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ALTERNATIVNÍ FOND POHODA 
Správce společných investic dle ust. § 15 zákona č. 240/2013 Sb., 

o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů 1 

 

STATUT ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA 
 

I. 

MERITUM 

 

1.1.  Obsahové vymezení podstaty ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA 

ALTERNATIVNÍ FOND POHODA je zařízením,2 v němž jsou soustředěny peněžní prostředky 

shromážděné od úzkého okruhu spolupracujících investorů, které je institucionalizováno ve formě obchodní 

korporace – akciové společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s., IČO: 07286040, se sídlem  

v České republice, na adrese Bořivojova 2574/13a, 130 00 Praha 3 – Vinohrady, zapsané pod sp. zn. B 23647 

v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, která tento investiční kapitál spravuje. 

ALTERNATIVNÍ FOND POHODA zajišťuje podnikatelsky prováděnou správu peněžních prostředků 

shromážděných od úzkého okruhu spolupracujících investorů, za účelem společného investování a zhodnocení 

tohoto kapitálu, s následnou výplatou podílů na zisku, dosahovaného v rámci činnosti ALTERNATIVNÍHO 

FONDU POHODA při investičním financování realizace projektů investiční výstavby rezidenčních a komerčních 

nemovitostí nebo majetkových akvizic stávajících rezidenčních a komerčních nemovitostí, s nimiž jsou 

spolupracující investoři předem individuálně seznámeni. 

V rámci konzervativní investiční strategie ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA jsou konkrétní projekty 

investiční výstavby rezidenčních a komerčních nemovitostí nebo majetkové akvizice stávajících rezidenčních  

a komerčních nemovitostí, jejichž realizace má být financována z investičního kapitálu ALTERNATIVNÍHO 

FONDU POHODA, detailně posuzovány za použití standardních metod hodnocení kreditních rizik, valuace 

hodnoty nemovitostních aktiv (zejm. s ohledem na jejich hodnotu jako zástavního prostředku), s přihlédnutím 

k realistické predikci možného vývoje tržních cen nemovitostních aktiv i vlivů na jejich likviditu, jakož  

i k racionálnímu hodnocení potenciálu růstu provozních výnosů z nájemného a míry nákladů na údržbu a rozvoj 

nemovitostního portfolia. 

Rozhodnutí o schválení konkrétní investice ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA je vždy výsledkem 

transparentního a standardizovaného rozhodovacího procesu. Zajištění zdrojů k financování schváleného 

investičního záměru ALTERNATIVNÍM FONDEM POHODA je zpravidla realizováno prostřednictvím zvýšení 

základního kapitálu akciové společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s., které je podmíněno rozhodnutím 

jejího nejvyššího orgánu (tj. valné hromady akcionářů) o neveřejné emisi investičních akcií. Emisní podmínky 

jednotlivých tranší investičních akcií jsou strukturovány v úzké souvislosti s konkrétními investičními záměry, 

na jejichž následné financování je získaný investiční kapitál ALTERNATIVNÍM FONDEM POHODA dále 

investován. Spolupracující investoři poskytují své peněžní prostředky ALTERNATIVNÍMU FONDU POHODA  

ke správě formou úpisu investičních akcií akciové společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s. 

Práva a povinnosti spolupracujících investorů, jako předem známých upisovatelů investičních akcií, 

jakož i ochrana jejich akcionářských práv, jsou v zákonné rovině definovány zejména příslušnými ustanoveními 

 
 
1 Společnost ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s. je registrována u České národní banky, jako subjekt vykonávající správu majetku srovnatelnou 
s obhospodařováním, ve smyslu ust. § 15 odst. 1 zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech. Česká národní banka neprovádí nad 
činností správy majetku srovnatelné s obhospodařováním regulační dohled. 
 
2 Pojem „zařízení“ označuje institucionalizovanou entitu, ve které je spravován majetek investorů a jeho smysl je nutno vykládat tak, jak jej definují příslušná 

ustanovení zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a investičních fondech. 
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zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, detailně pak upraveny v rámci stanov akciové společnosti 

ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s., a v jednotlivých případech dále konkretizovány emisními podmínkami 

příslušné emisní tranše investičních akcií, v jejímž rámci spolupracující investor nabývá investiční akcie akciové 

společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s. 

Profesionální správa peněžních prostředků shromážděných od úzkého okruhu spolupracujících 

investorů za účelem jejich společného investování a zhodnocení je, s vynaložením náležité odborné péče  

a při zachování zásad potřebné opatrnosti, prováděna ve prospěch ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA  

a jeho spolupracujících investorů, kdy výnos těchto investic je závislý na hodnotě a výnosu majetkových aktiv, 

do kterých je soustředěný investiční kapitál v rámci jeho odborné správy ALTERNATIVNÍM FONDEM POHODA 

dále investován. Divestice svěřeného investičního kapitálu, se děje prostřednictvím odkupu investičních akcií 

akciovou společností ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s. od spolupracujících investorů, za předem známých 

podmínek specifikovaných v rámci zveřejněných emisních podmínek konkrétní emisní tranše investičních akcií.  

 

1.2.  Legální vymezení ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA 

ALTERNATIVNÍ FOND POHODA je správcem společných investic ve smyslu ust. § 15 zákona  

č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, tedy 

právnickou osobou provádějící správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním,3 zapsanou dle ust. § 596 

písm. e) zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších 

předpisů, v příslušném seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním, jenž 

je veden Českou národní bankou, přičemž Česká národní banka nad těmito subjekty a jejich činností 

nevykonává regulační dohled. 

Podstatou institutu správy majetku srovnatelné s obhospodařováním je činnost správce, tj. akciové 

společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s., shromažďujícího, spravujícího a investujícího v určitém 

zařízení, tj. v ALTERNATIVNÍM FONDU POHODA, majetek vložený investory, ve prospěch těchto investorů  

v zásadě obdobně, jako to činí investiční společnost 4 v případě správy (obhospodařování) investičního fondu,5 

aniž by však taková činnost podléhala související robustní regulaci České národní banky. Otevírá tak investorům 

možnost společně investovat v zásadě obdobně jako prostřednictvím investičního fondu do projektů, které se 

svou povahou příliš nehodí pro tradiční, širšímu okruhu osob určená investiční schémata, a správci možnost 

takové investice, s vynaložením náležité odborné péče a při zachování zásad potřebné opatrnosti, spravovat 

při relativně nižší míře regulatorní zátěže. Tato nižší míra regulace činnosti je však vyvážena některými 

zákonnými omezeními (legální zákazy): 

a) zákaz shromažďovat v alternativním fondu peněžní prostředky od veřejnosti, 6   

b) zákaz překročit zákonem stanovený rozhodný limit spravovaného majetku. 

1.3. Doba, na kterou je ALTERNATIVNÍ FOND POHODA zřízen 

ALTERNATIVNÍ FOND POHODA je zřízen na dobu neurčitou. 

 
 
3 Zde užitý pojem správa majetku srovnatelná s obhospodařováním je činností definovanou v ust. § 15 zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a 
investičních fondech. 
 
4 Zde užitý pojem investiční společnost je nutno vykládat ve smyslu legální definice obsažené v příslušných ust. zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech 
a investičních fondech. Akciová společnost ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s. není investiční společností ve smyslu odkazované legální definice. 
 
5 Zde užitý pojem „investiční fond“ je nutno vykládat ve smyslu legální definice obsažené v příslušných ust. zákona č. 240/2013 Sb. o investičních společnostech a 
investičních fondech. ALTERNATIVNÍ FOND POHODA není investičním fondem ve smyslu odkazované legální definice. 
 
6 Zjednodušený výklad podaný z příslušného výkladového stanoviska ČNB stanoví 2 základní kritéria k vymezení pojmu „veřejnosti“: 
- počet investorů alternativního fondu = max. 20 osob (právnických či fyzických), 
- kritérium povahy investora, resp. kvalifikovanosti investora jako adresáta nabízených investic. 
Vztah obou kritérií je potom takový, že do počtu osob, které lze považovat za veřejnost, se nezapočítávají kvalifikovaní investoři (přičemž ale, výklad pojmu 
„kvalifikovaný investor“ je pro účely alternativních fondů relativně přísnější, než je tomu v případně investičních společností). 
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1.4.  Údaje o schválení aktuálního znění statutu 

Aktuální znění statutu ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA bylo schváleno správní radou akciové 

společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s. dne 20. 1. 2022 a nabývá účinnosti dnem zahájení činnosti, tj. 

dnem v němž bude akciová společnost ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s. zapsána do seznamu osob 

provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním vedeného Českou národní bankou. 

  

1.5.  Údaje o dálkovém přístupu 

Informace o ALTERNATIVNÍM FONDU POHODA, jeho činnosti a dosažených výsledcích, jakož i o akciové 

společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s., jsou uveřejňovány dle příslušných právních předpisů 

způsobem umožňujícím dálkový přístup a jsou přístupné prostřednictvím internetových stránek: 

www.fond-pohoda.cz 

  

http://www.fond-pohoda.cz/
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II. 

SPRÁVCE ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA 

 

2.1.  Údaje o subjektu správce ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA 

Správcem ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA je akciová společnost ALTERNATIVNÍ FOND POHODA 

a.s., IČO: 07286040, se sídlem v České republice, Hlavním městě Praze, na adrese Bořivojova 2574/13a,  

130 00 Praha 3 – Vinohrady, založená dne 12. července 2018 a zapsaná pod sp. zn. B 23647 v obchodním 

rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze. Základní kapitál akciové společnosti ALTERNATIVNÍ FOND 

POHODA a.s. ve výši == 2,000.000 Kč == (slovy dva miliony korun českých), byl ke dni jejího vzniku splacen 

v penězích, prostřednictvím úpisu zakladatelských akcií. 

Každá budoucí emise investičních akcií, jejichž vydání je přípustné dle účinného znění stanov akciové 

společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s., zvyšuje základní kapitál akciové společnosti (výhradně 

peněžitými vklady), prostřednictvím úpisu emitovaných investičních akcií spolupracujícími investory, jako 

předem známými upisovateli těchto investičních akcií. 

 

2.2.  Údaje o zápisu do seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním 

Akciová společnost ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s. podala žádost o zápis do seznamu osob 

provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním jenž je veden Českou národní bankou, dne 

24. 1. 2022, přičemž následně byla do tohoto seznamu zapsána, a to dne 15.2.2022. 

Akciová společnost ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s., jako správce ALTERNATIVNÍHO FONDU 

POHODA, tak splnila svou zákonnou povinnost ve smyslu ust. § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních 

společnostech a investičních fondech a jako právnická osoba provádějící správu majetku srovnatelnou 

s obhospodařováním je zapsána v seznamu těchto osob, dle ust. § 596 písm. e) zákona č. 240/2013 Sb.,  

o investičních společnostech a investičních fondech, vedeném Českou národní bankou.  

 

2.3.  Seznam vedoucích osob subjektu správce ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA s uvedením jejich funkcí 

 

• Ing. MICHAL ŠUCHAŇ, dat. nar. 18. listopadu 1984 

bytem 91701 Trnava, Na hlinách 6983/20, Slovenská republika 

označení funkce:  předseda správní rady 

den vzniku funkce:   28. května 2021 

 

• TOMÁŠ SOLAR, dat. nar. 7. července 1988 

bytem Zelenky-Hajského 1665/11, Žižkov, 130 00 Praha 3 

označení funkce:  člen správní rady 

den vzniku funkce:   28. května 2021 

 

• obchodní společnost POHODA CONSULTING s.r.o., IČ: 089 99 546 

se sídlem Bořivojova 2574/13a, Vinohrady, 130 00 Praha 3 

označení funkce:   člen správní rady 

den vzniku funkce:    28. května 2021 

při výkonu funkce zastoupena: Mgr. Janem Pytlem, dat. nar. 3. února 1983 

bytem č.p. 97, 251 68 Radějovice 
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2.4. Údaje o činnostech a funkcích, které vedoucí osoby vykonávají mimo svou činnosti a funkce vykonávané 

v subjektu správce ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA 

 

• Ing. MICHAL ŠUCHAŇ, dat. nar. 18. listopadu 1984 

IMEX Corp, s.r.o. "v likvidaci"    – likvidátor, společník 

Ennoling s.r.o. "v likvidaci"    – likvidátor, společník 

Česká stavební a rozvojová společnost s.r.o. – člen statutárního orgánu, společník 

STAVEBNÍ A ROZVOJOVÉ DRUŽSTVO POHODA – člen statutárního orgánu, družstevník 

HAKOLA s.r.o.     – člen statutárního orgánu, společník 

 

Ve vztahu k výše uvedené osobě byly uvedené skutečnosti projednány valnou hromadou akciové 

společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s. dne 23. 6. 2021, přičemž bylo shledáno, že nedochází ke střetu 

zájmů ve smyslu ust. § 54 ve spojení s ust. § 459 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a na výkon 

uvedených činností, resp. funkcí, se tak neaplikuje obecný zákaz konkurence ve smyslu ust. § 459 zákona  

č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, přičemž dle účinného znění stanov akciové společnosti 

ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s. je tato výluka přípustná. 

 

Stavební a rozvojové Družstvo POHODA II. – člen statutárního orgánu, družstevník 

Ve vztahu k výše uvedené osobě byla tato skutečnost oznámena v souladu se zákonem příslušnému 

orgánu akciové společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s., přičemž bylo shledáno, že nedochází ke střetu 

zájmů ve smyslu ust. § 54 ve spojení s ust. § 459 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a na výkon 

uvedené činnosti, resp. funkce, se tak neaplikuje obecný zákaz konkurence ve smyslu ust. § 459 zákona  

č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, přičemž dle účinného znění stanov akciové společnosti 

ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s. je tato výluka přípustná. V souladu s účinným zněním stanov akciové 

společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s., bylo souhlasné usnesení valné hromady při hlasování 

v předmětné věci, přijato hlasováním per rollam dne 14. 1. 2022. 

 

• Tomáš Solar, dat. nar. 7. července 1988 

STAVEBNÍ A ROZVOJOVÉ DRUŽSTVO POHODA – člen statutárního orgánu, družstevník 

Soukromý podnikatel evidovaný v živnostenském rejstříku pod IČO: 87996138 

 

Ve vztahu k výše uvedené osobě byly uvedené skutečnosti projednány valnou hromadou akciové 

společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s. dne 23. 6. 2021, přičemž bylo shledáno, že nedochází ke střetu 

zájmů ve smyslu ust. § 54 ve spojení s ust. § 459 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích a na výkon 

uvedených činností, resp. funkcí, se tak neaplikuje obecný zákaz konkurence ve smyslu ust. § 459 zákona  

č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, přičemž dle účinného znění stanov akciové společnosti 

ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s. je tato výluka přípustná. 

 

2.5. Údaje o předmětu podnikání osoby správce ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA 

V rámci své podnikatelské činnosti vykonává akciová společnost ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s. tyto 

činnosti (předmět podnikání): 7 

- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 zák. č. 455/1991 Sb. o živnostenském 

podnikání, v oborech: 

• Zprostředkování obchodu a služeb; 

 
 
7 Ve smyslu příslušných ust. zák. č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání. 
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• Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním dle ust. § 15 zák. č. 240/2013 Sb. o 

investičních společnostech a investičních fondech; 

• Správa majetku, spočívající ve shromážděných peněžních prostředcích nebo penězi 

ocenitelných věcech od investorů nebo nabytého za tyto peněžní prostředky nebo za penězi 

ocenitelné věci, za účelem jeho společného investování na základě určené strategie ve 

prospěch investorů; 

• Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků. 
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III. 

SPRÁVA INVESTIČNÍHO KAPITÁLU ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA 

 

3.1. Správa investičního kapitálu ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA 

Správa investičního kapitálu ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA je prováděna výhradně Správcem 

ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA, tj. akciovou společností ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s. 

Veškerá rozhodnutí týkající se dispozic s investičním kapitálem ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA 

jsou, v rámci činnosti Správce ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA, přijímána a realizována s vynaložením 

náležité odborné péče a při zachování zásad potřebné opatrnosti, výhradně vedoucími osobami 

ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA, v rámci odpovědnosti a v mezích kompetencí vyplývajících z funkce člena 

správní rady akciové společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s. 

Svěření správy investičního kapitálu ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA jinému subjektu než Správci 

ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA, tj. akciové společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s., je vyloučeno. 

Svěření oprávnění k dispozici s investičním kapitálem ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA jiné osobě, než členu 

správní rady akciové společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s. je vyloučeno. 

 

3.2. Svěření výkonu některých provozních činností a podpůrných činností souvisejících se správou investičního 

kapitálu ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA 

Správce ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA na základě sjednaných smluvních poměrů svěřil dále 

uvedené činnosti nezbytné k zajištění jeho provozu externím dodavatelům služeb: 

a) Provozní činnosti 
• správa a zabezpečení informačních systémů a informačních technologií; 

• vedení administrativní agendy provozního charakteru; 

• vedení účetnictví a výkaznictví. 

Akciová společnost ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s., jako správce ALTERNATIVNÍHO FONDU 

POHODA, může kontrolovat a svými příkazy ovlivňovat výkon uvedených provozních činností, které jsou na 

smluvním základě zajišťovány dodavatelskými subjekty, za současného respektu k závazným interním 

pravidlům pro prevenci střetu zájmů, přičemž správce ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA je v případě potřeby 

oprávněn v souladu se smluvními podmínkami vypovědět příslušné smlouvy, na jejichž základě došlo ke 

svěření uvedených činností.  

Přes uvedenou skutečnost svěření výkonu výše uvedených činností, je v plném rozsahu zachována 

odpovědnost správce, tj. akciové společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s., k úplné náhradě případné 

újmy vzniklé porušením jakýchkoliv povinností při správě majetku ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA vůči 

spolupracujícím investorům. 

Správce ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA, tj. akciová společnost ALTERNATIVNÍ FOND  

POHODA a.s., do budoucna nevylučuje svěření některých dalších provozních činností, a to za podmínek 

stanovených příslušnými právními předpisy a v mezích tohoto statutu, za současného respektu k závazným 

interním pravidlům pro prevenci střetu zájmů, v případech, kdy je takové uspořádání vhodné z hlediska 

efektivní správy majetku ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA. 

Úplata všech svěřených provozních činností je hrazena z prostředků správce ALTERNATIVNÍHO FONDU 

POHODA, tj. z vlastních prostředků akciové společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s. 
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b) Činnosti jejichž informační výstupy souvisí se správou investičního kapitálu ALTERNATIVNÍHO 

FONDU POHODA 

Správce ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA svěřil dále uvedené činnosti jejichž informační výstupy 

vstupují do procesu investičního rozhodování při správě investičního kapitálu ALTERNATIVNÍHO FONDU 

POHODA externím dodavatelům služeb: 

• provozní a technická due dilligence investičních záměrů k vyhodnocení kreditních rizik pro 

účely investičního rozhodování o jejich financování ALTERNATIVNÍM FONDEM POHODA; 

• valuace hodnoty nemovitostních aktiv pro účely investičního rozhodování o jejich financování 

ALTERNATIVNÍM FONDEM POHODA a pro účely zajištění investic ALTERNATIVNÍHO FONDU 

POHODA zástavním právem k nemovité věci. 

Správce ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA, tj. akciová společnost ALTERNATIVNÍ FOND  

POHODA a.s. může, za současného respektu k závazným interním pravidlům pro prevenci střetu zájmů, 

kontrolovat výše uvedené činnosti, avšak nemůže svými příkazy ovlivnit materiální obsah informačních výstupů 

získaný od dodavatelů. Účelem uvedeného uspořádání je zajištění maximální míry objektivity a 

transparentnosti v procesu vyhodnocování vhodnosti konkrétních investičních záměrů k jejich financování 

ALTERNATIVNÍM FONDEM POHODA. 

Přes uvedenou skutečnost svěření výkonu výše uvedených činností, je v plném rozsahu zachována 

odpovědnost správce, tj. akciové společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s., k úplné náhradě případné 

újmy vzniklé porušením jakýchkoliv povinností při správě majetku ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA vůči 

spolupracujícím investorům. 

Úplata všech činností jejichž informační výstupy souvisí se správou investičního kapitálu je v případech 

realizovaných investičních záměrů hrazena z prostředků ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA, v případech 

nerealizovaných investičních záměrů je úplata hrazena z prostředků správce ALTERNATIVNÍHO FONDU 

POHODA, tj. z vlastních prostředků akciové společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s. 

 

c) Činnosti k jejichž výkonu je třeba zvláštní odbornost nebo oprávnění dle příslušných právních 

předpisů 

• právní a finanční due dilligence investičních záměrů k vyhodnocení kreditních rizik pro účely 

investičního rozhodování o jejich financování ALTERNATIVNÍM FONDEM POHODA; 

• ostatní právní služby; 

• pravidelný audit interních procesů ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA (corporate governance 

& legal compliance); 

• procesy související s nakládáním s osobními údaji (GDPR agenda); 

• procesy související se zásadami, postupy a kontrolními opatřeními k plnění povinností dle 

zákona č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a 

financování terorismu (AML/CTF agenda). 

Správce ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA, tj. akciová společnost ALTERNATIVNÍ FOND  

POHODA a.s. může, za současného respektu k závazným interním pravidlům pro prevenci střetu zájmů, 

kontrolovat výše uvedené činnosti, avšak nemůže svými příkazy ovlivnit materiální obsah informačních výstupů 

získaný od dodavatelů. Účelem uvedeného uspořádání je zajištění maximální míry objektivity a 

transparentnosti v procesu vyhodnocování vhodnosti konkrétních investičních záměrů k jejich financování 

ALTERNATIVNÍM FONDEM POHODA. 

Přes uvedenou skutečnost svěření výkonu výše uvedených činností, je v plném rozsahu zachována 

odpovědnost správce, tj. akciové společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s., k úplné náhradě případné 
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újmy vzniklé porušením jakýchkoliv povinností při správě majetku ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA vůči 

spolupracujícím investorům. 

Úplata za právní a finanční due dilligence je v případech realizovaných investičních záměrů hrazena 

z prostředků ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA, v případech nerealizovaných investičních záměrů je úplata 

hrazena z prostředků správce ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA, tj. z vlastních prostředků akciové 

společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s. Úplata za ostatní činnosti k jejichž výkonu je třeba zvláštní 

odbornost nebo oprávnění dle příslušných právních předpisů je hrazena z prostředků správce 

ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA, tj. z vlastních prostředků akciové společnosti ALTERNATIVNÍ FOND 

POHODA a.s. 

 

d) Ostatní činnosti 

Některé další činnosti (např. činnosti související se správou, údržbou a ostrahou nemovitých věcí, jejich 

pronájmem nebo jiným obchodním využitím atp.), mohou být, ať již ad hoc či opakovaně na smluvním základě, 

za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, jakož i v mezích tohoto statutu, za současného 

respektu k závazným interním pravidlům pro prevenci střetu zájmů, svěřeny externím dodavatelům služeb 

zejména v případech, kdy je takové uspořádání vhodné z hlediska efektivní správy majetku ALTERNATIVNÍHO 

FONDU POHODA. 

Budou-li činnosti této kategorie v budoucnu svěřeny externím dodavatelům služeb, zůstává v plném 

rozsahu zachována odpovědnost správce, tj. akciové společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s., k úplné 

náhradě případné újmy vzniklé porušením jakýchkoliv povinností při správě majetku ALTERNATIVNÍHO FONDU 

POHODA vůči spolupracujícím investorům. 

Činnosti této kategorie, jejichž výkon byl po dni nabytí účinnosti tohoto statutu svěřen externím 

dodavatelům služeb, v rámci smluvního poměru sjednaného na dobu delší než 12 měsíců, resp. na dobu 

neurčitou, musí být při nejbližší aktualizaci tohoto statutu nově uvedeny jmenovitým výčtem v rámci této 

kategorie. 

Úplata za činnosti této kategorie může být hrazena jak z prostředků správce ALTERNATIVNÍHO FONDU 

POHODA, tj. z vlastních prostředků akciové společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s., tak z prostředků 

ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA, podle okolností konkrétního investičního záměru, v jehož rámci bude 

příslušná činnost svěřena externímu dodavateli služeb.  
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IV. 

INVESTIČNÍ STRATEGIE ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA 

 

4.1.  Investiční strategie ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA 

ALTERNATIVNÍ FOND POHODA bude investovat v obchodních případech souvisejících s pořízením 

nemovitých věcí (financování kupní ceny nebo peněžního vypořádání za převod nebo přechod vlastnického 

práva k nemovité věci) a v obchodních případech investiční výstavby nemovitých věcí (tj. financování realizace 

nemovitostních developerských projektů), přičemž pořízením nemovité věci se pro tento účel rozumí též nabytí 

vlastnického práva třetí osobou, které je ALTERNATIVNÍM FONDEM POHODA pro tento účel a v rámci 

schváleného financování konkrétního obchodního případu, poskytován úvěr či zápůjčka z investičního kapitálu 

ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA, výhradně však za předpokladu, že je splněna základní podmínka nezbytná 

(tj. zřízení věcného zajištění ve formě zástavního práva k nemovité věci nebo ve formě zástavního práva 

k obchodnímu podílu na obchodní korporaci), která  podrobněji specifikována dále. 

Základní podmínkou nezbytnou (conditio sine qua non) pro vynakládání náležité odborné péče a 

zachování zásad potřebné opatrnosti ve věci správy majetku ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA, a tedy 

základním pravidlem nepřipouštějícím výjimku pro investice ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA, je existence 

věcně-právního zajištění každé realizované investice ve formě zřízení zástavního práva k nemovité věci  

(v případě nemovitostních investic) nebo zástavního práva k obchodnímu podílu na obchodní korporaci  

(v případě investic do účelově založených obchodních korporací pro konkrétní developerský projekt, za 

předpokladu, že tato obchodní korporace je, nebo se v budoucnu stane, vlastníkem nemovité věci – tj. pozemku 

či stavby, které jsou předmětem tohoto nemovitostního developerského projektu a současně či následně bude 

i k této nemovité věci zřízeno zástavní právo k zajištění realizované investice). 

ALTERNATIVNÍ FOND POHODA může, ve výše vymezených obchodních případech, investovat též 

formou poskytování rozvojového kapitálu, a to i bez vstupu do vlastnické struktury financované společnosti, 

při současném splnění výše uvedené základní nezbytné podmínky existence věcného zajištění realizované 

investice. ALTERNATIVNÍ FOND POHODA může, ve výše vymezených obchodních případech, poskytovat různé 

formy financování a spolufinancování projektů, např. formou poskytnutí účelových projektových či provozních 

úvěrů a zápůjček, formou převzetí již existujících úvěrů a zápůjček, dále formou mezaninového financování, 

které představuje financování za použití hybridního dluhu a vlastního kapitálu a využívá se při získání 

finančních prostředků v případech realizace projektů, kdy běžné úvěrové (bankovní) financování není výhodné 

nebo není aktuálně dostupné, avšak výhradně při současném splnění výše uvedené základní nezbytné 

podmínky existence věcného zajištění realizované investice. 

ALTERNATIVNÍ FOND POHODA může, ve výše vymezených obchodních případech, investovat též 

formou poskytnutí úvěru a zápůjčky ve formě podřízeného dluhu se zástavním právem na akcie nebo obchodní 

podíl, avšak výhradně při současném splnění výše uvedené základní podmínky nezbytné. 

ALTERNATIVNÍ FOND POHODA může, ve výše vymezených obchodních případech, investovat  

i do nemovitostí (např. v podobě pozemků, staveb, budov aj.) a jejich dalšího zhodnocování, zajišťovat činnosti 

v oblasti realizace rozvojových projektů, a to zejména projektů v oblasti turistiky, projektů rekreačních a 

sportovních areálů, developerské činnosti výstavby nemovitostí pro oblast služeb, obchodních center, 

apartmánového bydlení a rodinných domů (dále jen „rozvojové projekty“). Nemovitostní aktiva mohou mít 

zejména podobu pozemků určených k výstavbě budov pro bydlení nebo komerčních budov, pozemků určených 

ke zhodnocení formou změny účelu užívání pozemku a následnému prodeji, pozemků určených k pronajímání 

třetím osobám pro podnikání a obchodní aktivity, rezidenčních a polyfunkčních budov, budov pro zdravotnická 

zařízení, budov pro vzdělávání, školství a školicí střediska, administrativních budov a center, hotelových 

komplexů a jiných rekreačních objektů, logistických parků, multifunkčních center a nemovitých energetických 

zařízení, a to vše při současném splnění výše uvedené základní podmínky nezbytné. 

ALTERNATIVNÍ FOND POHODA může nabývat uvedené nemovitosti výstavbou, nebo za účelem dalšího 

zhodnocení nemovitostí v jeho majetku umožnit na takových nemovitostech výstavbu. Výstavba samotná je 
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vždy realizována na účet fondu třetí osobou k takové činnosti oprávněnou, a to vše při současném splnění výše 

uvedené základní podmínky nezbytné existence věcného zajištění realizované investice. 

ALTERNATIVNÍ FOND POHODA může, v rámci realizace svých investičních cílů, uskutečnit převzetí 

jmění obchodní korporace, pokud to platné právní předpisy umožní. 

ALTERNATIVNÍ FOND POHODA může veškeré výše uvedené majetkové hodnoty pořizovat (ať již koupí 

nebo výstavbou), prodávat a pronajímat, pořizovat tyto majetkové hodnoty s využitím zápůjček a úvěrů, 

přičemž v případě investice do výstavby budou finanční prostředky fondu uvolňovány v souladu s příslušnými 

ustanoveními smlouvy o výstavbě postupně dle skutečně provedených prací. Uvolnění finančních prostředků 

je podmíněno doložením písemných dokumentů dokládajících provedení daných výkonů a činností. 

ALTERNATIVNÍ FOND POHODA může, v rámci realizace svých investičních cílů, rozdělovat budovy na jednotky 

na základě prohlášení vlastníka budovy dle příslušného zákona, prodávat a pronajímat jednotky vzniklé na 

základě prohlášení vlastníka budovy dle příslušného zákona, v souvislosti s výše uvedenými činnostmi může 

ALTERNATIVNÍ FOND POHODA sjednávat a uzavírat k budovám, jednotkám, rozestavěným budovám a 

rozestavěným jednotkám ve svém vlastnictví zástavní smlouvy, k zajištění hypotéčních úvěrů budoucích 

kupujících na financování koupě těchto budov a jednotek podle kupních smluv nebo smluv o smlouvách 

budoucích kupních.  

Strategická alokace jednotlivých složek majetku fondu není stanovena, poměry jednotlivých složek 

majetku fondu nejsou stanoveny, řídí je vedoucí osoby správce ALTERNATIVNÍ FOND POHODA (tj. osoby jež 

jsou členy správní rady akciové společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s.), dle aktuální situace na trhu a 

v závislosti na očekávaném vývoji trhů. Je možná vysoká koncentrace jednotlivých druhů složek majetku fondu.  

ALTERNATIVNÍ FOND POHODA je určen investorům, kteří se chtějí podílet na vizích, strategii a 

investičních záměrech správce ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA (tj. akciové společnosti ALTERNATIVNÍ 

FOND POHODA a.s.), přičemž aktiva, která budou do ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA pořizována, budou 

jen taková aktiva, která si je ochotna koupit sama akciová společnost ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s. 

Ke změně investiční strategie ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA může dojít výhradně jen tehdy, 

pokud by se jednalo o změnu přímo vyvolanou změnou příslušné právní úpravy nebo v důsledku 

pravomocného rozhodnutí ČNB o omezení rozsahu investiční strategie. 

 

4.2.  Referenční měna ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA 

Referenční měnou fondu je česká koruna (CZK). 

 

4.3. Poskytované záruky a jejich omezení 

Návratnost investice, ani její část nebo výnos z této investice nejsou zajištěny. Akciová společnost 

ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s. sama o sobě či jako správce ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA, 

neposkytuje žádné záruky za účelem ochrany investorů, vyjma těch záruk (ve formě věcně-právního zajištění), 

které jsou sjednány při konkrétních investicích ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA v souladu s výše uvedenou 

základní podmínkou nezbytnou, tj. s nutností existence zástavního práva pro zajištění každého jednotlivého 

konkrétního investičního záměru, resp. obchodního případu financovaného z investičního kapitálu 

ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA. 

 

4.4.  Druhy majetkových hodnot, které mohou být nabývány do jmění ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA 

ALTERNATIVNÍ FOND POHODA investuje v rámci své činnosti správy společných investic, vykonávané 

správcem ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA, tj. akciovou společností ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s., 

v souladu s výše uvedenou investiční strategií určenou pokročilým investorům.  

ALTERNATIVNÍ FOND POHODA je ve svých investičních záměrech zaměřen výhradně na: 

(i) investice do nabytí vlastnictví nemovitých věcí a jeho financování; 

(ii) investice do nabytí podílů nebo účastí ve společnostech, které se zabývají investiční výstavbou 

(realizací nemovitostních developerských projektů) a jeho financování; 
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(iii) investice do realizace investiční výstavby (nemovitostních developerských projektů) a jejím 

financování; 

a to ve smyslu, ve kterém jsou tyto činnosti specifikovány výše, v odst. 4.1. tohoto článku Statutu. 

 

4.5. Způsob rozhodování o investicích ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA 

Rozhodnutí o schválení konkrétní investice ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA je vždy výsledkem 

transparentního a standardizovaného rozhodovacího procesu. Rozhodování o investicích ALTERNATIVNÍHO 

FONDU POHODA je ve výhradní pravomoci statutárních orgánů správce ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA, 

tj. vedoucích osob akciové společností ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s., tak jak jsou uvedeny výše v čl. II., 

odst. 2.3. tohoto Statutu.  

Uvedené osoby rozhodují o investicích v rámci své odpovědnosti a v mezích kompetencí, vyplývajících 

z funkce člena správní rady akciové společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s., při vynaložení náležité 

odborné péče a při zachování zásad potřebné opatrnosti, za použití standardních metod hodnocení kreditních 

rizik, valuace hodnoty nemovitostních aktiv (zejm. s ohledem na jejich hodnotu jako zástavního prostředku), 

s přihlédnutím k realistické predikci možného vývoje tržních cen nemovitostních aktiv i vlivů na jejich likviditu, 

jakož i k racionálnímu hodnocení potenciálu růstu provozních výnosů z nájemného a míry nákladů na údržbu 

a rozvoj nemovitostního portfolia, a současně při splnění výše uvedené základní podmínky nezbytné existence 

věcného zajištění zástavním právem u každé konkrétní investice vynaložené z majetku ALTERNATIVNÍHO 

FONDU POHODA. 
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V. 

MAJETKOVÉ HODNOTY A INVESTIČNÍ LIMITY VE VZTAHU K MAJETKU ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA 

 

5.1. Druhy majetkových hodnot, jež mohou být nabývány do jmění ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA 

a)  nemovité věci (případně též související movité věci, tvořící příslušenství či které jsou účelově spojeny s 

nemovitostí nebo ostatními majetkovými hodnotami a jsou určeny k zabezpečení provozu a ochrany 

těchto majetkových hodnot, případně s nemovitostí tvoří jiný logický nebo funkční celek), jakož  

i související investice (např. inženýrské sítě atp.), jejichž potřeba vyvstane v průběhu realizace 

některého z rozvojových projektů; 

b)  majetkové účasti v obchodní korporaci, bez ohledu na právní formu takové majetkové účasti i bez 

ohledu na to, zda majetková účast byla nebo nebyla v minulosti zcela splacena, za předpokladu, že jde 

o investici do účelově založených obchodních korporací pro konkrétní nemovitostní developerský 

projekt, za předpokladu, že tato obchodní korporace je, nebo se v budoucnu stane, vlastníkem 

nemovité věci – tj. pozemku či stavby, které jsou předmětem tohoto nemovitostního developerského 

projektu a současně či následně bude i k této nemovité věci zřízeno zástavní právo k zajištění 

realizované investice); 

c)  movité věci, které nejsou spojeny s nemovitou věcí nebo ostatními majetkovými hodnotami v majetku 

ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA, za předpokladu, že povaha movité věci zcela zjevně nenarušuje 

celkový investiční či rizikový profil ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA a souvisí s investiční strategií 

ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA.  

 

5.2.  Investiční limity 

 Nelze investovat více než 75,00 % hodnoty majetku fondu: 

a)  do účasti v téže právnické osobě s tím, že nerozhoduje, zda je účast představována vlastnictvím 

podílu nebo cenných papírů, přičemž pro potřeby výpočtu limitu se nepřihlíží ke skutečnosti, 

zda za tutéž právnickou osobu lze považovat i jiné právnické osoby, které jsou k sobě navzájem 

v takovém poměru, že finanční obtíže jedné z nich mohou způsobit platební obtíže druhé; 

b)  do jedné hromadné věci; 

c)  do jedné nemovité věci či jednoho souboru nemovitých věcí (v hodnotě posouzené k okamžiku 

nabytí). 

 

S výjimkou výše uvedeného limitu, nebo limitů popsaných v jiných částech tohoto statutu dále platí: 

a) Podíl každého druhu majetkové hodnoty může tvořit až 100,00 % hodnoty majetku 

ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA. 

b)  ALTERNATIVNÍ FOND POHODA může být jediným vlastníkem majetkových hodnot, zejména 

může být jediným vlastníkem akcií, obchodního podílu, resp. jakékoliv jiné formy účasti v jedné 

společnost, není však vyloučena ani účast ve formě podílového či jiného druhu spoluvlastnictví. 

c)  Do jmění ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA nelze nabýt více než 75,00 % hodnoty fondového 

kapitálu jiného fondu. 

d)  Do jmění ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA lze nabýt nemovitost za účelem jejího 

provozování, je-li tato nemovitost způsobilá při řádném hospodaření přinášet pravidelný  

a dlouhodobý výnos, nebo za účelem jejího dalšího prodeje, je-li tato nemovitost způsobilá 
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přinést ze svého prodeje zisk. Do jmění ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA lze nabýt výhradně 

nemovitosti nacházející se na území České republiky. 

e) ALTERNATIVNÍ FOND POHODA je za účelem zajištění vnitřního provozu povinen držet 

minimální denní zůstatek likvidních finančních prostředků ve výši alespoň == 50.000 Kč == 

(slovy: padesát tisíc korun českých). 

 

Po dobu prvních 6 měsíců ode dne vzniku fondu nemusí být dodrženy výše uvedené investiční limity. Při existenci 

dostatečné diverzifikace rizik se lze odchýlit od výše uvedených investičních limitů, nejdéle však na dobu 6 měsíců. 

 

5.3.  Poskytnutí / přijetí úvěru nebo zápůjčky 

Majetek ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA lze použít k poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, nebo fond 

tento majetek smí použít k zajištění v případě přijatých úvěrů a zápůjček, do souhrnné výše 100,00 % hodnoty 

majetku fondu (bez ohledu na počet dlužníků) za podmínek obvyklých v běžném obchodním styku. 

Na účet ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA lze přijmout úvěr nebo zápůjčku se splatností delší než  

6 měsíců jen za účelem plnění investiční strategie ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA. Součet hodnoty všech 

přijatých úvěrů a zápůjček na účet ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA nesmí překročit 75,00 % hodnoty jeho 

majetku. 

 

5.4. Poskytnutí daru, zajištění dluhu jiné osoby nebo úhrada dluhu nesouvisejícího s obhospodařováním 

Majetek ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA nelze použít k poskytnutí daru, k zajištění dluhu jiné osoby 

nebo k úhradě dluhu, které nesouvisí s investiční činností ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA; tím nejsou 

dotčena ustanovení o tom, že do jmění fondu lze nabýt cenný papír nebo investiční cenný papír bez ohledu na 

to, zda byl zcela splacen, a ustanovení týkající se limitů uvedených výše v tomto Statutu. 

  

5.5. Výpočet celkové expozice, snižování a kontrola rizik 

Správce ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA, tj. akciová společnost ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s., 

je odpovědný za kontrolu rizik a činí nezbytná opatření k tomu, aby bylo možné v každém okamžiku kontrolovat 

a měřit rizika spojená s investicemi ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA. 

Řízení likvidity portfolia fondu spočívá především ve volbě takových nástrojů, které zaručují likviditu 

portfolia ve smluvně sjednaných lhůtách. Při řízení likvidity se přihlíží k plánování transakcí ve fondu, plánování 

a odhadu potenciálních sjednání a rozvázání smluvních poměrů, tak aby nedošlo k výraznému nesouladu v 

načasování peněžních toků. 

ALTERNATIVNÍ FOND POHODA pro účely výpočtu celkové expozice používá standardní závazkovou 

metodu, případně jinou pokročilou metodu měření rizik.  
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VI. 

RIZIKOVÝ PROFIL ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA 

6.1. Informace o rizicích 

Potenciální investoři by před rozhodnutím o investici do investičních akcií ALTERNATIVNÍHO FONDU 

POHODA měli zvážit maximum v úvahu přicházejících rizik — ať již těch, která jsou obecné povahy (souvisejících 

s jakýmkoliv druhem investice), či přímo těch, která souvisí s podstatou činnosti ALTERNATIVNÍHO FONDU 

POHODA a jeho investiční strategií. Podmínky jednotlivých investičních záměrů ALTERNATIVNÍHO FONDU 

POHODA jsou vždy předem detailně konkretizovány v emisních podmínkách příslušné emisní tranše 

investičních akcií. Díky rozdílům v povaze, obsahu i rozsahu jednotlivých obchodních případů (investičních 

záměrů), se podmínky participace investorů, jakož i obsah a rozsah rizik liší v každé jednotlivé emisní tranši 

investičních akcií ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA. Předem deklarované emisní podmínky konkrétní emisní 

tranše investičních akcií ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA jsou po svém schválení závazné a neměnné,  

a nelze je následně modifikovat ani žádnou formou individuální smluvní dohody. Detailní znalost a porozumění 

informacím, které jsou obsahem emisních podmínek příslušné emisní tranše investičních akcií v jejímž rámci 

hodlá spolupracující investor uskutečnit svou investici, jsou tedy základním předpokladem kvalifikovaného 

rozhodnutí potencionálního investora. V rámci procesu rozhodování o realizaci své investice do investičních 

akcií ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA by potenciální investoři měli vždy také navíc vzít do úvahy alespoň 

tyto, dále uvedené faktory: 

a) Riziko investice 

Hodnota investice může klesat i stoupat a není vždy zaručena návratnost původně investované částky. 

Vzhledem k možným nepředvídatelným změnám hodnoty aktiv či obtíží při realizaci zainvestovaných 

obchodních případů, nemůže správce ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA bezezbytku zaručit dosažení 

stanovených cílů — úspěch investice, výnos investice ani návratnost investované částky nejsou zaručeny. 

Dříve dosažené výnosy z investic ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA nejsou zárukou dosažení výnosů 

z investic v budoucím období. 

b) Riziko tržní 

Hodnota investice může klesat i stoupat vlivem změn a vývoje národní ekonomiky na ceny a hodnoty 

jednotlivých majetkových hodnot v majetku ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA, a to v souvislosti  

např. s makroekonomickou situací, ekonomickou situací jednotlivých hospodářských subjektů nebo  

i s událostmi, které vývoj na konkrétních trzích ovlivňují nepřímo (např. politická situace, změna regulace 

právními předpisy atp.). Vzhledem k investiční strategii ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA se jedná 

především o: 

• riziko změny ceny nemovitých věcí, charakterizující vliv změny obecné úrovně cenové hladiny 
na trhu nemovitých věcí, zejm. v důsledku makroekonomických vlivů, jakož i vliv změny ceny 
konkrétních nemovitých věcí v místě a čase; 
 

• úrokové riziko, charakterizující vliv změny úrokových sazeb na tržní ceny zainvestovaných 
aktiv. Změny úrokových sazeb mohou mimo jiné vyplývat ze změny hospodářské situace a na 
ni reagující politiky České národní banky. 

 

c) Riziko investičního zaměření 

Investice ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA se koncentrují zejména na nemovitostní aktiva, což může 

výrazně ovlivnit vývoj hodnoty majetku ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA. Investice, na které je 

ALTERNATIVNÍ FOND POHODA zaměřen, jsou lokalizovány výhradně v České republice, přičemž 

v budoucnu může dojít ke změně příslušných právních předpisů, vedoucí ke změně právních  
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i ekonomických poměrů realizovaných investic ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA, přičemž jejich 

podmínky se tak mohou výraznou měrou odlišovat od situace stávající. 

d) Riziko nedostatečné likvidity zainvestovaných nemovitostních aktiv  

Riziko nedostatečné likvidity je představováno možností, že určité aktivum v majetku ALTERNATIVNÍHO 

FONDU POHODA nebude možné, s ohledem na konkrétní situaci, zpeněžit včas nebo za přiměřenou cenu 

a z uvedeného důvodu tak nebude možno splnit příslušné závazky v době, kdy se stanou splatnými. Obecně 

u investic do nemovitostí existuje riziko omezené likvidity majetku, riziko do investic, na kterých váznou 

zástavní nebo jiná práva třetích osob, riziko nedostatečné infrastruktury potřebné k využívání nemovitosti 

a riziko vyplývající z oceňování nemovitostí. Během existence ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA může 

být až 75,00 % majetku fondu tvořeno jedinou nemovitostí. Toto snížení diverzifikace rizik pak zvyšuje 

závislost hodnoty majetku ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA na této jediné nemovitosti. S ohledem na 

povahu významné části majetku ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA, jež může být tvořena nemovitostmi, 

probíhá jeho oceňování v souladu s ustanovením tohoto statutu minimálně jednou za rok. V případě náhlé 

změny okolností ovlivňující cenu nemovitostí v majetku ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA by tak mohla 

nastat situace, kdy aktuální hodnota investiční akcie ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA stanovená na 

základě posledního provedeného ocenění, nekoresponduje s reálnou hodnotou nemovitostí v majetku 

ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA. Nabývá-li ALTERNATIVNÍ FOND POHODA do svého majetku 

nemovitosti (konkrétně stavby) výstavbou, existuje riziko jejich vadného příp. pozdního zhotovení,  

v důsledku čehož může ALTERNATIVNÍMU FONDU POHODA vzniknout škoda. Vzhledem k povaze majetku 

existuje rovněž riziko zničení majetkového aktiva, ať již v důsledku jednání třetí osoby či v důsledku vyšší 

moci. 

e) Riziko spojené s investicemi do movitých věcí 

Věci movité, které může ALTERNATIVNÍ FOND POHODA nabýt v průběhu realizace některého z rozvojových 

projektů, mohou být postiženy vadami, a to např. vadami skrytými nebo vadami, které vyvstanou až po 

delším časovém období. V případě vady věci movité, která je součástí souboru generující pravidelný či 

nepravidelný výnos, může dojít k narušení výkonnosti celého souboru věcí movitých. Toto riziko lze snížit 

smluvní odpovědností za vady a zajištěním kvalitního záručního a pozáručního servisu. Důsledkem těchto 

vad může být snížení hodnoty věcí movitých a jejich souborů a zvýšené náklady na opravy atd. Věci movité 

mohou být dále stiženy jak faktickými, tak právními vadami, ať již v podobě věcného poškození, či v podobě 

práv třetích osob k nim uplatňovaných např. v souvislosti s případnou trestnou činností. Uvedená rizika lze 

pouze snížit, nikoliv vyloučit, a to zejména důkladným právním i věcným prověřením předcházejícím nabytí 

takového aktiva do majetku ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA, přičemž takové prověření je před jeho 

pořízením prováděno v každém jednotlivém případě. 

f) Riziko stavebně-technických vad 

Hodnota majetku ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA se může snížit v důsledku stavebně-technických vad 

nemovitostí nabytých do jeho majetku. Uvedené riziko lze pouze snížit, nikoliv vyloučit, a to zejména 

důkladným věcným prověřením předcházejícím nabytí takového aktiva do majetku ALTERNATIVNÍHO 

FONDU POHODA, přičemž takové prověření je před jeho pořízením prováděno v každém jednotlivém 

případě. 

g) Riziko právních vad 

Hodnota majetku ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA se může snížit v důsledku právních vad u aktiv 

nabytých do majetku fondu, tedy například v důsledku existence zástavního práva třetí osoby, věcného 

břemene, nájemního vztahu, předkupního práva atp. Uvedené riziko lze pouze snížit, nikoliv vyloučit, a to 

zejména důkladným právním prověřením předcházejícím nabytí takového aktiva do majetku 
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ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA, přičemž takové prověření je před jeho pořízením prováděno v každém 

jednotlivém případě. 

h) Riziko spojené s přijatými úvěry a zápůjčkami 

S ohledem na možnost ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA přijímat úvěry, resp. zápůjčky, dochází  

v odpovídajícím rozsahu i ke zvýšení rizika nepříznivého ekonomického dopadu na majetek 

ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA v případě chybného investičního rozhodnutí, resp. v důsledku jiného 

důvodu vedoucího ke snížení hodnoty jeho majetku. Vzhledem k možné úvěrové angažovanosti 

ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA existuje rovněž odpovídající riziko insolvence.  

i) Riziko spojené s poskytnutými úvěry a zápůjčkami 

S ohledem na možnost ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA poskytovat úvěry, resp. zápůjčky, dochází  

v odpovídajícím rozsahu i ke zvýšení rizika nepříznivého ekonomického dopadu na majetek 

ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA v případě chybného investičního rozhodnutí nebo insolvence dlužníka. 

j) Riziko nedostatečné likvidity 

Riziko spočívající v tom, že určité aktivum z majetku ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA nebude 

zpeněženo včas nebo za přiměřenou cenu a že ALTERNATIVNÍ FOND POHODA z uvedeného důvodu 

nebude schopen dostát závazkům ze žádostí o odkoupení cenných papírů, nebo že může dojít  

k pozastavení odkupu vydávaných cenných papírů. 

k) Riziko úvěrové (kreditní riziko) 

Za situace, kdy protistrana v právním poměru s ALTERNATIVNÍM FONDEM POHODA nedodrží svůj závazek, 

může v odpovídajícím rozsahu dojít i ke zvýšení rizika nepříznivého ekonomického dopadu na majetek 

ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA či na jeho schopnosti plnit své závazky. 

l) Riziko nevypořádání transakcí 

Za situace, kdy vypořádání uzavřené obchodní transakce neproběhne tak, jak bylo předpokláno, např. z 

důvodu, že protistrana nezaplatí vůbec, či ve stanovené lhůtě, čímž nedodrží svůj závazek, může v 

odpovídajícím rozsahu dojít i ke zvýšení rizika nepříznivého ekonomického dopadu na majetek 

ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA či na jeho schopnosti plnit své závazky. 

m) Riziko politické 

Během existence fondu může dojít k jakékoliv změně v právních předpisech ať již v rámci právního řádu 

České republiky nebo na úrovni nadnárodní právní regulace právem evropské unie, v jejímž důsledku se 

mohou právní požadavky, kterým ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a jeho podílníci podléhají, značně 

odlišovat od stávajících požadavků. Politická situace dále může mít vliv na hodnotu aktiv zainvestovaných 

ALTERNATIVNÍM FONDEM POHODA.  

n) Riziko přecenění hodnoty 

ALTERNATIVNÍ FOND POHODA musí při výpočtu aktuální hodnoty zohledňovat jak realizované,  

tak i nerealizované zisky a ztráty. 

o) Riziko operační 

Může dojít ke ztrátě vlivem nedostatků či selhání vnitřních procesů nebo lidského faktoru anebo vlivem 

vnějších událostí. 

p) Riziko zrušení zápisu v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním 

Z důvodů vymezených příslušnými právními předpisy může dojít ke zrušení zápisu ALTERNATIVNÍHO 

FONDU POHODA v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním 

(výmazu fondu ze seznamu vedeného Českou národní bankou). S ohledem na tuto možnost není 
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investorům, jako podílníkům ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA zaručeno, že budou moci být jeho 

podílníky po celou dobu trvání konkrétního investičního horizontu, což může mít negativní dopad na 

předpokládaný výnos jejich investice. S ohledem na objektivní povahu uvedeného rizika je tak na místě 

výslovné upozornění, že není, a ani nemůže být, poskytnuta žádná záruka možnosti setrvání podílníka v 

ALTERNATIVNÍM FONDU POHODA. 

q) Riziko kumulace poplatků 

ALTERNATIVNÍ FOND POHODA může investovat do jiných fondů a v takovém případě jdou náklady na 

fondové poplatky a fondové provize (např. manažerské poplatky, poplatky za správu, poplatky za centrální 

administrativu) týkající se daných nakupovaných fondů, k tíži majetku ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA. 

r) Riziko plynoucí z investování do cílových fondů 

ALTERNATIVNÍ FOND POHODA může investovat do jiných fondů a v takovém případě existuje riziko, že 

hodnota investice do těchto fondů může klesat i stoupat a není vždy zaručena návratnost původně 

investované částky, jakož i riziko spojené s investiční strategií nebo zaměřením cílových fondů, dále 

například riziko omezení nebo ukončení odkupování cílových fondů, jejich zrušení nebo splynutí. 

s) Rizika udržitelnosti investice  

Tato rizika jsou posuzována v oblastech — vliv na životní prostředí, společenské dopady a úroveň řízení a 

správy. Při zvažování investice jsou posouzena relevantní rizika podle politiky začleňování rizik udržitelnosti 

do investičních rozhodnutí a zohledněny možné dopady případných negativních dopadů na budoucí 

hodnotu investice.  
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VII. 

ÚČAST SPOLUPRACUJÍCÍCH INVESTORŮ JAKO PODÍLNÍKŮ ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA 

INVESTIČNÍ AKCIE AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s. 

 

7.1.  Právní povaha účasti spolupracujících investorů, jako podílníků ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA 

ALTERNATIVNÍ FOND POHODA zajišťuje podnikatelsky prováděnou správu peněžních prostředků,  

za účelem společného investování a zhodnocení tohoto kapitálu, s následnou výplatou podílů na zisku, 

dosahovaného v rámci podnikatelské činnosti ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA (resp. ve formální rovině  

— podnikatelské činnosti jeho správce, akciové společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s.), a to v rozsahu 

a mezích, jež jsou vymezeny tímto Statutem. Spolupracující investoři poskytují své peněžní prostředky 

ALTERNATIVNÍMU FONDU POHODA ke správě zpravidla formou úpisu investičních akcií akciové společnosti 

ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s. 

Emisní podmínky jednotlivých tranší investičních akcií jsou strukturovány v úzké souvislosti  

s konkrétními investičními záměry, na jejichž následné financování je získaný investiční kapitál 

ALTERNATIVNÍM FONDEM POHODA dále investován. Práva a povinnosti spolupracujících investorů, jako 

předem známých upisovatelů investičních akcií, jakož i ochrana jejich akcionářských práv, jsou v zákonné 

rovině definovány zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, 

detailně pak upraveny v rámci stanov akciové společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s., a v jednotlivých 

případech dále konkretizovány emisními podmínkami příslušné emisní tranše investičních akcií, v jejímž rámci 

spolupracující investor nabývá investiční akcie akciové společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s. 

  

7.2.  Cenné papíry — Investiční akcie akciové společnosti ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA a.s. 

Každá emise investičních akcií, jejichž vydání je přípustné dle účinného znění stanov akciové 

společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s., obvykle zvyšuje základní kapitál akciové společnosti (výhradně 

peněžitými vklady), prostřednictvím úpisu emitovaných investičních akcií spolupracujícími investory, jako 

předem známými upisovateli těchto investičních akcií. Konkrétní obsah emisních podmínek jednotlivých tranší 

investičních akcií musí vždy v plném rozsahu odpovídat pravidlům a podmínkám definovaným tímto Statutem 

ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA. 

  Investiční akcie mohou být emitovány v těchto formách (a jejich kombinacích): 

(i) Investiční akcie — prioritní 

se kterými je spojeno přednostní právo týkající se podílu na zisku a s nimiž není spojeno 

hlasovací právo na valné hromadě společnosti, vyjma těch případů, kdy tak stanoví příslušná 

ust. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích ve znění pozdějších předpisů; 

 

(ii) Investiční akcie — nikoliv prioritní  

se kterými není spojeno přednostní právo týkající se podílu na zisku a s nimiž není spojeno 

hlasovací právo na valné hromadě společnosti, vyjma těch případů, kdy tak stanoví příslušná 

ust. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích ve znění pozdějších předpisů; 

 
(iii) Investiční akcie s pevným podílem na zisku společnosti — prioritní  

s nimiž je spojeno právo na předem určený podíl na zisku společnosti (typicky vyjádřený 

zlomkem vyjadřujícím poměr jednotlivých hospodářských ukazatelů vstupujících do výpočtu, za 

předpokladu, že společnost vytvoří v daném účetním období zisk či percentuálně, hodnotou 

vztaženou ke konkrétním hospodářských ukazatelům za předpokladu, že společnost vytvoří 

v daném účetním období zisk), za současného respektu kogentního imperativu dle ust. § 276 

odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích ve znění pozdějších předpisů, a se 
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kterými je spojeno přednostní právo týkající se podílu na zisku, přičemž s nimi není spojeno 

hlasovací právo na valné hromadě společnosti, vyjma těch případů, kdy tak stanoví příslušná 

ust. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích ve znění pozdějších předpisů; 

 

(iv) Investiční akcie s pevným podílem na zisku společnosti — nikoliv prioritní 

s nimiž je spojeno právo na předem určený podíl na zisku společnosti (typicky vyjádřený 

zlomkem vyjadřujícím poměr jednotlivých hospodářských ukazatelů vstupujících do výpočtu, za 

předpokladu, že společnost vytvoří v daném účetním období zisk či percentuálně, hodnotou 

vztaženou ke konkrétním hospodářských ukazatelům za předpokladu, že společnost vytvoří 

v daném účetním období zisk), za současného respektu ke kogentnímu imperativu dle ust.  

§ 276 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích ve znění pozdějších předpisů a 

se kterými není spojeno přednostní právo týkající se podílu na zisku, ani s nimi není spojeno 

hlasovací právo na valné hromadě společnosti, vyjma těch případů, kdy tak stanoví příslušná 

ust. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích ve znění pozdějších předpisů; 

 

(v) Investiční akcie divizní — prioritní 

s nimiž je spojeno přednostní právo týkající se podílu na zisku, jako ekonomicky 

ohodnoceného „výkonu“ (resp. „hospodářského výsledku“) konkrétně určené organizační 

složky společnosti nebo konkrétně určeného závodu společnosti nebo konkrétně určeného 

investičního aktiva v majetku společnosti, za současného respektu ke kogentnímu imperativu 

dle ust. § 276 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích ve znění pozdějších 

předpisů, přičemž s těmito akciemi není spojeno hlasovací právo na valné hromadě 

společnosti, vyjma těch případů, kdy tak stanoví příslušná ust. zákona č. 90/2012 Sb. o 

obchodních korporacích ve znění pozdějších předpisů; 

 

(vi) Investiční akcie divizní — nikoliv prioritní 

s nimiž je spojeno (nikoliv přednostní) právo týkající se podílu na zisku, jako ekonomicky 

ohodnoceného „výkonu“ (resp. „hospodářského výsledku“) konkrétně určené organizační 

složky společnosti nebo konkrétně určeného závodu společnosti nebo konkrétně určeného 

investičního aktiva v majetku společnosti, za současného respektu ke kogentnímu imperativu 

dle ust. § 276 odst. 4 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích ve znění pozdějších 

předpisů, a současně s těmito akciemi není spojeno hlasovací právo na valné hromadě 

společnosti, vyjma těch případů, kdy tak stanoví příslušná ust. zákona č. 90/2012 Sb. o 

obchodních korporacích ve znění pozdějších předpisů; 

 

(vii) Investiční akcie s podřízeným právem na podíl na zisku 

s nimiž je spojeno (nikoliv přednostní) právo týkající se podíl na zisku společnosti, které je 

hierarchicky podřízeno právu na podíl na zisku jiného druhu akcií, přičemž s tímto druhem 

akcií není spojeno hlasovací právo na valné hromadě společnosti, vyjma těch případů, kdy 

tak stanoví příslušná ust. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích ve znění pozdějších 

předpisů; 

 

(viii) Investiční akcie — vykupitelné 

se kterými není spojeno přednostní právo týkající se podílu na zisku a s nimiž není spojeno 

hlasovací právo na valné hromadě společnosti, vyjma těch případů, kdy tak stanoví příslušná 

ust. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích ve znění pozdějších předpisů, a současně 

je nimi spojeno zvláštní právo akcionáře žádat, aby společnost tyto akcie povinně odkoupila 
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zpět, za podmínek daných stanovami, za současného splnění zákonných podmínek pro 

nabývání vlastních akcií společností, dle příslušných ust. zák. č. 90/2012 Sb. o obchodních 

korporacích ve znění pozdějších předpisů; 
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VIII. 

INFORMACE O POPLATCÍCH A NÁKLADECH 

  

8.1.  Poplatky a náklady ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA 

 a)  Správcovský poplatek 

  Výše výnosu ze zhodnocení peněžních prostředků spolupracujících investorů soustředěných v 

ALTERNATIVNÍM FONDU POHODA je snižována o paušální správcovský poplatek ve výši 2,50 % p.a. z objemu 

investičního kapitálu ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA, přičemž tento správcovský poplatek je účtován k tíži 

spolupracujících investorů správcem ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA, tj. akciovou společností 

ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s. Správcovský poplatek je účtován na pravidelné kvartální bázi v poměrné 

výši vypočtené jako ¼ výše uvedené roční sazby správcovského poplatku. 

Žádné jiné poplatky nejsou k tíži spolupracujících investorů správcem ALTERNATIVNÍHO FONDU 

POHODA, tj. akciovou společností ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s. vybírány. 

b) Náklady hrazené z majetku ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA 

Kromě nákladů na některé provozní činnosti a podpůrné činnosti související se správou investičního 

kapitálu ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA uvedené v ust. čl. III. odst. 3.2. tohoto Statutu, jsou z majetku 

ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA hrazeny tyto dále specifikované náklady související s jeho činností:  

- správní a soudní poplatky 

- náklady na účetní a daňový audit 

- náklady na znalecké posudky při valuaci zástavních prostředků 

- náklady na znalecké posudky, potřebné k ocenění majetku fondu 

- příslušné daně a poplatky a náklady spojené s obchodními případy, účetní a daňovou agendou, 

administrativními úkony atp. (např. notářské služby, ověřené překlady apod.) 

- poplatky bankám za vedení účtů a nakládání s finančními prostředky 

- náklady na pojištění majetku 

- úroky z úvěrů a zápůjček přijatých v souvislosti se správou majetku ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA 

- náklady soudních řízení ve vztahu k ALTERNATIVNÍMU FONDU POHODA či jeho majetku 

- náklady k dosažení, udržení a zajištění výnosů z majetku ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA 

- náklady k realizaci výnosů z majetkových hodnot v majetku ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA 

- náklady na vymáhání pohledávek za předpokladu, že náklady spojené s vymáháním jsou úměrné 

příjmu z pohledávky 

- další výslovně neuvedené náklady, které správce ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA jednající  

s odbornou péčí nutně a účelně vynaloží v souvislosti se správou majetku ALTERNATIVNÍHO FONDU 

POHODA 

- náklady vynakládané dle potřeb investiční strategie ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA a potřeb 

realizace obchodních případů na externí poskytovatele služeb zejména za účelem zpracování studií, 

odborných stanovisek, analýz, poskytování právních služeb, zajištění prodeje majetku atp. 
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IX. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Vzájemná práva a povinnosti spolupracujících investorů jako podílníků ALTERNATIVNÍHO FONDU POHODA a akciové 

společnosti ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a.s. se řídí a vykládají v souladu s právem České republiky. 

Prohlašujeme, že údaje v tomto statutu jsou pravdivé a úplné. 

 

 

 

Ing. Michal Šuchaň   Tomáš Solar    POHODA CONSULTING s.r.o. 

člen správní rady   člen správní rady   člen správní rady 

ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a. s. ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a. s. ALTERNATIVNÍ FOND POHODA a. s.

          v zastoupení Mgr. Janem Pytlem 
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