alfa a Investiční akcie Beta. 

(vv) „Investiční akcií Alfa“ se rozumí Investiční akcie Alfa, jak je definovaná v článku 8.3 tohoto 

Dodatku. 

(ww) „Investiční akcií Beta“ se rozumí Investiční akcie Beta, jak je definovaná v článku 8.4 

tohoto Dodatku. 

(xx) „Investiční smlouvou“ se rozumí: (a) rámcová smlouva o úpisu Investičních akcií 

s odkládací podmínkou, která byla či bude podepsána mezi osobou a Fondem po založení 

Fondu nebo (b) smlouva mezi Fondem a investorem, pokud taková smlouva přešla na 

Fond jako právního nástupce jakéhokoliv z Jet Fondů, nebo (c) smlouva uzavřená mezi 

Distributorem (jiným než Obhospodařovatel) a investorem ohledně Investičních akcií 

Podfondu týkající se zejména nabývání Investičních akcií investorem.  

(yy) „Investičním horizontem Fondu“ se rozumí období od vzniku Fondu do 31. 12. 2026.  

Uvedenou dobu může Obhospodařovatel opakovaně prodloužit až o celkovou dobu 2 let 

(tzn. nejdéle do 31. 12. 2028), a to zejména pokud vyhodnotí, že na trhu private equity 

investic je nízká likvidita nebo z důvodu jiné nepříznivé situace na tomto trhu, která by 

mohla způsobit prodej aktiv Podfondu za cenu nepříznivou pro jeho investory. Veškeré 

obchodní účasti Fondu v obchodních korporacích jsou orientovány po ukončení 

Investičního horizontu Fondu na jejich Exitovou strategii. 

(zz) „Jet Fondem“ se rozumí jakýkoliv investiční fond, který založili Zakladatelé, jehož 

obhospodařovatelem bude tentýž obhospodařovatel jako Obhospodařovatel Fondu; 

(aaa) „Obdobím“ se rozumí Období, jak je definováno v čl. 13.1 tohoto Dodatku. 

(bbb) „Obhospodařovatelem“ se rozumí společnost Jet Investment, a.s., IČ 038 90 333, se 

sídlem Brno, Hlinky 49/126, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Brně, oddíl B, vložka B 7268. 

(ccc) „Oceňovatelem“ se rozumí E & Y Valuations s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové 

Město, PSČ 110 00, Praha 1, IČ 161 90 581, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2483, nebo jiná osoba schválená písemně 

Obhospodařovatelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy. 

(ddd) „Občanským zákoníkem“ se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění. 

(eee) „obchodní účastí“ se rozumí všechny formy přímé nebo nepřímé majetkové účasti na 

podnikání právnické osoby, které umožňují podílet se na vlastním kapitálu, hlasovacích 

právech a/nebo zisku této osoby (například podíl ve společnosti s ručením omezeným či 

akcie, a to jakékoliv formy, druhu včetně nevydaných či nesplacených, zatímní listy, opční 

listy a poukázky na akcie akciové společnosti, účast na komanditní společnosti či veřejné 

obchodní společnosti, podíl ve společnosti s neomezeným ručením, atp.). 

(fff) „obchodní korporace“ znamená obchodní korporaci určenou Zákonem o obchodních 

korporacích, jakoukoliv obchodní korporaci či společnost dle jakékoliv jiné jurisdikce včetně 

jakékoliv jiné právnické osoby s právní osobností (právní subjektivitou) založené dle 

jakékoliv jurisdikce. 
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(ggg) „Odměnou za zhodnocení“ se rozumí odměna za zhodnocení vymezená v článku 9.7 

písm. (b) tohoto Dodatku. 

(hhh) „Podfondem“ se rozumí Jet Base podfond SICAV zřízený Fondem. 

(iii) „pohledávkou“ se rozumí všechny formy práva na přímé nebo nepřímé plnění závazku 

dlužníkem (např. dluhopisy včetně konvertibilních a prioritních, směnky, půjčky či úvěry 

včetně podřízených), pokud nejsou vyloučeny obecně závazným právním předpisem, a to 

bez ohledu na jejich zajištění či nezajištění, rating dlužníka, důvod vzniku (titul) a způsob 

plnění (peněžní či nepeněžní) v aktivech. 

(jjj) „Prodávajícím“ se rozumí jakýkoliv akcionář Jet Fondu, který uzavřel jako prodávající s 

Fondem, jako kupujícím, Smlouvu o prodeji; 

(kkk) „Projektový ředitel“ znamená projektového ředitele vymezeného v článku 6.12 tohoto 

Dodatku. 

(lll) „Registrátorem“ se rozumí společnost Conseq Investment Management, a.s., se sídlem 

Praha 1, Rybná 682/14, Staré Město, PSČ 110 00, IČ: 264 42 671, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7153. 

(mmm) „SFDR“ se rozumí 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. 

(nnn) „Smlouvou o prodeji“ se rozumí smlouva o převodu investičních akcií emitovaných Jet 

Fondem, kterou uzavře Prodávající, jako prodávající, s Fondem, jako kupujícím, jak je blíže 

tento postup popsán v článku 10.32 a násl. tohoto Dodatku; 

(ooo) „Stanovami“ se rozumí aktuální znění stanov Fondu. 

(ppp) „Statutem“ se rozumí statut Fondu ve znění jeho pozdějších změn. 

(qqq) „Účtem Fondu“ se rozumí účet zřízený Fondem, na který budou buď přímo investoři nebo 

Distributor, a to dle Investiční smlouvy, hradit peněžní prostředky investorů pro úpis 

Investičních akcií. 

(rrr) „Udržitelnou investicí“ se rozumí investice jak jsou definovány v čl. 2 odst. 17 Nařízení 

SFDR, tj. investice do hospodářské činnosti, která přispívá k environmentálním cílům, jako 

jsou investice měřené například klíčovými ukazateli pro účinnost zdrojů ohledně využívání 

energie, energie z obnovitelných zdrojů, surovin, vody a půdy, produkce odpadů, emisí 

skleníkových plynů, nebo ukazateli jejího dopadu na biologickou rozmanitost a oběhové 

hospodářství, nebo investice do hospodářské činnosti, která přispívá k sociálním cílům, 

zejména investice, která přispívá k řešení nerovnosti, nebo investice podporující sociální 

soudržnost, sociální integraci a pracovněprávní vztahy nebo investice do lidského kapitálu 

nebo hospodářsky či sociálně znevýhodněných komunit, za předpokladu, že tyto investice 

významně nepoškozují žádný z uvedených cílů a společnosti, do nichž je investováno, 

dodržují postupy řádné správy a řízení, zejména ohledně řádných struktur řízení, vztahů 

se zaměstnanci, odměňování příslušných zaměstnanců a dodržování daňových předpisů. 

(sss) „Upisovacím účtem“ se rozumí účet zřízený Distributorem (jiným než 

Obhospodařovatelem) nebo jím pověřenou osobou u banky, na kterém jsou 

shromažďovány peněžní prostředky zájemců o úpis Investičních akcií; na tomto účtu jsou 

vedeny peněžní prostředky zájemců o úpis odděleně od majetku Distributora a od majetku 

ostatních zákazníků Distributora. 

(ttt) „Vyhláškou o pravidlech“ se rozumí vyhláška č. 244/2013 Sb., o bližší úpravě některých 

pravidel zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 

předpisů. 

(uuu) „Výzvou k odkupu“ se rozumí Výzva k odkupu, jak je vymezena v čl. 15.7 Dodatku. 

(vvv) „Zakladateli“ se rozumí: (I) Ing. Igor Fait, dat. nar. 30. prosince 1965, bytem Stará 
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osada 3971/17, Židenice, 615 00 Brno, (II) Ing. Lubor Turza, dat. nar. 24. září 1971, bytem 

Úprkova 406, 763 26 Luhačovice, (III) Ing. Libor Šparlinek, dat. nar. 20. listopadu 1965, 

bytem Erbenova 2426/2a, 678 01 Blansko, (IV) Ing. Marek Malík, dat. nar. 18. listopadu 

1975, bytem Kameníčkova 1056/31, Žabovřesky, 616 00 Brno. 

(www)“Zapisovaným základním kapitálem” se rozumí základní kapitál zapisovaný do 

obchodního rejstříku představovaný částkou vloženou úpisem Zakladatelských akcií plně 

splacených při založení Fondu ve výši 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). 

(xxx) „Zákonem o investičních společnostech a investičních fondech“ se rozumí zákon  

č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění. 

(yyy) „Zákonem o obchodních korporacích“ se rozumí zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních 

společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění. 

(zzz) „Zákonem o podnikání na kapitálovém trhu“ se rozumí zákon č. 256/2004 Sb., 

o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění. 
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Část II. Obecné náležitosti 

 

 

1. Základní údaje o Podfondu 

1.11 Podfond byl k datu [ bude doplněno ] zapsán do seznamu, který ČNB vede v souladu 

s ustanovením § 597 písm. a) Zákona o investičních společnostech a investičních fondech. 

1.12 Investiční akcie vydávané k Podfondu mají přidělen ISIN, a to Investiční akcie Alfa [ bude 

doplněno ] a Investiční akcie Beta [ bude doplněno ]. Evidenci Investičních akcií vede 

Registrátor v samostatné evidenci. 

1.13 Podfond byl ustanoven na dobu určitou do 31. 12. 2030. 

1.14 Fond je otevřeným investičním fondem kvalifikovaných investorů podle § 95 Zákona 

o investičních společnostech a investičních fondech. 

1.15 Základní měnou Podfondu je CZK (resp. Kč). 

 

2. Investiční strategie 

6.7 Investiční strategie Podfondu je zaměřena na pořízení obchodních účastí v obchodních 

korporacích v oblasti průmyslu, služeb či zemědělství zejména v regionu střední 

a východní Evropy. Volné prostředky Podfondu mohou být krátkodobě investovány do 

investičních cenných papírů, nástrojů peněžního trhu nebo termínovaných vkladů u bank 

či do jiných likvidních aktiv v rámci limitů uvedených níže. 

6.8 Podfond je určen investorům, kteří se chtějí podílet na investičních projektech v oblasti 

private equity společně se Zakladateli a profitovat z nich. 

6.9 Cílem Podfondu je v Investičním horizontu Fondu navrácení investovaných prostředků jeho 

investorům a zejména jejich zhodnocení měřené v českých korunách, a to především 

investováním do Efektivních podílů Fondu v obchodních korporacích a s nimi souvisejících 

aktiv a poskytováním úvěrů a zápůjček obchodním korporacím, jejichž obchodní účasti jsou 

v majetku Podfondu či se předpokládá jejich pořízení do portfolia Podfondu. Podfond se 

zaměřuje na investice v oblasti private equity. 

6.10 Fond je oprávněn uvedená aktiva na účet Podfondu pořizovat, zhodnocovat, prodávat 

a pronajímat. Rovněž je oprávněn veškerá aktiva pořizovat s využitím zápůjček a úvěrů 

a provádět jiné nakládání s těmito aktivy. 

6.11 Podfond může investovat do akcií, obchodních účastí, resp. dalších forem účastí na 

obchodních korporacích, které mohou mít také charakter účelových společností 

zřizovaných zejména z důvodu možnosti zajištění bankovního či mimobankovního 

financování a diverzifikace rizik nebo dalších důvodů potřebných pro realizaci investičních 

cílů Podfondu. Tyto účelové společnosti mohou mít formu akciové společnosti, společnosti 

s ručením omezeným nebo obdobné právnické osoby zřízené či založené podle českého 

či zahraničního právního řádu, zejména dle teritoria cílové investice. 

6.12 Snížení investičního rizika v Podfondu bude zajištěno nejenom prostřednictvím diverzifi-

kace, ale zejména aktivním řízením investic Obhospodařovatelem prostřednictvím 

Projektového ředitele / Projektových ředitelů určených Obhospodařovatelm pro každou 

obchodní korporaci, jejíž obchodní účast je v majetku Podfondu. Pro každou obchodní 

korporaci, jejíž obchodní účast bude v majetku Podfondu, stanoví Obhospodařovatel 
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Projektového ředitele / Projektové ředitele, kteří budou formulovat strategické cíle určené 

Obhospodařovatelem pro danou obchodní korporaci, jež maximalizují dividendový výnos 

korporace nebo růst její hodnoty, a budou dohlížet na jejich naplňování. Odměňování 

Projektových ředitelů je blíže popsáno v tomto Dodatku.  

6.13 Portfolio Podfondu bude obsahovat obchodní účasti v obchodních korporacích, u kterých 

Obhospodařovatel prostřednictvím aktivního řízení bude cílit zejména na maximalizaci 

dividendového výnosu obchodní korporace pro Podfond nebo na maximalizaci růstu 

hodnoty obchodní korporace pro Podfond, případně na kombinaci obou těchto složek. 

6.14 Kromě výše uvedených investic může Podfond své volné prostředky dále krátkodobě 

investovat do jiných investičních nástrojů, zejména s pevným výnosem, a to v souladu 

s článkem 6.22 tohoto Dodatku.  

6.15 Ke změně popsané investiční strategie může dojít v důsledku změny právních předpisů, 

rozhodnutí Obhospodařovatele, změny statutu Fondu nebo pravomocného rozhodnutí 

ČNB. 

6.16 Podfond 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. Podfond je určen pro investování osob, které mají 

zkušenosti s obchodováním s aktivy, na které je zaměřena investiční strategie Podfondu, 

a které jsou si vědomy, že očekávaný výnos z investice do Podfondu je spojen s vyšší 

mírou rizika, a jsou schopny rizika spojená s investováním do Podfondu vyhodnotit. 

6.17 Podfond nezamýšlí sledovat žádný určitý index nebo ukazatel ani nekopíruje aktivně žádný 

určitý index. 

6.18 Návratnost investice do Podfondu, její části nebo výnos z této investice nejsou zajištěny ani 

zaručeny ani přislíbeny. Podfond není zajištěným ani zaručeným fondem. Třetími osobami 

nejsou za účelem ochrany investorů poskytovány žádné záruky. 

6.19 Podfond investuje v Investičním horizontu zejména do obchodních účastí v obchodních 

korporacích včetně podílů v obchodních korporacích s neomezeným ručením společníka. 

Do obchodních účastí, včetně pohledávek souvisejících s nabytím těchto obchodních 

účastí, může Podfond v období Investičního horizontu investovat až 100 % svého majetku, 

vyjma minimálního objemu majetku investovaného do finančních aktiv. 

6.20 Podfond investuje zejména do pohledávek za obchodními korporacemi, jejichž obchodní 

účasti jsou v majetku Podfondu či Podfond hodlá tyto obchodní účasti pořídit, nebo za 

účelem získání Efektivního podílu Fondu. Pohledávky, do nichž bude Podfond investovat, 

mohou být zajištěné i nezajištěné a nejsou omezeny ratingem dlužníka. Rovněž není 

rozhodný důvod vzniku (titul) pohledávky, ani zda jejich plnění zní na peníze nebo jinou 

majetkovou hodnotu, na kterou se zaměřuje investiční politika Podfondu. Do pohledávek 

vymezených tímto odstavcem může Podfond investovat až 95 % svého majetku, vyjma 

minimálního objemu majetku investovaného do finančních aktiv. 

6.21 Podfond investuje také do finančních aktiv s cílem zhodnotit (či deponovat) volné 

prostředky Podfondu v rozsahu, ve kterém není možné prostředky Podfondu umístit do 

vhodných jiných investic v souladu se Statutem a tímto Dodatkem, popř. ve kterém to je 

nezbytné k akumulaci prostředků Podfondu pro realizaci ostatních investic či financování 

jeho provozních potřeb. Do finančních aktiv investuje Podfond nejméně 1 % svého majetku 

nebo 500 000 Kč.  

6.22 Podfond investuje v rámci finančních aktiv především do vkladů u bank, nástrojů peněžního 

trhu a/nebo dluhopisů, jejichž poslední známý rating je investičního stupně zveřejněný 

jakoukoliv renomovanou ratingovou agenturou nebo srovnatelné kreditní kvality dle 

klasifikace Obhospodařovatele. 
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6.23 Pro efektivní obhospodařování majetku Podfondu může Podfond používat finanční 

deriváty. Efektivním obhospodařováním majetku se rozumí realizace operací za účelem 

snížení rizika nebo za účelem snížení nákladů nebo v souvislosti s akvizicí obchodní účasti 

nebo jiného aktiva v souladu se Statutem a tímto Dodatkem. Do majetku Fondu mohou být 

nabývány především swapy, futures, forwardy a opce, jakož i provádění repo obchodů, a to 

z důvodů výše uvedených. 

6.24 Fond investuje více než 90 % hodnoty majetku Podfondu do aktiv vymezených 

v ustanovení § 17b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění nebo 

předpisu, který tento nahrazuje a splňuje tak definice Základního investičního fondu. 

6.25 Při dodržení pravidel stanovených Statutem a tímto Dodatkem může Podfond poskytovat 

úvěry nebo zápůjčky. 

6.26 Podfond není obhospodařován stylem založeným na taktickém umisťování aktiv. Podfond 

může v mezích stanovených Zákonem o investičních společnostech a investičních 

fondech, Statutem a tímto Dodatkem realokovat své investice v rámci jednotlivých typů 

aktiv, tak aby dosáhl optimálního zhodnocení prostředků investorů, není však povinen tak 

činit. Případná přizpůsobení portfolia Podfondu nebudou realizována podle předem pevně 

stanoveného postupu, resp. v předem pevně stanovených intervalech. 

6.27 Majetek, na který je zaměřena investiční politika Podfondu, může Podfond nabývat také 

v rámci přeměny jako součást jmění, které má podle příslušného projektu přeměny na 

Podfond jako nástupnickou společnost přejít. 

6.28 Je zakázáno, aby Podfond: 

a) realizoval souhrnně akvizice obchodních účastí v obchodní korporacích s 

hlavním sídlem (centrálou, resp. ústředím) mimo území Evropské Unie s náklady 

na pořízení akvizic převyšujícím 35 % (třicet pět procent) hodnoty majetku 

Podfondu, 

b) realizoval akvizici obchodní účasti v obchodní korporaci, jejíž hlavní obchodní 

činnost spočívá v dodávkách či poskytování služeb pro (a) zbrojní průmysl, nebo 

(b) tabákový průmysl, nebo (c) pornografický průmysl či průmysl sexuálních 

služeb; pro vyloučení jakýchkoliv pochybností produkt obchodní korporace, který 

má více využití a jednou z těchto využití je též pro (a) zbrojní průmysl, nebo (b) 

tabákový průmysl, nebo (c) pornografický průmysl či průmysl sexuálních služeb 

není produktem, který by omezoval realizaci akvizice dle tohoto článku, 

 (dále též souhrnně jako „Zakázané akvizice“). 

6.29 V případě, že dojde k Zakázané akvizici nebo nastane nesoulad skladby majetku Podfondu 

s investičními limity uvedenými v této části 2 (bez ohledu na to, zda nastaly z důvodů 

závislých nebo nezávislých na vůli Fondu), musí Fond v rozumně přijatelné době sjednat 

nápravu, aby byly v co nejvyšší míře zachovány zájmy investorů. Investiční limity uvedené 

v této části 2 se neuplatní po dobu 12 měsíců ode dne vzniku Podfondu. 

 

3. Informace o rizicích 

7.1 Hodnota investice může klesat i stoupat a není zaručena návratnost původně investované 

částky. Vzhledem k možným nepředvídatelným výkyvům na trzích cílových aktiv nemůže 

Fond zaručit dosažení stanovených cílů. Fond upozorňuje investory, že předchozí 

výkonnost Fondu nezaručuje stejnou výkonnost v budoucím období.  

7.2 Popis podstatných rizik spojených s investicemi do Podfondu (tato rizika se mohou 

vztahovat jak k Podfondu, tak k jeho jednotlivým aktivům): 

a)  Riziko nestálé aktuální hodnoty cenného papíru vydaného Fondem k Podfondu 
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v důsledku složení majetku nebo způsobu obhospodařování majetku Podfondu  

Investor si musí být vědom, že i přes maximální snahu o bezpečné obhospodařování 

a diverzifikaci majetku Podfondu v případě kolísání trhu s cílovými aktivy může dojít 

i ke kolísání hodnoty akcií Fondu vydaných k Podfondu. Současně zejména v počátku 

existence Podfondu budou jednotlivá cílová aktiva představovat značný podíl na 

celkovém majetku Podfondu, a tak nepříznivý vývoj ceny jednotlivého aktiva může mít 

významný dopad na vývoj ceny akcií Fondu. 

b)  Tržní riziko vyplývající z vlivu změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty 

jednotlivých druhů majetku Podfondu 

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 Podfondu 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 Podfondu, nedodrží svůj závazek. Tato rizika 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 

Podfondu, 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. 

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  

Toto riziko je představováno zejména selháním protistrany v okamžiku vypořádání 

transakce. Tato rizika se bude Fond snažit minimalizovat zejména výběrem kredibilních 

protistran, vypořádáváním transakcí s investičními instrumenty v rámci spolehlivých 

vypořádacích systémů a v případě transakcí s aktivy prostřednictvím angažování 

zkušených poradců (právních, daňových atp.). 

e)  Riziko spojené s tím, že protistrana uvede nepravdivé informace ohledně 

majetku, závazků či jiných charakteristik obchodní korporace, jejíž obchodní 

účast Podfond získá, případně poruší své závazky z akviziční dokumentace 

Toto riziko může nastat v okamžiku, kdy protistrana akviziční transakce uvede 

nepravdivé informace ohledně majetku, závazků či jiných charakteristik obchodní 

korporace, která je předmětem akvizice. Tato rizika se bude Fond snažit minimalizovat 

prováděním due diligence (prověrek) obchodních korporací, které budou předmětem 

akvizice, a to v rozsahu odpovídajícím charakteru, rizikovosti, výhodnosti, objemu 

a dalším specifikům transakce. Dále bude úsilím Fondu uplatňovat nároky vůči takové 

porušující protistraně. 

f)  Riziko nedostatečné likvidity spočívající v tom, že určité aktivum Podfondu 

nebude zpeněženo včas za přiměřenou cenu 

Vzhledem k charakteru trhu jednotlivých typů cílových aktiv, která mohou tvořit zásadní 

část majetku Podfondu, je třeba upozornit na skutečnost, že zpeněžení takového aktiva 
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při snaze dosáhnout nejlepší ceny je časově náročné. V krajním případě může riziko 

likvidity vést až k likviditní krizi. 

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

změnou devizového kurzu 

Měnové riziko je podmnožinou rizik tržních, která jsou popsána v tomto článku výše.  

h)  Riziko spojené s jednotlivými typy finančních derivátů, které Podfond nebo 

aktivum Podfondu hodlá nabývat 

Rizika spojená s finančními typy derivátů jsou v zásadě rizika tržní, a to buď měnová, 

či úroková podle podkladového aktiva derivátu, a úvěrové riziko protistrany. V případě 

derivátů je třeba upozornit na důsledky pákového efektu, které obecně znamenají, že 

i mírná změna ceny podkladového nástroje, od něhož je derivát odvozen, znamená 

relativně velkou změnu ceny derivátu. 

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 Podfondu nebo cenné 

papíry vydané Fondem k Podfondu 

Majetek Podfondu je svěřen do úschovy, nebo pokud to povaha věcí vylučuje, jiného 

opatrování Depozitáři, kterým je renomovaná banka. Přesto může existovat riziko, že 

v důsledku insolvence, nedbalosti nebo úmyslného jednání této osoby může dojít ke 

ztrátě tohoto majetku.  

j) Riziko související s investičním zaměřením Podfondu na určité průmyslové 

odvětví, státy či regiony, jiné části trhu nebo určité druhy aktiv 

Investiční zaměření Podfondu na určité průmyslové odvětví, státy či regiony vyvolává 

systematické riziko, neboť vývoj v takovém sektoru ovlivňuje značnou část portfolia 

Podfondu. Toto systematické riziko je řešeno diverzifikací, tj. rozložením investic 

a aktivním řízením investičních projektů v majetku Podfondu. Primárně je třeba zmínit 

toto riziko ve vztahu k trhu jednotlivých typů cílových aktiv, a to zejména v tom smyslu, 

že investiční zaměření Podfondu se týká právě těchto trhů (koncentrace rizik spojených 

s výkyvy těchto trhů). Nad rámec toho představuje riziko též skutečnost, že počátečními 

aktivy Podfondu budou zejména obchodní korporace strojírenského odvětví, proto 

případná krize či výkyvy trhu nebo jiné vlivy na toto odvětví mohou mít za následek 

systematické riziko. 

k) Riziko, že ze zákonem stanovených důvodů může být Fond či Podfond zrušen 

Fond či Podfond může být zrušen například z důvodu rozhodnutí o fúzi nebo rozdělení 

Fondu či Podfondu, Fondového kapitálu nižšího než 1 250 000 EUR, zrušení Fondu či 

Podfondu 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. Nedostatečná bonita dlužníka nebo kvalita zajištění 

pohledávky může vést ke znehodnocení pohledávky (kreditní riziko). Toto riziko lze 

snížit hodnocením bonity dlužníka před nabytím pohledávky, monitoringem splácení 

pohledávky dlužníkem, systémem včasného upozornění na nesplácené pohledávky 

a zahájení jejich řešení v raném stadiu delikvence, dále výběrem dostatečného 

zajištění, jehož hodnota nekoreluje s bonitou dlužníka, sledováním hodnoty a kvality 

zajištění během života pohledávky s případnými požadavky na jeho doplnění. 

S pohledávkami je rovněž spojeno riziko koncentrace pohledávek v majetku Podfondu 

za jedním nebo několika dlužníky. 

m)  Riziko, že Fond či Podfond může být zrušen i z jiných než zákonem stanovených 
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důvodů  

Fond či Podfond může být zrušen například i z důvodů ekonomických 

a restrukturalizačních (zejména v případě hospodářských problémů Fondu či 

Podfondu), což může mít za následek, že akcionář nebude držet investici v Podfondu 

po celou dobu jeho zamýšleného Investičního horizontu Fondu. Statut tímto výslovně 

upozorňuje, že neexistuje a není poskytována žádná záruka ohledně možnosti setrvání 

akcionáře ve Fondu či Podfondu. 

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 

devizových nebo právních omezení, hospodářské recese či v krajním případě 

zestátnění nebo vyvlastnění. 

o)  Rizika spojená s možností selhání obchodní korporace, ve které má Podfond 

obchodní účast nebo za níž má Podfond pohledávku  

Obchodní korporace, ve kterých má Podfond 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  

Toto riziko je malé až střední a je omezováno udržováním odpovídajícího řídícího 

a kontrolního systému Obhospodařovatele. 

q) Rizika spojená s možností pozastavit vydávání a odkupování Investičních akcií 

až na dva roky 

Obhospodařovatel má dle tohoto Dodatku možnost, pokud je to nezbytné z důvodu 

ochrany práv nebo právem chráněných zájmů investorů, pozastavit vydávání nebo 

odkupování Investičních akcií Podfondu. To přináší investorovi riziko nelikvidity 

předmětných Investičních akcií. K pozastavení může dojít až na dobu dvou let. 

r) Riziko repo obchodů 

S repo obchody jsou spojena dvě základní rizika – riziko protistrany a riziko 

podkladového aktiva, tj. riziko vlastního investičního nástroje. V případě repa jde 

především o riziko selhání protistrany způsobené např. růstem kurzu zajišťovacího 

investičního nástroje, který má protistrana na svém účtu, čímž jí může vzniknout 

motivace investiční nástroj nevracet. V případě reverzního repa vyplývá riziko 

podkladového aktiva např. ze skutečnosti, že pohledávka Podfondu nemusí být 

splacena a do majetku Podfondu by poté přešel investiční nástroj sloužící k zajištění. 

Podfond by v takovém případě podstupoval rizika spojená s držením takového 

investičního nástroje, zejména riziko tržní. 

s) Riziko udržitelného podnikání, které spočívá ve ztrátě vlivem událostí nebo 

situací spočívajících ve změnách environmentální či sociální situace 

V souladu s nařízením SFDR je Fond povinen zveřejnit způsob, jakým jsou rizika 

udržitelnosti integrována do investičního procesu, a zároveň uveřejnit výsledky 

posouzení pravděpodobných dopadů rizik udržitelnosti na výnosy Fondu. Rizikem 

týkajícím se udržitelnosti se rozumí událost nebo situace v environmentální nebo 

sociální oblasti nebo v oblasti správy a řízení, která by v případě, že by nastala, mohla 

mít skutečný nebo možný významný nepříznivý dopad na hodnotu investice. Fond 
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vyhodnotil, že rizika týkající se udržitelnosti jsou pro investiční rozhodování ve vztahu 

k Fondu relevantní, a proto jejich zohledňování integruje do svého investičního procesu 

(politika integrace rizik udržitelnosti je dostupná na internetových stránkách 

https://www.jetinvestment.cz/). Fond při výběru cílových aktiv hodnotí i zda cílová 

společnost (nebo jiné aktivum) uplatňuje správné postupy správy a řízení, pokud jde o 

strukturu řízení, odměňování, poskytování informací a transparentnost. 

Přes veškerá opatření neexistují záruky, že tyto postupy zmírní rizika týkající se 

udržitelnosti ve vztahu k Fondu nebo jim zabrání. Pravděpodobný dopad těchto rizik na 

hodnotu investice nebo na podmínky návratnosti investice do Fondu se může v 

jednotlivých případech lišit. Konkrétní potenciální dopady rizik udržitelnosti na výnosy 

Fondu závisí na celkové expozici daného Fondu vůči konkrétní investici a na závažnosti 

rizik týkajících se udržitelnosti. Posouzení rizika udržitelnosti je do určité míry 

nevyhnutelně subjektivní a nelze zaručit, že všechny investice Fondu, budou odrážet 

přesvědčení nebo hodnoty konkrétního investora v oblasti udržitelných investic. 

Okolnosti, za nichž Fond posuzuje rizika udržitelnosti, se mohou v průběhu času měnit 

v závislosti na dostupnosti příslušných údajů nebo jiných informací, které mohou být k 

dispozici. 

 

4.  Informace o historické výkonnosti Podfondu 

8.1 Údaje o historické výkonnosti Fondu či Podfondu v minulosti nejsou ukazatelem výkonnosti 

budoucí. 

8.2 Graf historické výkonnosti Investiční akcie Fondu bude aktualizován vždy po stanovení 

Fondového kapitálu Podfondu. 

 

5. Zásady hospodaření s majetkem Podfondu 

7.8 Účetním obdobím Podfondu je hospodářský rok vymezený 1. červencem běžného roku až 

30. červnem následujícího roku. Prvním účetním obdobím je období od vzniku Podfondu 

do 30. 6. 2022. 

7.9 Majetek a dluhy Podfondu se oceňují v souladu se Zákonem o investičních společnostech 

a investičních fondech a dalšími právními předpisy, zejména Vyhláškou o pravidlech. 

Majetek a dluhy Fondu jsou oceňovány na reálnou hodnotu. 

7.10 Schválení účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů 

Podfondu a rozhodnutí o úhradě ztráty z hospodaření Podfondu náleží do působnosti 

statutárního orgánu Fondu v souladu s § 212 ve spojení s § 283a Zákona o investičních 

společnostech a investičních fondech. 

7.11 Oceňování majetku a dluhů Podfondu zajišťuje Administrátor. Oceňování majetku a dluhů 

Podfondu je prováděno zpravidla jedenkrát ročně (k 30. 6. každého kalendářního roku). O 

změně frekvence oceňování majetku a dluhů Podfondu nebo o mimořádném ocenění 

majetku a dluhů Podfondu v odůvodněných případech rozhodne statutární orgán Fondu. 

7.12 Účetní závěrka Podfondu musí být ověřena Auditorem Fondu. 

7.13 Podfond může rovněž poskytovat úvěry nebo zápůjčky v následujících případech: 

(a)  až do souhrnné výše 95 % hodnoty majetku Podfondu, a to pouze (a) v souvislosti 

s držbou nebo pořízením obchodních účastí v obchodních korporacích, které jsou 

v majetku Podfondu nebo mají být do majetku Podfondu pořízeny (a to i potenciálně), 
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a/nebo (b) pořízením pohledávek za takovými obchodními korporacemi, a/nebo (c) 

pořízením jakýchkoliv aktiv (majetku) takovou obchodní korporací; a/nebo 

(b)  ve smyslu ustanovení § 284 odst. 1 písm. c) Zákona o investičních společnostech 

a investičních fondech lze majetek Podfondu použít k poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, 

které nesouvisejí s jeho obhospodařováním, avšak nikoliv soustavně a za podmínky, 

že takový úvěr či zápůjčka budou zajištěny zastavením obchodní účasti v obchodní 

korporaci či jiným typem obdobného zajištění, které se např. může vztahovat na 

majetek obchodní korporace, přičemž ale majetek Podfondu nelze použít k poskytnutí 

daru; a/nebo 

(c) ve smyslu ustanovení § 284 odst. 1 písm. c) Zákona o investičních společnostech a 

investičních fondech lze majetek Podfondu použít k poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, 

které nesouvisejí s jeho obhospodařováním, a to po Rozhodném okamžiku (jak je tento 

pojem definován v článku 11.3) Zakladatelům. 

7.14 Podfond může ve smyslu ustanovení § 284 odst. 1 písm. b) Zákona o investičních 

společnostech a investičních fondech přijímat úvěry (včetně hypotečních úvěrů) nebo 

zápůjčky či jiné finanční prostředky ve formě dluhu, za podmínek obvyklých na trhu, přičemž 

není rozhodné, která osoba úvěr, zápůjčku či jinou formu dluhu poskytuje, a to do výše 

80 % hodnoty majetku Podfondu. 

7.15 Podfond může ze svého majetku poskytnout zajištění přijatých úvěrů či zápůjček, a to zcela 

bez omezení, pokud se jedná o zajištění úvěrů a/nebo zápůjček poskytnutých jakékoliv 

obchodní korporaci, jejíž obchodní účast již Podfond nabyl či má nabýt.  

7.16 Podfond vzhledem ke své investiční strategii neuplatňuje pravidla pro výpočet celkové 

expozice standardní závazkovou metodou, metodou měření hodnoty v riziku, s rozlišením 

podle modelu absolutní rizikové hodnoty a relativní rizikové hodnoty, popřípadě další jinou 

pokročilou metodou měření rizik. 

 

6. Informace o cenných papírech vydaných Fondem k Podfondu 

8.11 Fond vydává na účet Podfondu dva druhy Investičních akcií – Investiční akcie Alfa a 

Investiční akcie Beta, s nimiž jsou spojena různá práva. Konkrétní práva spojená se 

Zakladatelskými akciemi a jednotlivými druhy Investičních akcií jsou uvedena ve Stanovách 

Fondu. 

8.12 „Investiční akcie Alfa“ je kusová akcie na jméno, ve formě zaknihovaného cenného papíru 

bez jmenovité hodnoty, která představuje stejný podíl na Fondovém kapitálu Podfondu 

přináleležejícího na příslušný druh Investičních akcií, se kterou jsou spojena následující 

zvláštní práva: 

(e) Investiční akcie Alfa je akcií, se kterou jsou spojena zvláštní práva ve smyslu § 162 a 

násl. Zákona o investičních společnostech a investičních fondech, jak bude níže 

uvedeno, zejména právo na její odkoupení na žádost jejího vlastníka na účet Podfondu, 

(f)  s Investiční akcií Alfa je spojen nárok na Investiční plnění Alfa na akcii, a to jen z 

hospodaření Podfondu a za podmínek uvedených ve Stanovách a v tomto Dodatku (jak 

je blíže popsáno níže v článku 7 tohoto Dodatku), namísto zákonného nároku na 

dividendy či jiné plnění z vlastního kapitálu společnosti, 

(g)  s Investiční akcií Alfa je spojen nárok na Investiční likvidační zůstatek Alfa na akcii, a 

to jen při zániku Podfondu a za podmínek uvedených ve Stanovách a v tomto Dodatku 

(jak je blíže popsáno níže v článku 8 tohoto Dodatku), namísto zákonného nároku na 

likvidační zůstatek, 

(h)  s Investiční akcií Alfa není spojeno hlasovací právo s výjimkou dočasného hlasovacího 
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práva, které je spojeno s Investiční akcií Alfa v případech uvedených ve Stanovách 

včetně výše hlasů připadajících na Investiční akcie Alfa. 

8.13 „Investiční akcie Beta“ je kusová akcie na jméno, ve formě zaknihovaného cenného 

papíru bez jmenovité hodnoty, která je vydávaná pouze Zakladatelům a která představuje 

stejný podíl na Fondovém kapitálu Podfondu přináleležejícího na příslušný druh 

Investičních akcií, se kterou jsou spojena následující zvláštní práva: 

(e) Investiční akcie Beta je akcií, se kterou jsou spojena zvláštní práva ve smyslu § 162 a 

násl. Zákona o investičních společnostech a investičních fondech, jak bude níže 

uvedeno, zejména právo na její odkoupení na žádost jejího vlastníka na účet Podfondu, 

(f)  s Investiční akcií Beta je spojen nárok na Investiční plnění Beta na akcii, a to jen z 

hospodaření Podfondu a za podmínek uvedených ve Stanovách a v tomto Dodatku (jak 

je blíže popsáno níže v článku 7 tohoto Dodatku), namísto zákonného nároku na 

dividendy či jiné plnění z vlastního kapitálu společnosti, 

(g)  s Investiční akcií Beta je spojen nárok na Investiční likvidační zůstatek Beta na akcii, a 

to jen při zániku Podfondu a za podmínek uvedených ve Stanovách a v tomto Dodatku 

(jak je blíže popsáno níže v článku 8 tohoto Dodatku), namísto zákonného nároku na 

likvidační zůstatek, 

(h)  s Investiční akcií Beta není spojeno hlasovací právo s výjimkou dočasného hlasovacího 

práva, které je spojeno s Investiční akcií Beta v případech uvedených ve Stanovách 

včetně výše hlasů připadajících na Investiční akcie Beta. 

8.14 Akcie vydané Fondem nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu 

(kótovány) ani v mnohostranném obchodním systému. 

8.15 Investiční akcie mohou být veřejně nabízeny ve smyslu § 294 Zákona o investičních 

společnostech a investičních fondech a je možné je nabývat také z vlastního podnětu 

investora v souladu s § 295 Zákona o investičních společnostech a investičních fondech. 

8.16 Převoditelnost veškerých akcií Fondu je podmíněna souhlasem člena statutárního orgánu 

Fondu. Člen statutárního orgánu udělí souhlas s převodem akcií za podmínek uvedených 

ve Stanovách. 

8.17 V některých případech se k Investičním akciím váže předkupní právo, jak je blíže popsáno 

ve Stanovách.  

8.18 Akcionáři I mají veškerá práva spojená s cennými papíry Fondu v souladu s ustanoveními 

Zákona o obchodních korporacích, Zákona o investičních společnostech a investičních 

fondech, dalšími obecně závaznými předpisy v České republice, Stanovami, Statutem a 

tímto Dodatkem, přičemž tato jejich práva se odvíjejí od druhu akcií, které vlastní.  

 

7. Informace o výplatách Plnění 

11.1 Pokud hospodaření Podfondu za účetní období skončí ziskem, nemusí být zisk použit k výplatě 

podílu na zisku, ale může se použít k reinvesticím směřujícím ke zvýšení majetku Podfondu 

v rámci jeho hospodaření. 

11.2 Statutární orgán může rozhodnout o tom, že akcionářům budou vyplaceny dividendy nebo 

Plnění z vlastního kapitálu Fondu (definováno níže). Rozdělení těchto výplat bude učiněno 

zvlášť na Investiční akcie Alfa a Investiční akcie Beta podle práv spojených s těmito druhy 

akcií. 

11.3 Pro účely tohoto Dodatku se rozumí: 

(a) „Dividendami“ výplata podílu na zisku z hospodaření Podfondu na základě rozhodnutí 

oprávněného orgánu Fondu. 

(b) „Investičním plněním Alfa“ hodnota zjištěná následovně: Plnění minus Investiční 
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plnění Beta. 

(c) „Investičním plněním Alfa na akcii“ Investiční plnění Alfa děleno celkovým počtem 

Investičních akcií Alfa emitovaných Fondem k Podfondu. 

(d) „Investičním plněním Beta“ hodnota zjištěná následovně: 

(I) Do Rozhodného okamžiku hodnotu nula.  

(II) Po Rozhodném okamžiku hodnotu:   

a)    výše kupních cen Odkoupených Investičních akcií vydaných k Podfondu po 

Rozhodném okamžiku a zaplacených ze strany Fondu děleno 0,79 krát 0,2, to 

však pouze pokud z těchto konkrétních zaplacených kupních cen ze strany 

Fondu doposud nebylo schváleno oprávněným orgánem společnosti k vyplacení 

konkrétní Investiční plnění Beta, přičemž takto vypočtená hodnota nemůže být 

vyšší než hodnota rozdělovaného Plnění ohledně Podfondu, jinak se rovná 

hodnotě rozdělovaného Plnění, 

plus 

b) [(Plnění ohledně Podfondu snížené o hodnotu vypočtenou dle písm. a))/(0,79 * 

Podíl+0,2)]*0,2, přičemž od okamžiku, kdy bude vyplacen Prodávajícím dle 

Smlouvy o prodeji poslední Doplatek uvedený v Posledním Oznámení o výplatě 

(jak je v okamžiku výpočtu vymezeno ve Smlouvě o prodeji), bude hodnota 

Podílu představovat hodnotu 1. 

(e) „Investičním plnění Beta na akcii“ Investiční plnění Beta děleno celkovým počtem 

veškerých vydaných Investičních akcií Beta emitovaných Fondem k Podfondu. 

(f)  „Odkoupenými Investičními akciemi“ Vydané Investiční akcie, které byly do daného 

okamžiku odkoupeny Fondem. 

(g) „Podíl“ znamená hodnotu 12%. 

(h)  „Plněním“ plnění ve vztahu k Podfondu z titulu Plnění z vlastního kapitálu Fondu 

a/nebo Dividend, které mají Akcionáři I tohoto Podfondu obdržet na základě 

konkrétního rozhodnutí oprávněného orgánu Fondu, případně kupní cena uhrazená ze 

strany Fondu za odkoupení jakýchkoliv Investičních akcií Alfa ze strany Fondu. 

(i)  „Plněním z vlastního kapitálu Fondu“ ve vztahu k Podfondu výplata emisního ážia, 

plnění ze snížení základního kapitálu či jakékoliv jiné plnění z vlastního kapitálu Fondu 

Akcionářům I tohoto Podfondu na základě rozhodnutí valné hromady Fondu či jiného 

oprávněného orgánu Fondu; vlastní kapitál fondu pro účely této definice nezahrnuje 

Likvidační zůstatek Podfondu (jak je vymezen v článku 12.1). 

(j)  „Rozhodným okamžikem“ takový okamžik, kdy Investiční plnění Alfa určená a 

schválená k výplatě valnou hromadou či jiným oprávněným orgánem Fondu od 

založení Fondu budou představovat částku 7 612 716, 48 Kč. 

(k) „Vydanými Investičními akciemi“ souhrn veškerých vydaných Investičních akcií 

k Podfondu po dobu trvání Fondu bez ohledu na to, zda v daném okamžiku existují či 

již nikoliv. 

11.4 Nestanoví-li Stanovy Fondu nebo rozhodnutí valné hromady (či jiného oprávněného 

orgánu) jinak, je Plnění splatné do tří měsíců ode dne, kdy bylo přijato usnesení valné 

hromady o jeho výplatě. 

11.5 Plnění se vyplácí bezhotovostním převodem na účet akcionáře uvedený v seznamu 

akcionářů nebo jiné evidenci, přičemž údaje v tomto seznamu, resp. evidenci se aktualizují 

způsobem uvedeným v Stanovách a obecně závazných předpisech. Akcionář je oprávněn 

Fond písemně požádat o změnu účtu. 

11.6 Právo na výplatu Plnění se promlčuje ve tříleté lhůtě od uplynutí lhůty splatnosti. 
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8. Informace o Likvidačním zůstatku Podfondu a způsobu jeho 
rozdělení 

12.1 „Likvidační zůstatek Podfondu“ znamená ve smyslu ustanovení § 187 odst. 1 

Občanského zákoníku čistý majetkový zůstatek, jenž vyplyne z likvidace Podfondu a je 

určený k rozdělení mezi držitele Investičních akcií po schválení konečné zprávy o průběhu 

likvidace dle obecně závazných předpisů, přičemž tento bude rozdělen způsobem 

uvedeným v Stanovách Fondu. Mezi vlastníky Investičních akcií Alfa bude rozdělen 

Investiční likvidační zůstatek Alfa a mezi vlastníky Investičních akcií Beta bude rozdělen 

Investiční likvidační zůstatek Beta. 

12.2 Mezi vlastníky Investičních akcií Alfa bude rozdělen v případě likvidace Podfondu tzv. 

„Investiční likvidační zůstatek Alfa“, který znamená: 

Likvidační zůstatek Podfondu  

• minus hodnotu vypočtenou následovně: 

[(součet všech hodnot O (odměny náležející Obhospodařovateli za zhodnocení) plus 

součet všech hodnot Z (plnění náležející původním zakladatelským akciím), které byly 

do data výpočtu Investičního likvidačního zůstatku Alfa uvedeny ve všech 

Oznámeních o výplatě (jak je v okamžiku výpočtu vymezeno ve Smlouvě o prodeji), 

které byly doručeny ze strany Fondu Prodávajícím dle všech Smluv o prodeji (jak je 

v okamžiku výpočtu vymezeno ve Smlouvě o prodeji)), to však pouze pokud ze strany 

Fondu doposud nebylo oprávněným orgánem Fondu schváleno k vyplacení konkrétní 

Investiční plnění Beta týkající se konkétních Z a dále minus všechny skutečně 

vyplacené Odměny za zhodnocení týkající se konkrétních O]; 

• minus hodnota vypočtená následovně: (KC/0,79)*0,21, kde  

o KC znamená souhrn veškerých kupních cen vyplacených Fondem za Investiční 

akcie Alfa odkoupených ze strany Fondu do okamžiku výpočtu Investičního 

likvidačního zůstatku Alfa; 

o to však pouze pokud ohledně těchto konkrétních zaplacených kupních cen ze 

strany Fondu doposud nebylo oprávněným orgánem Fondu schváleno k 

vyplacení konkrétní Investiční plnění Beta a nedošlo k vyplacení konkrétní 

Odměny za zhodnocení Obhospodařovateli vztahující se k těmto zaplaceným 

kupním cenám; 

• minus 0,21*(Likvidační zůstatek Podfondu minus hodnota vypočtená dle písm. (a) 

výše a dále minus hodnota vypočtená dle písm. (b) výše a dále minus hodnota 

vypočtená takto: 

▪ {[(součet všech hodnot Z (plnění náležející původním zakladatelským 

akciím), které byly do data výpočtu Investičního likvidačního zůstatku 

Alfa uvedeny ve všech Oznámeních o výplatě (jak je vymezeno ve 

Smlouvě o prodeji), které byly doručeny ze strany Fondu Prodávajícím 

dle všech Smluv o prodeji (jak je vymezeno ve Smlouvě o prodeji)), to 

však pouze pokud ze strany Fondu doposud nebylo oprávněným 

orgánem Fondu schváleno k vyplacení konkrétní Investiční plnění Beta 

týkající se konkétních Z] / 0,2} * 0,79 * Podíl. 

12.3 Každý z vlastníků Investiční akcie Alfa bude mít v případě dokončení likvidace Podfondu nárok 

na „Investiční likvidační zůstatek Alfa na akcii“, který bude zjištěn následovně: Investiční 

likvidační zůstatek Alfa děleno celkovým počtem Investičních akcií Alfa vydaných Fondem 

k Podfondu. 

12.4 Mezi vlastníky Investičních akcií Beta pak bude rozdělen v případě likvidace Podfondu tzv. 
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„Investiční likvidační zůstatek Beta“, který bude zjištěn následovně: 

Likvidační zůstatek Podfondu 

(a) minus Investiční likvidační zůstatek Alfa; 

(b) minus součet všech O (plnění náležející Obhospodařovateli za zhodnocení), které 

byly do data výpočtu Investičního likvidačního zůstatku Alfa uvedeny ve všech 

Oznámeních o výplatě (jak je vymezeno ve Smlouvě o prodeji), které byly doručeny 

ze strany společnosti Prodávajícím dle všech Smluv o prodeji (jak je vymezeno ve 

Smlouvě o prodeji) minus všechny skutečně vyplacené Odměny za zhodnocení; 

(c) minus hodnota vypočtená následovně: KC/0,79*0,01, kde  

o KC znamená souhrn veškerých kupních cen vyplacených Fondem za Investiční 

akcie Alfa odkoupených ze strany Fondu do okamžiku výpočtu Investičního 

likvidačního zůstatku Alfa; 

o to však pouze pokud nedošlo k vyplacení konkrétní Odměny za zhodnocení 

Obhospodařovateli vztahující se k těmto zaplaceným kupním cenám. 

(d) minus 0,01*(Likvidační zůstatek Podfondu minus hodnota vypočtená dle článku 12.2 

písm. (a) a dále mínus hodnota vypočtená dle článku 12.2 písm. (b) a dále mínus 

hodnota vypočtená dle článku 12.2 písm.  číslo o . 

12.5 Každý z vlastníků Investiční akcie Beta bude mít v případě dokončení likvidace Podfondu 

nárok na „Investiční likvidační zůstatek Beta na akcii“, který bude zjištěn následovně: 

Investiční likvidační zůstatek Beta děleno celkovým počtem Investičních akcií Beta 

vydaných Fondem k Podfondu. 

12.6 V případě, že se výše hovoří o vlastníkovi konkrétního druhu akcií, myslí se tím vlastník, 

který v okamžiku vzniku nároku na příslušný Investiční likvidační zůstatek (Alfa, či Beta) na 

akcii bude vlastníkem dané akcie. 

12.7 Splatnost a promlčení výše uvedených nároků se řídí obecně závaznými předpisy. 

 

9. Stanovení hodnoty Investiční akcie  

13.1 Fond vydává na účet Podfondu Investiční akcie Alfa a Investiční akcie Beta. V případě, že 

tento Dodatek mluví o Investičních akciích příslušného Druhu, rozumí se tímto pojmem buď 

Investiční akcie Alfa, nebo Investiční akcie Beta. 

13.2 Investiční akcie Alfa představuje podíl Akcionáře na Fondovém kapitálu Investičních akci 

Alfa (jak je vymezen v čl. 13.6Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. tohoto Dodatku). I

nvestiční akcie Beta představuje podíl akcionáře na Fondovém kapitálu Investičních akcií 

Beta (jak je vymezen v čl. 13.713.6 tohoto Dodatku). 

13.3 Aktuální hodnota Investiční akcie příslušného Druhu se určuje jako podíl hodnoty 

Fondového kapitálu takového příslušného Druhu a počtu vydaných Investičních akcií 

takového příslušného Druhu se zaokrouhlením na čtyři desetinná místa.  

13.4 Aktuální hodnota Investiční akcie se stanovuje ke Dni ocenění, popř. k jinému dni, ke 

kterému Akcionář I podá žádost o vydání nebo odkoupení Investiční akcie a Fond rozhodne 

o jiném dni ocenění. Aktuální hodnota se stanovuje za standardních tržních podmínek do 

3 měsíců po Dni ocenění, nejpozději však 6 měsíců ode Dne ocenění, ke Dni uveřejnění.  

13.5 Informaci o aktuální hodnotě Investiční akcie uveřejňuje Fond všem držitelům Investičních 

akcií, a to zásadně způsobem stanoveným v čl. 10.13. 

 

 

 

 



 

 
Stránka 33 z 45 

 

Fondový kapitál Investičních akcií Alfa 

 

13.6 Část Fondového kapitálu Podfondu připadající na Investiční akcie Alfa (dále jen „Fondový 

kapitál Investičních akcií Alfa“ nebo též jen „FKA“) je část Fondového kapitálu Podfondu, 

která se stanoví následovně: 

a) k prvnímu Dni ocenění je rovna součtu emisních kurzů všech před prvním Dnem 

ocenění vydaných Investičních akcií Alfa; 

b) ke všem následujícím Dnům ocenění se stanoví následovně:  

 

FKA = [NČZ/0,2 * 0,79 * Podíl] - KCOC + Podíl * {{ KCOC  + 0,79*{ (FKP + ROZ + KCZR)  

– NČZ – NČO  - (0,21 * KCO / 0,79)   - [NČZ/0,2 * 0,79] * Podíl}}} 

 

 FKP znamená Fondový kapitál Podfondu. 

 

KCO znamená souhrn veškerých kupních cen vyplacených Fondem po Rozhodném 

okamžiku za Investiční akcie Alfa odkoupené ze strany Fondu do okamžiku výpočtu FKA, 

a to pokud z těchto konkrétních zaplacených kupních cen ze strany Fondu doposud nebylo 

oprávněným orgánem Fondu schváleno k vyplacení konkrétní Investiční plnění Beta ani 

nebyla uhrazena Odměna za zhodnocení, přičemž: 

  

I. pokud bylo takové konkrétní Investiční plnění Beta vyplaceno nebo je 

zaúčtováno v závazcích Podfondu, pak ve vzorci, kde je užita hodnota KCO 

v násobení s hodnotou 0,21, bude KCO násobeno hodnotou 0,01, a dále 

 

II. pokud taková konkrétní Odměna za zhodnocení uhrazena byla nebo je 

zaúčtována v závazcích Podfondu, pak ve vzorci, kde je užita hodnota KCO 

v násobení s hodnotou 0,21, bude KCO násobeno hodnotou 0,2. 

 

KCOC znamená souhrn veškerých kupních cen vyplacených Fondem po Rozhodném 

okamžiku za Investiční akcie Alfa odkoupené ze strany Fondu do okamžiku výpočtu FKB. 

 

KCZR znamená předpokládanou výši plnění za kupní ceny včetně doplatků kupních cen 

sjednaných ve Smlouvách o prodeji za koupi akcií emitovanými Jet Fondem, a to pouze 

pokud: (a) byly zaúčtovány  na účet Podfondu jako rezerva na takové kupní ceny a/nebo 

doplatky a reálně tak ponížily hodnotu Fondového kapitálu Podfondu, (b) nebyly do 

okamžiku výpočtu hodnoty KCZR vyplaceny, a dále pokud (c) nejsou v okamžiku výpočtu 

zaúčtovány v závazcích Podfondu. 

 

NČO znamená součet všech hodnot O (odměny náležející Obhospodařovateli za 

zhodnocení), které byly do data výpočtu FKB uvedeny ve všech Oznámeních o výplatě (jak 

je toto vymezeno ve Smlouvě o prodeji), které byly doručeny ze strany Fondu Prodávajícím 

dle všech Smluv o prodeji (jak je vymezeno ve Smlouvě o prodeji), to však pouze pokud 

ze strany Fondu doposud nebyly takové O vyplaceny Obhospodařovateli. 

 

NČZ znamená součet všech hodnot Z (plnění náležející původním zakladatelským akciím), 

které byly do data výpočtu FKB uvedeny ve všech Oznámeních o výplatě (jak je toto 

vymezeno ve Smlouvě o prodeji), které byly doručeny ze strany Fondu Prodávajícím dle 
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všech Smluv o prodeji (jak je vymezeno ve Smlouvě o prodeji), to však pouze pokud ze 

strany Fondu doposud nebylo oprávněným orgánem Fondu schváleno k vyplacení 

konkrétní Investiční plnění Beta týkající se konkétních Z. 

 

ROZ znamená předpokládanou výši budoucích plnění Obhospodařovateli za zhodnocení 

podle článku 9.7 (b) (tj. odměna za zhodnocení), a to pouze pokud: (a) byly zaúčtovány  na 

účet Podfondu jako rezerva na takové odměny za zhodnocení a reálně tak ponížily hodnotu 

Fondového kapitálu Podfondu, (b) nebyly doposud vyplaceny, a dále pokud (c) nejsou v 

okamžiku výpočtu zaúčtovány v závazcích Podfondu. 

 

Fondový kapitál Investičních akcií Beta 

 

13.7 Část Fondového kapitálu Podfondu připadající na Investiční akcie Beta (dále jen „Fondový 

kapitál Investičních akcií Beta“ nebo též jen „FKB“) se ke Dni ocenění stanoví jako:  

c) k prvnímu Dni ocenění je rovna součtu emisních kurzů všech před prvním Dnem 

ocenění vydaných Investičních akcií Beta; 

d) ke všem následujícím Dnům ocenění se stanoví následovně:  

 

FKB = (FKP + ROZ + KCZR) – FKA – {{{(1-Podíl) * {{ KCOC  + 0,79 * {(FKP + ROZ 

+ KCZR) – NČZ – NČO - (0,21 * KCO / 0,79)  - [NČZ/0,2 * 0,79] * Podíl}}}}}} – {{NČO 

+ (0,01 * KCO / 0,79) + 0,01 * {(FKP + ROZ + KCZR) – NČZ – NČO – (0,21 * KCO / 

0,79) - [NČZ/0,2 * 0,79] * Podíl}}   

  Užité zkratky nedefinované v článku 13.7 mají význam, který jim přikládá článek 13.6. 

 

13.8 Odměna za obhospodařování Podfondu (napříč všemi druhy) není specifickým nákladem 

a vstupuje do výpočtu Fondového kapitálu Podfondu. 

13.9 U druhu Investičních akcií, ke kterým se vztahuje odlišná výše Odměny za 

obhospodařování Podfondu od nejvyšší Odměny za obhospodařování Podfondu (napříč 

všemi druhy), je specifickým výnosem daného Druhu rozdíl nejvyšší Odměny za 

obhospodařování Podfondu a Odměny za obhospodařování Podfondu příslušného Druhu.  

 

10. Vydávání investičních akcií 
14.1 Fond bude (prostřednictvím Administrátora) vydávat Investiční akcie Alfa a Investiční akcie 

Beta na účet Podfondu. Jednotlivé Druhy Investičních akcií se od sebe kromě odlišných 

práv stanovených Stanovami liší též výší a podmínkami určování jejich hodnoty, případně 

výší a strukturou poplatků. Není-li v tomto Dodatku, Statutu nebo Stanovách uvedeno jinak, 

je s Akcionáři I všech Druhů Investičních akcií Podfondu zacházeno stejně a vztahují se na 

ně ve Statutu a Dodatku uvedená pravidla nerozdílně. 

14.2 Fond bude (prostřednictvím Administrátora) vydávat Investiční akcie příslušného Druhu 

ode dne uveřejnění výzvy k úpisu dne uvedeného ve výzvě k úpisu, avšak nejdéle tři 

měsíce (dále jen „První upisovací období“), za zvláštních podmínek uvedených 

v následující větě tohoto článku. Veškeré Investiční akcie Alfa budou během Prvního 

upisovacího období upisovány za částku ve výši 1 CZK za jednu Investiční akcii Alfa a 

veškeré Investiční akcie Beta upisovány za částku ve výši 1 CZK za jednu Investiční akcii 

Beta. Žádost o vydání Investiční akcie lze podat během Prvního upisovacího období 

způsobem určeným v čl. 14.6 Dodatku nejpozději do 12:00 předposledního pracovního dne 
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Prvního upisovacího období; později podané žádosti budou vyřízeny způsobem určeným 

v čl. 14.6 Dodatku za cenu určenou k nejbližšímu následujícímu Dni ocenění. Výzva k úpisu 

není činěna opakovaně, činí se pouze jednou a trvá, dokud nebude zrušena. To však 

nevylučuje možnost Fondu po zrušení výzvy uveřejnit novou výzvu k úpisu. 

14.3 Minimální částka, za kterou mohou být vydávány Investiční akcie Alfa, činí 1 CZK. Minimální 

částka, za kterou mohou být vydávány Investiční akcie Beta, činí 1 CZK. V obou případech 

však pouze za předpokladu, že zájemce splňuje další ze zákonných požadavků 

stanovených pro Kvalifikovaného investora. 

14.4 Žádost o vydání Investičních akcií příslušného Druhu se podává Administrátorovi 

prostřednictvím Distributora (Obhospodařovatele či jiného Distributora podle toho, s kým 

má investor uzavřenou Investiční smlouvu). Pokud mezi zájemcem o vydání Investičních 

akcií příslušného Druhu a Distributorem není jiný právní vztah, uzavře zájemce 

s Distributorem smlouvu (např. smlouvu o obstarání) a složí na Upisovací účet částku, z níž 

bude hrazena upisovací cena. V Investiční smlouvě mohou být stanovena podrobnější 

pravidla pro určení termínů pro podání žádosti o vydání a pro složení částky, z níž bude 

hrazena upisovací cena. V případě, že bude Investiční smlouva uzavřena přímo s Fondem, 

hradí se upisovací cena na Účet Fondu.  

14.5 Počet vydaných Investičních akcií je určen jako podíl částky určené na úhradu Investičních 

akcií, poukázané na Účet Fondu, a aktuální hodnoty Investiční akcie Podfondu, vyjádřený 

jako nejbližší nižší celé číslo. Investiční smlouva může stanovit bližší detaily např. ohledně 

zaokrouhlování, atp.  

14.6 V případě, že zájemce hodlá nakoupit Investiční akcie příslušného Druhu:  

(a) podá žádost o vydání Investičních akcií příslušného Druhu Administrátorovi 

prostřednictvím Distributora nejpozději do 12:00 hod. předposledního pracovního 

dne předcházejícího Dni ocenění (je-li Den ocenění pracovním dnem, do 12:00 

hod. posledního pracovního dne předcházejícího Dni ocenění). Žádost o vydání 

podaná kdykoliv ve lhůtě od nejblíže předcházejícího Dne ocenění do doby 

uvedené v předchozí větě se považuje za podanou v Den ocenění;  

(b) zašle Akcionář I na Účet Fondu (má-li uzavřenou Investiční smlouvu s Fondem) 

nebo na Upisovací účet (má-li uzavřenou Investiční smlouvu s Distributorem) 

nejpozději poslední pracovní den předcházející Dni ocenění tzv. identifikovanou 

platbu (je-li Den ocenění pracovním dnem, do Dne ocenění), přičemž s.s. je číslo 

Investiční smlouvy a v.s. je ISIN Podfondu, resp. Investičních akcií příslušného 

Druhu. V případě, že platba nebude provedena ve lhůtě podle předchozí věty, 

zašle Akcionář I platbu nejpozději poslední pracovní den předcházející Dni 

ocenění, který bezprostředně následuje po Dni ocenění, ke kterému byla žádost 

podána původně; žádost o vydání Investičních akcií se považuje za podanou 

v takový bezprostředně následující Den ocenění; jestliže Akcionář I nezašle platbu 

ani v této dodatečné lhůtě, je taková žádost o vydání Investičních akcií automaticky 

odmítnuta ve smyslu bodu c) tohoto článku. V určitých případech, kde to bude 

umožněno Investiční smlouvu, není u žádosti o vydání Investičních akcií I na 

základě identifikované platby nutné podávat písemnou žádost dle bodu a); 

(c) statutární orgán Fondu je oprávněn odmítnout jakoukoliv žádost o vydání 

Investičních akcií příslušného Druhu, a to až do okamžiku vydání Investičních akcií 

příslušnému investorovi, přičemž v takovém případě budou vráceny na základě 

takové žádosti uhrazené prostředky investorem dle písm. (b) výše. 

14.7 Částku, za kterou zájemce žádá vydat Investiční akcie, zašle Distributor na Účet Fondu. Po 

připsání prodejní ceny na účet Podfondu vydá Fond Investiční akcie příslušného Druhu 
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prostřednictvím Administrátora do šedesátého pracovního dne následujícího po Dni 

ocenění. V odůvodněných případech může statutární orgán Fondu jednostranně 

rozhodnout o přiměřeném prodloužení lhůty podle předchozí věty tohoto článku. 

Administrátor vydává Investiční akcie za částku, která se rovná jejich hodnotě vyhlášené 

ke Dni ocenění. Ke dni vydání Administrátor připíše příslušný počet Investičních akcií na 

majetkový účet Akcionáře I. Práva z Investičních akcií vznikají dnem jejich vydání.  

14.8 Podáním žádosti investora o vydání Investičních akcií, úhradou upisovací ceny na Účet 

Fondu a neodmítnutím žádosti statutárním orgánem Fondu dochází k uzavření smlouvy 

o úpisu předmětných Investičních akcií mezi Fondem a daným investorem. V případě, že 

nedojde k úhradě upisovací ceny na Účet Fondu nebo odmítne statutární orgán Fondu 

příslušnou žádost o vydání Investičních akcií, nebude Fond zavázán příslušné Investiční 

akcie vydat, i kdyby došlo k podání příslušné žádosti o vydání Investičních akcií.   

14.9 Fond může vydat Investiční akcie zájemci o jejich nabytí pouze za podmínky, že zájemce 

splňuje podmínky Kvalifikovaného investora. 

14.10 Pro udržení stability Fondu a své důvěryhodnosti si Fond vyhrazuje právo rozhodnout, které 

žádosti zájemců o vydání Investičních akcií akceptuje a které nikoliv. 

 

11. Odkupování Investičních akcií 
15.1 Každý Akcionář I má právo na odkoupení svých Investičních akcií ve výši zvolené finanční 

částky nebo počtu Investičních akcií za podmínek uvedených ve Stanovách, tomto Dodatku 

a Investiční smlouvě. 

15.2 Po dobu prvního až třetího roku od vzniku Fondu se Investiční akcie neodkupují. 

15.3 Investiční akcie příslušného Druhu je Fondem odkupována za aktuální hodnotu Investiční 

akcie příslušného Druhu vyhlášenou ke Dni ocenění, ke kterému Administrátor 

prostřednictvím Distributora obdržel žádost o odkoupení Investičních akcií. 

15.4 Minimální částka, za kterou lze provést jednotlivé odkoupení Investičních akcií, činí 100.000 

CZK. Administrátor může rozhodnout, že akceptuje žádost o odkoupení i v případě nižší 

částky. V případě, že by po odkoupení mělo dojít k nesplnění zákonných požadavků 

stanovených pro kvalifikovaného investora, je Akcionář I povinen podat žádost o odkoupení 

Investičních akcií v celém jím vlastněném objemu nebo se dohodnout s Fondem na jiném 

řešení, tak aby byl schopen splnit zákonné požadavky stanovené pro Kvalifikovaného 

investora.  

15.5 Žádosti o odkoupení Investičních akcií musí předcházet avízo, tj. informace o budoucím 

odkupu, které žádá k odkoupení, nejpozději však 6 měsíců přede Dnem ocenění, ke 

kterému bude podána žádost o odkoupení (dále jen „Avízo“), přičemž se vzorovým zněním 

Avíza je investor obeznámen prostřednictvím Investiční smlouvy. Žádost o odkoupení 

Investičních akcií příslušného Druhu lze podat nejdříve ke Dni ocenění dle předchozí věty 

(tj. ke Dni ocenění připadajícímu na den uplynutí lhůty 6 měsíců ode dne podání Avíza, 

resp. ke Dni ocenění nejblíže následujícímu po dni, ke kterému uplyne lhůta 6 měsíců ode 

dne podání Avíza) a nejpozději ke Dni ocenění připadajícímu na den uplynutí lhůty 9 měsíců 

ode dne podání Avíza, resp. ke Dni ocenění nejblíže následujícímu po dni, ke kterému 

uplyne lhůta 9 měsíců ode dne podání Avíza; v Avízu tedy není možné stanovit 

předpokládaný Den ocenění, k němuž bude podána žádost o odkoupení Investičních akcií, 

na den pozdější, než Den ocenění připadající na den uplynutí 9měsíční lhůty od podání 

Avíza, resp. nejbližší následující Den ocenění, pokud 9měsíční lhůta nepřipadá na Den 

ocenění. V případě, že Akcionář I na základě Avíza nepodá žádost o odkoupení 

Investičních akcií ke Dni ocenění, který avizoval v Avízu, nebo ve lhůtách dle tohoto 

odstavce, je pro tento případ Avízo zároveň žádostí o odkoupení Investičních akcií s účinky 
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doručení k poslednímu kalendářnímu dni měsíce následujícího po Dni ocenění, který 

Akcionář I avizoval v Avízu. Akcionář I podává žádost o odkoupení Investičních akcií 

Administrátorovi prostřednictvím Distributora nejpozději do 12:00 hod. předposledního 

pracovního dne předcházejícího Dni ocenění (je-li den ocenění pracovním dnem, do 12:00 

hod. posledního pracovního dne předcházejícího Dni ocenění). Žádost o odkoupení 

podaná kdykoliv ve lhůtě od nejblíže předcházejícího Dne ocenění do doby uvedené v 

předchozí větě se považuje za podanou v Den ocenění. Fond 

(a) v případě, že bude dodrženo předcházející Avízo, zruší odkoupené Investiční akcie 

příslušného Druhu zpravidla do 3 měsíců ode Dne ocenění, nejpozději do 6 měsíců 

ode Dne ocenění a ke dni zrušení odkoupených Investičních akcií Administrátor 

odepíše příslušný počet Investičních akcií z majetkového účtu Akcionáře I a 

Administrátor provede finanční vypořádání odkoupení Investičních akcií do 3 

pracovních dnů od zrušení odkupovaných Investičních akcií; 

(b) v případě, že nebude dodrženo předcházející Avízo, zruší odkoupené Investiční 

akcie příslušného Druhu nejpozději do 10 měsíců ode Dne ocenění, a ke dni 

zrušení odkoupených Investičních akcií Administrátor odepíše příslušný počet 

Investičních akcií z majetkového účtu Akcionáře I a nejpozději do 3 pracovních dnů 

od zrušení odkoupených Investičních akcií Administrátor provede finanční 

vypořádání odkoupení Investičních akcií. 

Tímto není dotčeno ustanovení článku 12 tohoto Dodatku.  

15.6 Avízo nemůže být učiněno dříve, než uplynou tři roky od vzniku Fondu, jelikož po tuto dobu 

není možné odkupovat Investiční akcie Podfondu. 

15.7 Fond může vyzvat Akcionáře I k odkupu Investičních akcií, a to zejména v případě 

významné divestice z majetku Podfondu za předpokladu, že se mu zároveň nenaskýtá 

investiční příležitost realizovatelná v blízkém časovém horizontu, vždy nejméně 6 měsíců 

přede Dnem ocenění, ke kterému má být podána žádost o odkoupení Investičních akcií na 

základě výzvy k odkupu (dále jen „Výzva k odkupu“). Ustanovení článku 15.5 o Avízu se 

v případě Výzvy k odkupu nepoužije. Na základě Výzvy k odkupu je následně Akcionář I 

oprávněn (nikoliv však povinen) realizovat odkup svých Investičních akcií, a to v rozsahu a 

způsobem uvedeným ve Výzvě k odkupu. 

15.8 K odkoupení Investičních akcií za Akcionářem I požadovanou částku je Akcionáři I z jeho 

majetkového účtu odepsán odpovídající nejbližší vyšší celý počet Investičních akcií, 

vypočtený jako na celé číslo nahoru zaokrouhlený podíl požadované částky a ceny 

Investičních akcií. Rozdíl mezi cenou nejbližšího vyššího celého počtu odkupovaných 

Investičních akcií a požadovanou částkou je Akcionáři I vyplacen spolu s částkou za 

odkupované Investiční akcie. 

15.9 Při úhradě částky za odkoupené Investiční akcie se vyplácená částka převádí 

bezhotovostním bankovním převodem v souladu s Investiční smlouvou. V Investiční 

smlouvě mohou být stanovena podrobnější pravidla pro určení termínů a způsobu 

vyplacení částky za odkupované Investiční akcie. 

15.10 Při odkupu Investičních akcií se má vždy za to, že jako první jsou odprodávány Investiční 

akcie Akcionářem I nejdříve nabyté. 

15.11 V odůvodněných případech, kdy lze očekávat změnu hodnoty Investičních akcií (zejména 

tehdy, kdy probíhá např. přecenění majetku obsaženém v Podfondu, anebo nastaly 

podmínky pro přecenění), lze lhůtu odkupu Investičních akcií prodloužit na nezbytně 

dlouhou dobu, nejdéle však na 1 rok od doručení řádné žádosti o odkoupení investičních 

akcií (nikoliv od Avíza). 
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12. Společná pravidla pro vydávání a odkupování Investičních akcií 
 
16.1 Administrátor může, na základě rozhodnutí Obhospodařovatele (a Obhospodařovatel je 

oprávněn o takovém pozastavení až na dobu 24 měsíců rozhodnout), pozastavit vydávání 

nebo odkupování Investičních akcií až na dobu 24 měsíců, pokud je to nezbytné z důvodu 

ochrany práv nebo právem chráněných zájmů Akcionářů nebo též z provozních důvodů, 

zejména ve vztahu k činnostem souvisejícím s účetní závěrkou. Tímto nejsou dotčena 

práva Fondu rozhodnout o pozastavení vydávání nebo pozastavení odkupování nebo 

obnovení vydávání nebo obnovení odkupování Investičních akcií, která jsou zakotvena 

v obecně závazných právních předpisech vztahujících se na Fond. 

 

 

13. Informace o odměnách, poplatcích a nákladech, informace o celkové 

 nákladovosti 

9.7 Za výkon funkce individuálního statutárního orgánu, resp. za obhospodařování Podfondu, 

náleží Obhospodařovateli: 

(a)  odměna za obhospodařování – tato odměna se vztahuje k období, které začíná 

prvním kalendářním dnem po stanovení Fondového kapitálu Podfondu a končí 

kalendářním dnem bezprostředně následujícího stanovení Fondového kapitálu 

Podfondu (dále jen “Období“). Odměna za obhospodařování je vypočtena dle 

následujícího vztahu:  

 

Odměna = Sazba odměny ∗ [(
FKP − ∑ PV + FKD − ∑ PP

2
) ∗

M

365
+ ∑

PV ∗mv

365
+ ∑

PP ∗mp

365
] 

  kde: 

 Odměna = odměna za obhospodařování, 

Sazba odměny = sazba odměny za obhospodařování platná k prvnímu 

kalendářnímu dni daného Období, 

FKP = hodnota Fondového kapitálu Podfondu k poslednímu kalendářnímu dni 

předchozího Období plus hodnota KCZR (dle významu, který KCZR přikládá 

článek 13.6) k poslednímu dni předchozího Období plus hodnota ROZ (dle 

významu, který ROZ přikládá článek 13.6) k poslednímu dni předchozího období, 

FKD = hodnota Fondového kapitálu Podfondu k poslednímu kalendářnímu dni 

daného Období plus hodnota KCZR (dle významu, který KCZR přikládá článek 

13.6) k poslednímu dni daného Období plus hodnota ROZ (dle významu, který 

ROZ přikládá článek 13.6) k poslednímu dni daného období, 

 M = počet kalendářních dní trvání daného Období, 

PV = absolutní hodnota dílčího snížení majetku společnosti v průběhu trvání 

daného Období v souvislosti s výplatou Plnění nebo Odkoupenými Investičními 

akciemi, včetně případných souvisejících zákonných odvodů (např. daní) nebo 

včetně případné Odměny za zhodnocení dle bodu b) tohoto článku, 

PP = absolutní hodnota dílčího navýšení majetku společnosti v průběhu daného 

Období na základě nabývání upisovacích cen v souvislosti s vydáváním 

Investičních akcií či na základě navýšení jiných složek vlastního kapitálu 

prostřednictvím vkladů jejích akcionářů, 

mp = počet kalendářních dní do konce daného Období ode dne, kdy konkrétní dílčí  
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PP zvýšilo hodnotu majetku společnosti, 

mv = počet kalendářních dní od začátku daného Období do dne předcházejícímu 

dni, kdy konkrétní dílčí PV snížilo hodnotu majetku společnosti, 

   * = znaménko pro násobení, 

   + = znaménko pro sčítání, 

   - = znaménko pro odečítání, 

   ∑ = znaménko pro sumu, 

   (nebo) = znaménko pro kulatou závorku, 

   [nebo] = znaménko pro hranatou závorku. 

 

Sazba odměny za obhospodařování nesmí být vyšší než 1,8 %. Fond je oprávněn po 

písemné dohodě s Obhospodařovatelem změnit pro konkrétní Období sazbu odměny 

za obhospodařování, avšak tato nesmí být vyšší než 1,8 %. Sazba odměny za 

obhospodařování při založení Fondu činí 1,8 % a nárok na odměnu za 

obhospodařování vzniká od vzniku Podfondu. Odměna za obhospodařování je splatná 

zálohovým způsobem, přičemž záloha je splatná vždy k prvnímu kalendářnímu dni 

každého měsíce daného Období, počínaje vznikem Podfondu, popř. neprodleně po 

stanovení její výše. Výše této měsíční zálohy se vypočítá jako součin jedné dvanáctiny 

sazby odměny za obhospodařování platné k prvnímu kalendářnímu dni daného Období 

a hodnoty Fondového kapitálu Podfondu vypočtené k poslednímu kalendářnímu dni 

předchozího Období. Fond je oprávněn se po písemné dohodě s Obhospodařovatelem 

dohodnout v průběhu daného Období na nižších resp. vyšších měsíčních zálohách, 

zejména v souvislosti s PV resp. PP. Zúčtování záloh za dané Období probíhá vždy k 

jeho poslednímu kalendářnímu dni a finanční vypořádání proběhne neprodleně po 

stanovení výše doplatku nebo nedoplatku odměny za obhospodařování za dané 

Období 

(b)  odměna hrazená z majetku Podfondu a označovaná jako odměna za zhodnocení – 

činí:  

a. hodnotu vypočtenou následovně: (KCZ/((1 – Podíl) * 0,79)) * 0,01 * (1 – Podíl), 

kde KCZ znamená kupní ceny včetně doplatků kupních cen sjednaných a 

vyplacených (resp. určených k vyplacení) za koupi akcií emitovanými Jet Fondy 

dle Smlouvy o prodeji, to vše, pokud jejich výplata proběhne (resp. má být 

provedena) po Rozhodném okamžiku a dále 

b. hodnotu vypočtenou následovně: (Plnění / (Podíl * 0,79 + 0,2)) * 0,01 * Podíl, a 

to ohledně jakéhokoliv Plnění), které bude určeno k výplatě po Rozhodném 

okamžiku a dále  

c. hodnotu vypočtenou následovně: (KCOZ / 0,79) * 0,01, kde KCOZ znamená 

kupní ceny Investičních akcií odkoupených Fondem po Rozhodném okamžiku a 

dále  

d. hodnotu vypočtenou následovně: 0,01 * (Likvidační zůstatek Podfondu minus 

hodnota vypočtená dle článku 8.2 písm. (a) a dále minus hodnota vypočtená dle 

článku 8.2 písm. (b) a dále minus hodnota vypočtená dle článku 12.2 písm.  

číslo o ). 

Splatnost této odměny za zhodnocení nastává vždy v okamžiku splatnosti 

jakéhokoliv Plnění po Rozhodném okamžiku a v okamžiku splatnosti jakékoliv kupní 

ceny Investičních akcií odkoupených Fondem po Rozhodném okamžiku a 

v okamžiku schválení konečné zprávy o průběhu likvidace ve smyslu § 205 odst. 2 

Občanského zákoníku. 
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Odměna za obhospodařování a Odměna za zhodnocení jsou dle současných právních 

předpisů osvobozeny od daně z přidané hodnoty. V případě, že bude dani z přidané 

hodnoty podléhat, budou o tuto daň navýšeny. 

Veškeré odměny uvedené výše, tj. odměna za obhospodařování jakož i Odměna za 

zhodnocení mohou mít pouze kladnou hodnotu, a proto pokud by na základě výpočtu bylo 

dosaženo záporné hodnoty, bude výsledek činit hodnotu 0,- Kč. 

9.8 Za výkon funkce depozitáře Fondu náleží Depozitáři odměna hrazená z majetku Podfondu, 

která může činit maximálně 500 000 Kč za účetní období (bez daně z přidané hodnoty). 

9.9 Za administraci Fondu náleží Administrátorovi odměna hrazená z majetku Podfondu, která 

může činit maximálně 1 000 000 Kč za účetní období (bez daně z přidané hodnoty). 

Podrobnosti týkající se odměny Administrátora stanoví smlouva o administraci. 

9.10 Za audit Fondu náleží Auditorovi odměna hrazená z majetku Podfondu, která může činit 

maximálně 300 000 Kč za účetní období (bez daně z přidané hodnoty). 

9.11 Další náklady hrazené z majetku Podfondu jsou náklady vznikající Obhospodařovateli, 

Administrátorovi nebo Fondu, zejména: 

a) veškeré náklady vznikající v souvislosti s pořizováním, správou a zpeněžením 

majetkových hodnot, do kterých Podfond dle statutu investuje, včetně jejich 

příslušenství a obhospodařovací náklady; zejména se jedná o související poradenské 

služby – právní, daňové, auditorské a jiné služby, zejména náklady na due diligence, 

analýzy, studie, znalecké posudky, zprostředkovatelské nebo komisionářské poplatky, 

prémie apod.; plnění musí být Fondu poskytováno subjekty a osobami, které nejsou 

přímo či nepřímo ovládány Zakladateli,  

b)  úroky z úvěrů a zápůjček přijatých přímo Fondem v souvislosti s obhospodařováním 

majetku Podfondu a ostatní náklady cizího kapitálu, 

c) náklady spojené s účastmi ve společnostech (zejména související právní služby, audit 

apod.), 

d) odměny za úschovu a správu investičních nástrojů, 

e) odměny za vedení majetkových účtů investičních nástrojů, 

f) náklady a odměna depozitáři, 

g) náklady na prezentaci podfondu ve vztahu k veřejnosti a kvalifikovaným investorům 

(PR), 

h) náklady na nabízení investic do Podfondu, 

i) náklady na získání a udržení investic do Podfondu, zejména náklady za 

zprostředkování úpisu Investičních akcií vydávaných k Podfondu (fundraising) anebo 

náklady za distribuci Investičních akcií vydávaných k Podfondu, 

j) náklady na ocenění majetku a dluhů Podfondu, 

k) náklady spojené s uvedením na burzu, 

l) náklady související s repo obchody, 

m) náklady z opčních, termínových a dalších derivátových operací, 

n) poplatky bankám za vedení účtů a nakládání s finančními prostředky, 

o) úroky z přijatých úvěrů a půjček, 

p) úroky z dluhopisů a obdobné náklady vyplývající z emise jiných cenných papírů 

vydaných podfondem v souvislosti s obhospodařováním majetku Podfondu, 

q) náklady spojené s vedením emise Investičních akcií, 

r) odměny zaměstnanců a členů orgánů společnosti, 

s) náklady vznikající v souvislosti s výplatou podílu na zisku a obdobných plateb, 

t) náklady na informování investorů, 

u) náklady na zajištění nebo na nástroje ke snížení rizik, 
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v) náklady na ukončení činnosti a likvidaci Fondu či Podfondu, 

w) náklady spojené s přeměnou Fondu či Podfondu, 

x) náklady na účetní a daňový audit, 

y) soudní, správní a notářské poplatky a náklady na soudní výlohy, 

z) daně, poplatky, odvody, jakož i plnění jiných finančních povinností dle obecně 

závazných předpisů, 

aa) náklady na daňové a právní poradenství, 

bb) pojištění, 

cc) náklady na přecenění aktiv v majetku Podfondu a na reportování, akcionářům, 

dd)  další v písm. a) až cc) výslovně neuvedené náklady, které Fond a/nebo Administrátor 

a/nebo Obhospodařovatel a/nebo Zakladatelé jednající s odbornou péčí či péčí 

řádného hospodáře, nutně a účelně vynaložili v souvislosti se založením Fondu 

(zřizovací výdaje či další náklady před založením Fondu) a výkonem dalších činností 

souvisejících s obhospodařováním nebo administrací Fondu. 

9.12 Další náklady Podfondu uvedené v čl. 9.11 kromě bodů a) a b) nesmí překročit částku 

5 000 000 Kč za účetní období (bez daně z přidané hodnoty) s výjimkou nákladů a výdajů 

přiznaných pravomocně rozhodnutím soudu či jiného oprávněného orgánu a daní, odvodů 

a cel, které se do tohoto limitu, z důvodu obtížné predikovatelnosti, nezapočítávají.  

9.13 V případě, že účetní období Podfondu je odlišné od dvanácti po sobě jdoucích kalendářních 

měsících, jsou nákladové limity Fondu stanovené Dodatkem a vztahující se k účetnímu 

období aritmetickým způsobem přizpůsobeny. 

9.14 Další náklady Podfondu (bez daně z přidané hodnoty) uvedené v čl. 9.11 bod a) nesmí 

překročit takto zjištěnou hodnotu: 0,0035 násobeno součtem upisovacích cen Vydaných 

Investičních akcií, s tím, že tento výsledek bude následně násoben počtem roků 

Investičního horizontu, avšak mohou činit minimálně 40 000 000 Kč. Tyto náklady může 

Fond libovolně rozložit v rámci Investičního horizontu, nesmí ovšem překročit jejich 

souhrnný limit za celý Investiční horizont. Další náklady Podfondu uvedené v čl. 9.11 bod 

b) nesmí za účetní období překročit 110 % hodnoty úroků z úvěrů a zápůjček poskytnutých 

Podfondem včetně obdobných nákladů cizího kapitálu. 

9.15 Úhrada nákladů uvedených výše v čl. 9.11 Dodatku a obdobých nákladů může být 

provedena z majetku obchodní korporace, v níž má Podfond obchodní účast, v případě, že 

se jedná o náklad na dosažení, zajištění nebo udržení příjmů takové obchodní korporace, 

resp. s danou obchodní korporací tyto náklady věcně souvisejí, přičemž v takovém případě 

se neuplatní limity uvedené výše. 

9.16 Veškeré limity na náklady uvedené v tomto Dodatku se každoročně zvyšují o meziročně 

vyhlášenou inflaci, jíž se rozumí meziroční inflace měřená vzrůstem úhrnného indexu 

spotřebitelských cen zboží a služeb, kterou udává každým kalendářním rokem Český 

statistický úřad za rok předcházející, vyjádřená v procentech. Případná deflace se 

nezohledňuje. Limity uvedené v čl. 9.2, čl. 9.3, čl. 9.4 a čl. 9.12 také mohou v průběhu 

Investičního horizontu Fondu reflektovat (být přizpůsobeny) počet aktiv v porfotliu Podfondu 

(zejména počet majetkových účastí v obchodních koporacích) a také hodnotu jeho 

Fondového kapitálu Podfondu.  

9.17 Za členství ve statutárních nebo dozorčích orgánech Fondu nebo obchodních korporacích, 

jejichž obchodní účasti jsou v majetku Podfondu, nenáleží Zakladatelům a Projektovým 

ředitelům žádné odměny nebo požitky. To vše s výjimkou Projektových ředitelů, kteří budou 

mít nárok na fixní měsíční odměnu odpovídající svou výší mzdovým podmínkám nejvyššího 

managementu dané obchodní korporace, ve které Projektový ředitel působí, s tím, že tato 

odměna bude hrazena přímo danou obchodní korporací. 

9.18 Celková nákladovost Podfondu se stanoví formou TER Fondu a je vypočtena a zveřejněna 
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po ukončení každého Období.  

9.19 Vstupní poplatek není účtován. 

9.20 Fond při odkupu Investičních akcií uplatňuje srážku jako výstupní poplatek ve výši uvedené 

níže, a to za následujících podmínek: 

a) po dobu prvního až třetího roku ode dne vzniku Podfondu se Investiční akcie 

neodkupují; 

b) v případě, že Akcionář I podá žádost o odkoupení Investičních akcií v průběhu prvních 

tří let ode dne vydání takových Investičních akcií, které žádá k odkoupení, bude mu 

účtován výstupní poplatek ve výši 95 % z odkupované částky (95 % z kupní ceny takto 

odkupovaných Investičních akcií), (dále též jako „Výstupní poplatek“), který bude 

Akcionář I povinen zaplatit a bude uhrazen jeho sražením Fondem při vyplácení kupní 

ceny za odkoupené Investiční akcie Akcionáři I; 

c) v případě, že Akcionář B podá žádost o odkoupení Investičních akcií Beta do okamžiku, 

než budou odkoupeny veškeré Investiční akcie Alfa ze strany Fondu, bude mu účtován 

výstupní poplatek ve výši 95 % z odkupované částky (95 % z kupní ceny takto 

odkupovaných Investičních akcií Beta), (dále též jako „Výstupní poplatek Beta“), který 

bude Akcionář B povinen zaplatit a bude uhrazen jeho sražením Fondem při vyplácení 

kupní ceny za odkoupené Investiční akcie Beta Akcionáři B; 

d) pro vyloučení jakýchkoli pochybností platí, že se Výstupní poplatek neaplikuje ve vztahu 

k Investičním akciím, ke kterým Akcionář I podá žádost o odkoupení Investičních akcií 

po více než třech letech ode dne vydání takovýchto Investičních akcií (které žádá k 

odkoupení); 

e) v případě, že Akcionář I podá žádost o odkoupení na základě Výzvy k odkupu a ke dni 

specifikovanému ve Výzvě k odkupu, není Výstupní poplatek účtován. 

Výstupní poplatek a Výstupní poplatek Beta je vždy příjmem Fondu. 

 

14. Další informace 

 Informace o Statutu a Dodatku 

10.19 Tento Dodatek je nedílnou součástí Statutu a nesmí být bez Statutu nabízen. 

10.20 Údaje uvedené v tomto Dodatku, stejně jako ve Statutu jsou průběžně aktualizovány. 

Obhospodařovatel sleduje, zda neexistuje či nevzniká potřeba aktualizace Statutu. 

V případě, že je úprava Statutu potřebná, schválí změny Obhospodařovatel. 

10.21 Změna Statutu nepodléhá předchozímu schválení ČNB. Fond však o změnách Statutu 

informuje ČNB bez zbytečného odkladu a předkládá jí nové úplné znění Statutu.  

10.22 Aktuální znění Statutu a jeho změny a dodatky jsou uveřejňovány na internetových 

stránkách Fondu dostupných na doméně www.jetinvestment.cz.  

10.23 Datum podpisu platného znění Dodatku a jméno a příjmení člena, popř. členů statutárního 

orgánu jsou uvedena na konci tohoto Dodatku. 

 

 Doplňující informace o Fondu a ekonomické informace 

10.24 Podmínky a postup při zrušení nebo přeměně Fondu či Podfondu a práva akcionářů se řídí 

Stanovami, Zákonem o obchodních korporacích, Zákonem o investičních společnostech 

a investičních fondech a jinými aplikovanými právními předpisy.  

10.25 Akcionáři Fondu budou o případném připravovaném rozhodnutí o zrušení Fondu či 

Podfondu nebo o rozhodnutí orgánu dohledu o odnětí povolení k činnosti Fondu bez 

zbytečného odkladu informováni způsobem, kterým je svolávána valná hromada Fondu. 
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10.26 Kontaktní místo, kde je možné v případě potřeby získat dodatečné informace, je Jet Base 

SICAV, a.s., se sídlem Brno, Hlinky 49/126, PSČ 603 00, internetová adresa: 

www.jetinvestment.cz, v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hodin. 

10.27 Zdanění Fondu, Podfondu a jeho akcionářů podléhá daňovým předpisům České republiky, 

zejména pak zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění, případně 

předpisu, který tento zákon nahradí. V době schvalování tohoto Statutu platí pro zdaňování 

příjmů Fondu 5% sazba daně z příjmů a Fond splňuje definici Základního investičního 

fondu dle §17b zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Plyne-li příjem 

z prodeje akcií Fondu příjemci, který není daňovým rezidentem v České republice ani jiném 

členském státě Evropské unie, je v případech stanovených obecně závazným právním 

předpisem český kupující povinen srazit z částky za koupené akcie Fondu zajištění daně 

z příjmů ve výši podle příslušných obecně závazných právních předpisů. Dividenda 

vyplácená Fondem, snížená o poměrnou část příjmů vyjmenovaných v § 36 odst. 4 zákona 

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, podléhá v době schvalování Statutu Fondu 

15% srážkové dani. Pokud příjemce dividendy není daňovým rezidentem v České 

republice, může být sazba srážkové daně omezena příslušnou smlouvou o zamezení 

dvojího zdanění, kterou je Česká republika vázána. Z tohoto důvodu si Fond vyhrazuje 

právo na zahraničním akcionáři Fondu požadovat průkaz jeho daňového domicilu a 

prohlášení o tom, že je skutečným vlastníkem vypláceného příjmu. Dividenda vyplácená 

právnické osobě může být od daně z příjmů osvobozena, pokud akcionář splní podmínky 

stanovené obecně závazným právním předpisem, zejména pokud drží akcie představující 

nejméně 10% podíl na základním kapitálu Fondu nepřetržitě po dobu alespoň 12 měsíců, 

má formu akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným nebo družstva nebo je 

daňovým rezidentem členského státu Evropské unie nebo Švýcarska a má některou 

z forem uvedených v předpisech Evropských společenství. 

10.28 Upozorňuje se, že režim zdanění příjmu jednotlivých akcionářů záleží na platných 

daňových předpisech, které se mohou v průběhu času měnit. Zdanění příjmu jednotlivých 

investorů závisí na v té době platných daňových předpisech a nemusí být pro každého 

investora shodné. Fond není oprávněn poskytovat daňové poradenství nad rámec 

informačních povinností vyplývajících z právních předpisů. Proto Fond doporučuje, aby 

akcionář v případě pochybností ohledně režimu zdanění, který se ho týká, vyhledal 

profesionální poradu (daňového poradce). 

10.29 Na internetových stránkách Obhospodařovatele dostupných na doméně 

www.jetinvestment.cz jsou prostřednictvím webového rozhraní poskytování Akcionářům I 

následující informace (pokud jsou pro Fond relevantní): 

n) aktuální znění Statutu a jeho změny; 

o) poslední výroční zpráva Fondu; 

p) informace o aktuální hodnotě Fondového kapitálu a Investiční akcie; 

q) informace o historické výkonnosti Fondu; 

r) informace o tom, zda některý z investorů získal zvláštní výhodu nebo právo na zvláštní 
výhodu; 

s) údaje o ujednáních depozitářské smlouvy, která umožňují převod nebo další použití 
majetku Fondu Depozitářem;  

t) údaje o nových opatřeních přijatých k řízení nedostatečné likvidity Fondu; 

u) údaje o změnách v míře využití pákového efektu, zárukách poskytnutých v souvislosti 
s využitím pákového efektu, jakož i veškerých změnách týkajících se oprávnění k 
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dalšímu využití poskytnutého finančního kolaterálu nebo srovnatelného zajištění podle 
práva cizího státu; 

v) údaj o míře využití pákového efektu Fondem; 

w) údaje, jak jsou plněny požadavky stanovené v § 32 Zákona o investičních 
společnostech a investičních fondech; 

x) identifikační údaje osoby pověřené výkonem jednotlivé činnosti obhospodařování nebo 
administrace nebo Depozitáře včetně údaje o případných střetech zájmů; 

y) údaj o tom, zda se Depozitář dohodl s osobou pověřenou na náhradě ztráty investičních 
nástrojů, jakož i údaj o změně a povaze změny této dohody; 

z) sdělení klíčových informací pro investory; 

aa) údaje o nákladovosti Fondu; 

10.30 Informace podle článku 10.13 jsou pravidelně aktualizovány. 

10.31 Na základě podané žádosti (a to buď elektronicky e-mailem, nebo v listinné podobě zaslané 

na adresu Administrátora) poskytne Administrátor Akcionáři I poslední uveřejněnou výroční 

zprávu, a to přednostně zasláním na e-mailovou adresu Akcionáře I. V případě výslovné 

žádosti Akcionáře I o výroční zprávu v listinné podobě, poskytne Administrátor Akcionáři I 

výroční zprávu v listinné podobě. Akcionář I odpovídá za správnost poskytnutých 

kontaktních údajů pro elektronickou komunikaci. 

 

 Odkupování akcií emtiovaných Jet Fondy 

10.32 Po založení Fondu se předpokládá, že bude nabývat investiční akcie emitované některým 

z Jet Fondů mimo jiné za účelem koncentrace majetkové struktury na těchto Jet Fondech, 

jakož i za účelem řešení jiných skutečností (zejména kvůli vhodnosti divestic aktiv 

příslušného Jet Fondu v daném časovém horizontu). 

10.33 Odkupy dle článku 10.32 budou realizovány dle Smluv o prodeji. 

10.34 V případě, že dojde ze strany Fondu k iniciování odkupů dle článku 10.32, budou se jich za 

účelem dodržení rovného zacházení účastnit též Zakladatelé, jako akcionáři příslušného 

Jet Fondu, a jejich Smlouvy o prodeji týkající se převodu investičních akcií budou z hlediska 

podstatných ujednání totožné s podstatnými ujednáními Smlouvy o prodeji, které budou 

uzavírat jiní akcionáři Jet Fondů, a takové Smlouvy o prodeji nebudou moci být ze stejného 

důvodu v podstatných ohledech týkajících se vzniku nároků na kupní cenu (a její části) a 

její splatnost měněny. 

 

 Ostatní informace 

10.35 Orgánem dohledu je Česká národní banka. Adresa: Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03, 

telefon: 800 160 170, e-mailová adresa: podatelna@cnb.cz, www.cnb.cz.  

10.36 Povolení k činnosti Fondu, Obhospodařovatele, Administrátora a výkon dohledu ČNB 

nejsou zárukou návratnosti investice nebo výkonnosti Fondu, nemohou vyloučit možnost 

porušení právních povinností či Statutu Fondem, Administrátorem, Obhospodařovatelem, 

Depozitářem nebo jinou osobou a nezaručují, že případná škoda způsobená takovým 

porušením bude nahrazena. 
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V Brně, dne  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        

                                                                                               
                                                                           Ing. Igor Fait 

 
 
 

Jet Investment, a.s. 

Hlinky 49/126 

603 00 Brno 

Czech Republic 

t. +420 543 427 011 

www.jetinvestment.cz 

 


