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PROFIL SPOLEČNOSTI 
 
Základní informace o společnosti 

Název společnosti: 
WOOD & Company investiční společnost, a. s. (od 16. listopadu 2009) 
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s. (do 16. listopadu 2009) 

Sídlo:  
Palladium, Nám. Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1 (od 2. prosince 2009) 
Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2 (do 2. prosince 2009) 
 
IČ: 60192445 

Datum vzniku společnosti: 26. října 1993 

Auditorská společnost: 
Deloitte Audit s.r.o.  
Nile House Karolinská 654/2, 186 00 Praha 8 Karlín,  Česká republika 

 
Údaje o akcionáři: 
Jediným akcionářem je: 
 
WOOD & Company Group S.A. 
Munsbach, Parc d´ Activités Syrdall 6C, L-5365, Lucemburské velkovévodství 
(od 13. listopadu 2009) 
 
Credit Suisse Asset Management Holding Europe (Luxembourg) S. A. 
5 rue Jean Monnet, L-2180 Lucembursko, Lucemburské velkovévodství 
(do 13. listopadu 2009) 
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Statutární orgány a portfolio management 

 
Představenstvo společnosti: 
 
RNDr. Jaroslav Krabec, CSc., CFA 
předseda představenstva od 13. listopadu 2009  
narozen 1958 
vzdělání: Universita Karlova v Praze, Fakulta matematicko-fyzikální 
 
Jaroslav Krabec, vedoucí investičního týmu, se na finančních trzích pohybuje profesionálně již od 
roku 1994. Do WOOD & Company nastoupil jako investiční ředitel oddělení asset management 
v roce 2008. Předtím působil v ING Investment Management (CR) , kde byl členem představenstva 
a ředitelem investičního oddělení.  
 
 
Ing. Jiří Musil 
člen představenstva od 25. listopadu 2007 
narozen 1974 
vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská 
 
Před svým nástupem do WOOD & Company investiční společnost, a.s. (dříve CREDIT SUISSE 
ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.) získal pan Musil zkušenosti v BNP Paribas 
Asset Management, kde působil od roku 2000 jako manažer pro vztahy se zákazníky. V současné 
době pracuje na pozici obchodního ředitele a jeho hlavní náplní práce je rozvoj obchodní strategie a 
budování distribučních kanálů. Pan Musil je kandidátem CFA a v červnu 2009 úspěšně absolvoval 
druhou úroveň.  
 
 
Mgr. Petr Holínský 
člen představenstva od 3. června 2005 
narozen 1972 
vzdělání: Universita Karlova v Praze, Fakulta sociálních věd, obor Ekonomie 
 
Petr Holínský nastoupil do WOOD & Company investiční společnost, a.s. (dříve CREDIT SUISSE 
ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.) v roce 1998 na pozici Senior portfolio 
manažer. V roce 2004 se stal CEO společnosti. Ve své roli senior portfolio manažera byl primárně 
zodpovědný za formulaci investiční strategie domácích produktů nabízených společností. Předtím 
pracoval v Gutman Bank AG a Ballmaier & Schulz jako analytik a senior trader.  
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Dozorčí rada:  
 
Ing. Jan Sýkora, MBA 
předseda dozorčí rady od 13. listopadu 2009   
narozen 1972 
vzdělání: MBA, Rochester Institute of Technology , VŠE Praha  
 
Ing. Andrea Bartoňová 
členka dozorčí rady od 13. listopadu 2009  
narozena 1974 
vzdělání: VŠE, Praha  
 
Ing. Vladimír Jaroš 
člen dozorčí rady od 13. listopadu 2009  
narozen 1969 

 
 

 
Darina Lišuchová 
členka dozorčí rady od 2. července 2007 do 13. listopadu 2009   
narozena 1970 
vzdělání: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, obor Právo 
Pracovala v rámci Credit Suisse Group od roku 2005 na pozici Compliance Officer.  
 
Julian Ide 
člen dozorčí rady od 30. října 2008 do 13. listopadu 2009   
narozen 1963 
vzdělání: Master in Law z University of Cambidge a kvalifikovaný advokát.  
Pracoval v rámci Credit Suisse Group od roku 2008 jako Managing Director. 
 
Gerhard Otto Lohmann 
člen dozorčí rady od 1. června 2008 do 13. listopadu 2009   
narozen 1966 
vzdělání: PhD z Ekonomie, University of Fribourg, Švýcarsko. 
Pracoval v rámci Credit Suisse Group od roku 2001 jako Managing Director.   
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Portfolio management:  
 
RNDr. Jaroslav Krabec, CSc., CFA (nar. 1958) 
 – CIO, člen investičního týmu od 13. listopadu 2009 

(viz oddíl Představenstvo společnosti) 

 
Mgr. Petr Holínský (nar. 1972) - portfolio manažer po celou dobu rozhodného období, člen 
investičního týmu 

(viz oddíl Představenstvo společnosti) 

 
Michal Kosáč (nar. 1983) 
portfolio manažer a člen investičního týmu od 13. listopadu 2009 
 

Michal Kosáč nastoupil do WOOD & Company v roce 2006 na pozici analytika fondů. Byl rovněž 

zodpovědný za nastavení a podporu licenčních procesů SICAV fondů WOOD & Comapany. V roce 

2008 začal pracovat jako portfolio manažer pod vedením pana Krabce. Před svou kariérou ve 

WOOD & Company pracoval jako analytik v Merrill Lynch Wealth Management. Pan Kosáč má titul 

BA z CONNECTICUT COLLEGE, New London, CT.  
 
Ing. Iveta Vychová (nar. 1971)  
zastupující portfolio manažer po celou dobu rozhodného období 

 
Paní Vychová vystudovala v roce 1995 Vysokou školu ekonomickou v Praze se specializací na 
národní ekonomiku a bankovnictví, v tomto roce rovněž získala makléřskou licenci. V investiční 
společnosti WOOD & Company (do 16. listopadu 2009 CREDIT SUISSE ASSET 
MANAGEMENT investiční společnost, a.s.) pracovala již od roku 1997 jako Settlement Officer a 
po mateřské dovolené nastoupila v roce 2004 na pozici zastupujícího portfolio manažera. Předtím 
pracovala ve společnostech Český kapitál, s.r.o., Crassus, s.r.o. a První Investiční, a.s.  

 
Ing. Pavel Romanovský (nar. 1975)  
portfolio manažer fondů od 1. června 2007 do 13. listopadu 2009 
 
Pan Romanovský získával zkušenosti v oblasti finančnictví a na kapitálovém trhu již od roku 1996, 
kdy pracoval na Ministerstvu financí a později na Komisi pro cenné papíry. Od roku 2003 až do 
svého příchodu do CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. pracoval 
v ČSOB Asset Management jako portfolio manažer. Pavel Romanovský absolvoval VŠE v roce 1999 
a ve stejném roce mu byla udělena makléřská licence, ta byla v roce 2003 rozšířena i na obchodování 
s deriváty.  
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Shrnutí změn v průběhu rozhodného období 

 
Shrnutí změn skutečností zapisovaných do obchodního rejstříku v průběhu rozhodného 
období 
 
Název společnosti: 
Název společnosti byl změněn v souvislosti se změnou vlastníka na WOOD & Company investiční 
společnost, a.s. Nový název byl zapsán do obchodního rejstříku dne 16. listopadu 2009. 
 
Sídlo společnosti:  
Nové sídlo společnosti Nám. Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1, bylo zapsáno do obchodního 
rejstříku 2. prosince 2009. 
 
Jediný akcionář: 
Společnost změnila dne 13. listopadu 2009 vlastníka, kterým se stala WOOD & Company Group 
S.A., člen skupiny WOOD & Company. Změna byla zapsána do obchodního rejstříku dne 
2. prosince 2009. 
 
Představenstvo: 
Představenstvo společnosti bylo dne 13. listopadu 2009 rozšířeno o osobu pana Jaroslava Krabce, 
který byl zvolen předsedou představenstva. Změna byla zapsána do obchodního rejstříku dne 2. 
prosince 2009. 
 
Dozorčí rada: 
K 13. listopadu 2009 byla změněna celá dozorčí rada. Předchozí 3 členové byli nahrazeni pány Janem 
Sýkorou, Vladimírem Jarošem a paní Andreou Bartoňovou. Změna byla zapsána do obchodního 
rejstříku dne 2. prosince 2009. 
 
 
Shrnutí změn nezapisovaných do obchodního rejstříku 
 
Portfolio manažeři: 
K 13. listopadu 2009 ukončil svou činnost portfolio manažera fondů pan Pavel Romanovský. 
Investiční tým byl rozšířen o osobu Michala Kosáče, který je nadále zodpovědný za podávání pokynů 
pro fondy kolektivního investování obhospodařované společností. Rovněž byl ustanoven Investiční 
výbor ve složení Jaroslav Krabec, Michal Kosáč a Petr Holínský. Investiční výbor je zodpovědný za 
formulování investiční strategie podílových fondů i klientských portfolií. 
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Ostatní informace: 

 

Hlavní činnosti společnosti v roce 2009 

 obhospodařování individuálních portfolií  

 obhospodařování domácích otevřených podílových fondů vč. fondu kvalifikovaného investora 

 podpora prodeje lucemburských otevřených podílových fondů Credit Suisse 

 
K 31. 12. 2009 společnost obhospodařovala majetek v objemu 8,66  mld CZK. 
 
 
Hospodářský výsledek společnosti za rok 2009 byl tvořen výnosy z obhospodařovatelských poplatků 
za správu klientských portfolií a poplatků za správu podílových fondů. Podstatnou položkou nákladů 
jsou správní náklady viz bod 5.5 přílohy účetní závěrky společnosti. Společnost vytvořila v roce 2009 
rezervu na očekávaná plnění související s vypořádáním závazků z uzavřených smluv o 
obhospodařování s vybranými klienty. 

 

V průběhu roku 2009 se ve společnosti nevyskytovaly osoby podle §3 vyhlášky č. 603/2006 Sb., 
odstavec 1 písmena e)-h). 

Peněžité a nepeněžité odměny osobám podle §3 vyhlášky č. 603/2006 Sb., odstavec 1 písmena k) 
jsou uvedeny v bodě 5.5 přílohy účetní závěrky společnosti. 

Osoby uvedené v bodě k) §3 vyhlášky č. 603/2006 Sb., odstavec 1 neměly v roce 2009 v majetku 
cenné papíry fondů kolektivního investování obhospodařovaných investiční společností ani akcie 
investiční společnosti. 

Investiční společnost nebyla v roce 2009 účastníkem žádných soudních ani rozhodčích sporů, a to 
ani jménem jí obhospodařovaných fondů. 

 
Průměrný počet zaměstnanců byl 9. 
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ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 
 
 
Rok 2009 byl pro společnost přelomový, neboť předchozí vlastník, skupina Credit Suisse, dospěl ke 
strategickému rozhodnutí o prodeji společnosti. Dlouhodobé přípravy transakce ovlivnily rozvoj 
distribučních aktivit a vedly k pozastavení vývoje nových produktů. V důsledku toho objem aktiv 
pod správou klesal, i když výkonnost všech spravovaných podílových fondů byla v roce 2009 kladná. 
Navíc v únoru 2009 došlo k avizovanému uzavření největšího fondu obhospodařovaného 
společností, které bylo předjednáno již v roce 2008. V roční bilanci tak objem aktiv spravovaných 
společností poklesl z předcházejících cca 14,4 mld CZK na cca 8,6 mld CZK na konci roku 2009, z 
čehož aktiva podílových fondů tvořila necelých 1,2 mld CZK. 
 
 Novým vlastníkem společnosti se v listopadu 2009 stala skupina WOOD & Company, jejímž cílem 
je dlouhodobý rozvoj na poli správy aktiv. Současně se skupina WOOD & Company stala partnerem 
Credit Suisse v oblasti podpory distribuce jejích zahraničních podílových fondů na území České 
republiky. Bezprostředně po převzetí společnosti skupinou WOOD & Company došlo k posílení 
týmů risk management, compliance a částečné obměně investičního týmu. Výsledkem důkladného 
interního auditu bylo nastavení přísnějších kontrolních mechanismů jak při dodržování investičních 
limitů, tak při oceňování portfolií. Již v prosinci 2009 jsme provedli konzervativní přecenění portfolií 
podílových fondů. Správní řízení, které bylo proti investiční společnosti zahájeno ze strany ČNB 
v roce 2009, bylo ukončeno udělením pokuty. Společnost toto rozhodnutí akceptovala a 
neodvolávala se. Na jaře 2010 provedla investiční společnost v zájmu institucionálních klientů 
operace, vedoucí k vyvedení problematických investic z jejich portfolií. Těmito operacemi byla 
kvalita portfolií institucionálních klientů razantně zvýšena s pozitivním vlivem na zvýšení likvidity, 
snížení kreditního rizika a jednorázovým zvýšením výkonnosti portfolií. Na náklady spojené s touto 
operací vytvořila společnost rezervy v účetnictví za rok 2009. Toto rozhodnutí bylo společností a 
skupinou WOOD & Company přijato v zájmu rozvíjení a budování dlouhodobých vztahů s klienty. 
 
Další údaje jsou součástí Přílohy účetní závěrky společnosti. 
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VÝHLED SPOLEČNOSTI PRO ROK 2010 

 
Pro rok 2010 a léta následující přicházíme s transparentní vizí, která se bude opírat o kvalitně 
spravovaná portfolia jak po stránce investiční, tak procesní a kontrolní.   
 

Společnost bude usilovat o úspěšný rozvoj svých hlavních linií podnikání:  

 individuální obhospodařovaní majetku, a to jak institucionálních klientů, tak fyzických osob, 

 obhospodařování  tuzemských korunových podílových fondů. 
 

Společnost se v rámci skupiny WOOD & Company bude profilovat jako specializovaná investiční 
společnost se zaměřením na správu cenných papírů v regionu střední Evropy, kde má skupina 
WOOD & Company silné analytické zázemí, znalost lokálních trhů a firem i prokazatelnou 
zkušenost při správě aktiv. Společnost bude nabízet své služby jak institucionálním, tak privátním 
klientům pro individuální správu aktiv či investice do fondu pro kvalifikované investory. Na poli 
retailových podílových fondů předpokládáme posilování distribučních kanálů s cílem zvrátit 
nepříznivý trend klesajících aktiv fondů z posledních let. Zvažujeme vytvoření nového podílového 
fondu, kde situaci finálně vyhodnotíme v prvním pololetí. Předpokládáme rozvoj spolupráce se 
skupinou Credit Suisse v oblasti podpory distribuce jejích podílových fondů v České republice. 
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PODÍLOVÉ FONDY OBHOSPODAŘOVANÉ 
SPOLEČNOSTÍ 

 WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu,  
WOOD & Company investiční společnost, a. s.  
(do 12.2.2010 Credit Suisse CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, 
 CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s.) 
 

 WOOD & Company Money Czech Crown Fund otevřený podílový fond,  
WOOD & Company investiční společnost, a. s.  
(do 12.2.2010 Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový otevřený podílový fond,  
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s.) 

 
 WOOD & Company Soft Click Fund otevřený podílový fond,  

WOOD & Company investiční společnost, a. s.  
(do 12.2.2010 Credit Suisse Soft Click Fund otevřený podílový fond,  
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s.) 

 
 WOOD & Company Select Balanced Fund otevřený podílový fond,  

WOOD & Company investiční společnost, a. s.  
(do 12.2.2010 Credit Suisse Select Balanced Fund otevřený podílový fond,  
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s.) 

 
 WOOD & Company Real Estate Fund otevřený podílový fond,  

WOOD & Company investiční společnost, a. s.  
(do 12.2.2010 Credit Suisse Realitní fond fondů otevřený podílový fond,  
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s.) 

 
 WOOD & Company Total Return Fund otevřený podílový fond,  

WOOD & Company investiční společnost, a. s.  
(Fond kvalifikovaného investora – Výroční zpráva fondu kvalifikovaného investora je 
 samostatným dokumentem, který je na vyžádání k dispozici v sídle společnosti)  
(do 12.2.2010 Credit Suisse Total Return Fund otevřený podílový fond,  
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s.) 

 
 Credit Suisse HUF otevřený podílový fond peněžního trhu,  

 CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s. 
 (zrušen v únoru 2009) 
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Depozitář všech výše uvedených fondů: 
UniCredit Bank Czech Republic a. s. 
Na Příkopě 858/20, 111 21 Praha 1 
IČ: 64 94 82 42 
Tel.: 221 112 111 
Fax: 221 112 132 

Depozitář vykonával svou činnost po celou dobu rozhodného období. 

 
Portfolio manažer výše uvedených fondů: 
Pavel Romanovský do 13. listopadu 2009 
Investiční tým (složení Jaroslav Krabec, Petr Holínský, Michal Kosáč) od 13. listopadu 2009 
Za podávání pokynů je primárně zodpovědný od 13. listopadu 2009 Michal Kosáč, zástupcem je pro 
podávání pokynů stanovena paní Iveta Vychová. 
 

Auditor výše uvedených fondů: 
Deloitte Audit s. r. o.  
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WOOD & Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu,  
WOOD & Company investiční společnost, a.s.  
(do 12.2.2010 Credit Suisse CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, CREDIT SUISSE ASSET 
MANAGEMENT investiční společnost, a. s.) 

 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU 

ISIN: CZ0008471844 

VZNIK FONDU: 26.7.2002 

PRÁVNÍ INFORMACE: Fond je speciálním fondem cenných papírů 

TYP FONDU: Fond peněžního trhu 

DAŇOVÝ DOMICIL: Česká republika 

MĚNA FONDU: CZK 

PRIMÁRNÍ EMISE: 28.8.2002 

DISTRIBUCE VÝNOSU: reinvestiční 
 

VÝVOJ VLASTNÍHO KAPITÁLU NA 1 PODÍLOVÝ LIST V ROCE 2009 
 

 
(fond nesleduje žádný benchmark) 

 
Investiční politika 
Společnost bude v souladu se zákonem investovat do kvalitních nástrojů peněžního trhu a finančních produktů s fixním 
výnosem, zejména dluhopisů, pokladničních poukázek a termínovaných vkladů. Portfolio fondu bude strukturováno tak, 
aby došlo k rozložení rizika. Pro zajištění optimální diverzifikace nebudou investice do CP odvětvově ani regionálně 
omezovány. Jednotlivé investiční instrumenty budou zastoupeny v majetku fondu následujícím způsobem: 0-100% 
dluhových cenných papírů, 0-50% nástroje peněžního trhu, termínované vklady. 
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WOOD & Company Soft Click Fund otevřený podílový fond,  
WOOD & Company investiční společnost, a.s.  
(do 12.2.2010 Credit Suisse Soft Click Fund otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET 
MANAGEMENT investiční společnost, a. s. a do 26.2.2007 Credit Suisse Bond Czech Fund růstový 
otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s.)  

 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU 

ISIN: CZ0008472065 

VZNIK FONDU: 9.9.2003 (Změna investiční strategie vstoupila v platnost 28.3.2007) 

PRÁVNÍ INFORMACE: Fond je speciálním fondem cenných papírů 

TYP FONDU: Dluhopisový fond 

DAŇOVÝ DOMICIL: Česká republika 

MĚNA FONDU: CZK 

PRIMÁRNÍ EMISE: 29.12.2003 

DISTRIBUCE VÝNOSU: reinvestiční 

 
VÝVOJ VLASTNÍHO KAPITÁLU NA 1 PODÍLOVÝ LIST V ROCE 2009 

 
(fond nesleduje žádný benchmark) 

 
 
Investiční politika 
Investiční strategie Fondu se setává ze dvou základních částí, první část portfolia Fondu, ochranná, 90% až 100% objemu 
majetku Fondu, bude investována do krátkodobých dluhových instrumentů, dluhových instrumentů s vazbou na výnosy 
peněžního trhu nebo obdobných cenných papírů. Druhá část, výnosová, 0% až 10% celkového objemu majetku, může 
být investována do finančních derivátů nebo jiných instrumentů, které vytvoří expozici a možnost účasti na výkonu a 
vývoji různých finančních indexů a investičních nástrojů.  
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WOOD & Company Money Czech Crown Fund otevřený podílový fond,  
WOOD & Company investiční společnost, a.s.  
(do 12.2.2010 Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový otevřený podílový fond,  
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a. s.) 

 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU 

ISIN: CZ0008472040 

VZNIK FONDU: 9.9.2003 

PRÁVNÍ INFORMACE: Fond je speciálním fondem cenných papírů 

TYP FONDU: Fond peněžního trhu 

DAŇOVÝ DOMICIL: Česká republika 

MĚNA FONDU: CZK 

PRIMÁRNÍ EMISE: 20.1.2004 

DISTRIBUCE VÝNOSU: reinvestiční 
 

VÝVOJ VLASTNÍHO KAPITÁLU NA 1 PODÍLOVÝ LIST V ROCE 2009 
 

 
(hodnoty grafu jsou normovány k počátečnímu NAV) 
 
Investiční politika 
Společnost bude za účelem dosažení investičního cíle provádět aktivní využívání změn ve směrech úrokových sazeb a 
výnosové křivky peněžního trhu a identifikování vznikajících investičních příležitostí na různých sektorech této výnosové 
křivky. Majetek ve fondu bude rozložen následovně : 0 - 100% instrumenty s pevným příjmem, nástroje peněžního trhu, 
0 - 30% hotovostní prostředky na účtech u bank. 
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WOOD & Company Select Balanced Fund otevřený podílový fond,  
WOOD & Company investiční společnost, a.s.  
(do 12.2.2010 Credit Suisse Select Balanced Fund otevřený podílový fond,  
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.) 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU 

ISIN: CZ0008472032 

VZNIK FONDU: 9.9.2003 

PRÁVNÍ INFORMACE: Fond je speciálním fondem cenných papírů 

TYP FONDU: Smíšený fond 

DAŇOVÝ DOMICIL: Česká republika 

MĚNA FONDU: CZK 

PRIMÁRNÍ EMISE: 9.1.2004 

DISTRIBUCE VÝNOSU: reinvestiční 
 

VÝVOJ VLASTNÍHO KAPITÁLU NA 1 PODÍLOVÝ LIST V ROCE 2009 
 

 
(hodnoty grafu jsou normovány k počátečnímu NAV) 
 
Investiční politika 
Cílem aktivní správy portfolia je dosáhnout dlouhodobého zhodnocení kapitálu, vyplývajícího z vývoje finančních aktiv 
zejména v České republice, ale i v ostatních středoevropských zemích (zejména Polsko, Rakousko, Maďarsko). Fond 
investuje primárně do dluhopisů a akcií, neutrální alokaci (benchmark) tvoří ze 60% české státní dluhopisy  a ze 40% 
akciový PX Index pražské burzy. Rozložení potfolia bude splňovat následující omezení: akcie  -  max. 60%, dluhopisy a 
nástroje peněžního trhu  - max. 100%, vklady u bank, termínované vklady  - max. 30%. Investice v jiné měně než CZK  - 
max. 35% (otevřená cizoměnová pozice max. 10% portfolia).  
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WOOD & Company Real Estate Fund otevřený podílový fond, 
WOOD & Company investiční společnost, a.s.  
(do 12.2.2010 Credit Suisse Realitní fond fondů otevřený podílový fond, 
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.) 

 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU 

ISIN: CZ0008472214 

VZNIK FONDU: 24.11.2005 

PRÁVNÍ INFORMACE: Fond je speciálním fondem fondů 

TYP FONDU: Fond fondů 

DAŇOVÝ DOMICIL: Česká republika 

MĚNA FONDU: CZK 

PRIMÁRNÍ EMISE: 2.2.2006 

DISTRIBUCE VÝNOSU: reinvestiční 
 

VÝVOJ VLASTNÍHO KAPITÁLU NA 1 PODÍLOVÝ LIST V ROCE 2009 

 
(fond nesleduje žádný benchmark) 

Investiční politika 
Těžiště investic Fondu fondů tvoří podílové fondy investující přímo do nemovitostí.  
Nemovitosti, do kterých Fond fondů zprostředkovaně investuje, jsou regionálně rozloženy ponejvíce ve vyspělých 
státech západní Evropy s tím, že část investic směřuje i do zemí jako je například Česká republika, Maďarsko nebo 
Polsko. Typově se jedná o nemovitosti jako jsou kancelářské budovy, nákupní centra, garáže, sklady atd. Obvykle to jsou 
budovy, jež mají výhodnou polohu, jsou relativně nové, avšak nejsou nijak unikátní, aby byly v případě potřeby lépe 
přeměnitelné zpět na finanční prostředky.  
Fond fondů smí také investovat až do výše 20% kapitálu do akcií společností, které jsou činné v oblasti realit a 
souvisejících sektorech. Rovněž smí investovat až do výše 20% kapitálu do certifikátů, jejichž podkladové aktivum 
souvisí s realitními trhy, a až do výše 30% může fond investovat do akciových fondů realitního a souvisejících sektorů. 
Celková výše souhrnu investic do akcií, akciových fondů a certifikátů smí činit maximálně 45% kapitálu Fondu fondů.  
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Informace dle § 55 odst. 10 Zákona č. 189/2004 Sb 

 

Písmeno a) 

 

 
 

Písmeno b) 

Obhospodařovatel v roce 2009 neshledal žádný konflikt zájmů. 

 

Písmeno c) 

ISIN Název fondu 
Měna 
fondu 

Výše zisku nebo 
ztráty z obchodů v 

roce 2009 

DE0009805002 CS Euroreal EUR 110 158,97 Kč 

DE0009802306 SEB ImmoInvest EUR 355 264,14 Kč 

DE0009846451 Axa Immoselect EUR 0,00 Kč 

DE0008007998 DEGI International EUR -217 959,60 Kč 

DE0006791809 KanAm grundinvest EUR 123 362,77 Kč 

 

 

  

K 31.12.2009 měl fond v majetku následující fondy:

ISIN Název fondu
Měna 

fondu

Celk. aktiva fondu jež 

má fond fondů ve 

svém majetku

Roční výk. 

fondu v 

měně fondu 

Roční 

výkonnost 

fondu v CZK*

Vlastní kapitál 

fondu v měně 

fondu v mil.

TER

Způsob 

rozdělení 

zisku

DE0009805002 CS Euroreal EUR 25 292 071,20          3,46 1,67 6 252,6 EUR 0,70 dividendový

DE0009802306 SEB ImmoInvest EUR 15 003 008,50          4,10 2,30 6 019,4 EUR 0,60 dividendový

DE0009846451 Axa Immoselect EUR 15 484 671,50          2,80 1,02 2 785,1 EUR 0,70 dividendový

DE0008007998 DEGI International EUR 11 591 670,00          2,50 0,73 1 969,6 EUR 1,12 dividendový

DE0006791809 KanAm grundinvest EUR 14 881 269,50          4,00 2,20 4 260,1 EUR 0,99 dividendový

* dle statutu fondu činí otevřená cizoměnová pozice maximálně 6% majetku fondu

Veškeré údaje jsou uvedeny k 31.12.2009

Zdroj: webové stránky společností

www.credit-suisse.com

www.sebassetmanagement.de

www.axa-im.de

www.degi.de

www.kanam-grund.de
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Credit Suisse HUF otevřený podílový fond peněžního trhu,  
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.  

 
 

Fond byl zrušen v únoru 2009 
 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU 

ISIN: CZ0008471919 

VZNIK FONDU: 24.3.2003 

PRÁVNÍ INFORMACE: Fond je speciálním fondem cenných papírů 

TYP FONDU: Fond peněžního trhu 

DAŇOVÝ DOMICIL: Česká republika 

MĚNA FONDU: HUF (do 9. 2. 2004 PLN)  

PRIMÁRNÍ EMISE: 30.4.2003 

DISTRIBUCE VÝNOSU: roční dividenda 

 
Investiční politika 
Cílem investiční politiky Fondu bylo zabezpečit Podílníkům zhodnocení svěřených prostředků při dosažení vysoké míry 
likvidity investováním do kvalitních nástrojů peněžního trhu a finančních produktů s fixním výnosem denominovaných v 
HUF. Jednotlivé investiční instrumenty byly zastoupeny následujícím způsobem: 85%-100% nástroje peněžního trhu, 
termínované vklady, 0-15% dluhopisy. 
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ÚDAJE O OBCHODNÍCÍCH S CENNÝMI PAPÍRY 

 
Od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 vykonávaly pro společnost WOOD & Company investiční společnost, 
a.s. (dříve CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.) a jí 
obhospodařované fondy činnost obchodníka s cennými papíry následující instituce : 

 

 Komerční banka, a.s. 
Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1 

 Česká spořitelna, a.s.  
Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4 

 Československá obchodní banka, a.s. 
 Radlická 333/150, 150 57 Praha 5 

 WOOD & Company Financial Services,  a.s.  
 Palladium, Nám. Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1 

 ING Bank N. V. 
 Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5 

 UniCredit Bank Czech Republic a.s. 
 Na Příkopě 858/20, 111 21 Praha 1 

 BH Securities, a.s. 
 Na Příkopě 583/15, 110 00 Praha 1 

 Citibank Europe plc, organizační složka 
 Evropská 423/178, 166 40 Praha 6, Vokovice 

 J. P. Morgan 
 18 Christchurch Road, Bournemouth BH1 3 BA, United Kingdom 

 LBBW Bank CZ a.s. 
 Vítězná 1/126, 150 00 Praha 5 

 Volksbank CZ, a.s. 
 Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 
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ZPRÁVA O VZTAZÍCH 

 

Zpráva představenstva společnosti 
WOOD & Company investiční společnost, a.s. 

o vztazích mezi propojenými osobami 

V souladu s § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
představenstvo společnosti WOOD & Company investiční společnost, a.s., se sídlem Palladium,  
Praha 1, Náměstí republiky 1079, PSČ: 110 00, IČ: 60192445, zapsané v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem  v Praze, odd. B, vložka 2206 za účetní období 1.1.2009 až  31.12.2009 
zpracovalo zprávu o vztazích. 
 

OVLÁDANÁ OSOBA 
 

WOOD & Company investiční společnost, a.s. 
Palladium, Nám. Republiky 1079/1a  
110 00 Praha 1 
IČ: 60 19 24 45 
 

VZTAHY MEZI PROPOJENÝMI OSOBAMI 
 
Osoba ovládající:   
Credit Suisse Asset Management Holding Europe (Luxembourg) S. A. - 100% 
(do 13. listopadu 2009) 
WOOD & Company Group S.A. – 100% 
(od 13. listopadu 2009) 
 
V období od 1.1.2009 až 31.12.2009 (“Rozhodné období”) došlo k následujícím významným 
vztahům mezi společností a níže uvedenými osobami: 
 
1. Credit Suisse Asset Management (UK) Holding Limited, 15 St. Botolph street, London 
     EC3A 7 JJ, Velká Británie  
 
Protiplnění na základě uzavřených smluv: 

Název smlouvy protiplnění újma 
Cross - BU Service Level Agreement dle uvedené smlouvy nevznikla 

 

2. Credit Suisse, Giesshublstrasse 30, CH-8070 Zurich, Switzerland 

Protiplnění na základě uzavřených smluv: 

Název smlouvy protiplnění újma 
Cross - BU Service Level Agreement dle uvedené smlouvy - pojištění nevznikla 
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3. Credit Suisse Asset Management,  LLC, 466 Lexington Ave, New York, NY 10022, USA 

Protiplnění na základě uzavřených smluv: 

Název smlouvy protiplnění újma 
Cross - BU Service Level Agreement dle uvedené smlouvy  nevznikla 
 
 

4. Credit Suisse Group, a Swiss corporation, Paradeplatz 8, CH-8001 Zurich, Switzerland 

Protiplnění na základě uzavřených smluv: 

Název smlouvy protiplnění újma 
Licence Agreement dle uvedené smlouvy nevznikla 

 

5. Credit Suisse Asset Management Fund Service (Luxembourg) S. A., L-2180 Luxembourg, 5, rue 
Jean Monnet 

Protiplnění na základě uzavřených smluv: 

Název smlouvy protiplnění újma 
Servisní poplatek (trailer fee) dle uvedené smlouvy nevznikla 
Servicing Fee (odměna za distribuci) dle uvedené smlouvy nevznikla 

 
6. Credit Suisse Asset Management Fund Service, Giesshübelstrasse 30, CH-8070 Zurich, Switzerland 
 
Protiplnění na základě uzavřených smluv: 

Název smlouvy protiplnění újma 
Servicing Fee (odměna za distribuci) dle uvedené smlouvy nevznikla 

 
7. Credit Suisse Asset Management Immobilien Kapitalanlagegesellschaft GmbH, Junghofstrasse 16, 

Frankfurt am Main, Germany 
 

Protiplnění na základě uzavřených smluv: 

Název smlouvy protiplnění újma 
Servicing Fee (odměna za distribuci) dle uvedené smlouvy nevznikla 

 
8. WOOD & Company Financial Services, a.s., Náměstí Republiky 1079/1a, PSČ 110 00 Praha 1 
 

Protiplnění na základě uzavřených smluv: 

Název smlouvy protiplnění újma 
Termínovaná půjčka 30 mil. CZK dle uvedené smlouvy nevznikla 

 
9. WOOD & Company Financial Services, a.s., Náměstí Republiky 1079/1a, PSČ 110 00 Praha 1 
 

Protiplnění na základě uzavřených smluv: 

Název smlouvy protiplnění újma 
Smlouva o podnájmu nebytových prostor dle uvedené smlouvy nevznikla 

 

Kromě výše uvedených vztahů došlo mezi propojenými osobami k poskytnutí veřejně dostupných 
informací, popř. informací na základě zákona k plnění zákonem stanovených povinností. 
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ZÁVĚR 

 

Představenstvo společnosti WOOD & Company investiční společnost, a. s. prohlašuje, že společnost 
WOOD & Company investiční společnost, a. s. nebyla žádným způsobem poškozena jednáním 
ovládající osoby či osoby ovládané stejnou osobou, společnosti WOOD & Company investiční 
společnost, a.s. nevznikla na základě smluvních a jiných vztahů s propojenými osobami žádná újma 
či majetková výhoda. 

 
 
 
 
V Praze dne 30. dubna 2010 
 
 
 
 
 
RNDr. Jaroslav Krabec, předseda představenstva 
WOOD & Company investiční společnost, a. s. 
 
 
 
 

 
Ing. Jiří Musil, člen představenstva 
WOOD & Company investiční společnost, a. s. 
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FINANČNÍ ČÁST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nekonsolidované výkazy a příloha účetní závěrky 
sestavená podle českých účetních standard k 31. prosinci 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 

Obchodní firma: WOOD & Company investiční společnost, a.s. 

Sídlo: Palladium, Náměstí Republiky 1079/1a, 110 00 Praha 1 

Identifikační číslo: 60192445 

Právní forma: akciová společnost 

Předmět podnikání: kolektivní investování spočívající ve vytváření a 
obhospodařování podílových fondů, nebo obhospodařování 
investičních fondů a majetku zákazníků na základě smlouvy o 
obhospodařování  

 
Obsah  

 

 

Výrok auditora 

 

Výkazy a příloha účetní závěrky dle CAS 

 

  Výkaz zisku a ztráty 

 

  Rozvaha  

 

  Podrozvaha 

 

  Přehled o změnách vlastního kapitálu 

 

  Příloha k účetní závěrce 

 
 
 



WOOD & Company investiční společnost, a.s. 
Výkaz zisku a ztráty za období od 1.1. do 31.12.2009 

 
 

 Čís. 
pol.     

Běžné účetní 
období 

Minulé účetní 
období 

1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 01 620 1,157 

  v tom: úroky z dluhových cenných papírů 02 0 0 

2. Náklady na úroky a podobné náklady 03 0 0 

  v tom: náklady na úroky z dluhových cenných papírů 04 0 0 

3. Výnosy z akcií a podílů 05 0 0 

a) výnosy z účastí s podstatným vlivem 06 0 0 

b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem 07 0 0 

c) ostatní výnosy z akcií a podílů 08 0 0 

4. Výnosy z poplatků a provizí 09 37,380 59,210 

5. Náklady na poplatky a provize 10 -8,621 -21,123 

6. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací 11 -824 -557 

7. Ostatní provozní výnosy 12 219 0 

8. Ostatní provozní náklady 13 -1,362 -1,360 

9. Správní náklady 14 -22,570 -28,125 

a) náklady na zaměstnance 15 -14,631 -15,611 

aa) mzdy a platy 16 -11,799 -12,574 

ab) sociální a zdravotní pojištění 17 -2,335 -2,790 

ac) ostatní sociální náklady 18 -497 -247 

b) ostatní správní náklady 19 -7,939 -12,514 

10. Rozpuštění rezerv a opravných položek k dlouhodobému hmotnému a 
nehmotnému majetku 20 

0 0 

a) použití rezerv k hmotnému majetku 21  0 0 

b) použití opravných položek k hmotnému majetku 22  0 0 

c) použití opravných položek k nehmotnému majetku 23  0 0 

11. Odpisy, tvorba a použití rezerv a opravných položek k dlouhodobému 
hmotnému a nehmotnému majetku 24 

-3,164 -1,782 

a) odpisy hmotného majetku 25 -3,022 -1,711 

b) tvorba rezerv k hmotnému majetku 26 0 0 

c) tvorba opravných položek k hmotnému majetku 27 0 0 

d) odpisy nehmotného majetku 28 -142 -71 

e) tvorba opravných položek k nehmotnému majetku 29 0 0 

12. Rozpuštění opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, 
výnosy z dříve odepsaných pohledávek 30 

0 0 

a) použití rezerv k pohledávkám a zárukám 31 0 0 

b) použití opravných položek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk 32  0 0 

c) odpisy pohledávek a pohledávek z plateb a výnosy z odepsaných pohledávek 33  0 0 

13. Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a 
zárukám 34 

0 0 

a) tvorba opravných položek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk 35 0 0 

b) tvorba rezerv na záruky 36  0 0 

c) odpisy pohledávek a pohledávek z plateb záruk 37 0 0 

d) použití opravných položek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk 38 0 0 

14. Rozpuštění opravných položek k účastem s rozhodujícím a 
podstatným vlivem 39 

0 0 

15. Ztráty z převodu účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem, tvorba a 
použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným 
vlivem 40 

0 
0 

16. Použití ostatních rezerv 41 0 0 

17. Tvorba ostatních rezerv 42 -27,552 0 

18. 
Podíl na ziscích nebo ztrátách účastí s rozhodujícím nebo podstatným 
vlivem 43 0 0 

20. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním 44 -25,874 7,420 

21. Mimořádné výnosy 45 0 0 

22. Mimořádné náklady 46 0 0 

23. Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před 
zdaněním 47 

 0 0 

24. Daň z příjmů 48 4,692 -1,729 

25. Podíl na ziscích (ztrátách) dceřiných a přidružených společností 49 0  0 

26. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 50 -21,182 5,691 



WOOD & Company investiční společnost, a.s.  
Rozvaha k 31.12.2009 

 

AKTIVA  
                   (v tisících Kč) 

Čís. 
pol. 

  

 

Běžné účetní období 
Minulé 

úč. 
období 

 
 

 

Hrubá 
částka 

Úprava 
Čistá 

částka  

1. Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank 001 40 0 40 62 

2. 
Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné 
papíry přijímané centrální bankou k refinancování 

002 0 0 0 0 

a) státní cenné papíry 003 0 0 0 0 

b)  ostatní 004 0 0 0 0 

3. Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 005 7,956 0 7,956 40,107 

a)  splatné na požádání 006 7,956 0 7,956 4,088 

b)  ostatní pohledávky 007 0 0 0 36,019 

4. Pohledávky za klienty - členy družstevních záložen 008 0 0 0 0 

a)  splatné na požádání 009 0 0 0 0 

b)  ostatní pohledávky 010 0 0 0 0 

5. Dluhové cenné papíry 011 0 0 0 0 

a) vládních institucí 012 0 0 0 0 

b)  ostatních subjektů 013 0 0 0 0 

6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly 014 0 0 0 0 

7. Účasti s podstatným vlivem 015 0 0 0 0 

a) v bankách 016 0 0 0 0 

b)  v ostatních subjektech 017 0 0 0 0 

8. Účasti s rozhodujícím vlivem 018 0 0 0 0 

a) v bankách 019 0 0 0 0 

b)  v ostatních subjektech 020 0 0 0 0 

9. Dlouhodobý nehmotný majetek 021 783 389 394 356 

a) zřizovací výdaje 022 0 0  0 0 

b)  goodwill 023 0 0 0 0 

c) ostatní NM 024 783 389 394 356 

10. Dlouhodobý hmotný majetek 026 5,579 4,925 654 3,720 

a) pozemky a budovy pro provozní činnost 026 2,859 2,859 0 2,144 

b)  ostatní HM 027 2,720 2,066 654 1,575 

11. Ostatní aktiva 028 41,216 0 41,216 2,562 

12. Pohledávky z upsaného základního kapitálu 029 0 0 0 0 

13. Náklady a příjmy příštích období 030 13,390 0 13,390 17,955 

14. Aktiva celkem 031 68,964 5,314 63,650 64,762 

 
 

  



WOOD & Company investiční společnost, a.s.  
Rozvaha k 31.12.2009 

 
PASIVA  

         (v tisících Kč) 

Čísl. 
pol.. 

 

 Běžné účetní období Minulé účetní období 

1. Závazky vůči bankám, družstevním záložnám 031 0 0 

a) splatné na požádání 032 0 0 

b) ostatní závazky 033 
0 

0 

2. Závazky vůči klientům - členům družstevních záložen 034 0 0 

a) splatné na požádání 035 0 0 

  v tom: úsporné 036 0 0 

b) ostatní závazky 037 0 0 

  v tom: ba) úsporné se splatností 038  0 0 

              bb) úsporné s výpovědní lhůtou 039 0 0 

              bc) termínové se splatností 040 0 0 

              bc) termínové s výpovědní lhůtou 041  0 0 

3. Závazky z dluhových cenných papírů 042 0 0 

a)  emitované dluhové cenné papíry 043 0 0 

b)  ostatní závazky z dluhových cenných papírů 044 0 0 

4. Ostatní pasiva 045 
3,537 

10,663 

5. Výnosy a výdaje příštích období 046 
0 

357 

6. Rezervy 047 27,552 0 

a)  na důchody a podobné závazky 048 0 0 

b)  na daně 049 0 0 

c)  ostatní 050 27,552 0 

7. Podřízené závazky 051 
0 

0 

8. Základní kapitál 052 20,000 20,000 

  v tom: splacený základní kapitál 053 20,000 20,000 

9. Vlastní akcie 054 0 0 

10. Emisní ážio 055 0 0 

11. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 056 2,550 2,250 

a)  povinné rezervní fondy a rizikové fondy 057 2,550 2,250 

b)  rezervní fondy k vlastním akciím 058 0 0 

c)  ostatní rezervní fondy 059 0 0 

d) ostatní fondy ze zisku 060 0 0 

  v tom: rizikový fond 061 0 0 

12. Rezervní fond na nové ocenění 062 0 0 

13. Kapitálové fondy 063 15,000 15,000 

14. Oceňovací rozdíly 064 0 0 

a) z majetku a závazků 065 0 0 

b)  ze zajišťovacích derivátů 066 0 0 

c)  z přepočtu účastí 067 0 0 

15. 
Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích 
období 068 16,193 10,801 

16. Zisk nebo ztráta za účetní období 069 -21,182 5,691 

17. Pasiva celkem 070 63,650 64,762 

 
 



WOOD & Company investiční společnost, a.s.  
Podrozvaha k 31.12.2009 

 
PODROZVAHOVÁ AKTIVA 

(v tisících Kč) 

Čís.   Běžné Minulé 
pol.   účetní období účetní období 

1. Poskytnuté přísliby a záruky 71 0 0 

a) Přísliby 72 0 0 

b) záruky a ručení 73 0 0 

c) záruky ze směnek 74 0 0 

d) záruky z akreditivů 75 0 0 

2. Poskytnuté zástavy 76 0 0 

a) nemovité zástavy 77 0 0 

b) peněžní zástavy 78 0 0 

c) cenné papíry 79 0 0 

d) Ostatní 80 0 0 

3. Pohledávky ze spotových operací 81 0 0 

a) s úrokovými nástroji 82 0 0 

b) s měnovými nástroji 83 0 0 

c) s akciovými nástroji 84 0 0 

d) s komoditními nástroji 85 0 0 

4. Pohledávky z pevných termínových operací 86 0 0 

a) s úrokovými nástroji 87 0 0 

b) s měnovými nástroji 88 0 0 

c) s akciovými nástroji 89 0 0 

d) s komoditními nástroji 90 0 0 

e) s úvěrovými nástroji 91 0 0 

5. Pohledávky z opcí 92 0 0 

a) Na úrokové nástroje 93 0 0 

b) Na měnové nástroje 94 0 0 

c) Na akciové nástroje 95 0 0 

d) Na komoditní nástroje 96 0 0 

e) Na úvěrové nástroje 97 0 0 

6. Odepsané pohledávky 98 0 0 

7. Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení 99 0 0 

 z toho: cenné papíry 100 0 0 

8. Hodnoty předané k obhospodařování 101 0 0 

 z toho: cenné papíry 102 0 0 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WOOD & Company investiční společnost, a.s.  
Podrozvaha k 31.12.2009 

 
PODROZVAHOVÁ PASIVA 

(v tisících Kč) 

Čís.   Běžné Minulé 
pol.   účetní období Účetní období 

1. Přijaté přísliby a záruky 103 0 0 

a) Přísliby 104 0 0 

b) záruky a ručení 105 0 0 

c) záruky ze směnek 106 0 0 

d) záruky z akreditivů 107 0 0 

2. Přijaté zástavy 108 0 0 

a) nemovité zástavy 109 0 0 

b) peněžní zástavy 110 0 0 

c) cenné papíry 111 0 0 

d) ostatní zástavy 112 0 0 

e) kolaterály - cenné papíry 113 0 0 

3. Závazky ze spotových operací 114 0 0 

a) s úrokovými nástroji 115 0 0 

b) s měnovými nástroji 116 0 0 

c) s akciovými nástroji 117 0 0 

d) s komoditními nástroji 118 0 0 

4. Závazky z pevných termínových operací 119 0 0 

a) s úrokovými nástroji 120 0 0 

b) s měnovými nástroji 121 0 0 

c) s akciovými nástroji 122 0 0 

d) s komoditními nástroji 123 0 0 

e) s úvěrovými nástroji 124 0 0 

5. Závazky z opcí 125 0 0 

a) na úrokové nástroje 126 0 0 

b) na měnové nástroje 127 0 0 

c) na akciové nástroje 128 0 0 

d) na komoditní nástroje 129 0 0 

e) na úvěrové nástroje 130 0 0 

6. Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení 131 0 0 

 z toho: cenné papíry 132 0 0 

7. Hodnoty převzaté k obhospodařování 133 8,667,770 14,438,632 

 z toho: cenné papíry 134 8,272,986 7,774,672 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WOOD & Company investiční společnost, a.s.  
Přehled o změnách vlastního kapitálu 

 
PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU 
 

 

Základní 
kapitál 

Kapitálové 
fondy 

Rezervní 
fond 

Neroz. zisk 
min. let 

Neuhraze
ná ztráta 
min. let 

Oceňovací 
rozdíly 

 

Výsledek 
hospodaření 

běžného období 

Vlastní 
kapitál 
celkem 

Stav k 31.12.2008 20,000 15,000 2,250 24,935 -14,133  5,691 53,743 

Zvýšení základního 
kapitálu      

 
  

Snížení základního 
kapitálu      

 
  

Rozdělení výsledku 
hospodaření   300  5,391 

 
-5,691 0 

Vyplacené dividendy         

Oceňovací rozdíly 
z přepočtu účastí      

 
  

Čistý zisk/ztráta za 
účetní období      

 
-21,182 -21,182 

Stav k 31.12.2009 20,000 15,000 2,550 24,935 -8,742  -21,182 32,561 

 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Příloha účetní závěrky připravená v souladu  

s českými účetními standardy  
za rok 2009 

 



 
 

  

 
 
1. ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI 

1.1. Charakteristika a hlavní aktivity 

WOOD & Company investiční společnost, a.s. (do 13.11.2009 CREDIT SUISSE ASSET 
MANAGEMENT investiční společnost, a.s.) (dále jen"Společnost") byla založena 
společností CS First Boston Czechoslovakia a.s., podle zakladatelské listiny a rozhodnutí 
jediného akcionáře ze dne 4.8.1993, v souladu se zákonem č. 513/1992 Sb., obchodním 
zákoníkem a se zákonem č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních 
fondech. Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku dne 26.10.1993. 
 
Společnost je investiční společností ve smyslu platných zákonů a vystupuje jako právnická 
osoba, která shromažďuje peněžní prostředky právnických a fyzických osob za účelem jejich 
použití ke kolektivnímu investování. Společnost podléhá regulačním požadavkům zákona  
č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, který je platný od 1.4.2004, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen"Zákon"). Činnost společnosti podléhá dohledu České národní banky. 

 

V roce 1995 se došlo ke změně názvu Společnosti z CS First Boston investiční společnost, 
a.s. na Credis investiční společnost a zároveň ke změně vlastníka společnosti v rámci finanční 
skupiny Credit Suisse na Credis Holding Europe (Luxembourg) S.A. Změna názvu 
Společnosti byla zapsána do obchodního rejstříku dne 29.8.1995. V roce 1997 Společnost 
změnila svůj název s ohledem na změny názvů společností na mezinárodní úrovni na 
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s., ze stejného důvodu 
došlo ke změně názvu vlastníka na Credit Suisse Asset Management Holding Europe 
(Luxembourg) S.A. Změna názvu Společnosti byla zapsána v obchodním rejstříku dne 
11.11.1997. 
 

V průběhu roku 2002 Společnost obdržela rozhodnutí Komise pro cenné papíry (nyní Česká 
národní banka), kterým bylo povoleno založení a vydávání podílových listů podílového fondu 
s názvem: 
Credit Suisse CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, CREDIT SUISSE ASSET 
MANAGEMENT investiční společnost, a.s. 
 

V roce 2003 bylo na základě rozhodnutí Komise pro cenné papíry (nyní Česká národní 
banka) povoleno založení otevřených podílových fondů s názvy:  
 

 Credit Suisse PLN otevřený podílový fond peněžního trhu, CREDIT SUISSE 
ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s., (fond byl přejmenován na 
Credit Suisse HUF otevřený podílový fond peněžního trhu, CREDIT SUISSE 
ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.) – tento fond ukončil svoji 
činnost k 4.2.2009, 

 Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový otevřený podílový fond, CREDIT 
SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s., 

 Credit Suisse Bond Czech Fund růstový otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE 
ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. (fond byl v roce 2007 
přejmenován na Credit Suisse Soft Click otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE 
ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s.), 

 Credit Suisse Select Balanced Fund otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE 
ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. 



 
 

  

V roce 2005 bylo schváleno rozhodnutím Komise pro cenné papíry (nyní Česká národní 
banka) vytvoření podílového fondu s názvem: 
 
-  Credit Suisse Realitní fond fondů otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET 
 MANAGEMENT investiční společnost, a.s.  
 

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 24.11.2005 a fond začal být aktivní v únoru 2006.  
Dne 7.8.2007 bylo schváleno rozhodnutím České národní banky vytvoření podílového fondu 
s názvem: 
 
-  Credit Suisse Total Return Fund otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET 
 MANAGEMENT investiční společnost, a.s.  
 

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 9.8.2007 a fond začal být aktivní v říjnu 2007. Fond 
je určen pouze kvalifikovaným investorům (podle § 56 zákona 189/2004 Sb, o koletivním 
investování), kteří mají dobrou znalost a zkušenost s různými nástroji finančního 
(kapitálového) trhu a kteří se chtějí podílet na výnosech více druhů aktiv.  
 

V roce 2009 Společnost změnila vlastníka, kterým se stala dne 13.11.2009 společnost WOOD 
& Company Group S.A. Vlastníky Společnosti WOOD & Company Group S.A. jsou Andrea 
Bartoňová (rozená Ferancová), Vladimír Jaroš, Jan Sýkora a Lubomír Šoltýs. V návaznosti na 
tuto změnu došlo ke změně názvu Společnosti z původního názvu CREDIT SUISSE ASSET 
MANAGEMENT investiční společnost, a.s. na WOOD & Company investiční společnost, 
a.s. Tato změna byla zapsána do obchodního rejstříku dne 16.11.2009.  
 

V souvislosti se změnou vlastníka došlo rovněž k přesunu sídla Společnosti z adresy Lazarská 
13, Praha 2, PSČ 120 00 na adresu Náměstí Republiky 1079/1a, Praha 1, Nové Město, PSČ 
110 00. Tato změna byla zapsána v obchodním rejstříku dne 2.12.2009. Změna vlastníka 
vedla i ke změnám ve složení představenstva a dozorčí rady, tyto jsou popsány v bodu 1.3. 
Přílohy. 
 
 

1.2. Předmět podnikání Společnosti 

 kolektivní investování spočívající ve vytváření a obhospodařování podílových fondů, 
nebo obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování, 

 shromažďování peněžních prostředků právnických a fyzických osob za účelem jejich 
použití ke kolektivnímu investování,  

 obhospodařování majetku penzijních fondů v souladu s obhospodařovatelskými 
smlouvami, 

 obhospodařování majetku zákazníka na základě smlouvy se zákazníkem.  

1.3. Členové představenstva a dozorčí rady k 31.12.2009 

 Představenstvo:          předseda RNDr. Jaroslav Krabec (od 13.11.2009)  
    Ing. Jiří Musil  
    Mgr. Petr Holínský 
  

 Dozorčí rada:  Ing. Jan Sýkora (od 13.11.2009) 
    Ing. Andrea Bartoňová (od 13.11.2009) 
    Ing. Vladimír Jaroš (od 13.11.2009)  



 
 

  

 

V souvislosti se změnou vlastníka Společnosti přibyl k původním dvěma členům 
představenstva RNDr. Jaroslav Krabec a došlo ke kompletní obměně dozorčí rady, jejíž 
předcházející složení bylo následující: 
 
 Dozorčí rada:   Julian Ide (do 13.11.2009) 
     Darina Lišuchová (do 13.11.2009) 
     Gerhard Otto Lohmann (do 13.11.2009)  
 

Všechny výše uvedené změny byly zapsány do obchodního rejstříku dne 2.12.2009. 



 
 

  

2. VÝCHODISKA PRO PŘÍPRAVU ÚČETNÍ ZÁVĚRKY  

 
Účetní závěrka byla sestavena na základě účetnictví Společnosti vedeného v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, a v rozsahu stanoveném Vyhláškou 
Ministerstva financí ČR 501/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví 
uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke zveřejnění pro 
banky a některé finanční instituce, a Českými účetními standardy pro finanční instituce.  
 
Závěrka byla zpracována na principech časového rozlišení nákladů a výnosů a historických 
cen, s výjimkou vybraných finančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou. Účetnictví 
respektuje zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých 
aktivitách. 
 
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení Společnosti provádělo odhady, které mají vliv 
na vykazované hodnoty aktiv a pasiv i podmíněných aktiv a pasiv k datu sestavení účetní 
závěrky a nákladů a výnosů v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou založeny na 
informacích dostupných k datu sestavení účetní závěrky a mohou se od skutečných výsledků 
lišit. 
 
Společnost vykazuje finanční údaje v českých korunách (Kč) s přesností na tisíce Kč, pokud 
není uvedeno jinak. 
 
Účetní závěrka byla sestavena ke dni 31.12.2009. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

  

3. Uplatněné účetní metody 

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

3.1. Den uskutečnění účetního případu 

V závislosti na typu transakce je okamžikem uskutečnění účetního případu zejména den 
výplaty nebo převzetí oběživa, den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popř. cenných papírů, 
den provedení platby, popř. inkasa z účtu klienta, den připsání (valuty) prostředků podle 
zprávy došlé od banky, den sjednání a den vypořádání obchodu s cennými papíry, den vydání 
nebo převzetí záruky, popř. úvěrového příslibu, den převzetí hodnot do úschovy. 

3.2. Operace s cennými papíry pro klienty 

Cenné papíry přijaté Společností do úschovy, správy nebo k uložení jsou účtovány v reálných 
cenách a evidovány v položce „Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení“.  
 
Cenné papíry převzaté Společností za účelem jejich obhospodařování jsou účtovány 
v reálných hodnotách a evidovány na podrozvaze v položce „Hodnoty převzaté 
k obhospodařování“. 

3.3. Pohledávky za bankami a nebankovními subjekty  

Pohledávky jsou vykázány v zůstatkové hodnotě snížené o opravné položky. Pohledávky jsou 
posuzovány z hlediska návratnosti. Na základě toho jsou vytvářeny k jednotlivým 
pohledávkám opravné položky. Opravné položky vytvářené na vrub nákladů jsou vykázány 
v položce „Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám“ 
v analytické evidenci pro potřebu výpočtu daňové povinnosti. 

3.4. Dlouhodobá hmotný a nehmotný majetek 

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je účtován v historických cenách a je odepisován 
zrychleně po odhadovanou dobu životnosti.  
 

Jednotlivé kategorie majetku odepisovány následovně: 
 

Typ majetku Doba odepisování (v letech) 

Technické zhodnocení pronajatých prostor 3 

Nábytek 5 

Zařízení kanceláře /hardware/ 3 

Dopravní prostředky 5 

 
Technická zhodnocení najatého majetku jsou odpisována rovnoměrně po dobu trvání nájmu 
nebo po zbytek jejich doby životnosti, podle toho, který časový úsek je kratší. 
 
Dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou nižší než 60 000,- Kč a dlouhodobý 
hmotný majetek s pořizovací cenou nižší než 40 000,- Kč je účtován do nákladů za období, 
ve kterém byl pořízen, přičemž doba použitelnosti je kratší než 1 rok. 



 
 

  

3.5. Přepočet cizí měny  

Transakce vyčíslené v cizí měně jsou účtovány v tuzemské měně přepočtené devizovým 
kurzem platným v den transakce.  
 
Aktiva a pasiva vyčíslená v cizí měně společně s devizovými spotovými transakcemi před 
dnem splatnosti jsou přepočítávána do tuzemské měny v kurzu vyhlašovaným ČNB platným 
k datu rozvahy. Výsledný zisk nebo ztráta z přepočtu aktiv a pasiv vyčíslených v cizí měně, je 
vykázán ve výkazu zisku a ztráty jako “Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací”. 

3.6. Zdanění  

Splatná daň z příjmů je počítána za pomoci platné daňové sazby z účetního zisku zvýšeného 
nebo sníženého o trvale nebo dočasně daňově neuznatelné náklady a nezdaňované výnosy 
v souladu s ustanoveními příslušného zákona České republiky. 
 
Odložená daň z příjmů se stanovuje použitím závazkové metody na základě všech 
přechodných rozdílů mezi daňovými základy aktiv a pasiv a jejich účetními hodnotami pro 
účely finančních výkazů. Odložená daň z příjmů je počítána pomocí daňových sazeb platných 
v obdobích, kdy se odhaduje uplatnění dočasného daňového rozdílu. Základní přechodné 
rozdíly vznikají při odepisování dlouhodobého hmotného majetku, u opravných položek a u 
daňových ztrát převáděných do dalších období. Odložená daňová pohledávka související 
s převáděním nepoužitých daňových ztrát a ostatními přechodnými rozdíly je účtována do 
výše, v jaké je pravděpodobné, že bude moci být v budoucnosti realizována. 

3.7. Rezervy a opravné položky 

Opravné položky jsou vytvářeny na základě inventarizace, pokud se prokáže, že ocenění aktiv 
neodpovídá reálnému stavu.  
 
Rezervy se vytvářejí v případě, že existuje povinnost (právní nebo věcná) plnit, která je 
výsledkem minulých událostí a zároveň je pravděpodobné, že plnění nastane a současně je 
možné provést spolehlivý odhad plnění. 

3.8. Opravy související s minulými účetními obdobími  

Opravy nákladů nebo výnosů minulých účetních období jsou účtovány jako výnosy či náklady 
ve výkazu zisku a ztráty v běžném účetním období, pokud se nejedná o významné chyby. 

 
4. Změny účetních metod 

 
Z důvodu zpřesnění vykazování došlo v roce 2009 ke změně vykazování poplatků 
za distribuci podílových listů Společností obhospodařovaných fondů ve výkazu zisku a ztráty. 
Tato položka dříve vykázaná v rámci řádku Správní náklady je nově vykázána v řádku 
Náklady na poplatky a provize. Z důvodu zajištění srovnatelnosti vykazovaných údajů byla 
výše uvedená změna provedena i ve výkazu zisku a ztráty za rok 2008. 

 
  



 
 

  

5. Významné položky uvedené ve výkazu zisku a ztráty 

5.1. Čistý úrokový výnos 

 
V roce 2009, resp. 2008 Společnost neuplatnila nebo prominula žádné úroky z prodlení.  

5.2. Výnosy a náklady na poplatky a provize 

  
(údaje v tis. Kč) 

Popis 2009 2008 

Výnosy z poplatků a provizí 37,380 59,210 

Náklady na poplatky a provize -8,621 -21,123 

Celkem 28,759 38,087 

 
Výnosy z poplatků a provizí představují především poplatky z obhospodařování podílových 
fondů a obhospodařování majetku zákazníků na základě smluv o obhospodařování. 
 
Náklady na poplatky a provize představují zejména poplatky za distribuci podílových listů.  
 
V souvislosti s poklesem obhospodařovaného majetku podílových fondů došlo i k poklesu 
výnosů a nákladů na poplatky a provize. Tento pokles souvisí s ukončením činnosti Credit 
Suisse HUF otevřený podílový fond ke dni 4.2.2009, který se na výši těchto položek 
významně podílel. 

5.3. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací 

  
(údaje v tis. Kč) 

Popis 2009 2008 

Zisk/ztráta z devizových operací -824 -557 

Celkem -824 -557 

  

  
(údaje v tis. Kč) 

Popis 2009 2008 

Výnosy z úroků a vkladů 568 1,157 

Ostatní úrokové výnosy 52 0 

Úrokové náklady 0 0 

Celkem 620 1,157 



 
 

  

5.4. Ostatní provozní výnosy, náklady 

  
(údaje v tis. Kč) 

Popis 2009 2008 

Ostatní provozní výnosy 219 0 

Ostatní provozní náklady -1,362 -1,360 

Celkem -1,143 -1,360 

 
Ostatní provozní náklady v roce 2009 zahrnují náklady z titulu DPH ve výši 499 tis. Kč 
(2008: 787 tis. Kč).  

5.5. Správní náklady 

  
(údaje v tis. Kč) 

Popis 2009 2008 

Mzdy a odměny zaměstnanců 11,799 12,574 

 - z toho mzdy a odměny členům statutárních orgánů a vedení 6,981 5,430 

 - z toho mzdy portfolio manažerů 2,616 3,808 

Sociální a zdravotní pojištění 2,335 2,790 

Ostatní sociální náklady 497 247 

Celkem náklady na zaměstnance 14,631 15,611 

Ostatní správní náklady 7,939 12,514 

 - z toho náklady na audit, právní a daňové poradenství 1,105 850 

Celkem 22,570 28,125 

 
Průměrný počet zaměstnanců Společnosti (včetně členů statutárních orgánů) byl následující: 

 

Popis 2009 2008 

Zaměstnanci 9 9 

 - v tom statutárních orgánů 2 2 

Celkem 11 11 

 
 Členům statutárních orgánů nebyly vyplaceny žádné odměny z titulu jejich funkce. V roce 

2009 bylo poskytnuto Společností nepeněžní plnění (služební automobil, příspěvky na 
penzijní připojištění a příspěvky na životní pojištění) a to členům statutárních orgánů 
a vedení ve výši 262 tis. Kč a portfolio manažerům ve výši 31tis. Kč.  

 
  



 
 

  

5.6.  Daň z příjmů, odložená daň 

Hlavní složky daně z příjmů zahrnují: 

(údaje v tis.Kč) 

Popis 2009 2008 

Daň splatná – běžné období -940 -1,860 

Daň odložená 5,632 131 

Celkem 4,692 -1,729 

 

Daňová analýza: 

(údaje v tis.Kč) 

Popis 2009 2008 

Výsledek hospodaření před zdaněním -25,874 7,420 

Přičitatelné položky 31,565 1,837 

Odečitatelné položky -1,251 422 

Základ daně 4,440 8,835 

Daň vypočtená při použití sazby 20% (2008: 21%) 888 1,855 

Dorovonání daňové povinnosti minulých let 52 5 

Daň splatná celkem 940 1,860 

 
Pohyb odložené daně je členěn takto: 

(údaje v tis.Kč) 

Popis 2009 2008 

Čistá odložená daňová pohledávka (závazek) k 1.1. 131 0 

Zvýšení /Snížení odložené daně  5,632 131 

Čistá odložená daňová pohledávka (závazek) k 31.12.  5,763 131 

 
Odložená daň zahrnuje: 

(údaje v tis.Kč) 

Odložená daňová pohledávka (závazek) s dopadem do výkazu 
zisku a ztráty 2009 2008 

Zůstatkové ceny dlouhodobého majetku 528 131 

Rezervy 5,235 0 

Čistá  odložená daňová pohledávka (závazek) 5,763 131 

 
 

 
  



 
 

  

6. Významné položky uvedené v rozvaze 

6.1. Pohledávky za bankami 

  
(údaje v tis. Kč) 

Popis 2009 2008 

Zůstatky na běžných účtech 7,956 4,088 

Termínované vklady 0 36,019 

Celkem 7,956 40,107 

6.2. Dlouhodobý nehmotný majetek 

6.2.1. Analýza pořizovací ceny dlouhodobého nehmotného majetku 
(údaje v tis. Kč) 

Skupina 
Poř. cena 

1.1.2008 
Přírůstky Úbytky Poř. cena 

31.12.2008 
Přírůstky Úbytky Poř. cena 

31.12.2009 

Software 1,941 356 0 2,297 0 1,694 603 

Pořízení majetku 0 71 71 0 180 0 180 

Celkem 1,941 427 71 2,297 180 1,694 783 

 
6.2.2. Analýza oprávek dlouhodobého nehmotného majetku 

(údaje v tis.Kč) 

Skupina 
Stav 

1.1.2008 
Odpis 

2008 
Úbytky Stav 

31.12.2008 
Odpis 

2009 
Úbytky Stav 

31.12.2009 

Software 1,870 71 0 1,941 142 1,694 389 

Celkem 1,870 71 0 1,941 142 1,694 389 

 
6.2.3. Analýza zůstatkové ceny dlouhodobého nehmotného majetku 

(údaje v tis.Kč) 

Skupina Stav 31.12.2008  Stav 31.12.2009  

Software 356 214 

Pořízení majetku 0 180 

Celkem 356 394 

 

  



 
 

  

6.3. Dlouhodobý hmotný majetek  

6.3.1. Analýza pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku 
(údaje v tis. Kč) 

Skupina 
Poř. cena 

1.1.2008 
Přírůstky Úbytky Poř. cena 

31.12.2008 
Přírůstky Úbytky Poř. cena 

31.12.2009 

Technické zhodnocení 
budovy 

0 2,859 0 2,859 0 0 2,859 

Hardware 1,258 695 0 1,953 0 586 1,367 

Ostatní zařízení 384 906 0 1,290 0 290 1,000 

Nábytek 2,045 0 0 2,045 0 2,045 0 

Dopravní prostředky 899 0 0 899 0 899 0 

Umělecká díla 176 0 0 176 0 0 176 

Pořízení majetku 0 0 0 0 177 0 177 

Celkem 4,762 4,460 0 9,222 177 3,820 5,579 

 

6.3.2. Analýza oprávek dlouhodobého hmotného majetku 
(údaje v tis.Kč) 

Skupina 
Stav 

1.1.2008 
Odpis 

2008 
Úbytky Stav 

31.12.2008 
Odpis 

2009 
Úbytky Stav 

31.12.2009 

Technické zhodnocení 
budovy 

0 2,859 0 2,859 2,144 0 2,859 

Hardware 1,226 322 0 1,548 272 585 1,235 

Ostatní zařízení 295 404 0 699 422 290 831 

Nábytek 2,045 0 0 2,045 0 2,045 0 

Dopravní prostředky 225 270 0 495 404 899 0 

Celkem 3,791 3,855 0 7,646 3,242 3,819 4,925 

 
6.3.3. Analýza zůstatkové ceny dlouhodobého hmotného majetku 

(údaje v tis.Kč) 

Skupina Stav 31.12.2008  Stav 31.12.2009  

Technické zhodnocení budovy 2,144 0 

Hardware 405 132 

Ostatní zařízení 591 169 

Nábytek 0 0 

Dopravní prostředky 404 0 

Umělecká díla 176 176 

Pořízení majetku 0 177 

Celkem 3,720 654 

  

 V souvislosti se změnou sídla Společnosti došlo k odpisu technického zhodnocení 
budovy bývalého sídla ve výši 2,144 tis. Kč. 



 
 

  

6.4. Ostatní aktiva 

  
(údaje v tis. Kč) 

Popis 2009 2008 

Pohledávky za podílovými fondy z obhosp. majetku 719 2,409 

Pohledávky vůči finančnímu úřadu 412 0 

Dohadné účty aktivní 4,000 0 

Odložená daňová pohledávka 5,763 131 

Ostatní 30,322 22 

Celkem 41,216 2,562 
 

V položce „Dohadné účty aktivní“ jsou v roce 2009 zahrnuty očekávané úspěšnostní 
odměny, které budou fakturovány klientům za obhospodařování portfolia v roce 2010. 
 

V položce „Ostatní“ je v roce 2009 zahrnuta krátkodobá půjčka ve výši 30 000 tis. Kč, 
kterou Společnost poskytla společnosti WOOD & Company Financial Services, a.s. dne 
15.12.2009. Na základě smlouvy byla dohodnuta splatnost dne 15.4.2010 a výše úrokové 
sazby 3,7% p.a. 
 

Společnost neměla v r. 2009 (resp. v  r. 2008) ve svém účetnictví nesplacené pohledávky, 
které jsou považovány za pochybné a nevytvářela tudíž opravné položky na vrub nákladů.  

6.5. Náklady a příjmy příštích období 

  
(údaje v tis. Kč) 

Popis 2009 2008 

Poplatky za zprostředkování prodeje podílových listů 10,060 14,292 

Obhospodařování porfolií korporátních klientů 3,238 3,495 

Ostatní 92 168 

Celkem 13,390 17,955 
 

Poplatky za zprostředkování prodeje podílových listů i poplatky za obhospodařování 
portfolií korporátních klientů byly v průběhu ledna 2010 v plné výši uhrazeny na účet 
Společnosti. 

6.6. Ostatní pasiva 

  
(údaje v tis. Kč) 

Popis 2009 2008 

Závazky z obchodního styku 1,802 4,231 

Závazky z přefakturace nákladů 238 0 

Závazky vůči finančnímu úřadu 0 151 

Dohadné účty pasivní 1,497 6,281 

Celkem 3,537 10,663 
  



 
 

  

6.7. Rezervy 

Společnost vytvořila v roce 2009 rezervu ve výši 27 552 tis. Kč na očekávaná plnění 
související s vypořádáním závazků vyplývajících z uzavřených smluv o obhospodařování 
s vybranými klienty. 

6.8. Základní kapitál  

Společnost nevydala v průběhu let 2008 a 2009 žádné nové akcie. 
 
Složení akcionářů investiční společnosti k 31.12.2009 (jediný akcionář): 
 

Název Sídlo Počet akcií (v tis. 
Kč) 

Podíl na základním 
kapitálu 

WOOD & Company Group S.A. Lucembursko 2 100 

Celkem - 2 100 

 

Osoby se zvláštním vztahem k investiční společnosti nevlastní žádné akcie investiční 
společnosti. 

 

Dne 13.11.2009 uskutečnila společnost WOOD & Company Group S.A. odkup Společnosti 
od Credit Suisse Asset Management Holding Europe S.A. a stala se tak jediným vlastníkem a 
akcionářem Společnosti. 

6.9. Rozdělení výsledku hospodaření 

Společnost dosáhla za rok 2008 účetního zisku ve výši 5,691  tis. Kč. Dne 28.5.2009 jediný 
akcionář Společnosti rozhodl o rozdělení dosaženého zisku následujícím způsobem:  

 

- příděl do rezervního fondu ve výši 300 tis. Kč 
- úhrada ztráty minulých let ve výši 5,391 tis. Kč.  

 

Za rok 2009 Společnost dosáhla účetní ztráty ve výši 21 182 tis. Kč. K datu sestavení účetní 
závěrky jediný akcionář Společnosti nerozhodl o úhradě dosažené ztráty. 
 



 
 

  

7. Hodnoty převzaté k obhospodařování  

 

  
(údaje v tis. Kč) 

Popis 2009 2008 

Aktiva podílových fondů 1,185,773 7,290,639  

Klientská aktiva 7,481,987 7,147,993  

Celkem 8,667,760 14,438,632 

 

Pokles hodnoty aktiv podílových fondů převzatých Společností k obhospodařování je 
způsoben zejména ukončením činnosti podílového fondu Credit Suisse HUF otevřený 
podílový fond peněžního trhu, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční 
společnost, a.s.) ke dni 4.2.2009,  z toho důvodu že dne 7.1.2009 podílnici fondu odprodali 
veškeré podílové listy. Na základě této skutečnosti se vedení Společnosti rozhodlo zrušit 
fond a požádat Českou národní banku o odnětí povolení.  

 
 
8. Finanční nástroje – tržní riziko 

 
Společnost je vystavena tržním rizikům, která vyplývají z otevřených pozic transakcí 
s úrokovými nástroji, které jsou citlivé na změny podmínek na finančních trzích. 
 
Společnost ukládá své prostředky na běžné a termínované účty, případně je investuje do 
podílových listů. 
 
Níže jsou popsána vybraná rizika, jimž je Společnost vystavena. 

8.1. Riziko likvidity 

Riziko likvidity vzniká ze způsobu financování aktivit Společnosti a řízení jejích pozic. 
Zahrnuje jak riziko schopnosti financovat aktiva Společnosti nástroji s vhodnou splatností, 
tak i schopnost Společnosti likvidovat/prodat aktiva za přijatelnou cenu v přijatelném 
časovém horizontu. 
 
Společnost má přístup k diverzifikovaným zdrojům financování. Společnost drží jako součást 
své strategie řízení rizika likvidity část aktiv ve vysoce likvidních prostředcích jako jsou 
úložky na běžných a termínovaných účtech, popřípadě v podílových listech. 
 



 
 

  

Zbytková splatnost aktiv a závazků Společnosti 

     
(údaje v tis. Kč) 

K 31.12.2009 do 3 měs. od 3 měs. 
do 1 roku 

od 1 roku 
do 5 let 

nad 5 let bez 
specifikace 

Celkem 

Pokladní hotovost 40 0 0 0 0 40 

Pohledávky za bankami 7,956 0 0 0 0 7,956 

Hmotný majetek 0 0 0 0 654 654 

Nehmotný majetek 0 0 0 0 394 394 

Ostatní aktiva 989 34,464 0 0 5,763 41,216 

Náklady a příjmy příštích období 13,390 0 0 0 0 13,390 

Aktiva celkem 22,375 34,464 0 0 6,811 63,650 

Ostatní pasiva 3,537 0 0 0 0 3,537 

Rezervy 0 27,552 0 0 0 27,552 

Pasiva celkem 3,537 27,552 0 0 0 31,089 

Čisté riziko likvidity rozvahy 18,838 6,912 0 0 6,811 32,561 

Kumulativní riziko likvidity 
rozvahy 18,838 25,750 25,750 25,750 32,561   

 
 

Zbytková splatnost aktiv a závazků Společnosti (pokračování) 
 

     
(údaje v tis. Kč) 

K 31.12.2008 do 3 měs. od 3 měs. 
do 1 roku 

od 1 roku 
do 5 let 

nad 5 let bez 
specifikace  

Celkem 

Pokladní hotovost 62 0 0 0 0 62 

Pohledávky za bankami 40,107 0 0 0 0 40,107 

Hmotný majetek 0 0 0 0 3,720 3,720 

Nehmotný majetek 0 0 0 0 356 356 

Ostatní aktiva 2,431 0 0 0 131 2,562 

Náklady a příjmy příštích období 17,955 0 0 0 0 17,955 

Aktiva celkem 60,555 0 0 0 4,207 64,762 

Ostatní pasiva 10,577 86 0 0 0 10,663 

Výnosy a výdaje příštích období 357 0 0 0 0 357 

Pasiva celkem 10,937 86 0 0 0 11,020 

Čisté riziko likvidity rozvahy 49,621 -86 0 0 4,207 53,742 

Kumulativní riziko likvidity 
rozvahy 49,621 49,535 49,535 49,535 53,742   

 
Společnost ve výše uvedených tabulkách nevykazuje údaje týkající se základního kapitálu, 
rezervních fondů a nerozděleného zisku/ ztráty vzhledem k tomu, že u nich nelze určit 
zbytkovou splatnost. 



 
 

  

8.2. Úrokové riziko 

Společnost je vystavena úrokovému riziku vzhledem ke skutečnosti, že úročená aktiva a 
pasiva mají různé splatnosti nebo období změny/úpravy úrokových sazeb a také objemy 
v těchto obdobích. V případě proměnlivých úrokových sazeb je Společnost vystavena 
bazickému riziku, které je dáno rozdílem v mechanismu úpravy jednotlivých typů úrokových 
sazeb jako Pribor, vyhlašovaných úroků z vkladů, atd. Aktivity v oblasti řízení úrokového 
rizika mají za cíl optimalizovat čistý úrokový výnos Společnosti v souladu se strategií 
Společnosti. 

 
Úroková citlivost aktiv a závazků Společnosti: 

 

     
(údaje v tis. Kč) 

K 31.12.2009 do 3 měs. od 3 měs. 
do 1 roku 

od 1 roku 
do 5 let 

nad 5 let bez 
specifikace 

Celkem 

Pokladní hotovost 40 0 0 0 0 40 

Pohledávky za bankami 7,956 0 0 0 0 7,956 

Hmotný majetek 0 0 0 0 654 654 

Nehmotný majetek 0 0 0 0 394 394 

Ostatní aktiva 989 34,464 0 0 5,763 41,216 

Náklady a příjmy příštích 
období 13,390 0 0 0 0 13,390 

Aktiva celkem 22,375 34,464 0 0 6,811 63,650 

Ostatní pasiva 3,537 0 0 0 0 3,537 

Rezervy 0 27,552 0 0 0 27,552 

Pasiva celkem 3,537 27,552 0 0 0 31,089 

Čisté úrokové riziko 
rozvahy 18,838 6,912 0 0 6,811 32,561 

Kumulativní úrokové 
riziko rozvahy 18,838 25,750 25,750 25,750 32,561   

 
 

      
(údaje v tis. Kč) 

K 31.12.2008 do 3 měs. od 3 měs. 
do 1 roku 

od 1 roku 
do 5 let 

nad 5 let bez 
specifikace 

Celkem 

Pokladní hotovost 62 0 0 0 0 62 

Pohledávky za bankami 40,107 0 0 0 0 40,107 

Hmotný majetek 0 0 0 0 3,720 3,720 

Nehmotný majetek 0 0 0 0 356 356 

Ostatní aktiva 2,431 0 0 0 131 2,562 

Náklady a příjmy příštích 
období 17,955 0 0 0 0 17,955 

Aktiva celkem 60,555 0 0 0 4,207 64,762 

Ostatní pasiva 10,577 86 0 0 0 10,663 

Výnosy a výdaje příštích 
období 357 0 0 0 0 357 

Pasiva celkem 10,937 86 0 0 0 11,020 

Čisté úrokové riziko 
rozvahy 49,621 -86 0 0 4,207 53,742 

Kumulativní úrokové 
riziko rozvahy 49,621 49,535 49,535 49,535 53,742   

 

Účetní hodnota úročených aktiv a závazků je zahrnuta do období, ve kterém dochází k jejich 
splatnosti nebo změně úrokové sazby a to v tom období, které nastane dříve. Aktiva a 
pasiva, která nemají smluvní splatnost nebo jsou neúročená, jsou zahrnuta ve skupině „bez 
specifikace“. 



 
 

  

8.3. Měnové riziko 

V tabulce je uvedena měnová pozice Společnosti podle jednotlivých měn: 

   
 

  
(údaje v tis. Kč) 

K 31.12.2009 EUR USD CHF Ostatní CZK Celkem 

Pokladní hotovost 17 0 8 7 8 40 

Zůstatky na běžných účtech 0 0 0 0 7,956 7,956 

Hmotný majetek 0 0 0 0 654 654 

Nehmotný majetek 0 0 0 0 394 394 

Ostatní aktiva 0 0 0 0 41,216 41,216 

Náklady a příjmy příštích období 0 0 10,060 0 3,330 13,390 

Celkem 17 0 10,068 7 53,558 63,650 

Ostatní pasiva 332 518 0 0 2,687 3,537 

Rezervy 0 27,552 0 0 0 27,552 

Celkem 332 28,070 0 0 2,687 31,089 

Čistá devizová pozice -315 -28,070 10,068 7 50,871 32,561 

 
 

(údaje v tis. Kč) 

K 31.12.2008 EUR USD CHF Ostatní CZK Celkem 

Pokladní hotovost 17 0 5 7 33 62 

Zůstatky na běžných účtech 0 0 0 0 40,107 40,107 

Hmotný majetek 0 0 0 0 3,720 3,720 

Nehmotný majetek 0 0 0 0 356 356 

Ostatní aktiva 5 0 0 1,506 1,051 2,562 

Náklady a příjmy příštích období 52 0 14,240 0 3,663 17,955 

Celkem 74 0 14,245 1,513 48,930 64,762 

Ostatní pasiva 313 774 0 2,559 7,017 10,663 

Výdaje příštích období 0 0 0 0 357 357 

Celkem 313 774 0 2,559 7,374 11,020 

Čistá devizová pozice -239 -774 14,245 -1,046 41,556 53,742 

 



 
 

  

9. Vztahy se spřízněnými osobami 
 

Osoba ovládající do 13.11.2009: Credit Suisse Asset Management Holding Europe 
(Luxembourg) S.A. 
 
V účetním období došlo k následujícím významným vztahům mezi Společností a 
společnostmi ve skupině Credit Suisse: 

 

    
(údaje v tis. Kč) 

K 31.12.2009 Výnosy Náklady Pohledávky Závazky 

Global Costs - CS London 0 2,190 0 0 

Roalty fee - CS Zurich 0 419 0 0 

Servisní poplatek - CS Luxemburg 0 4,950 0 916 

Servicing fee - odměna za distribuci PL - 
CS Zurich 230 0 0 0 

Servicing fee - odměna za distribuci PL - 
CS Frankfurt 408 0 0 0 

Servicing fee - odměna za distribuci PL - 
CS Luxemburg 9,271 0 0 0 

Celkem 9,909 7,559 0 916 

 
 

    
(údaje v tis. Kč) 

K 31.12.2008 Výnosy Náklady Pohledávky Závazky 

Global Costs - CS London 0 3,234 0 1,197 

Roalty fee - CS Zurich 0 566 0 0 

Credit Suisse (Deutschland) 0 18 0 5 

Credit Suisse, Stammhaus 0 7 0 0 

Servisní poplatek - CS Luxemburg 0 6,066 0 1,163 

Servicing fee - odměna za distribuci PL - 
CS Zurich 385 0 385 0 

Servicing fee - odměna za distribuci PL - 
CS Frankfurt 215 0 215 0 

Servicing fee - odměna za distribuci PL - 
CS Luxemburg 13,692 0 13,692 0 

Celkem 14,292 9,891 14,292 2,365 

 

Kromě výše uvedených vztahů došlo mezi propojenými osobami k poskytnutí veřejně 
dostupných informací, popř. informací na základě platných právních předpisů. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

Osoba ovládající od 13.11.2009 do 31.12.2009: WOOD & Company Group S.A. 
 
V období od 13.11.2009 do 31.11.2009 došlo k následujícím významným vztahům mezi 
Společností a společnostmi ve skupině WOOD & Company Group S.A.: 
 

    
(údaje v tis. Kč) 

K 31.12.2009 Výnosy Náklady Pohledávky Závazky 

WOOD & Company Financial Services, a.s. 52 136 30,052 238 

Celkem 52 136 30,052 238 

 

Ve sloupci „pohledávky“ je zahrnuta krátkodobá půjčka, kterou Společnost poskytla 
společnosti WOOD & Company Financial Services, a.s. ve výši 30 000 tis. Kč se splatností 
15.4.2010 a úrokovou sazbou 3,7% p.a. 
 
Ve sloupci “náklady” je zahrnuto fakturované nájemné a související služby poskytnuté 
Společnosti společností WOOD & Company Financial Services, a.s. v době od 13.11.2009 
do 31.12.2009. 
 
Kromě výše uvedených vztahů došlo mezi propojenými osobami k poskytnutí veřejně 
dostupných informací, popř. informací na základě platných právních předpisů. 
 
 

10. Dodržování regulatorních požadavků a limitů 

 
Společnost v průběhu roku 2009 obhospodařovala sedm podílových fondů. U některých 
z těchto fondů došlo v průběhu roku k porušení Zákonem či statutem fondu stanovených 
limitů. Jednalo se především o porušení § 51, bodu 3 Zákona, o překročení limitu 20% 
hodnoty majetku fondu, který může být investován do investičních cenných papírů a nástrojů 
peněžního trhu vydaných jedním emitentem. V rámci porušení limitů předepsaných statutem 
došlo především k nedodržení limitu 10% hodnoty vlastního majetku fondu, který může být 
investován do dluhopisů s ratingem menším než investiční stupeň podle hodnotící stupnice 
mezinárodních ratingových agentur nebo do dluhopisů, které ohodnocení ratingových 
agentur nemají. Porušení byla oznámena na ČNB. Bližší popis o překročení limitů je uveden 
v závěrkách jednotlivých podílových fondů. 
 
 

11. Významné události po datu účetní závěrky 
 

Po datu účetní závěrky došlo v souvislosti se změnou názvu Společnosti a jejího vlastníka 
k přejmenování všech fondů obhospodařovaných Společností k 31.12.2009. Příslušná 
rozhodnutí České národní banky nabyla právní moci dne 12.2.2010.  
 
Po datu účetní závěrky ukončil ke dni 17.3.2010 člen představenstva pan Mgr. Petr Holínský 
svoji činnost ve Společnosti. 

 
 





 
 
 
 
 
 
 

Výkazy a příloha účetní závěrky sestavená podle českých účetních 
standardů 

k 31. prosinci 2009 
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Credit Suisse CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, CREDIT SUISSE ASSET 
MANAGEMENT investiční společnost, a.s. 
Výkaz zisku a ztráty za období od 1.1. do 31.12.2009 

 

               (v tisících Kč) 
Čís.   Běžné Minulé 
pol.   účetní období účetní období 

1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 9,806 17,329 

 V tom: úroky z dluhových cenných papírů  2 9,657 16,807 

2. Náklady na úroky a podobné náklady 3 0 0 

 V tom: náklady na  úroky z dluhových cenných papírů 4 0 0 

3. Výnosy z akcií a podílů 5 0 0 

a) výnosy z účastí s podstatným vlivem 6 0 0 

b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem 7 0 0 

c) výnosy z ostatních akcií a podílů 8 0 0 

4. Výnosy z poplatků a provizí 9 0 0 

5. Náklady na poplatky a provize 10 -481 -732 

6. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací 11 1,333 -7,548 

7. Ostatní provozní výnosy 12 0 0 

8. Ostatní provozní náklady 13 0 0 

9. Správní náklady 14 -224 -358 

a) náklady na zaměstnance 15 0 0 

aa) mzdy a platy 16 0 0 

ab) sociální a zdravotní pojištění 17 0 0 

ac) ostatní sociální pojištění 18 0 0 

b) ostatní správní náklady 19 -224 -358 

10. Použití rezerv a opravných položek k hmotnému a nehmotnému majetku  20 0 0 

a) použití rezerv k hmotnému majetku 21 0 0 

b) použití opravných položek k hmotnému majetku 22 0 0 

c) použití opravných položek k nehmotnému majetku 23 0 0 

11. Odpisy, tvorba rezerv a opravných položek k hmotnému a nehmotnému majetku  24 0 0 

a) odpisy hmotného majetku  25 0 0 

b) tvorba rezerv k hmotnému majetku  26 0 0 

c) tvorba opravných položek k hmotnému majetku  27 0 0 

d) odpisy nehmotného majetku  28 0 0 

e) tvorba opravných položek k nehmotnému majetku  29 0 0 

12. Použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy  
z postoupení pohledávek a výnosy z dříve odepsaných pohledávek  30 0 0 

a) použití rezerv k pohledávkám a zárukám  31 0 0 

b) použití opravných položek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk   32 0 0 

c) zisky z postoupení pohledávek a výnosy z odepsaných pohledávek    33 0 0 

13. Odpisy, tvorba opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám  34 0 0 

a) tvorba opravných položek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk  35 0 0 

b) tvorba rezerv na záruky  36 0 0 

c) odpisy pohledávek a pohledávek z plateb ze záruk. ztráty z postoupení pohledávek  37 0 0 

d) použití opravných položek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk  38 0 0 

14. Použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem  39 0 0 

15. Tvorba opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 40 0 0 

16. Použití ostatních rezerv 41 0 0 

17.  Tvorba ostatních rezerv 42 0 0 

18. Použití ostatních opravných položek 43 0 0 

19. Tvorba ostatních opravných položek 44 0 0 

20. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním 45 10,434 8,691 

21. Mimořádné výnosy 46 0 0 

22. Mimořádné náklady  47 0 0 

23. Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním 48 0 0 

24. Daň z příjmů 49 -522 -435 

25. Podíl na ziscích ( ztrátách ) dceřiných a přidružených společností 50 0 0 

26. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 51 9,912 8,256 

 



Credit Suisse otevřený podílový fond peněžního trhu, CREDIT SUISSE ASSET 
MANAGEMENT investiční společnost, a.s. 
Rozvaha k 31.12.2009 

 

 

AKTIVA  
    (v tisících Kč) 

Čís.   Běžné účetní 
období 

  Minulé účetní 
období 

pol.   Hrubá částka Úprava Čistá částka  

1. Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank 1 0 0 0 0 

2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné 
papíry přijímané centrální bankou k 
refinancování 2 0 0 0 0 

a) státní cenné papíry 3 0 0 0 0 

b) Ostatní 4 0 0 0 0 

3. Pohledávky za bankami, za družstevními 
záložnami 5 881 0 881 1,417 

a) splatné na požádání 6 881 0 881 1,417 

b) ostatní pohledávky  7 0 0 0 0 

4. Pohledávky za nebankovními subjekty 8 0 0 0 0 

a) splatné na požádání 9 0 0 0 0 

b) ostatní pohledávky 10 0 0 0 0 

5. Dluhové cenné papíry 11 191,863 0 191,863 287,903 

a) vládních institucí 12 62,842 0 62,842 0 

b) ostatních subjektů 13 129,021 0 129,021 287,903 

6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly 14 0 0 0 0 

7. Účasti s podstatným vlivem 15 0 0 0 0 

a) V bankách 16 0 0 0 0 

b)  V ostatních subjektech 17 0 0 0 0 

8. Účasti s rozhodujícím vlivem 18 0 0 0 0 

a) V bankách 19 0 0 0 0 

b)  V ostatních subjektech 20 0 0 0 0 

9. Nehmotný majetek 21 0 0 0 0 

a) V tom : zřizovací výdaje 22 0 0 0 0 

b)             Goodwill 23 0 0 0 0 

c)             Ostatní 24 0 0 0 0 

10. Hmotný majetek 25 0 0 0 0 

a) pozemky a budovy pro provozní činnost 26 0 0 0 0 

b) Ostatní 27 0 0 0 0 

11. Ostatní aktiva 28 0 0 0 246 

12. Pohledávky za akcionáři a společníky 29 0 0 0 0 

13. Náklady a příjmy příštích období 30 0 0 0 0 

14. AKTIVA CELKEM   192,744 0 192,744 289,566 



Credit Suisse otevřený podílový fond peněžního trhu, CREDIT SUISSE ASSET 
MANAGEMENT investiční společnost, a.s. 
Rozvaha k 31.12.2009 

 

 
PASIVA  

                        (v tisících Kč) 

Čís.   Běžné Minulé 
Pol.   účetní období účetní období 

1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám 31 0 0 

a) splatné na požádání 32 0 0 

b) ostatní závazky 33 0 0 

2. Závazky vůči nebankovním subjektům 34 0 0 

a) splatné na požádání 35 0 0 

 V tom: úsporné 36 0 0 

b) ostatní závazky 37 0 0 

 V tom: ba) úsporné se splatností 38 0 0 

              bb) úsporné s výpovědní lhůtou 39 0 0 

              bc) termínové se splatností 40 0 0 

              bd) termínové s výpovědní lhůtou 41 0 0 

3. Závazky z dluhových cenných papírů 42 0 0 

a) emitované dluhové cenné papíry 43 0 0 

b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů 44 0 0 

4. Ostatní pasiva 45 681 415 

5. Výnosy a výdaje příštích období 46 0 0 

6. Rezervy 47 0 0 

a) na důchody a podobné závazky 48 0 0 

b) na daně 49 0 0 

c) ostatní  50 0 0 

7. Podřízené závazky 51 0 0 

8. Základní kapitál  52 0 0 

 V tom: splacený základní kapitál 53 0 0 

9. Vlastní akcie 54 0 0 

10. Emisní ážio 55 -38,540 -24,851 

11. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 56 0 0 

a) povinné rezervní fondy 57 0 0 

b) rezervní fondy k vlastním akciím 58 0 0 

c) ostatní rezervní fondy 59 0 0 

d) ostatní fondy ze zisku 60 0 0 

 V tom: rizikový fond 61 0 0 

12. Rezervní fond na nové ocenění 62 0 0 

13. Kapitálové fondy 63 161,402 254,713 

14. Oceňovací rozdíly 64 0 0 

a) Z majetku a závazků 65 0 0 

b) ze zajišťovacích derivátů 66 0 0 

c) z přepočtu účastí 67 0 0 

15. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 68 59,289 51,033 

16. Zisk nebo ztráta za účetní období 69 9,912 8,256 

17. PASIVA CELKEM 70 192,744 289,566 



Credit Suisse otevřený podílový fond peněžního trhu, CREDIT SUISSE ASSET 
MANAGEMENT investiční společnost, a.s. 
Podrozvaha k 31.12.2009 

 

 
PODROZVAHOVÁ AKTIVA 

(v tisících Kč) 

Čís.   Běžné Minulé 
pol.   účetní období účetní období 

1. Poskytnuté přísliby a záruky 71 0 0 

a) Přísliby 72 0 0 

b) záruky a ručení 73 0 0 

c) záruky ze směnek 74 0 0 

d) záruky z akreditivů 75 0 0 

2. Poskytnuté zástavy 76 0 0 

a) nemovité zástavy 77 0 0 

b) peněžní zástavy 78 0 0 

c) cenné papíry 79 0 0 

d) Ostatní 80 0 0 

3. Pohledávky ze spotových operací 81 0 0 

a) s úrokovými nástroji 82 0 0 

b) s měnovými nástroji 83 0 0 

c) s akciovými nástroji 84 0 0 

d) s komoditními nástroji 85 0 0 

4. Pohledávky z pevných termínových operací 86 0 0 

a) s úrokovými nástroji 87 0 0 

b) s měnovými nástroji 88 0 0 

c) s akciovými nástroji 89 0 0 

d) s komoditními nástroji 90 0 0 

e) s úvěrovými nástroji 91 0 0 

5. Pohledávky z opcí 92 0 0 

a) Na úrokové nástroje 93 0 0 

b) Na měnové nástroje 94 0 0 

c) Na akciové nástroje 95 0 0 

d) Na komoditní nástroje 96 0 0 

e) Na úvěrové nástroje 97 0 0 

6. Odepsané pohledávky 98 0 0 

7. Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení 99 0 0 

 z toho: cenné papíry 100 0 0 

8. Hodnoty předané k obhospodařování 101 192,744 289,566 

 z toho: cenné papíry 102 191,863 287,903 

 
 



Credit Suisse otevřený podílový fond peněžního trhu, CREDIT SUISSE ASSET 
MANAGEMENT investiční společnost, a.s. 
Podrozvaha k 31.12.2009 

 

 

PODROZVAHOVÁ PASIVA  
(v tisících Kč) 

Čís.   Běžné Minulé 
pol.   účetní období Účetní období 

1. Přijaté přísliby a záruky 103 0 0 

a) Přísliby 104 0 0 

b) záruky a ručení 105 0 0 

c) záruky ze směnek 106 0 0 

d) záruky z akreditivů 107 0 0 

2. Přijaté zástavy 108 0 0 

a) nemovité zástavy 109 0 0 

b) peněžní zástavy 110 0 0 

c) cenné papíry 111 0 0 

d) ostatní zástavy 112 0 0 

e) kolaterály - cenné papíry 113 0 0 

3. Závazky ze spotových operací 114 0 0 

a) s úrokovými nástroji 115 0 0 

b) s měnovými nástroji 116 0 0 

c) s akciovými nástroji 117 0 0 

d) s komoditními nástroji 118 0 0 

4. Závazky z pevných termínových operací 119 0 0 

a) s úrokovými nástroji 120 0 0 

b) s měnovými nástroji 121 0 0 

c) s akciovými nástroji 122 0 0 

d) s komoditními nástroji 123 0 0 

e) s úvěrovými nástroji 124 0 0 

5. Závazky z opcí 125 0 0 

a) na úrokové nástroje 126 0 0 

b) na měnové nástroje 127 0 0 

c) na akciové nástroje 128 0 0 

d) na komoditní nástroje 129 0 0 

e) na úvěrové nástroje 130 0 0 

6. Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení 131 0 0 

 z toho: cenné papíry 132 0 0 

7. Hodnoty převzaté k obhospodařování 133 0 0 

 z toho: cenné papíry 134 0 0 



Credit Suisse otevřený podílový fond peněžního trhu, CREDIT SUISSE ASSET 
MANAGEMENT investiční společnost, a.s. 
Přehled o změnách vlastního kapitálu 

 

 

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU 
  

          (v tisících Kč) 

 

Základní 
kapitál 

Emisní 
ážio 

Kapitálové 
fondy 

Neroz. zisk 
min. let 

Neuhraze
ná ztráta 
min. let 

Oceňovací 
rozdíly 

 

Výsledek 
hospodaření 

běžného období 

Vlastní 
kapitál 
celkem 

Stav k 31.12.2008 0 -24,851 254,713 51,089 -56 0 8,256 223,69 

Zvýšení základního 
kapitálu 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Snížení základního 
kapitálu 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Rozdělení výsledku 
hospodaření 

0 0 0 8,256 0 0 -8,256 0 

Vyplacené dividendy 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kapitálové fondy 0 -13,689 -93,311 0 0 0 0 -107,000 

Čistý zisk/ztráta za 
účetní období 

0 0 0 0 0 0 9,912 9,912 

Stav k 31.12.2009 0 -38,540 161,402 59,345 -56 0 9,912 192,063 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha účetní závěrky připravená v souladu  
s českými účetními standardy  

za rok 2009 



 

 

1. Založení a charakteristika Fondu 

Credit Suisse CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, CREDIT SUISSE ASSET 
MANAGEMENT investiční společnost, a.s. (dále jen „Fond“) byl založen jako otevřený 
podílový fond společnosti CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční 
společnost, a.s.  
 
Rozhodnutí o povolení k vydávání podílových listů bylo vydáno dne 25. července 2002 
Komisí pro cenné papíry podle zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a podle 
ustanovení § 9 odst. 1 a 6 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech 
a investičních fondech ve znění pozdějších předpisů. Komise pro cenné papíry schválila 
statut podílového fondu téhož dne. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 26. července 2002. 
 
V roce 2009 došlo ke změně vlastníka společnosti CREDIT SUISSE ASSET 
MANAGEMENT investiční společnost, a.s. a jích obhospodařovaných fondů. Dne 
13. listopadu se novým vlastníkem stala společnost WOOD & Company Group S.A. 
V návaznosti na tuto změnu došlo ke změně názvu Společnosti z původního názvu 
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. na WOOD & 
Company  investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost”). Tato změna byla zapsána 
v obchodním rejstříku dne 16. listopadu 2009. Dále došlo k přesunu sídla společnosti 
z adresy Lazarská 13, Praha 2, PSČ 120 00 na adresu Náměstí Republiky 1079/1a, Praha 1, 
Nové Město, PSČ 110 00. Tato změna byla zapsána v obchodním rejstříku dne 2. prosince 
2009. Změna vlastník vedla i ke změnám ve složení představenstva a dozorčí rady, tyto 
jsou popsány v bodu 1.1. Přílohy. 
 
Investiční společnost shromažďuje na účet fondu peněžní prostředky vydáváním 
podílových listů fondu za účelem jejich použití pro kolektivní investování. 
 
Společnost je investiční společností ve smyslu platných zákonů a vystupuje jako právnická 
osoba, která shromažďuje peněžní prostředky právnických a fyzických osob za účelem 
jejich použití na účasti na podnikání (kolektivní investování). Fond podléhá regulačním 
požadavkům zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, který je platný od 
1. května 2004, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon”). 
 
Fond není samostatnou právnickou osobou a existuje v rámci Společnosti. Fond byl zřízen 
na dobu neurčitou. 
 
Vydávání podílových listů fondu podílníkům bylo zahájeno 28. srpna 2002. Podílové listy 
jsou vydány v zaknihované podobě v nominální hodnotě 1 Kč. 
 
Základním dokumentem Fondu je statut, který upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi 
podílníky Fondu a Společností. Peněžní prostředky ve Fondu jsou shromažďovány 
vydáváním podílových listů Fondu. Takto získané prostředky jsou obhospodařovány 
Společností. Fond se zaměřuje na investice na peněžních a dluhopisových trzích.  
 
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (dříve HVB Bank Czech Republic a.s.) vykonává 
funkci depozitáře a poskytuje služby podle smlouvy o výkonu funkce depozitáře, jejíž 
poslední znění bylo podepsáno dne 7. ledna 2009 („depozitář“). 
 
Fond není součástí konsolidačního celku. 
 



 

 

Fond nemá žádné zaměstnance, veškerou administrativu spojenou s podnikatelskou 
činností Fondu provádí dodavatelským způsobem Společnost. 

1.1. Představenstvo a dozorčí rada Společnosti 

 
 Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2009 

 
 Představenstvo:         předseda RNDr. Jaroslav Krabec (od 13. listopadu 2009)  

Ing. Jiří Musil  
   Mgr. Petr Holínský 
  

Dozorčí rada:   Ing. Jan Sýkora (od 13. listopadu 2009) 
     Ing. Andrea Bartoňová (od 13. listopadu 2009) 
     Ing. Vladimír Jaroš (od 13. listopadu 2009)  

 
V souvislosti se změnou vlastníka Společnosti přibyl k původním dvěma členům 
představenstva RNDr. Jaroslav Krabec a došlo ke kompletní obměně dozorčí rady, jejíž 
předcházející složení bylo následující: 

 
Dozorčí rada:   Julian Ide (do 13. listopadu 2009) 
     Darina Lišuchová (do 13. listopadu 2009) 
     Gerhard Otto Lohmann (do 13. listopadu 2009)  

 
Všechny výše uvedené změny byly zapsány do obchodního rejstříku dne 2. prosince 2009 
 
 



 

 

2. Východiska pro vypracování účetní závěrky 

Základní účetní pravidla použitá při sestavování této účetní závěrky jsou uvedena níže. 

2.1. Účetní principy 

Účetní závěrka Fondu byla sestavena na základě účetnictví Fondu vedeného v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, a v rozsahu stanoveném 
Vyhláškou Ministerstva financí ČR 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se 
stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke 
zveřejnění pro banky a některé finanční instituce, a Českými účetními standardy pro 
finanční instituce. 
 
Závěrka vychází z principu časového rozlišení nákladů a výnosů, kdy transakce a další 
skutečnosti jsou uznány v době jejich vzniku a zaúčtovány v období, ke kterému se věcně 
a časově vztahují. Závěrka je sestavena v historických cenách, s výjimkou vybraných 
finančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou. 
 
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení Společnosti provádělo odhady, které mají 
vliv na vykazované hodnoty aktiv a pasiv i podmíněných aktiv a pasiv k datu sestavení 
účetní závěrky a nákladů a výnosů v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou 
založeny na informacích dostupných k datu sestavení účetní závěrky a mohou se od 
skutečných výsledků lišit. 
 
Fond vykazuje finanční údaje v českých korunách (Kč) s přesností na tisíce Kč, pokud není 
uvedeno jinak. 

2.2. Okamžik uskutečnění obchodního případu 

U pohybů finančních prostředků se za okamžik uskutečnění obchodního případu považuje 
den připsání (resp. snížení) prostředků na bankovní účet. 
 
U nákupů a prodejů finančních aktiv se za okamžik uskutečnění obchodního případu 
považuje den vypořádání obchodu.  

2.3. Zachycení operací v cizích měnách 

Aktiva a pasiva v cizí měně jsou vykázána v účetní závěrce v Kč s použitím směnného 
kurzu České národní banky platného k datu sestavení účetní závěrky. Výnosy a náklady 
v cizích měnách jsou v účetním systému Fondu zachyceny v Kč a v účetní závěrce jsou 
tedy vykázány přepočtené směnným kurzem ČNB platným k datu transakce. V případě 
maturity termínovaného vkladu, spotového nákupu či prodeje deviz či v okamžiku 
finančního vypořádání nákupů a prodejů cenných papírů je účtováno o realizovaných 
kursových ziscích či ztrátách na účtech účtové skupiny Náklady/Výnosy z finančních 
činností. Tyto zisky a ztráty jsou vykázány v položce Čistý zisk nebo ztráta z finančních 
operací. 

2.4. Cenné papíry 

Fond drží cenné papíry v portfoliu k obchodování. Cenné papíry v portfoliu 
k obchodování jsou finanční aktiva (dluhopisy) nabytá Fondem za účelem tvorby zisku 
z pohybů cen v krátkodobém časovém horizontu.  



 

 

Cenné papíry jsou při prvotním zachycení oceněny pořizovací cenou, jejíž součástí jsou 
přímé transakční náklady (poplatky obchodníkům s cennými papíry a trhům). Od okamžiku 
sjednání obchodu přeceňuje Fond tyto cenné papíry na reálnou hodnotu. Změny reálné 
hodnoty jsou zahrnuty do výkazu zisku a ztráty jako výnos/náklad v položce Čistý zisk 
nebo ztráta z finančních operací v okamžiku přecenění.  
 
Ocenění dluhových cenných papírů je postupně zvyšováno o nabíhající úrokové výnosy. 
Úrokovými výnosy se rozumí nabíhající kupón a dále rozdíl mezi nominální hodnotou 
cenného papíru a čistou cenou pořízení. Fond účtuje o úrokových výnosech lineární 
metodou.  
 
Cenné papíry jsou vykazovány v rozvaze v položce Dluhové cenné papíry a realizované 
kapitálové zisky a ztráty ve výkazu zisku a ztráty v položce Čistý zisk nebo ztráta 
z finančních operací.  
 
Tržní hodnota cenných papírů je počítána v souladu s vyhláškou MF ČR č. 270/2004 Sb., 
o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků Fondu kolektivního investování 
a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu Fondu kolektivního 
investování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“). Dle této Vyhlášky jsou 
oceňovány veřejně obchodovatelné i neobchodovatelné cenné papíry v portfoliu Fondu.  
 
Cenné papíry jsou dle uvedené Vyhlášky oceněny cenou uvedenou na veřejném trhu, která 
je případně upravena dle pravidel uvedených ve Vyhlášce. Nelze-li takto stanovit cenu, 
použije se hodnota, kterou s vynaložením odborné péče stanovila Společnost. 
 
V některých případech může cenný papír obsahovat vložený derivát. Společnost v souladu 
s § 29 vyhlášky MF ČR č. 501/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů účtuje o změnách 
majetku a závazků z titulu změn kurzů nebo cen cenných papírů nebo změn devizových 
kurzů prostřednictvím účtu nákladů a výnosů. Vzhledem k tomu, že majetek Fondu je 
oceňován reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů, vložené deriváty nebyly v roce 
2009 resp. 2008 od hostitelských nástrojů oddělovány. 

2.5. Daně 

Daně jsou počítány v souladu s ustanoveními příslušného zákona České republiky 
a smlouvami o zamezení dvojího zdanění se zeměmi, ve kterých Fond působí formou 
nákupů a prodejů cenných papírů a jiných finančních aktiv, na základě zisku vykázaného ve 
výkazu zisku a ztráty sestaveného podle českých účetních standardů. Podle platných 
daňových předpisů činí sazba daně z příjmů právnických osob platná pro rok 2009 pro 
podílové fondy 5 %. 

2.6. Vlastní kapitál Fondu 

Prodejní cena podílového listu je vypočítávána jako podíl vlastního kapitálu Fondu 
a příslušného počtu podílových listů. Podílové listy jsou prodávány investorům na základě 
denně stanovované prodejní ceny. 

2.7. Emisní ážio 

Emisní ážio představuje rozdíl mezi nominální hodnotou všech podílových listů a jejich 
aktuální hodnotou ke dni jejich vydání nebo odkupu.  



 

 

2.8. Opravy související s minulými účetními obdobími 

Opravy nákladů nebo výnosů minulých účetních období jsou účtovány jako výnosy či 
náklady ve výkazu zisku a ztráty v běžném účetním období, pokud se nejedná o významné 
chyby. 

2.9. Regulační požadavky 

Investiční společnosti a jimi obhospodařované podílové fondy podléhají regulaci a dohledu 
ze strany České národní banky, sekce pro dohled nad kapitálovým trhem. Depozitář – 
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (dříve HVB Bank Czech Republic a.s.) dohlíží 
v souladu se Zákonem na to, zda činnost fondu probíhá v souladu s tímto Zákonem. 

2.10. Nejistota ohledně dopadu globální finanční krize 

V důsledku globální finanční krize můžou být Společnost i Fond vystaveny vyššímu riziku, 
zejména ve vztahu k budoucímu vývoji na trhu. Účetní závěrka je sestavena na základě 
současných nejlepších odhadů s využitím všech příslušných a dostupných informací k datu 
sestavení účetní závěrky. 
 

3. Změny účetních metod 

Z důvodu zpřesnění vykazování došlo v roce 2009 ke změně vykazování poplatků 
za obhospodařování majetku fondu ve výkazu zisku a ztráty. Tato položka dříve vykázaná 
v rámci řádku Správní náklady je nově vykázána v řádku Náklady na poplatky a provize. 
Z důvodu zajištění srovnatelnosti vykazovaných údajů byla výše uvedená změna provedena 
i ve výkazu zisku a ztráty za rok 2008.  



 

 

4. Významné položky uvedené ve výkazu zisku a ztráty 

4.1. Čisté úrokové výnosy 

 (údaje v tis. Kč) 

Čisté úrokové výnosy 2009 2008 

Výnosy z úroků a podobné výnosy 9,806 17,239 

       V tom: úroky z dluhových cenných papírů 9,657 16,807 

Náklady na úroky a podobné náklady 0 0 

Čisté úrokové výnosy celkem 9,806 17,239 

 
Fond v roce 2009, resp. 2008 neuplatnil ani neprominul žádné úroky z prodlení. 

4.2. Čisté náklady a výnosy z poplatků a provizí 

 (údaje v tis. Kč) 

Poplatky a provize 2009 2008 

Výnosy z poplatků a provizí 0 0 

Náklady na poplatky a provize -481 -732 

       na výkon funkce depozitáře -81 -123 

       náklady na obhospodařování majetku fondu -295 -449 

       ostatní -105 -160 

Čisté náklady a výnosy z poplatků a provizí celkem -481 -732 

 
Poplatek za obhospodařování majetku ve fondu placený investiční společnosti je stanoven 
maximálně do výše 0,4% p.a. z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu.  
 
V souladu se smlouvou o výkonu funkce depozitáře, kterou vykonává UniCredit Bank 
Czech Republic a.s. platí Fond poplatek, který je vypočítáván týdně jako % z průměrné 
roční hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu. Poplatek depozitáři činí 0,03% p.a. 
z hodnoty vlastního kapitálu Fondu, minimálně však 60 tis. Kč ročně a počítá se ke dni 
stanovení hodnoty vlastního kapitálu Fondu, pokud se depozitář a investiční společnost 
nedohodnou jinak.  

4.3. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací 

           (údaje v tis. Kč) 

Popis 2009 2008 

Zisk/(ztráta) z CP určených k obchodování 1,333 -7,548 

Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací celkem 1,333 -7,548 



 

 

4.4. Správní náklady 
                       (údaje v tis. Kč) 

Popis 2009 2008 

Náklady na audit, právní a daňové poradenství -224 -358 

Správní náklady celkem -224 -358 

 

5. Významné položky uvedené v rozvaze 

5.1. Pohledávky za bankami  
       (údaje v tis. Kč) 

Popis Stav 31.12.2009 Stav 31.12.2008  

Pohledávky za bankami   

      zůstatky na běžných účtech 881 1,417 

Pohledávky za bankami celkem 881 1,417 

5.2. Dluhové cenné papíry 
 
Dluhové cenné papíry k obchodování zahrnují: 
                                                                                                                                                                  (údaje v tis. Kč) 

Typ CP 
Čistá cena 

pořízení 2009 
Reálná 

hodnota 2009 
Čistá cena 

pořízení 2008 
Reálná 

hodnota 2008 

Dluhopisy vydané finančními institucemi     

       kótované na burze v ČR 19,820 20,755 15,784 16,538 

       kótované na jiném trhu CP 24,936 24,661 171,307 171,141 

       nekótované 56,871 54,911 65,715 63,992 

Dluhopisy vydané nefinančními institucemi     

       kótované na burze v ČR 30,974 28,694 35,930 36,232 

       kótované na jiném trhu CP 0 0 0 0 

       nekótované 0 0 0 0 

Dluhopisy vydané vládními institucemi     

       kótované na burze v ČR 61,310 62,842 0 0 

       kótované na jiném trhu CP 0 0 0 0 

       nekótované 0 0 0 0 

Celkem 193,911 191,863 288,736 287,903 

Z toho: úrokové výnosy  2,586  5,399 

Z toho: zisky/ztráty z přecenění  -4,634  -6,232 

 



 

 

Součástí kótovaných dluhopisů jsou CLN (credit link notes) v reálné hodnotě 

10 106 tis. Kč. Tyto CLN byly pořízeny v roce 2008 a 2009 za cenu 10 000 tis. Kč. 

Součástí nekótovaných dluhopisů jsou ABS (asset baked securities) v reálné hodnotě 

38 176 tis. Kč. Tyto ABS byly pořízeny v roce 2008 za cenu 38 877 tis. Kč. 

K 31.12.2009 tvoří tyto strukturované cenné papíry 25% hodnoty portfolia Fondu. 

5.3. Ostatní aktiva 
 
Položka “Ostatní aktiva“ v roce 2008 představuje pohledávku za finančním úřadem z titulu 
nadměrného odpočtu v celkové výši 246 tis. Kč. 

5.4. Ostatní pasiva 
                                      (údaje v tis. Kč) 

Popis Stav 31.12.2009 Stav 31.12.2008  

Závazky z odhospodařování majetku fondu 28 37 

Závazky vůči depozitáři 7 10 

Závazky vůči finančnímu úřadu 422 0 

Závazky z auditu, právního a daňového poradenství 224 358 

Ostatní závazky - 10 

Ostatní pasiva celkem 681 415 

5.5. Kapitálové fondy, Emisní ážio 
 
Kapitálové fondy představují vydané podílové listy. Vydávání podílových listů fondu 
podílníkům bylo zahájeno dne 28. srpna 2002. 
 

Základem pro stanovení ceny podílového listu Fondu pro účely vydávání podílových listů 
Fondu a pro účely zpětného prodeje podílových listů Fondu je vlastní kapitál Fondu. Cena 
podílových listů se tedy stanovuje na základě ceny jednoho podílu, a to jako násobek 
jmenovité hodnoty podílového listu a ceny jednoho podílu. Do prodejní ceny podílového 
listu je případně promítnut budoucí daňový závazek z nerealizovaného zisku vzniklý 
z přecenění cenných papírů. Rozdíl mezi nominální hodnotou podílových listů a cenou 
podílových listů při jejich vydávání i při jejich prodeji je emisní ážio. 
 

 
Počet podílových 

listů 
Nominální hodnota 

(tis. Kč) 
Emisní ážio / 

disážio (tis. Kč) 

Zůstatek k 1. lednu 2008 431,234,464 431,234 -3,978 

Podílové listy vydané 62,494,420 62,494 7,505 

Podílové listy odkoupené -239,015,549 -239,015 -28,378 

Zůstatek k 31. prosinci 2008 254,713,335 254,713 -24,851 

 

 
Počet podílových 

listů 
Nominální hodnota 

(tis. Kč) 
Emisní ážio / 

disážio (tis. Kč) 

Zůstatek k 1. lednu 2009 254,713,335 254,713 -24,851 

Podílové listy vydané 0 0 0 

Podílové listy odkoupené -93,310,865 -93,311 -13,689 

Zůstatek k 31. prosinci 2009 161,402,470 161,402 -38,540 



 

 

Hodnota vlastního kapitálu připadajícího na 1 podílový list k  31. prosinci 2009 činí 1,1899 
Kč (2008: 1,1352 Kč). 

5.6. Daň z příjmů a odložená daňová pohledávka/závazek 
 

(a) Splatná daň z příjmů 
                                      (údaje v tis. Kč) 

 2009 2008  

Zisk nebo ztráta za účetní období před zdaněním 10,433 8,691 

Výnosy nepodléhající zdanění 0 0 

Daňově neodčitatelné náklady 0 0 

Výnosy zdaněné zvláštní sazbou 0 0 

Výnosy zahrnuté do samostatného základu daně 0 0 

Mezisoučet 10,433 8,691 

Daň vypočtená při použití sazby 5% 522 435 

 

Fond zaplatil v roce 2009 100 tis. Kč zálohy na daň z příjmu (2008: 681 tis. Kč). Splatná 
daň z příjmu za rok 2009 činí 522 tis. Kč (2008: 435 tis. Kč). Fond má ke konci roku 2009 
závazek vůči finančnímu úřadu ve výši 422 tis. Kč (2008: pohledávka 246 tis. Kč).  
 

 (b) Odložená daňová pohledávka/závazek 
 

Fondu nevznikla k 31. prosinci 2009 ani k 31. prosinci 2008 odložená daňová 
pohledávka/závazek. 
 

6. Hodnoty předané k obhospodařování 

Fond vykazoval k 31. prosinci 2009 hodnoty předané k obhospodařování Společnosti ve 
výši 192,744 tis. Kč (2008: 289,566 tis. Kč). 

 

7. Finanční nástroje – Tržní riziko 

Tržní riziko Fondu je popsáno ve statutu fondu v článku 4, Rizikový profil. Tržní riziko 
vyplývající z vlivu změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů 
majetku (aktiv) Fondu je vzhledem k povaze Fondu (peněžního trhu) velmi malé. 
 
Majetek ve Fondu je pravidelně, nejméně jednou týdně, detailně analyzován s přihlédnutím 
k alokaci aktiv, výkonnosti portfolia a jeho technickým parametrům jako je průměrná doba 
splatnosti portfolia, vážená durace portfolia, rozložení cash-flow portfolia a jeho celková 
velikost.  
 
Investiční společnost investuje v souladu se Zákonem a statutem Fondu tak, jak je popsáno 
ve statutu Fondu, článku 3, Investiční cíle a politika. 
 



 

 

K hlavním investičním cílům Fondu patří zejména: 
 

 maximalizace hodnoty vlastního kapitálu ve fondu připadající na jeden podílový list, 

 ochrana majetku ve Fondu, 

 vysoká likvidita, 

 dosažení nebo překonání překonání krátkodobých depozitních sazeb peněžního 
trhu při zachování konzervativní praxe v oblasti finančního investování. 

 
Fond uplatňuje pravidlo, že nákup (prodej) cenných papírů do majetku ve fondu se 
uskutečňuje za nejnižší (nejvyšší) cenu, jíž by bylo možno dosáhnout při vynaložení 
odborné péče a že přijaté výnosy jsou převáděny na bankovní účet fondu u depozitáře 
investiční společnosti a fondu, kterým je k 31. prosinci 2009 UniCredit Bank Czech 
Republic a.s. 
 
Jednotlivá investiční rozhodnutí jsou na základě volné úvahy činěna portfolio manažerem, 
který je povinen dodržovat investiční strategii stanovenou statutem a podrobně vymezenou 
a schválenou investičním výborem, který se zpravidla schází na měsíční bázi. 
 
Veškerá investiční rozhodnutí jsou realizována prostřednictvím vybraných bank nebo 
obchodníků s cennými papíry. 
 
Dodržování limitů je kromě pravidel vnitřního kontrolního systému zabezpečeno kontrolní 
činností a dohledem depozitáře v souladu se Zákonem a statutem fondu. 
 
Kreditní riziko 
 
Kreditní riziko Fondu je popsáno ve statutu fondu v článku 3, Investiční cíle a politika. 
Investiční politika Fondu spočívá zejména v dostatečné minimalizaci investičního 
a kreditního rizika prostřednictvím diverzifikace majetku ve Fondu a výběrem kvalitních 
(kreditních) investičních nástrojů. Fond je z hlediska úrokového a kreditního rizika 
konzervativním. 
 
Dle Statutu Fondu může investovat do dluhopisů emitentů všech kategorií, tj. dluhopisů 
nadnárodních institucí (EIB apod.), státních dluhopisů, bankovních dluhopisů, dluhopisů 
obchodních společností, komunálních dluhopisů. Rating emitenta dluhopisů v okamžiku 
nákupu musí splňovat minimálně investiční stupeň podle hodnotící stupnice 
mezinárodních ratingových agentur (S&P, Moody’s Investors Scheme, Fitch Ratings 
a případně afilace těchto ratingových agentur). Portfolio ovšem může obsahovat 
i dluhopisy emitenta, který nemá ohodnocení zmíněných ratingových agentur, přičemž 
kvalita emitenta bude posuzována podle dostupných informací a se zvýšenou opatrností 
a obezřetností. Objem dluhopisů, které nemají zmíněný rating, může tvořit maximálně 10% 
hodnoty vlastního majetku Fondu.  
 
Riziko likvidity 
 
Riziko likvidity vzniká ze způsobu financování aktivit Fondu a řízení jeho pozic. Zahrnuje 
jak riziko schopnosti splatit závazky Fondu, tak schopnost Fondu likvidovat/prodat aktiva 
za přijatelnou cenu v přijatelném časovém horizontu. 
 



 

 

Fond má přístup k diverzifikovaným zdrojům financování. K pokrytí dočasných finančních 
potřeb smí Fond v souladu se Zákonem přijímat pouze krátkodobé úvěry s dobou 
splatnosti nepřesahující 6 měsíců. Úhrnná výše poskytnutých úvěrů nebo půjček nesmí 
přesáhnout 10 % hodnoty majetku ve fondu. Fond v roce 2009, resp. 2008 žádné takové 
úvěry nepřijal. 
 

        (údaje v tis. Kč) 

tis. Kč 
Do 3 měs. Od 3 měs. 

do 1 roku 
Od 1 roku 

do 5 let 
Nad 5 let Bez 

specifikace 
Celkem 

K 31. prosinci 2009       

Pohledávky za bankami, za družstevními 
záložnami 

881 0  0 0 0 881 

Dluhové cenné papíry 39,564  38,486  46,032  67,781  0  191,863 

Aktiva celkem  40,445 38,486 46,032 67,791 0 192,744 

Ostatní pasiva 147 534 0 0 0 681 

Pasiva celkem  147 534 0 0 0 681 

Čisté riziko likvidity k 31.12.2009 40,298 37,952 46,032 67,791 0 192,063 

 
                   (údaje v tis. Kč) 

tis. Kč 
Do 3 měs. Od 3 měs. 

do 1 roku 
Od 1 roku 

do 5 let 
Nad 5 let Bez 

specifikace 
Celkem 

K 31. prosinci 2008       

Pohledávky za bankami, za 
družstevními záložnami 

1,417 0  0 0 0 1,417 

Dluhové cenné papíry 2,744  127,638  132,642  24,879  0  287,903 

Ostatní aktiva 0 246 0 0 0 246 

Aktiva celkem  4,161 127,884 132,642 24,879 0 289,566 

Ostatní pasiva 415  0 0 0 0 415 

Pasiva celkem  415 0 0 0 0 415 

Čisté riziko likvidity k 31.12.2008 3,746 127,884 132,642 24,879 0 289,151 

 

Fond ve výše uvedených tabulkách nevykazuje údaje týkající se vlastního kapitálu vzhledem 
k tomu, že u něj nelze určit dobu splatnosti. 
 



 

 

Úrokové riziko 
 
Fond je vystaven úrokovému riziku vzhledem ke skutečnosti, že drží úročená aktiva. 
Aktivity v oblasti řízení úrokového rizika mají za cíl maximalizovat tržní hodnotu aktiv 
fondu v souladu se statutem Fondu. 
 
Účetní hodnota úročených aktiv a závazků je zahrnuta do období, ve kterém dochází 
k jejich splatnosti nebo změně úrokové sazby a to v tom období, které nastane dříve. 
 

                   (údaje v tis. Kč) 

tis. Kč 
Do 3 měs. Od 3 měs. 

do 1 roku 
Od 1 roku 

do 5 let 
Nad 5 let Bez 

specifikace 
Celkem 

K 31. prosinci 2009       

Pohledávky za bankami, za 
družstevními záložnami 

881 0  0 0 0 881 

Dluhové cenné papíry 107,212 46,494 20,024 18,133 0  191,863 

Aktiva celkem  108,093 46,494 20,024 18,133 0 192,744 

Ostatní pasiva 147 534 0 0 0 681 

Pasiva celkem  147 534 0 0 0 681 

Čisté úrokové riziko k 31.12.2009 107,946 45,960 20,024 18,133 0 192,063 

 
                   (údaje v tis. Kč) 

tis. Kč 
Do 3 měs. Od 3 měs. 

do 1 roku 
Od 1 roku 

do 5 let 
Nad 5 let Bez 

specifikace 
Celkem 

K 31. prosinci 2008       

Pohledávky za bankami, za družstevními 
záložnami 

1,417 0  0 0 0 1,417 

Dluhové cenné papíry 175,984  111,919  0  0  0  287,903 

Ostatní aktiva 0 246 0 0 0 246 

Aktiva celkem  177,401 112,165 0 0 0 289,566 

Ostatní pasiva    415  0 0 0 0 415 

Pasiva celkem  415 0 0 0 0 415 

Čisté úrokové riziko k 31.12.2008 176,986 112,165 0 0 0 289,151 

 

Ve výše uvedených tabulkách nejsou vykázány údaje týkající se vlastního kapitálu vzhledem 
k tomu, že není úročen a nelze u něj určit dobu splatnosti a tím ani úrokové riziko. U 
ostatních aktiv a pasiv odpovídá úrokové riziko jejich splatnosti. 
 
Měnové riziko 

 

Fond nebyl v roce 2009 a 2008 vystaven měnovému riziku. Všechna aktiva a pasiva Fondu 
jsou denominovaná v českých korunách. 
 



 

 

8. Potencionální pohledávky a závazky 

Fond neeviduje k 31.12.2009 žádné potenciální pohledávky ani závazky. 
 

9. Dodržování regulatorních požadavků a limitů 

V průběhu roku 2009 došlo dle § 51, bodu 3 Zákona, k překročení limitu 20% hodnoty 
majetku fondu, který může být investován do investičních cenných papírů a nástrojů 
peněžního trhu vydaných jedním emitentem. Limit u emitenta Emerald Capital byl 
překročen k 28.7.2009 o 0,05%, k 25.8.2009 o 0,11%. Toto porušení Zákona bylo 
k 31.12.2009 odstraněno. Porušení byly oznámeny na ČNB. 
 
V průběhu roku 2009 došlo k porušení statutu fondu v bodě 3.21. Porušení se týkalo 
nedodržení limitu 10% hodnoty vlastního majetku fondu, který může být investován do 
dluhopisů s ratingem menším než investiční stupeň podle hodnotící stupnice 
mezinárodních ratingových agentur nebo do dluhopisů, které ohodnocení ratingových 
agentur nemají. Ke dni 31.3.2009 byl tento limit překročen o 16,45%, k 30.4.2009 
o 16,40%, k 29.5.2009 o 21,44%, k 30.6.2009 o 21,36%, k 31.7.2009 o 28,19%, k 25.8.2009 
o 28,14%, k 29.9.2009 o 18,16%, k 27.10.2009 o 17,88%, k 24.11.2009 o 17,83%, 
k 31.12.2009 o 16,73%. Toto porušení statutu bylo 16.3.2010 odstraněno. Porušení 
v průběhu roku byla oznámena na ČNB. 

 

 
10. Významné události po datu účetní závěrky  

 

V návaznosti na změnu vlastníka Společnosti došlo ke změně názvu Fondu na WOOD & 
Company CZK otevřený podílový fond peněžního trhu, WOOD & Company investiční 
společnost, a.s. Tato změna byla zapsána do obchodního rejstříku dne 12. února 2010. 
 
Kromě výše uvedeného nedošlo k žádným jiným událostem, které by měly významný 
dopad na účetní závěrku. 
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Credit Suisse Soft Click Fund otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET 
MANAGEMENT investiční společnost, a.s. 
Výkaz zisku a ztráty za období od 1.1. do 31.12.2009 

 

               (v tisících 

Kč) 
Čís.   Běžné Minulé 
pol.   účetní období účetní období 

1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 1,930 3,796 

 V tom: úroky z dluhových cenných papírů  2 1,905 3,561 

2. Náklady na úroky a podobné náklady 3 0 0 

 V tom: náklady na  úroky z dluhových cenných papírů 4 0 0 

3. Výnosy z akcií a podílů 5 24 75 

a) výnosy z účastí s podstatným vlivem 6 0 0 

b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem 7 0 0 

c) výnosy z ostatních akcií a podílů 8 24 75 

4. Výnosy z poplatků a provizí 9 0 3 

5. Náklady na poplatky a provize 10 -718 -1,133 

6. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací 11 585 -7,523 

7. Ostatní provozní výnosy 12 0 0 

8. Ostatní provozní náklady 13 0 -2 

9. Správní náklady 14 -113 -211 

a) náklady na zaměstnance 15 0 0 

aa) mzdy a platy 16 0 0 

ab) sociální a zdravotní pojištění 17 0 0 

ac) ostatní sociální pojištění 18 0 0 

b) ostatní správní náklady 19 -113 -211 

10. Použití rezerv a opravných položek k hmotnému a nehmotnému majetku  20 0 0 

a) použití rezerv k hmotnému majetku 21 0 0 

b) použití opravných položek k hmotnému majetku 22 0 0 

c) použití opravných položek k nehmotnému majetku 23 0 0 

11. Odpisy, tvorba rezerv a opravných položek k hmotnému a nehmotnému majetku  24 0 0 

a) odpisy hmotného majetku  25 0 0 

b) tvorba rezerv k hmotnému majetku  26 0 0 

c) tvorba opravných položek k hmotnému majetku  27 0 0 

d) odpisy nehmotného majetku  28 0 0 

e) tvorba opravných položek k nehmotnému majetku  29 0 0 

12. Použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy  
z postoupení pohledávek a výnosy z dříve odepsaných pohledávek  30 0 0 

a) použití rezerv k pohledávkám a zárukám  31 0 0 

b) použití opravných položek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk   32 0 0 

c) zisky z postoupení pohledávek a výnosy z odepsaných pohledávek    33 0 0 

13. Odpisy, tvorba opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám  34 0 0 

a) tvorba opravných položek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk  35 0 0 

b) tvorba rezerv na záruky  36 0 0 

c) odpisy pohledávek a pohledávek z plateb ze záruk. ztráty z postoupení pohledávek  37 0 0 

d) použití opravných položek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk  38 0 0 

14. Použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem  39 0 0 

15. Tvorba opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 40 0 0 

16. Použití ostatních rezerv 41 0 0 

17.  Tvorba ostatních rezerv 42 0 0 

18. Použití ostatních opravných položek 43 0 0 

19. Tvorba ostatních opravných položek 44 0 0 

20. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním 45 1,708 -4,995 

21. Mimořádné výnosy 46 0 0 

22. Mimořádné náklady  47 0 0 

23. Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním 48 0 0 

24. Daň z příjmů 49 -4 -11 

25. Podíl na ziscích ( ztrátách ) dceřiných a přidružených společností 50 0 0 

26. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 51 1,704 -5,006 

 



Credit Suisse Soft Click Fund otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET 
MANAGEMENT investiční společnost, a.s. 
Rozvaha k 31.12.2009 
 

AKTIVA  
    (v tisících Kč) 

Čís.   Běžné účetní 
období 

  Minulé účetní 
období 

pol.   Hrubá částka Úprava Čistá částka  

1. Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank 1 0 0 0 0 

2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné 
papíry přijímané centrální bankou k 
refinancování 2 0 0 0 0 

a) státní cenné papíry 3 0 0 0 0 

b) Ostatní 4 0 0 0 0 

3. Pohledávky za bankami, za družstevními 
záložnami 5 3,693 0 3,693 1,553 

a) splatné na požádání 6 3,693 0 3,693 1,553 

b) ostatní pohledávky  7 0 0 0 0 

4. Pohledávky za nebankovními subjekty 8 0 0 0 0 

a) splatné na požádání 9 0 0 0 0 

b) ostatní pohledávky 10 0 0 0 0 

5. Dluhové cenné papíry 11 35,106 0 35,106 59,666 

a) vládních institucí 12 27,923 0 27,923 0 

b) ostatních subjektů 13 7,183 0 7,183 59,666 

6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly 14 2,435 0 2,435 3,151 

7. Účasti s podstatným vlivem 15 0 0 0 0 

a) V bankách 16 0 0 0 0 

b)  V ostatních subjektech 17 0 0 0 0 

8. Účasti s rozhodujícím vlivem 18 0 0 0 0 

a) V bankách 19 0 0 0 0 

b)  V ostatních subjektech 20 0 0 0 0 

9. Nehmotný majetek 21 0 0 0 0 

a) V tom : zřizovací výdaje 22 0 0 0 0 

b)             Goodwill 23 0 0 0 0 

c)             Ostatní 24 0 0 0 0 

10. Hmotný majetek 25 0 0 0 0 

a) pozemky a budovy pro provozní činnost 26 0 0 0 0 

b) Ostatní 27 0 0 0 0 

11. Ostatní aktiva 28 3 0 3 31 

12. Pohledávky za akcionáři a společníky 29 0 0 0 0 

13. Náklady a příjmy příštích období 30 0 0 0 0 

14. AKTIVA CELKEM   41,237 0 41,237 64,401 



Credit Suisse Soft Click Fund otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET 
MANAGEMENT investiční společnost, a.s. 
Rozvaha k 31.12.2009 

 

 
PASIVA  

                        (v tisících Kč) 

Čís.   Běžné Minulé 
Pol.   účetní období účetní období 

1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám 31 0 0 

a) splatné na požádání 32 0 0 

b) ostatní závazky 33 0 0 

2. Závazky vůči nebankovním subjektům 34 0 0 

a) splatné na požádání 35 0 0 

 V tom: úsporné 36 0 0 

b) ostatní závazky 37 0 0 

 V tom: ba) úsporné se splatností 38 0 0 

              bb) úsporné s výpovědní lhůtou 39 0 0 

              bc) termínové se splatností 40 0 0 

              bd) termínové s výpovědní lhůtou 41 0 0 

3. Závazky z dluhových cenných papírů 42 0 0 

a) emitované dluhové cenné papíry 43 0 0 

b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů 44 0 0 

4. Ostatní pasiva 45 188 304 

5. Výnosy a výdaje příštích období 46 0 0 

6. Rezervy 47 0 0 

a) na důchody a podobné závazky 48 0 0 

b) na daně 49 0 0 

c) ostatní  50 0 0 

7. Podřízené závazky 51 0 0 

8. Základní kapitál  52 0 0 

 V tom: splacený základní kapitál 53 0 0 

9. Vlastní akcie 54 0 0 

10. Emisní ážio 55 -416 2,059 

11. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 56 0 0 

a) povinné rezervní fondy 57 0 0 

b) rezervní fondy k vlastním akciím 58 0 0 

c) ostatní rezervní fondy 59 0 0 

d) ostatní fondy ze zisku 60 0 0 

 V tom: rizikový fond 61 0 0 

12. Rezervní fond na nové ocenění 62 0 0 

13. Kapitálové fondy 63 39,761 64,235 

14. Oceňovací rozdíly 64 0 0 

a) Z majetku a závazků 65 0 0 

b) ze zajišťovacích derivátů 66 0 0 

c) z přepočtu účastí 67 0 0 

15. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 68 0 2,809 

16. Zisk nebo ztráta za účetní období 69 1,704 -5,006 

17. PASIVA CELKEM 70 41,237 64,401 



Credit Suisse Soft Click Fund otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET 
MANAGEMENT investiční společnost, a.s. 
Podrozvaha k 31.12.2009 

 

 
PODROZVAHOVÁ AKTIVA 

(v tisících Kč) 

Čís.   Běžné Minulé 
pol.   účetní období účetní období 

1. Poskytnuté přísliby a záruky 71 0 0 

a) Přísliby 72 0 0 

b) záruky a ručení 73 0 0 

c) záruky ze směnek 74 0 0 

d) záruky z akreditivů 75 0 0 

2. Poskytnuté zástavy 76 0 0 

a) nemovité zástavy 77 0 0 

b) peněžní zástavy 78 0 0 

c) cenné papíry 79 0 0 

d) Ostatní 80 0 0 

3. Pohledávky ze spotových operací 81 0 0 

a) s úrokovými nástroji 82 0 0 

b) s měnovými nástroji 83 0 0 

c) s akciovými nástroji 84 0 0 

d) s komoditními nástroji 85 0 0 

4. Pohledávky z pevných termínových operací 86 0 0 

a) s úrokovými nástroji 87 0 0 

b) s měnovými nástroji 88 0 0 

c) s akciovými nástroji 89 0 0 

d) s komoditními nástroji 90 0 0 

e) s úvěrovými nástroji 91 0 0 

5. Pohledávky z opcí 92 0 0 

a) Na úrokové nástroje 93 0 0 

b) Na měnové nástroje 94 0 0 

c) Na akciové nástroje 95 0 0 

d) Na komoditní nástroje 96 0 0 

e) Na úvěrové nástroje 97 0 0 

6. Odepsané pohledávky 98 0 2 

7. Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení 99 0 0 

 z toho: cenné papíry 100 0 0 

8. Hodnoty předané k obhospodařování 101 41,237 64,401 

 z toho: cenné papíry 102 37,541 62,817 

 
 



Credit Suisse Soft ClickFund otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET 
MANAGEMENT investiční společnost, a.s. 
Podrozvaha k 31.12.2009 

 

 

PODROZVAHOVÁ PASIVA  
(v tisících Kč) 

Čís.   Běžné Minulé 
pol.   účetní období Účetní období 

1. Přijaté přísliby a záruky 103 0 0 

a) Přísliby 104 0 0 

b) záruky a ručení 105 0 0 

c) záruky ze směnek 106 0 0 

d) záruky z akreditivů 107 0 0 

2. Přijaté zástavy 108 0 0 

a) nemovité zástavy 109 0 0 

b) peněžní zástavy 110 0 0 

c) cenné papíry 111 0 0 

d) ostatní zástavy 112 0 0 

e) kolaterály - cenné papíry 113 0 0 

3. Závazky ze spotových operací 114 0 0 

a) s úrokovými nástroji 115 0 0 

b) s měnovými nástroji 116 0 0 

c) s akciovými nástroji 117 0 0 

d) s komoditními nástroji 118 0 0 

4. Závazky z pevných termínových operací 119 0 0 

a) s úrokovými nástroji 120 0 0 

b) s měnovými nástroji 121 0 0 

c) s akciovými nástroji 122 0 0 

d) s komoditními nástroji 123 0 0 

e) s úvěrovými nástroji 124 0 0 

5. Závazky z opcí 125 0 0 

a) na úrokové nástroje 126 0 0 

b) na měnové nástroje 127 0 0 

c) na akciové nástroje 128 0 0 

d) na komoditní nástroje 129 0 0 

e) na úvěrové nástroje 130 0 0 

6. Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení 131 0 0 

 z toho: cenné papíry 132 0 0 

7. Hodnoty převzaté k obhospodařování 133 0 0 

 z toho: cenné papíry 134 0 0 



Credit Suisse Soft Click Fund otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET 
MANAGEMENT investiční společnost, a.s. 
Přehled o změnách vlastního kapitálu 

 

 
PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU 
  

          (v tisících Kč) 

 

Základní 
kapitál 

Emisní 
ážio 

Kapitálové 
fondy 

Neroz. zisk 
min. let 

Neuhraze
ná ztráta 
min. let 

Oceňovací 
rozdíly 

 

Výsledek 
hospodaření 

běžného období 

Vlastní 
kapitál 
celkem 

Stav k 31.12.2008 0 2,059 64,235 2,833 -24 0 -5,006 64,097 

Zvýšení základního 
kapitálu 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Snížení základního 
kapitálu 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Rozdělení výsledku 
hospodaření 

0 -2,197 0 -2,809 0 0 5,006 0 

Vyplacené dividendy 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kapitálové fondy 0 -278 -24,474 0 0 0 0 -24,752 

Čistý zisk/ztráta za 
účetní období 

0 0 0 0 0 0 1,704 1,704 

Stav k 31.12.2009 0 -416 39,761 24 -24 0 1,704 41,049 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha účetní závěrky připravená v souladu  
s českými účetními standardy  

za rok 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. Založení a charakteristika Fondu 

Credit Suisse Soft Click Fund otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET 
MANAGEMENT investiční společnost, a.s. (dále jen „Fond“) byl založen jako otevřený 
podílový fond společnosti CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční 
společnost, a.s.  
 
Rozhodnutí o povolení k vydávání podílových listů bylo vydáno dne 29. srpna 2003 Komisí 
pro cenné papíry podle zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a podle 
ustanovení § 9 odst. 1 a 6 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech 
a investičních fondech ve znění pozdějších předpisů. Komise pro cenné papíry schválila 
statut podílového fondu téhož dne. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 9. září 2003. 
 
V roce 2009 došlo ke změně vlastníka společnosti CREDIT SUISSE ASSET 
MANAGEMENT investiční společnost, a.s. a jích obhospodařovaných fondů. Dne 
13. listopadu se novým vlastníkem stala společnost WOOD & Company Group S.A. 
V návaznosti na tuto změnu došlo ke změně názvu Společnosti z původního názvu 
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. na WOOD & 
Company  investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost”). Tato změna byla zapsána 
v obchodním rejstříku dne 16. listopadu 2009. Dále došlo k přesunu sídla společnosti 
z adresy Lazarská 13, Praha 2, PSČ 120 00 na adresu Náměstí Republiky 1079/1a, Praha 1, 
Nové Město, PSČ 110 00. Tato změna byla zapsána v obchodním rejstříku dne 2. prosince 
2009. Změna vlastník vedla i ke změnám ve složení představenstva a dozorčí rady, tyto jsou 
popsány v bodu 1.1. Přílohy. 
 
Investiční společnost shromažďuje na účet fondu peněžní prostředky vydáváním 
podílových listů fondu za účelem jejich použití pro kolektivní investování. 
 
Společnost je investiční společností ve smyslu platných zákonů a vystupuje jako právnická 
osoba, která shromažďuje peněžní prostředky právnických a fyzických osob za účelem 
jejich použití na účasti na podnikání (kolektivní investování). Fond podléhá regulačním 
požadavkům zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, který je platný od 
1. května 2004, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon”). 
 
Fond není samostatnou právnickou osobou a existuje v rámci Společnosti. Fond byl zřízen 
na dobu neurčitou. 
 
Vydávání podílových listů fondu podílníkům bylo zahájeno 29. prosince 2003. Podílové 
listy jsou vydány v zaknihované podobě v nominální hodnotě 1 Kč. 
 
Základním dokumentem Fondu je statut, který upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi 
podílníky Fondu a Společností. Peněžní prostředky ve Fondu jsou shromažďovány 
vydáváním podílových listů Fondu. Takto získané prostředky jsou obhospodařovány 
Společností. Fond se zaměřuje na investice na peněžních a dluhopisových trzích.  



 

 

 
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (dříve HVB Bank Czech Republic a.s.) vykonává 
funkci depozitáře a poskytuje služby podle smlouvy o výkonu funkce depozitáře, jejíž 
poslední znění bylo podepsáno dne 7. ledna 2009 („depozitář“). 
 
Fond není součástí konsolidačního celku. 
 
Fond nemá žádné zaměstnance, veškerou administrativu spojenou s podnikatelskou 
činností Fondu provádí dodavatelským způsobem Společnost. 

1.1. Představenstvo a dozorčí rada Společnosti 

Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2009 
 
 Představenstvo:         předseda RNDr. Jaroslav Krabec (od 13. listopadu 2009)  

Ing. Jiří Musil  
   Mgr. Petr Holínský 
  

Dozorčí rada:   Ing. Jan Sýkora (od 13. listopadu 2009) 
     Ing. Andrea Bartoňová (od 13. listopadu 2009) 
     Ing. Vladimír Jaroš (od 13. listopadu 2009)  

 
V souvislosti se změnou vlastníka Společnosti přibyl k původním dvěma členům 
představenstva RNDr. Jaroslav Krabec a došlo ke kompletní obměně dozorčí rady, jejíž 
předcházející složení bylo následující: 

 
Dozorčí rada:   Julian Ide (do 13. listopadu 2009) 
     Darina Lišuchová (do 13. listopadu 2009) 
     Gerhard Otto Lohmann (do 13. listopadu 2009)  

 
Všechny výše uvedené změny byly zapsány do obchodního rejstříku dne 2. prosince 2009. 



 

 

2. Východiska pro vypracování účetní závěrky 

Základní účetní pravidla použitá při sestavování této účetní závěrky jsou uvedena níže. 

2.1. Účetní principy 

Účetní závěrka Fondu byla sestavena na základě účetnictví Fondu vedeného v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, a v rozsahu stanoveném 
Vyhláškou Ministerstva financí ČR 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se 
stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke 
zveřejnění pro banky a některé finanční instituce, a Českými účetními standardy pro 
finanční instituce. 
 
Závěrka vychází z principu časového rozlišení nákladů a výnosů, kdy transakce a další 
skutečnosti jsou uznány v době jejich vzniku a zaúčtovány v období, ke kterému se věcně 
a časově vztahují. Závěrka je sestavena v historických cenách, s výjimkou vybraných 
finančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou. 
 
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení Společnosti provádělo odhady, které mají 
vliv na vykazované hodnoty aktiv a pasiv i podmíněných aktiv a pasiv k datu sestavení 
účetní závěrky a nákladů a výnosů v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou 
založeny na informacích dostupných k datu sestavení účetní závěrky a mohou se od 
skutečných výsledků lišit. 
 
Fond vykazuje finanční údaje v českých korunách (Kč) s přesností na tisíce Kč, pokud není 
uvedeno jinak. 

2.2. Okamžik uskutečnění obchodního případu 

U pohybů finančních prostředků se za okamžik uskutečnění obchodního případu považuje 
den připsání (resp. snížení) prostředků na bankovní účet. 
 
U nákupů a prodejů finančních aktiv se za okamžik uskutečnění obchodního případu 
považuje den vypořádání obchodu. 

2.3. Zachycení operací v cizích měnách 

Aktiva a pasiva v cizí měně jsou vykázána v účetní závěrce v Kč s použitím směnného 
kurzu České národní banky platného k datu sestavení účetní závěrky. Výnosy a náklady 
v cizích měnách jsou v účetním systému Fondu zachyceny v Kč a v účetní závěrce jsou 
tedy vykázány přepočtené směnným kurzem ČNB platným k datu transakce. V případě 
maturity termínovaného vkladu, spotového nákupu či prodeje deviz či v okamžiku 
finančního vypořádání nákupů a prodejů cenných papírů je účtováno o realizovaných 
kursových ziscích či ztrátách na účtech účtové skupiny Náklady/Výnosy z finančních 
činností. Tyto zisky a ztráty jsou vykázány v položce Čistý zisk nebo ztráta z finančních 
operací. 



 

 

2.4. Cenné papíry 

Fond drží cenné papíry v portfoliu k obchodování. Cenné papíry v portfoliu 
k obchodování jsou finanční aktiva (dluhopisy a podílové listy) nabytá Fondem za účelem 
tvorby zisku z pohybů cen v krátkodobém časovém horizontu.  
Cenné papíry jsou při prvotním zachycení oceněny pořizovací cenou, jejíž součástí jsou 
přímé transakční náklady (poplatky obchodníkům s cennými papíry a trhům). Od okamžiku 
sjednání obchodu přeceňuje Fond tyto cenné papíry na reálnou hodnotu. Změny reálné 
hodnoty jsou zahrnuty do výkazu zisku a ztráty jako výnos/náklad v položce Čistý zisk 
nebo ztráta z finančních operací v okamžiku přecenění.  
 
Ocenění dluhových cenných papírů je postupně zvyšováno o nabíhající úrokové výnosy. 
Úrokovými výnosy se rozumí nabíhající kupón a dále rozdíl mezi nominální hodnotou 
cenného papíru a čistou cenou pořízení. Fond účtuje o úrokových výnosech lineární 
metodou.  
 
Cenné papíry jsou vykazovány v rozvaze v položce Akcie, podílové listy a ostatní podíly 
a Dluhové cenné papíry a realizované kapitálové zisky a ztráty ve výkazu zisku a ztráty 
v položce Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací.  
 
Tržní hodnota cenných papírů je počítána v souladu s vyhláškou MF ČR č. 270/2004 Sb., 
o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků Fondu kolektivního investování 
a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu Fondu kolektivního 
investování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“). Dle této Vyhlášky jsou 
oceňovány veřejně obchodovatelné i neobchodovatelné cenné papíry v portfoliu Fondu.  
 
Cenné papíry jsou dle uvedené Vyhlášky oceněny cenou uvedenou na veřejném trhu, která 
je případně upravena dle pravidel uvedených ve Vyhlášce. Nelze-li takto stanovit cenu, 
použije se hodnota, kterou s vynaložením odborné péče stanovila Společnost. 
 
V některých případech může cenný papír obsahovat vložený derivát. Společnost v souladu 
s § 29 vyhlášky MF ČR č. 501/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů účtuje o změnách 
majetku a závazků z titulu změn kurzů nebo cen cenných papírů nebo změn devizových 
kurzů prostřednictvím účtu nákladů a výnosů. Vzhledem k tomu, že majetek Fondu je 
oceňován reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů, vložené deriváty nebyly v roce 
2009 resp. 2008 od hostitelských nástrojů oddělovány. 

2.5. Daně 

Daně jsou počítány v souladu s ustanoveními příslušného zákona České republiky 
a smlouvami o zamezení dvojího zdanění se zeměmi, ve kterých Fond působí formou 
nákupů a prodejů cenných papírů a jiných finančních aktiv, na základě zisku vykázaného ve 
výkazu zisku a ztráty sestaveného podle českých účetních standardů. Podle platných 
daňových předpisů činí sazba daně z příjmů právnických osob platná pro rok 2009 pro 
podílové fondy 5 %. 

2.6. Vlastní kapitál Fondu 

Prodejní cena podílového listu je vypočítávána jako podíl vlastního kapitálu Fondu 
a příslušného počtu podílových listů. Podílové listy jsou prodávány investorům na základě 
denně stanovované prodejní ceny. 



 

 

2.7. Emisní ážio 

Emisní ážio představuje rozdíl mezi nominální hodnotou všech podílových listů a jejich 
aktuální hodnotou ke dni jejich vydání nebo odkupu.  

2.8. Opravy související s minulými účetními obdobími 

Opravy nákladů nebo výnosů minulých účetních období jsou účtovány jako výnosy či 
náklady ve výkazu zisku a ztráty v běžném účetním období, pokud se nejedná o významné 
chyby. 

2.9. Regulační požadavky 

Investiční společnosti a jimi obhospodařované podílové fondy podléhají regulaci a dohledu 
ze strany České národní banky, sekce pro dohled nad kapitálovým trhem. Depozitář – 
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (dříve HVB Bank Czech Republic a.s.) dohlíží 
v souladu se Zákonem o kolektivním investování na to, zda činnost fondu probíhá 
v souladu s tímto Zákonem. 

2.10. Nejistota ohledně dopadu globální finanční krize 

V důsledku globální finanční krize můžou být Společnost i Fond vystaveny vyššímu riziku, 
zejména ve vztahu k budoucímu vývoji na trhu. Účetní závěrka je sestavena na základě 
současných nejlepších odhadů s využitím všech příslušných a dostupných informací k datu 
sestavení účetní závěrky. 
 
 

3. Změny účetních metod 

Z důvodu zpřesnění vykazování došlo v roce 2009 ke změně vykazování poplatků 
za obhospodařování majetku fondu ve výkazu zisku a ztráty. Tato položka dříve vykázaná 
v rámci řádku Správní náklady je nově vykázána v řádku Náklady na poplatky a provize. 
Z důvodu zajištění srovnatelnosti vykazovaných údajů byla výše uvedená změna provedena 
i ve výkazu zisku a ztráty za rok 2008.  



 

 

4. Významné položky uvedené ve výkazu zisku a ztráty 

4.1. Čisté úrokové výnosy 

          (údaje v tis. Kč) 

Čisté úrokové výnosy 2009 2008 

Výnosy z úroků a podobné výnosy 1,930 3,796 

       V tom: úroky z dluhových cenných papírů 1,905 3,561 

Náklady na úroky a podobné náklady 0 0 

Čisté úrokové výnosy celkem 1,930 3,796 

 
Fond v roce 2009, resp. 2008 neuplatnil ani neprominul žádné úroky z prodlení.  

4.2. Výnosy z akcií a podílů 

           (údaje v tis. Kč) 

Výnosy z akcií a podílů 2009 2008 

Výnosy z akcií a podílů   

       výnosy z ostatních akcií a podílů 24 75 

Výnosy z akcií a podílů celkem 24 75 

4.3. Čisté náklady a výnosy z poplatků a provizí 

           (údaje v tis. Kč) 

Poplatky a provize 2009 2008 

Výnosy z poplatků a provizí 0 3 

Náklady na poplatky a provize -718 -1,133 

       na výkon funkce depozitáře -60 -60 

       náklady na obhospodařování majetku fondu -604 -886 

       ostatní -54 -187 

Čisté náklady a výnosy z poplatků a provizí celkem -718 -1,130 

 
Poplatek za obhospodařování majetku ve fondu placený investiční společnosti je stanoven 
maximálně do výše 1,4% p.a. z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu.  
 
V souladu se smlouvou o výkonu funkce depozitáře, kterou vykonává UniCredit Bank 
Czech Republic a.s. platí Fond poplatek, který je vypočítáván týdně jako % z průměrné 
roční hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu. Poplatek depozitáři činí 0,05% p.a. 
z hodnoty vlastního kapitálu Fondu, minimálně však 60 tis. Kč ročně a počítá se ke dni 
stanovení hodnoty vlastního kapitálu Fondu, pokud se depozitář a investiční společnost 
nedohodnou jinak.  



 

 

4.4. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací 

(údaje v tis. Kč) 

Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací 2009 2008 

Zisk/(ztráta) z CP určených k obchodování 585 -7,523 

Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací celkem 585 -7,323 

4.5. Správní náklady 
 (údaje v tis. Kč) 

Správní náklady 2009 2008 

Náklady na audit, právní a daňové poradenství -113 -211 

Správní náklady celkem -113 -211 

 
 

5. Významné položky uvedené v rozvaze 

5.1. Pohledávky za bankami  
       (údaje v tis. Kč) 

Popis Stav k 31.12.2009 Stav k 31.12.2008 

Pohledávky za bankami   

      zůstatky na běžných účtech 3,693 1,553 

Pohledávky za bankami celkem 3,693 1,553 



 

 

5.2. Dluhové cenné papíry 
 
Dluhové cenné papíry k obchodování zahrnují: 

(údaje v tis. Kč) 

Typ CP 

Čistá cena 
pořízení 2009 

Reálná 
hodnota 2009 

Čistá cena 
pořízení 2008 

Reálná 
hodnota 2008 

Dluhopisy vydané finančními institucemi     

       kótované na burze v ČR 0 0 0 0 

       kótované na jiném trhu CP 2,030 2,066 40,535 40,300 

       nekótované 0 0 0 0 

Dluhopisy vydané nefinančními 
institucemi 

    

       kótované na burze v ČR 5,998 5,117 10,994 11,027 

       kótované na jiném trhu CP 0 0 7,367 8,339 

       nekótované 0 0 0 0 

Dluhopisy vydané vládními institucemi     

       kótované na burze v ČR 26,950 27,923 0 0 

       kótované na jiném trhu CP 0 0 0 0 

       nekótované 0 0 0 0 

Celkem 34,978 35,106 58,896 59,666 

Z toho: úrokové výnosy  473  1,248 

Z toho: zisky/ztráty z přecenění  -345  -478 

 

5.3. Akcie, podílové listy a ostatní podíly 
 
Akcie, podílové listy a ostatní podíly k obchodování představují pouze podílové listy: 
 

(údaje v tis. Kč) 

Typ CP 

Čistá cena 
pořízení 2009 

Reálná 
hodnota 2009 

Čistá cena 
pořízení 2008 

Reálná 
hodnota 2008 

Podílové listy vydané finančními 
institucemi 

    

       kótované na burze v ČR 0 0 0 0 

       kótované na jiném trhu CP 2,500 2,435 6,436 3,151 

       nekótované 0 0 0 0 

Celkem 2,500 2,435 6,436 3,151 

Z toho: zisky/ztráty z přecenění  -65  -3,285 



 

 

5.4. Ostatní pasiva 
                                      (údaje v tis. Kč) 

Popis Stav 31.12.2009 Stav 31.12.2008  

Závazky z odhospodařování majetku fondu 42 72 

Závazky vůči depozitáři 32 19 

Závazky vůči finančnímu úřadu 1 0 

Závazky z auditu, právního a daňového poradenství 113 211 

Ostatní závazky - 2 

Ostatní pasiva celkem 188 304 

5.5. Kapitálové fondy, Emisní ážio 
 
Kapitálové fondy představují vydané podílové listy. Vydávání podílových listů fondu 
podílníkům bylo zahájeno dne 29. prosince 2003. 
 
Základem pro stanovení ceny podílového listu Fondu pro účely vydávání podílových listů 
Fondu a pro účely zpětného prodeje podílových listů Fondu je vlastní kapitál Fondu. Cena 
podílových listů se tedy stanovuje na základě ceny jednoho podílu, a to jako násobek 
jmenovité hodnoty podílového listu a ceny jednoho podílu. Do prodejní ceny podílového 
listu je případně promítnut budoucí daňový závazek z nerealizovaného zisku vzniklý 
z přecenění cenných papírů. Rozdíl mezi nominální hodnotou podílových listů a cenou 
podílových listů při jejich vydávání i při jejich prodeji je emisní ážio. 
 

 
Počet podílových 

listů 
Nominální hodnota 

(tis. Kč) 
Emisní ážio / 

disážio (tis. Kč) 

Zůstatek k 1.lednu 2008 76,217,800 76,218 2,317 

Podílové listy vydané 7,459,153 7,459 454 

Podílové listy odkoupené -19,442,137 -19,442 -712 

Zůstatek k 31.prosinci 2008 64,234,816 64,235 2,059 

 
 

 
Počet podílových 

listů 
Nominální hodnota 

(tis. Kč) 
Emisní ážio / 

disážio (tis. Kč) 

Zůstatek k 1. lednu 2009 64,234,816 64,235 2,059 

Podílové listy vydané 1,894,863 1,895 65 

Podílové listy odkoupené -26,369,153 -26,369 -343 

Rozdělení výsledku hospodaření 0 0 -2,197 

Zůstatek k 31. prosinci 2009 39,760,526 39,761 -416 

 

Hodnota vlastního kapitálu připadajícího na 1 podílový list k  31. prosinci 2009 činí 1,0324 
Kč (2008: 0,9978 Kč). 



 

 

5.6. Daň z příjmů a odložená daňová pohledávka / závazek  
 

(a) Splatná daň z příjmů 
                                      (údaje v tis. Kč) 

 2009 2008  

Zisk nebo ztráta za účetní období před zdaněním (obecný daňový 
základ) 

1,708 -4,995 

Výnosy nepodléhající zdanění 0 0 

Daňově neodčitatelné náklady 0 2 

Výnosy zdaněné zvláštní sazbou 0 0 

Výnosy zahrnuté do samostatného základu daně 24 75 

Uplatnění daňových ztrát minulých let -1,708 0 

Základ daně pro obecný daňový základ 0 -5,068 

Daň vypočtená při použití sazby 5% 0 0 

Základ daně pro samostatný daňový základ 24 75 

Daň vypočtená ze samostatného základu daně 4 11 

 

Fond zaplatil v roce 2009 0 tis. Kč zálohy na daň z příjmu (2008: 37 tis. Kč). Splatná daň 
z příjmu za rok 2009 činí 4 tis. Kč (2008: 11 tis. Kč). Fond má ke konci roku 2009 závazek 
k finančnímu úřadu ve výši 1 tis. Kč (2008: pohledávka 29 tis. Kč).  
 

 (b) Odložená daňová pohledávka /závazek 
 

Fondu nevznikla k 31. prosinci 2009 ani k 31. prosinci 2008 odložená daňová 
pohledávka/závazek. 
 

6. Hodnoty předané k obhospodařování 

 

Fond vykazoval k 31. prosinci 2009 hodnoty předané k obhospodařování Společnosti ve 
výši 41,237 tis. Kč (2008: 64,401 tis. Kč). 

 

7. Finanční nástroje – Tržní riziko 

 

Tržní riziko Fondu je popsáno ve statutu fondu v článku 4, Rizikový profil. Tržní riziko 
vyplývající z vlivu změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů 
majetku (aktiv) Fondu je střední vzhledem k tomu, že maximální investice Fondu do 
akciových instrumentů je omezena 10%. 
 
Majetek ve Fondu je pravidelně, nejméně jednou týdně, detailně analyzován s přihlédnutím 
k alokaci aktiv, výkonnosti portfolia a jeho technickým parametrům jako je průměrná doba 
splatnosti portfolia, vážená durace portfolia, rozložení cash-flow portfolia a jeho celková 
velikost.  
 



 

 

Investiční společnost investuje v souladu se Zákonem a statutem Fondu tak, jak je popsáno 
ve statutu Fondu, článku 3, Investiční cíle a politika. 
 
K hlavním investičním cílům Fondu patří zejména: 
 

 maximalizace hodnoty vlastního kapitálu ve Fondu připadající na jeden podílový 
list, 

 zaměření na absolutní výkon bez ohledu na stav tržního prostředí, 

 snaha o udržení 90% úrovně čisté hodnoty majetku Fondu na jeden podílový list 
vůči určité automaticky stanovované hodnotě předchozí. 

 
Fond uplatňuje pravidlo, že nákup (prodej) cenných papírů do majetku ve fondu se 
uskutečňuje za nejnižší (nejvyšší) cenu, jíž by bylo možno dosáhnout při vynaložení 
odborné péče a že přijaté výnosy jsou převáděny na bankovní účet fondu u depozitáře 
investiční společnosti a fondu, kterým je k 31. prosinci 2009 UniCredit Bank Czech 
Republic a.s. 
 
Jednotlivá investiční rozhodnutí jsou na základě volné úvahy činěna portfolio manažerem, 
který je povinen dodržovat investiční strategii stanovenou statutem a podrobně vymezenou 
a schválenou investičním výborem, který se zpravidla schází na měsíční bázi. 
 
Veškerá investiční rozhodnutí jsou realizována prostřednictvím vybraných bank nebo 
obchodníků s cennými papíry. 
 
Dodržování limitů je kromě pravidel vnitřního kontrolního systému zabezpečeno kontrolní 
činností a dohledem depozitáře v souladu se Zákonem a statutem fondu. 
 
Kreditní riziko 
 
Kreditní  riziko Fondu je popsáno ve statutu fondu v článku 3, Investiční cíle a politika. 
Investiční politika Fondu spočívá zejména v dostatečné minimalizaci investičního 
a kreditního rizika prostřednictvím diverzifikace majetku ve Fondu a výběrem kvalitních 
(kreditních) investičních nástrojů.  
 
Dle Statutu může Fondu investovat do dluhopisů emitentů všech kategorií, tj. dluhopisů 
nadnárodních institucí (EIB apod.), státních dluhopisů, bankovních dluhopisů, dluhopisů 
obchodních společností, komunálních dluhopisů. Rating emitenta dluhopisů v okamžiku 
nákupu musí splňovat minimálně investiční stupeň podle hodnotící stupnice 
mezinárodních ratingových agentur (S&P, Moody’s Investors Scheme, Fitch Ratings 
a případně afilace těchto ratingových agentur). Portfolio ovšem může obsahovat 
i dluhopisy emitenta, který nemá ohodnocení zmíněných ratingových agentur, přičemž 
kvalita emitenta bude posuzována podle dostupných informací a se zvýšenou opatrností 
a obezřetností. Objem dluhopisů, které nemají zmíněný rating, může tvořit maximálně 10% 
hodnoty vlastního majetku Fondu.  
 
Dle Statutu akciové investice nejsou sektorově ani regionálně omezeny a směřují zejména 
do kvalitních likvidních titulů zejména trhů EU a OECD v souladu se Zákonem.  
 



 

 

Riziko likvidity 
 
Riziko likvidity vzniká ze způsobu financování aktivit Fondu a řízení jeho pozic. Zahrnuje 
jak riziko schopnosti splatit závazky Fondu, tak schopnost Fondu likvidovat/prodat aktiva 
za přijatelnou cenu v přijatelném časovém horizontu. 
 
Fond má přístup k diverzifikovaným zdrojům financování. K pokrytí dočasných finančních 
potřeb smí Fond v souladu se Zákonem přijímat pouze krátkodobé úvěry s dobou 
splatnosti nepřesahující 6 měsíců. Úhrnná výše poskytnutých úvěrů nebo půjček nesmí 
přesáhnout 10 % hodnoty majetku ve fondu. Fond v roce 2009, resp. 2008 žádné takové 
úvěry nepřijal. 
 

                                 (údaje v tis. Kč) 

tis. Kč 
Do 3 měs. Od 3 měs. 

do 1 roku 
Od 1 roku 

do 5 let 
Nad 5 let Bez 

specifikace 
Celkem 

K 31. prosinci 2009       

Pohledávky za bankami, za 
družstevními záložnami 

3,693 0  0 0 0 3,693 

Dluhové cenné papíry 142 341 25,616 9,008 0  35,106 

Akcie, podílové listy a ostatní podíly 0 0 0 0 
          

2,435 
2,435 

Ostatní aktiva 3 0 0 0 0 3 

Aktiva celkem  3,838 341 25,616 9,008 2,435 41,237 

Ostatní pasiva 130 58 0 0 0 188 

Pasiva celkem  130 58 0 0 0 188 

Čisté riziko likvidity k 31.12.2009 3,708 283 25,616 9,008 2,435 41,049 

 
                                (údaje v tis. Kč) 

tis. Kč 
Do 3 měs. Od 3 měs. 

do 1 roku 
Od 1 roku 

do 5 let 
Nad 5 let Bez 

specifikace 
Celkem 

K 31. prosinci 2008       

Pohledávky za bankami, za 
družstevními záložnami 

1,553 0  0 0 0 1,553 

Dluhové cenné papíry 766 29,878  19,007  10,015  0  59,666 

Akcie, podílové listy a ostatní podíly 0 0 0 0 3,151 3,151 

Ostatní aktiva 0 29 0 2 0 31 

Aktiva celkem  2,319 29,907 19,007 10,015 3,151 64,401 

Ostatní pasiva 304 0 0 0 0 304 

Pasiva celkem  304 0 0 0 0 304 

Čisté riziko likvidity k 31.12.2008 2,015 29,907 19,007 10,015 3,151 64,097 

 

Fond ve výše uvedených tabulkách nevykazuje údaje týkající se vlastního kapitálu vzhledem 
k tomu, že u něj nelze určit dobu splatnosti. 
 



 

 

Úrokové riziko 
 
Fond je vystaven úrokovému riziku vzhledem ke skutečnosti, že drží úročená aktiva. 
Aktivity v oblasti řízení úrokového rizika mají za cíl maximalizovat tržní hodnotu aktiv 
fondu v souladu se statutem Fondu. 
 
Účetní hodnota úročených aktiv a závazků je zahrnuta do období, ve kterém dochází 
k jejich splatnosti nebo změně úrokové sazby a to v tom období, které nastane dříve. 
 

             (údaje v tis. Kč) 

tis. Kč 
Do 3 měs. Od 3 měs. 

do 1 roku 
Od 1 roku 

do 5 let 
Nad 5 let Bez 

specifikace 
Celkem 

K 31. prosinci 2009       

Pohledávky za bankami, za družstevními 
záložnami 

3,693 0  0 0 0 3,693 

Dluhové cenné papíry 5,117 14,050 14,685 1,254 0 35,106 

Akcie, podílové listy a ostatní podíly 0 0 0 0 2,435 2,435 

Ostatní aktiva 3 0 0 0 0 3 

Aktiva celkem  8,810 14,050 14,685 1,254 2,435 41,237 

Ostatní pasiva 130 58 0 0 0 188 

Pasiva celkem  130 58 0 0 0 188 

Čisté úrokové riziko k 31.12.2009 8,680 13,992 14,685 1,254 2,435 41,049 

               
               (údaje v tis. Kč) 

tis. Kč 
Do 3 měs. Od 3 měs. 

do 1 roku 
Od 1 roku 

do 5 let 
Nad 5 let Bez 

specifikace 
Celkem 

K 31. prosinci 2008       

Pohledávky za bankami, za družstevními 
záložnami 

1,553 0  0 0 0 1,553 

Dluhové cenné papíry 28,702 25,802 5,792 0 0 59,666 

Akcie, podílové listy a ostatní podíly 0 0 0 0 3,151 3,151 

Ostatní aktiva 0 29 0 2 0 31 

Aktiva celkem  29,625 25,831 5,792 2 3,151 64,401 

Ostatní pasiva 304 0 0 0 0 304 

Pasiva celkem  304 0 0 0 0 304 

Čisté úrokové riziko k 31.12.2008 29,321 25,831 5,792 2 3,151 64,097 

 

Ve výše uvedených tabulkách nejsou vykázány údaje týkající se vlastního kapitálu vzhledem 
k tomu, že není úročen a nelze u něj určit dobu splatnosti a tím ani úrokové riziko. 
U ostatních aktiv a pasiv odpovídá úrokové riziko jejich splatnosti. 
 



 

 

Měnové riziko 
 
V tabulce je uvedena měnová pozice Fondu po jednotlivých měnách. 

 (údaje v tis. Kč) 

tis. Kč EUR CZK Celkem 

K 31. prosinci 2009    

Pohledávky za bankami, za družstevními záložnami 33 3,660 3,693 

Dluhové cenné papíry 0 35,106 35,106 

Akcie, podílové listy a ostatní podíly 0 2,435 2,435 

Ostatní aktiva 0 3 3 

Aktiva celkem  33 41,204 41,237 

Vlastní kapitál 0 41,049 41,049 

Ostatní pasiva 0 188 188 

Pasiva celkem  0 41,237 41,237 

Čisté měnové riziko k 31.12.2009 33 -33 0 

 
(údaje v tis. Kč) 

tis. Kč EUR CZK Celkem 

K 31. prosinci 2008    

Pohledávky za bankami, za družstevními záložnami 35 1,518  1,553 

Dluhové cenné papíry  0 59,666 59,666 

Akcie, podílové listy a ostatní podíly 0 3,151 3,151 

Ostatní aktiva 0 31 31 

Aktiva celkem  35 64,366 64,401 

Vlastní kapitál 0 304 304 

Ostatní pasiva 0 64,097 64,097 

Pasiva celkem  35 64,401 64,401 

Čisté měnové riziko k 31.12.2008 35 -35 0 

 

8. Potencionální pohledávky a závazky 

Fond neeviduje k 31.12.2009 žádné potenciální pohledávky ani závazky. 
 

9. Dodržování regulatorních požadavků a limitů 

V průběhu roku 2009 došlo dle § 51, bodu 3 Zákona, k překročení limitu 20% hodnoty 
majetku fondu, který může být investován do investičních cenných papírů a nástrojů 
peněžního trhu vydaných jedním emitentem. Limit u emitenta Bayer Hypo – Vereinsbank 
byl překročen k 31.7.2009 o 4,14% a u emitenta stát ČR byl překročen o 5,86%, přičemž 
investice byla rozdělena do dvou emisí. Limit u emitenta Bayer Hypo – Vereinsbank byl 
překročen k 31.8.2009 o 4,10% a u emitenta stát ČR byl překročen o 38,16%, přičemž 
investice byla rozdělena do čtyř emisí. Porušení byly oznámeny na ČNB. 
 



 

 

V průběhu roku 2009 došlo k porušení statutu fondu v bodě 3.22. Porušení se týkalo 
nedodržení limitu 10% hodnoty vlastního majetku fondu, který může být investován do 
dluhopisů s ratingem menším než investiční stupeň podle hodnotící stupnice 
mezinárodních ratingových agentur nebo do dluhopisů, které ohodnocení ratingových 
agentur nemají. Ke dni 31.3.2009 byl tento limit překročen o 12,11%, k 30.4.2009 
o 13,48%, k 29.5.2009 o 14,10%, k 30.6.2009 o 14,04%, k 31.7.2009 o 4,00%, k 31.8.2009 
o 3,93%, k 30.9.2009 o 7,32%, k 30.10.2009 o 4,24%, k 30.11.2009 o 4,74%, k 31.12.2009 
o 2,22%. Porušení v průběhu roku byla oznámena na ČNB.  

 

 
10. Významné události po datu účetní závěrky  

 

V návaznosti na změnu vlastníka Společnosti došlo ke změně názvu Fondu na WOOD & 
Company Soft Click Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční 
společnost, a.s. Tato změna byla zapsána do obchodního rejstříku dne 12. února 2010. 
 
Kromě výše uvedeného nedošlo k žádným jiným událostem, které by měly významný 
dopad na účetní závěrku. 





 
 
 
 
 
 
 

Výkazy a příloha účetní závěrky sestavená podle českých účetních 
standardů 

k 31. prosinci 2009 
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Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový otevřený podílový fond, CREDIT 
SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. 
Výkaz zisku a ztráty za období od 1.1. do 31.12.2009 

 
               (v tisících 

Kč) 
Čís.   Běžné Minulé 
pol.   účetní období účetní období 

1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 11,369 19,829 

 V tom: úroky z dluhových cenných papírů  2 11,052 19,160 

2. Náklady na úroky a podobné náklady 3 0 0 

 V tom: náklady na  úroky z dluhových cenných papírů 4 0 0 

3. Výnosy z akcií a podílů 5 0 0 

a) výnosy z účastí s podstatným vlivem 6 0 0 

b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem 7 0 0 

c) výnosy z ostatních akcií a podílů 8 0 0 

4. Výnosy z poplatků a provizí 9 0 0 

5. Náklady na poplatky a provize 10 -1,913 -2,705 

6. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací 11 928 -7,407 

7. Ostatní provozní výnosy 12 0 0 

8. Ostatní provozní náklady 13 0 -5 

9. Správní náklady 14 -220 -138 

a) náklady na zaměstnance 15 0 0 

aa) mzdy a platy 16 0 0 

ab) sociální a zdravotní pojištění 17 0 0 

ac) ostatní sociální pojištění 18 0 0 

b) ostatní správní náklady 19 -220 -138 

10. Použití rezerv a opravných položek k hmotnému a nehmotnému majetku  20 0 0 

a) použití rezerv k hmotnému majetku 21 0 0 

b) použití opravných položek k hmotnému majetku 22 0 0 

c) použití opravných položek k nehmotnému majetku 23 0 0 

11. Odpisy, tvorba rezerv a opravných položek k hmotnému a nehmotnému majetku  24 0 0 

a) odpisy hmotného majetku  25 0 0 

b) tvorba rezerv k hmotnému majetku  26 0 0 

c) tvorba opravných položek k hmotnému majetku  27 0 0 

d) odpisy nehmotného majetku  28 0 0 

e) tvorba opravných položek k nehmotnému majetku  29 0 0 

12. Použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy  
z postoupení pohledávek a výnosy z dříve odepsaných pohledávek  30 0 0 

a) použití rezerv k pohledávkám a zárukám  31 0 0 

b) použití opravných položek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk   32 0 0 

c) zisky z postoupení pohledávek a výnosy z odepsaných pohledávek    33 0 0 

13. Odpisy, tvorba opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám  34 0 0 

a) tvorba opravných položek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk  35 0 0 

b) tvorba rezerv na záruky  36 0 0 

c) odpisy pohledávek a pohledávek z plateb ze záruk. ztráty z postoupení pohledávek  37 0 0 

d) použití opravných položek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk  38 0 0 

14. Použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem  39 0 0 

15. Tvorba opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 40 0 0 

16. Použití ostatních rezerv 41 0 0 

17.  Tvorba ostatních rezerv 42 0 0 

18. Použití ostatních opravných položek 43 0 0 

19. Tvorba ostatních opravných položek 44 0 0 

20. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním 45 10,164 9,574 

21. Mimořádné výnosy 46 0 0 

22. Mimořádné náklady  47 0 0 

23. Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním 48 0 0 

24. Daň z příjmů 49 -508 -479 

25. Podíl na ziscích ( ztrátách ) dceřiných a přidružených společností 50 0 0 

26. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 51 9,656 9,095 

 



Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový otevřený podílový fond, CREDIT 
SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. 
Rozvaha k 31.12.2009 
 

AKTIVA  
    (v tisících Kč) 

Čís.   Běžné účetní 
období 

  Minulé účetní 
období 

pol.   Hrubá částka Úprava Čistá částka  

1. Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank 1 0 0 0 0 

2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné 
papíry přijímané centrální bankou k 
refinancování 2 0 0 0 0 

a) státní cenné papíry 3 0 0 0 0 

b) Ostatní 4 0 0 0 0 

3. Pohledávky za bankami, za družstevními 
záložnami 5 11,581 0 11,581 12,017 

a) splatné na požádání 6 181 0 181 516 

b) ostatní pohledávky  7 11,400 0 11,400 11,501 

4. Pohledávky za nebankovními subjekty 8 0 0 0 0 

a) splatné na požádání 9 0 0 0 0 

b) ostatní pohledávky 10 0 0 0 0 

5. Dluhové cenné papíry 11 178,107 0 178,107 314,421 

a) vládních institucí 12 79,291 0 79,291 0 

b) ostatních subjektů 13 98,816 0 98,816 314,421 

6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly 14 0 0 0 0 

7. Účasti s podstatným vlivem 15 0 0 0 0 

a) V bankách 16 0 0 0 0 

b)  V ostatních subjektech 17 0 0 0 0 

8. Účasti s rozhodujícím vlivem 18 0 0 0 0 

a) V bankách 19 0 0 0 0 

b)  V ostatních subjektech 20 0 0 0 0 

9. Nehmotný majetek 21 0 0 0 0 

a) V tom : zřizovací výdaje 22 0 0 0 0 

b)             Goodwill 23 0 0 0 0 

c)             Ostatní 24 0 0 0 0 

10. Hmotný majetek 25 0 0 0 0 

a) pozemky a budovy pro provozní činnost 26 0 0 0 0 

b) Ostatní 27 0 0 0 0 

11. Ostatní aktiva 28 71 0 71 71 

12. Pohledávky za akcionáři a společníky 29 0 0 0 0 

13. Náklady a příjmy příštích období 30 0 0 0 0 

14. AKTIVA CELKEM   189,759 0 189,759 326,509 



Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE 
ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. 
Rozvaha k 31.12.2009 

 

 
PASIVA  

                        (v tisících Kč) 

Čís.   Běžné Minulé 
Pol.   účetní období účetní období 

1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám 31 0 0 

a) splatné na požádání 32 0 0 

b) ostatní závazky 33 0 0 

2. Závazky vůči nebankovním subjektům 34 0 0 

a) splatné na požádání 35 0 0 

 V tom: úsporné 36 0 0 

b) ostatní závazky 37 0 0 

 V tom: ba) úsporné se splatností 38 0 0 

              bb) úsporné s výpovědní lhůtou 39 0 0 

              bc) termínové se splatností 40 0 0 

              bd) termínové s výpovědní lhůtou 41 0 0 

3. Závazky z dluhových cenných papírů 42 0 0 

a) emitované dluhové cenné papíry 43 0 0 

b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů 44 0 0 

4. Ostatní pasiva 45 537 352 

5. Výnosy a výdaje příštích období 46 0 0 

6. Rezervy 47 0 0 

a) na důchody a podobné závazky 48 0 0 

b) na daně 49 0 0 

c) ostatní  50 0 0 

7. Podřízené závazky 51 0 0 

8. Základní kapitál  52 0 0 

 V tom: splacený základní kapitál 53 0 0 

9. Vlastní akcie 54 0 0 

10. Emisní ážio 55 -14,543 4,056 

11. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 56 0 0 

a) povinné rezervní fondy 57 0 0 

b) rezervní fondy k vlastním akciím 58 0 0 

c) ostatní rezervní fondy 59 0 0 

d) ostatní fondy ze zisku 60 0 0 

 V tom: rizikový fond 61 0 0 

12. Rezervní fond na nové ocenění 62 0 0 

13. Kapitálové fondy 63 164,214 292,206 

14. Oceňovací rozdíly 64 0 0 

a) Z majetku a závazků 65 0 0 

b) ze zajišťovacích derivátů 66 0 0 

c) z přepočtu účastí 67 0 0 

15. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 68 29,895 20,800 

16. Zisk nebo ztráta za účetní období 69 9,656 9,095 

17. PASIVA CELKEM 70 189,759 326,509 



Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE 
ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. 
Podrozvaha k 31.12.2009 

 

 
PODROZVAHOVÁ AKTIVA 

(v tisících Kč) 

Čís.   Běžné Minulé 
pol.   účetní období účetní období 

1. Poskytnuté přísliby a záruky 71 0 0 

a) Přísliby 72 0 0 

b) záruky a ručení 73 0 0 

c) záruky ze směnek 74 0 0 

d) záruky z akreditivů 75 0 0 

2. Poskytnuté zástavy 76 0 0 

a) nemovité zástavy 77 0 0 

b) peněžní zástavy 78 0 0 

c) cenné papíry 79 0 0 

d) Ostatní 80 0 0 

3. Pohledávky ze spotových operací 81 0 0 

a) s úrokovými nástroji 82 0 0 

b) s měnovými nástroji 83 0 0 

c) s akciovými nástroji 84 0 0 

d) s komoditními nástroji 85 0 0 

4. Pohledávky z pevných termínových operací 86 0 0 

a) s úrokovými nástroji 87 0 0 

b) s měnovými nástroji 88 0 0 

c) s akciovými nástroji 89 0 0 

d) s komoditními nástroji 90 0 0 

e) s úvěrovými nástroji 91 0 0 

5. Pohledávky z opcí 92 0 0 

a) Na úrokové nástroje 93 0 0 

b) Na měnové nástroje 94 0 0 

c) Na akciové nástroje 95 0 0 

d) Na komoditní nástroje 96 0 0 

e) Na úvěrové nástroje 97 0 0 

6. Odepsané pohledávky 98 0 5 

7. Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení 99 0 0 

 z toho: cenné papíry 100 0 0 

8. Hodnoty předané k obhospodařování 101 189,759 326,509 

 z toho: cenné papíry 102 178,107 314,421 

 
 



Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE 
ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. 
Podrozvaha k 31.12.2009 

 

 

PODROZVAHOVÁ PASIVA  
(v tisících Kč) 

Čís.   Běžné Minulé 
pol.   účetní období Účetní období 

1. Přijaté přísliby a záruky 103 0 0 

a) Přísliby 104 0 0 

b) záruky a ručení 105 0 0 

c) záruky ze směnek 106 0 0 

d) záruky z akreditivů 107 0 0 

2. Přijaté zástavy 108 0 0 

a) nemovité zástavy 109 0 0 

b) peněžní zástavy 110 0 0 

c) cenné papíry 111 0 0 

d) ostatní zástavy 112 0 0 

e) kolaterály - cenné papíry 113 0 0 

3. Závazky ze spotových operací 114 0 0 

a) s úrokovými nástroji 115 0 0 

b) s měnovými nástroji 116 0 0 

c) s akciovými nástroji 117 0 0 

d) s komoditními nástroji 118 0 0 

4. Závazky z pevných termínových operací 119 0 0 

a) s úrokovými nástroji 120 0 0 

b) s měnovými nástroji 121 0 0 

c) s akciovými nástroji 122 0 0 

d) s komoditními nástroji 123 0 0 

e) s úvěrovými nástroji 124 0 0 

5. Závazky z opcí 125 0 0 

a) na úrokové nástroje 126 0 0 

b) na měnové nástroje 127 0 0 

c) na akciové nástroje 128 0 0 

d) na komoditní nástroje 129 0 0 

e) na úvěrové nástroje 130 0 0 

6. Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení 131 0 0 

 z toho: cenné papíry 132 0 0 

7. Hodnoty převzaté k obhospodařování 133 0 0 

 z toho: cenné papíry 134 0 0 



Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE 
ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. 
Přehled o změnách vlastního kapitálu 

 

 
PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU 
  

          (v tisících Kč) 

 

Základní 
kapitál 

Emisní 
ážio 

Kapitálové 
fondy 

Neroz. zisk 
min. let 

Neuhraze
ná ztráta 
min. let 

Oceňovací 
rozdíly 

 

Výsledek 
hospodaření 

běžného období 

Vlastní 
kapitál 
celkem 

Stav k 31.12.2008 0 4,056 292,206 20,800 0 0 9,095 326,157 

Zvýšení základního 
kapitálu 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Snížení základního 
kapitálu 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Rozdělení výsledku 
hospodaření 

0 0 0 9,095 0 0 -9,095 0 

Vyplacené dividendy 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kapitálové fondy 0 -18,599 -127,992 0 0 0 0 -146,591 

Čistý zisk/ztráta za 
účetní období 

0 0 0 0 0 0 9,656 9,656 

Stav k 31.12.2009 0 -14,543 164,214 29,895 0 0 9,656 189,222 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha účetní závěrky připravená v souladu  
s českými účetními standardy  

za rok 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Založení a charakteristika Fondu 

Credit Suisse Money Czech Crown Fund růstový otevřený podílový fond, CREDIT 
SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. (dále jen „Fond“) byl založen 
jako otevřený podílový fond společnosti CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT 
investiční společnost, a.s.  
 
Rozhodnutí o povolení k vydávání podílových listů bylo vydáno dne 29. srpna 2003 Komisí 
pro cenné papíry podle zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a podle 
ustanovení § 9 odst. 1 a 6 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech 
a investičních fondech ve znění pozdějších předpisů. Komise pro cenné papíry schválila 
statut podílového fondu téhož dne. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 9. září 2003. 
 
V roce 2009 došlo ke změně vlastníka společnosti CREDIT SUISSE ASSET 
MANAGEMENT investiční společnost, a.s. a jích obhospodařovaných fondů. Dne 
13. listopadu se novým vlastníkem stala společnost WOOD & Company Group S.A. 
V návaznosti na tuto změnu došlo ke změně názvu Společnosti z původního názvu 
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. na WOOD & 
Company  investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost”). Tato změna byla zapsána 
v obchodním rejstříku dne 16. listopadu 2009. Dále došlo k přesunu sídla společnosti 
z adresy Lazarská 13, Praha 2, PSČ 120 00 na adresu Náměstí Republiky 1079/1a, Praha 1, 
Nové Město, PSČ 110 00. Tato změna byla zapsána v obchodním rejstříku dne 2. prosince 
2009. Změna vlastník vedla i ke změnám ve složení představenstva a dozorčí rady, tyto jsou 
popsány v bodu 1.1. Přílohy. 
 
Investiční společnost shromažďuje na účet fondu peněžní prostředky vydáváním 
podílových listů fondu za účelem jejich použití pro kolektivní investování. 
 
Společnost je investiční společností ve smyslu platných zákonů a vystupuje jako právnická 
osoba, která shromažďuje peněžní prostředky právnických a fyzických osob za účelem 
jejich použití na účasti na podnikání (kolektivní investování). Fond podléhá regulačním 
požadavkům zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, který je platný od 
1. května 2004, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon”). 
 
Fond není samostatnou právnickou osobou a existuje v rámci Společnosti. Fond byl zřízen 
na dobu neurčitou. 
 
Vydávání podílových listů fondu podílníkům bylo zahájeno 20. ledna 2004. Podílové listy 
jsou vydány v zaknihované podobě v nominální hodnotě 1 Kč. 
 
Základním dokumentem Fondu je statut, který upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi 
podílníky Fondu a Společností. Peněžní prostředky ve Fondu jsou shromažďovány 
vydáváním podílových listů Fondu. Takto získané prostředky jsou obhospodařovány 
Společností. Fond se zaměřuje na investice na peněžních a dluhopisových trzích.  
 
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (dříve HVB Bank Czech Republic a.s.) vykonává 
funkci depozitáře a poskytuje služby podle smlouvy o výkonu funkce depozitáře, jejíž 
poslední znění bylo podepsáno dne 7. ledna 2009 („depozitář“). 
 
Fond není součástí konsolidačního celku. 
 



 

 

Fond nemá žádné zaměstnance, veškerou administrativu spojenou s podnikatelskou 
činností Fondu provádí dodavatelským způsobem Společnost. 

1.1. Představenstvo a dozorčí rada Společnosti 

 Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2009 
 
 Představenstvo:         předseda  RNDr. Jaroslav Krabec (od 13. listopadu 2009)  

Ing. Jiří Musil  
   Mgr. Petr Holínský 
  

Dozorčí rada:   Ing. Jan Sýkora (od 13. listopadu 2009) 
     Ing. Andrea Bartoňová (od 13. listopadu 2009) 
     Ing. Vladimír Jaroš (od 13. listopadu 2009)  

 
V souvislosti se změnou vlastníka Společnosti přibyl k původním dvěma členům 
představenstva RNDr. Jaroslav Krabec a došlo ke kompletní obměně dozorčí rady, jejíž 
předcházející složení bylo následující: 

 
Dozorčí rada:   Julian Ide (do 13. listopadu 2009) 
     Darina Lišuchová (do 13. listopadu 2009) 
     Gerhard Otto Lohmann (do 13. listopadu 2009)  

 
Všechny výše uvedené změny byly zapsány do obchodního rejstříku dne 2. prosince 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

2. Východiska pro vypracování účetní závěrky 

Základní účetní pravidla použitá při sestavování této účetní závěrky jsou uvedena níže. 

2.1. Účetní principy 

Účetní závěrka Fondu byla sestavena na základě účetnictví Fondu vedeného v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, a v rozsahu stanoveném 
Vyhláškou Ministerstva financí ČR 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se 
stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke 
zveřejnění pro banky a některé finanční instituce, a Českými účetními standardy pro 
finanční instituce. 
 
Závěrka vychází z principu časového rozlišení nákladů a výnosů, kdy transakce a další 
skutečnosti jsou uznány v době jejich vzniku a zaúčtovány v období, ke kterému se věcně 
a časově vztahují. Závěrka je sestavena v historických cenách, s výjimkou vybraných 
finančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou. 
 
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení Společnosti provádělo odhady, které mají 
vliv na vykazované hodnoty aktiv a pasiv i podmíněných aktiv a pasiv k datu sestavení 
účetní závěrky a nákladů a výnosů v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou 
založeny na informacích dostupných k datu sestavení účetní závěrky a mohou se od 
skutečných výsledků lišit. 
 
Fond vykazuje finanční údaje v českých korunách (Kč) s přesností na tisíce Kč, pokud není 
uvedeno jinak. 

2.2. Okamžik uskutečnění obchodního případu 

U pohybů finančních prostředků se za okamžik uskutečnění obchodního případu považuje 
den připsání (resp. snížení) prostředků na bankovní účet. 
 
U nákupů a prodejů finančních aktiv se za okamžik uskutečnění obchodního případu 
považuje den vypořádání obchodu. 

2.3. Zachycení operací v cizích měnách 

Aktiva a pasiva v cizí měně jsou vykázána v účetní závěrce v Kč s použitím směnného 
kurzu České národní banky platného k datu sestavení účetní závěrky. Výnosy a náklady 
v cizích měnách jsou v účetním systému Fondu zachyceny v Kč a v účetní závěrce jsou 
tedy vykázány přepočtené směnným kurzem ČNB platným k datu transakce. V případě 
maturity termínovaného vkladu, spotového nákupu či prodeje deviz či v okamžiku 
finančního vypořádání nákupů a prodejů cenných papírů je účtováno o realizovaných 
kursových ziscích či ztrátách na účtech účtové skupiny Náklady/Výnosy z finančních 
činností. Tyto zisky a ztráty jsou vykázány v položce Čistý zisk nebo ztráta z finančních 
operací. 



 

 

2.4. Cenné papíry 

Fond drží cenné papíry v portfoliu k obchodování. Cenné papíry v portfoliu 
k obchodování jsou finanční aktiva (dluhopisy) nabytá Fondem za účelem tvorby zisku 
z pohybů cen v krátkodobém časovém horizontu.  
 
Cenné papíry jsou při prvotním zachycení oceněny pořizovací cenou, jejíž součástí jsou 
přímé transakční náklady (poplatky obchodníkům s cennými papíry a trhům). Od okamžiku 
sjednání obchodu přeceňuje Fond tyto cenné papíry na reálnou hodnotu. Změny reálné 
hodnoty jsou zahrnuty do výkazu zisku a ztráty jako výnos/náklad v položce Čistý zisk 
nebo ztráta z finančních operací v okamžiku přecenění.  
 
Ocenění dluhových cenných papírů je postupně zvyšováno o nabíhající úrokové výnosy. 
Úrokovými výnosy se rozumí nabíhající kupón a dále rozdíl mezi nominální hodnotou 
cenného papíru a čistou cenou pořízení. Fond účtuje o úrokových výnosech lineární 
metodou.  
 
Cenné papíry jsou vykazovány v rozvaze v položce Dluhové cenné papíry a realizované 
kapitálové zisky a ztráty ve výkazu zisku a ztráty v položce Čistý zisk nebo ztráta 
z finančních operací.  
 
Tržní hodnota cenných papírů je počítána v souladu s vyhláškou MF ČR č. 270/2004 Sb., 
o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků Fondu kolektivního investování 
a o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu Fondu kolektivního 
investování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“). Dle této Vyhlášky jsou 
oceňovány veřejně obchodovatelné i neobchodovatelné cenné papíry v portfoliu Fondu.  
 
Cenné papíry jsou dle uvedené Vyhlášky oceněny cenou uvedenou na veřejném trhu, která 
je případně upravena dle pravidel uvedených ve Vyhlášce. Nelze-li takto stanovit cenu, 
použije se hodnota, kterou s vynaložením odborné péče stanovila Společnost. 
 
V některých případech může cenný papír obsahovat vložený derivát. Společnost v souladu 
s § 29 vyhlášky MF ČR č. 501/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů účtuje o změnách 
majetku a závazků z titulu změn kurzů nebo cen cenných papírů nebo změn devizových 
kurzů prostřednictvím účtu nákladů a výnosů. Vzhledem k tomu, že majetek Fondu je 
oceňován reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů, vložené deriváty nebyly v roce 
2009 resp. 2008 od hostitelských nástrojů oddělovány. 

2.5. Daně 

Daně jsou počítány v souladu s ustanoveními příslušného zákona České republiky 
a smlouvami o zamezení dvojího zdanění se zeměmi, ve kterých Fond působí formou 
nákupů a prodejů cenných papírů a jiných finančních aktiv, na základě zisku vykázaného ve 
výkazu zisku a ztráty sestaveného podle českých účetních standardů. Podle platných 
daňových předpisů činí sazba daně z příjmů právnických osob platná pro rok 2009 pro 
podílové fondy 5 %. 

2.6. Vlastní kapitál Fondu 

Prodejní cena podílového listu je vypočítávána jako podíl vlastního kapitálu Fondu 
a příslušného počtu podílových listů. Podílové listy jsou prodávány investorům na základě 
denně stanovované prodejní ceny. 



 

 

2.7. Emisní ážio 

Emisní ážio představuje rozdíl mezi nominální hodnotou všech podílových listů a jejich 
aktuální hodnotou ke dni jejich vydání nebo odkupu.  

2.8. Opravy související s minulými účetními obdobími 

Opravy nákladů nebo výnosů minulých účetních období jsou účtovány jako výnosy či 
náklady ve výkazu zisku a ztráty v běžném účetním období, pokud se nejedná o významné 
chyby. 

2.9. Regulační požadavky 

Investiční společnosti a jimi obhospodařované podílové fondy podléhají regulaci a dohledu 
ze strany České národní banky, sekce pro dohled nad kapitálovým trhem. Depozitář – 
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (dříve HVB Bank Czech Republic a.s.) dohlíží 
v souladu se Zákonem o kolektivním investování na to, zda činnost fondu probíhá 
v souladu s tímto Zákonem. 

2.10. Nejistota ohledně dopadu globální finanční krize 

V důsledku globální finanční krize můžou být Společnost i Fond vystaveny vyššímu riziku, 
zejména ve vztahu k budoucímu vývoji na trhu. Účetní závěrka je sestavena na základě 
současných nejlepších odhadů s využitím všech příslušných a dostupných informací k datu 
sestavení účetní závěrky. 
 

3. Změny účetních metod 

Z důvodu zpřesnění vykazování došlo v roce 2009 ke změně vykazování poplatků 
za obhospodařování majetku fondu ve výkazu zisku a ztráty. Tato položka dříve vykázaná 
v rámci řádku Správní náklady je nově vykázána v řádku Náklady na poplatky a provize. 
Z důvodu zajištění srovnatelnosti vykazovaných údajů byla výše uvedená změna provedena 
i ve výkazu zisku a ztráty za rok 2008.  



 

 

4. Významné položky uvedené ve výkazu zisku a ztráty 

4.1. Čisté úrokové výnosy 

 (údaje v tis. Kč) 

Čisté úrokové výnosy 2009 2008 

Výnosy z úroků a podobné výnosy 11,369 19,829 

       V tom: úroky z dluhových cenných papírů 11,052 19,160 

Náklady na úroky a podobné náklady 0 0 

Čisté úrokové výnosy celkem 11,369 19,829 

 
Fond v roce 2009, resp. 2008 neuplatnil ani neprominul žádné úroky z prodlení. 

4.2. Čisté náklady a výnosy z poplatků a provizí 

           (údaje v tis. Kč) 

Poplatky a provize 2009 2008 

Výnosy z poplatků a provizí 0 0 

Náklady na poplatky a provize -1,913 -2,705 

       na výkon funkce depozitáře -163 -233 

       náklady na obhospodařování majetku fondu -1,640 -2,286 

       ostatní -110 -186 

Čisté náklady a výnosy z poplatků a provizí celkem -1,913 -2,705 

 
Poplatek za obhospodařování majetku ve fondu placený investiční společnosti je stanoven 
maximálně do výše 0,9% p.a. z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu.  
 
V souladu se smlouvou o výkonu funkce depozitáře, kterou vykonává UniCredit Bank 
Czech Republic a.s. platí Fond poplatek, který je vypočítáván týdně jako % z průměrné 
roční hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu. Poplatek depozitáři činí 0,05% p.a. 
z hodnoty vlastního kapitálu Fondu, minimálně však 60 tis. Kč ročně a počítá se ke dni 
stanovení hodnoty vlastního kapitálu Fondu, pokud se depozitář a investiční společnost 
nedohodnou jinak.  

4.3. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací 

(údaje v tis. Kč) 

Popis 2009 2008 

Zisk/(ztráta) z CP určených k obchodování 928 -7,407 

Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací celkem 928 -7,407 



 

 

4.4. Správní náklady 
 (údaje v tis. Kč) 

Popis 2009 2008 

Náklady na audit, právní a daňové poradenství -220 -138 

Správní náklady celkem -220 -138 

 

5. Významné položky uvedené v rozvaze 

5.1. Pohledávky za bankami  
 (údaje v tis. Kč) 

Popis Stav k 31.12.2009 Stav k 31.12.2008 

Pohledávky za bankami   

      zůstatky na běžných účtech 181 516 

      termínované vklady 11,400 11,501 

Pohledávky za bankami celkem 11,581 12,017 

5.2. Dluhové cenné papíry 
 
Dluhové cenné papíry k obchodování zahrnují: 

(údaje v tis. Kč) 

Typ CP 

Čistá cena 
pořízení 2009 

Reálná 
hodnota 2009 

Čistá cena 
pořízení 2008 

Reálná 
hodnota 2008 

Dluhopisy vydané finančními 
institucemi 

    

       kótované na burze v ČR 24,835 25,944 14,796 15,505 

       kótované na jiném trhu CP 32,192 31,973 233,758 231,653 

       nekótované 9,250 8,793 9,129 9,029 

Dluhopisy vydané nefinančními 
institucemi 

    

       kótované na burze v ČR 34,996 32,106 58,031 58,234 

       kótované na jiném trhu CP 0 0 0 0 

       nekótované 0 0 0 0 

Dluhopisy vydané vládními 
institucemi 

    

       kótované na burze v ČR 76,887 79,291 0 0 

       kótované na jiném trhu CP 0 0 0 0 

       nekótované 0 0 0 0 

Celkem 178,160 178,107 315,714 314,421 

Z toho: úrokové výnosy  2,777  4,668 

Z toho: zisky/ztráty z přecenění  -2,830  -5,961 

5.3. Ostatní pasiva 
                                      (údaje v tis. Kč) 



 

 

Popis Stav 31.12.2009 Stav 31.12.2008  

Závazky z odhospodařování majetku fondu 99 184 

Závazky vůči depozitáři 10 18 

Závazky vůči finančnímu úřadu 208 2 

Závazky z auditu, právního a daňového poradenství 220 138 

Ostatní závazky - 10 

Ostatní pasiva celkem 537 352 

5.4. Kapitálové fondy, Emisní ážio 
 
Kapitálové fondy představují vydané podílové listy. Vydávání podílových listů fondu 
podílníkům bylo zahájeno dne 20. ledna 2004. 
 
Základem pro stanovení ceny podílového listu Fondu pro účely vydávání podílových listů 
Fondu a pro účely zpětného prodeje podílových listů Fondu je vlastní kapitál Fondu. Cena 
podílových listů se tedy stanovuje na základě ceny jednoho podílu, a to jako násobek 
jmenovité hodnoty podílového listu a ceny jednoho podílu. Do prodejní ceny podílového 
listu je případně promítnut budoucí daňový závazek z nerealizovaného zisku vzniklý 
z přecenění cenných papírů. Rozdíl mezi nominální hodnotou podílových listů a cenou 
podílových listů při jejich vydávání i při jejich prodeji je emisní ážio. 
 

 
Počet podílových 

listů 
Nominální hodnota 

(tis. Kč) 
Emisní ážio / 

disážio (tis. Kč) 

Zůstatek k 1. lednu 2008 355,718,286 355,718 11,821 

Podílové listy vydané 75,098,828 75,099 7,597 

Podílové listy odkoupené -138,610,813 -138,611 -15,362 

Zůstatek k 31. prosinci 2008 292,206,301 292,206 4,056 

 
 

 
Počet podílových 

listů 
Nominální hodnota 

(tis. Kč) 
Emisní ážio / 

disážio (tis. Kč) 

Zůstatek k 1. lednu 2009 292,206,301 292,206 4,056 

Podílové listy vydané 10,228,346 10,228 1,369 

Podílové listy odkoupené -138,220,656 -138,220 -19,968 

Zůstatek k 31. prosinci 2009 164,213,991 164,214 -14,543 

 

Hodnota vlastního kapitálu připadajícího na 1 podílový list k  31. prosinci 2009 činí 1,1523 
Kč (2008: 1,1162 Kč). 



 

 

5.5. Daň z příjmů a odložená daňová pohledávka /závazek  
 

(a) Splatná daň z příjmů 
 

                                      (údaje v tis. Kč) 

 2009 2008  

Zisk nebo ztráta za účetní období před zdaněním 10,164 9,574 

Výnosy nepodléhající zdanění 0 0 

Daňově neodčitatelné náklady 0 5 

Výnosy zdaněné zvláštní sazbou 0 0 

Výnosy zahrnuté do samostatného základu daně 0 0 

Mezisoučet 10,164 9,579 

Daň vypočtená při použití sazby 5% 508 479 

 

Fond zaplatil v roce 2009 300 tis. Kč zálohy na daň z příjmu (2008: 477 tis. Kč). Splatná 
daň z příjmu za rok 2009 činí 508 tis. Kč (2008: 479 tis. Kč). Fond má ke konci roku 2009 
závazek vůči finančnímu úřadu ve výši 208 tis. Kč (2008: 2 tis. Kč).  
 

(b) Odložená daňová pohledávka / závazek 
 

Fondu nevznikla k 31. prosinci 2009 ani k 31. prosinci 2008 odložená daňová 
pohledávka/závazek. 
 

6. Hodnoty předané k obhospodařování 

Fond vykazoval k 31. prosinci 2009 hodnoty předané k obhospodařování Společnosti ve 
výši 189,759 tis. Kč (2008: 326,509 tis. Kč). 

 

7. Finanční nástroje – Tržní riziko 

 

Tržní riziko Fondu je popsáno ve statutu fondu v článku 4, Rizikový profil. Tržní riziko 
vyplývající z vlivu změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů 
majetku (aktiv) Fondu je vzhledem k povaze Fondu (peněžního trhu) není příliš vysoké, 
z důvodu že ceny dluhových instrumentů s krátkou dobou do splatnosti a nástrojů 
peněžního trhu příliš nekolísají. 
 
Majetek ve Fondu je pravidelně, nejméně jednou týdně, detailně analyzován s přihlédnutím 
k alokaci aktiv, výkonnosti portfolia a jeho technickým parametrům jako je průměrná doba 
splatnosti portfolia, vážená durace portfolia, rozložení cash-flow portfolia a jeho celková 
velikost.  
 
Investiční společnost investuje v souladu se Zákonem a statutem Fondu tak, jak je popsáno 
ve statutu Fondu, článku 3, Investiční cíle a politika. 
 



 

 

K hlavním investičním cílům Fondu patří zejména: 
 

 maximalizace hodnoty vlastního kapitálu ve fondu připadající na jeden podílový list, 

 ochrana majetku ve Fondu, 

 udržení vysoké likvidity, 

 dosažení nebo překonání krátkodobých depozitních sazeb peněžního trhu při 
zachování konzervativní praxe v oblasti finančního investování. 

 
Fond uplatňuje pravidlo, že nákup (prodej) cenných papírů do majetku ve fondu se 
uskutečňuje za nejnižší (nejvyšší) cenu, jíž by bylo možno dosáhnout při vynaložení 
odborné péče a že přijaté výnosy jsou převáděny na bankovní účet fondu u depozitáře 
investiční společnosti a fondu, kterým je k 31. prosinci 2009 UniCredit Bank Czech 
Republic a.s. 
 
Jednotlivá investiční rozhodnutí jsou na základě volné úvahy činěna portfolio manažerem, 
který je povinen dodržovat investiční strategii stanovenou statutem a podrobně vymezenou 
a schválenou investičním výborem, který se zpravidla schází na měsíční bázi. 
 
Veškerá investiční rozhodnutí jsou realizována prostřednictvím vybraných bank nebo 
obchodníků s cennými papíry. 
 
Dodržování limitů je kromě pravidel vnitřního kontrolního systému zabezpečeno kontrolní 
činností a dohledem depozitáře v souladu se Zákonem a statutem fondu. 
 
Kreditní riziko 
 
Kreditní riziko Fondu je popsáno ve statutu fondu v článku 3, Investiční cíle a politika. 
Investiční politika Fondu spočívá zejména v dostatečné minimalizaci investičního 
a kreditního rizika prostřednictvím diverzifikace majetku ve Fondu a výběrem kvalitních 
(kreditních) investičních nástrojů. Fond je z hlediska úrokového a kreditního rizika 
konzervativní. 
 
Dle Statutu může Fond investovat do dluhopisů emitentů všech kategorií, tj. dluhopisů 
nadnárodních institucí (EIB apod.), státních dluhopisů, bankovních dluhopisů, dluhopisů 
obchodních společností, komunálních dluhopisů. Rating emitenta dluhopisů v okamžiku 
nákupu musí splňovat minimálně investiční stupeň podle hodnotící stupnice 
mezinárodních ratingových agentur (S&P, Moody’s Investors Scheme, Fitch Ratings 
a případně afilace těchto ratingových agentur). Portfolio ovšem může obsahovat i 
dluhopisy emitenta, který nemá ohodnocení zmíněných ratingových agentur, přičemž 
kvalita emitenta bude posuzována podle dostupných informací a se zvýšenou opatrností a 
obezřetností. Objem dluhopisů, které nemají zmíněný rating, může tvořit maximálně 10% 
hodnoty vlastního majetku Fondu.  
 
Riziko likvidity 
 
Riziko likvidity vzniká ze způsobu financování aktivit Fondu a řízení jeho pozic. Zahrnuje 
jak riziko schopnosti splatit závazky Fondu, tak schopnost Fondu likvidovat/prodat aktiva 
za přijatelnou cenu v přijatelném časovém horizontu. 
 



 

 

Fond má přístup k diverzifikovaným zdrojům financování. K pokrytí dočasných finančních 
potřeb smí Fond v souladu se Zákonem přijímat pouze krátkodobé úvěry s dobou 
splatnosti nepřesahující 6 měsíců. Úhrnná výše poskytnutých úvěrů nebo půjček nesmí 
přesáhnout 10 % hodnoty majetku ve fondu. Fond v roce 2009, resp. 2008 žádné takové 
úvěry nepřijal. 

                                 (údaje v tis. Kč) 

tis. Kč 
Do 3 měs. Od 3 měs. 

do 1 roku 
Od 1 roku 

do 5 let 
Nad 5 let Bez 

specifikace 
Celkem 

K 31. prosinci 2009       

Pohledávky za bankami, za 
družstevními záložnami 

11,581 0  0 0 0 11,581 

Dluhové cenné papíry 7,023 40,632  59,821  70,631 0  178,107 

Ostatní aktiva 0 0 0 0 71 71 

Aktiva celkem  18,604 40,632 59,821 70,631 71 189,759 

Ostatní pasiva 219 318 0 0 0 537 

Pasiva celkem  219 318 0 0 0 537 

Čisté riziko likvidity k 31.12.2009 18,385 40,305 59,821 70,631 71 189,222 

                            
     (údaje v tis. Kč) 

tis. Kč 
Do 3 měs. Od 3 měs. 

do 1 roku 
Od 1 roku 

do 5 let 
Nad 5 let Bez 

specifikace 
Celkem 

K 31. prosinci 2008       

Pohledávky za bankami, za 
družstevními záložnami 

12,017 0  0 0 0 12,017 

Dluhové cenné papíry 2,833 121,659  156,668  33,211  0  314,421 

Ostatní aktiva 0 0 0 0 71 71 

Aktiva celkem  14,900 121,659 156,668 33,211 71 326,509 

Ostatní pasiva 350 2 0 0 0 352 

Pasiva celkem  350 2 0 0 0 352 

Čisté riziko likvidity k 31.12.2008 14,550 121,657 156,668 33,211 71 326,157 

 

Fond ve výše uvedených tabulkách nevykazuje údaje týkající se vlastního kapitálu vzhledem 
k tomu, že u něj nelze určit dobu splatnosti. 
 
Úrokové riziko 
 
Fond je vystaven úrokovému riziku vzhledem ke skutečnosti, že drží úročená aktiva. 
Aktivity v oblasti řízení úrokového rizika mají za cíl maximalizovat tržní hodnotu aktiv 
fondu v souladu se statutem Fondu. 
 
Účetní hodnota úročených aktiv a závazků je zahrnuta do období, ve kterém dochází 
k jejich splatnosti nebo změně úrokové sazby a to v tom období, které nastane dříve. 
 

               



 

 

     (údaje v tis. Kč) 

tis. Kč 
Do 3 měs. Od 3 měs. 

do 1 roku 
Od 1 roku 

do 5 let 
Nad 5 let Bez 

specifikace 
Celkem 

K 31. prosinci 2009       

Pohledávky za bankami, za 
družstevními záložnami 

11,581 0  0 0 0 11,581 

Dluhové cenné papíry 76,040 63,840 25,301 12,926 0  178,107 

Ostatní aktiva 0 0 0 0 71 71 

Aktiva celkem  87,121 63,840 25,301 12,926 71 189,759 

Ostatní pasiva 219 318 0 0 0 537 

Pasiva celkem  219 318 0 0 0 537 

Čisté úrokové riziko k 31.12.2009 86,902 63,522 25,301 12,926 71 189,222 

 
                   (údaje v tis. Kč) 

tis. Kč 
Do 3 měs. Od 3 měs. 

do 1 roku 
Od 1 roku 

do 5 let 
Nad 5 let Bez 

specifikace 
Celkem 

K 31. prosinci 2008       

Pohledávky za bankami, za 
družstevními záložnami 

12,017 0  0 0 0 12,017 

Dluhové cenné papíry 182,469  131,952  0  0  0  314,421 

Ostatní aktiva 0 0 0 0 71 71 

Aktiva celkem  194,486 131,952 0 0 0 326,509 

Ostatní pasiva 350  2 0 0 0 352 

Pasiva celkem  350 2 0 0 0 352 

Čisté úrokové riziko k 31.12.2008 194,136 131,950 0 0 0 326,157 

 

Ve výše uvedených tabulkách nejsou vykázány údaje týkající se vlastního kapitálu vzhledem 
k tomu, že není úročen a nelze u něj určit dobu splatnosti a tím ani úrokové riziko. 
U ostatních aktiv a pasiv odpovídá úrokové riziko jejich splatnosti. 
 
Měnové riziko 

 

Fond nebyl v roce 2009 a 2008 vystaven měnovému riziku. Všechna aktiva a pasiva Fondu 
jsou denominovaná v českých korunách. 
 

8. Potencionální pohledávky a závazky 

Fond neeviduje k 31.12.2009 žádné potenciální pohledávky ani závazky. 
 

9. Dodržování regulatorních požadavků a limitů 

V průběhu roku 2009 došlo dle § 51, bodu 3 Zákona, k překročení limitu 20% hodnoty 
majetku fondu, který může být investován do investičních cenných papírů a nástrojů 
peněžního trhu vydaných jedním emitentem. Limit u emitenta ING byl překročen 
k 30.1.2009 o 1,15% (k 27.2.2009 o 2,08%). Překročení bylo odstraněno v průběhu měsíce 
března 2009. Porušení bylo oznámeno na ČNB. 
 



 

 

V průběhu roku 2009 došlo k porušení statutu fondu v bodě 3.21. Porušení se týkalo 
nedodržení limitu 10% hodnoty vlastního majetku fondu, který může být investován do 
dluhopisů s ratingem menším než investiční stupeň podle hodnotící stupnice mezinárodních 
ratingových agentur nebo do dluhopisů, které ohodnocení ratingových agentur nemají. Ke 
dni 31.3.2009 byl tento limit překročen o 10,58%, k 30.4.2009 o 7,61%, k 29.5.2009 
o 7,63%, k 30.6.2009 o 7,74%, k 31.7.2009 o 8,63%, k 31.8.2009 o 12,94%, k 30.10.2009 
o 1,58%, k 30.11.2009 o 4,3%. Toto porušení statutu bylo k 31.12.2009 odstraněno. 
Porušení v průběhu roku byla oznámena na ČNB.  
 

 
10. Významné události po datu účetní závěrky  

 

V návaznosti na změnu vlastníka Společnosti došlo ke změně názvu Fondu na WOOD & 
Company Money Czech Crown Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company 
investiční společnost, a.s. Tato změna byla zapsána do obchodního rejstříku dne 
12. února 2010. 
 
Kromě výše uvedeného nedošlo k žádným jiným událostem, které by měly významný 
dopad na účetní závěrku. 
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Credit Suisse Select Balanced Fund otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET 
MANAGEMENT investiční společnost, a.s. 
Výkaz zisku a ztráty za období od 1.1. do 31.12.2009 

 

               (v tisících Kč) 
Čís.   Běžné Minulé 
pol.   účetní období účetní období 

1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 1 7,394 12,732 

 V tom: úroky z dluhových cenných papírů  2 7,120 12,050 

2. Náklady na úroky a podobné náklady 3 0 -5 

 V tom: náklady na  úroky z dluhových cenných papírů 4 0 0 

3. Výnosy z akcií a podílů 5 2,492 4,750 

a) výnosy z účastí s podstatným vlivem 6 0 0 

b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem 7 0 0 

c) výnosy z ostatních akcií a podílů 8 2,492 4,750 

4. Výnosy z poplatků a provizí 9 0 0 

5. Náklady na poplatky a provize 10 -4,352 -7,375 

6. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací 11 7,601 -158,828 

7. Ostatní provozní výnosy 12 0 0 

8. Ostatní provozní náklady 13 0 0 

9. Správní náklady 14 -455 -730 

a) náklady na zaměstnance 15 0 0 

aa) mzdy a platy 16 0 0 

ab) sociální a zdravotní pojištění 17 0 0 

ac) ostatní sociální pojištění 18 0 0 

b) ostatní správní náklady 19 -455 -730 

10. Použití rezerv a opravných položek k hmotnému a nehmotnému majetku  20 0 0 

a) použití rezerv k hmotnému majetku 21 0 0 

b) použití opravných položek k hmotnému majetku 22 0 0 

c) použití opravných položek k nehmotnému majetku 23 0 0 

11. Odpisy, tvorba rezerv a opravných položek k hmotnému a nehmotnému majetku  24 0 0 

a) odpisy hmotného majetku  25 0 0 

b) tvorba rezerv k hmotnému majetku  26 0 0 

c) tvorba opravných položek k hmotnému majetku  27 0 0 

d) odpisy nehmotného majetku  28 0 0 

e) tvorba opravných položek k nehmotnému majetku  29 0 0 

12. Použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy  
z postoupení pohledávek a výnosy z dříve odepsaných pohledávek  30 0 0 

a) použití rezerv k pohledávkám a zárukám  31 0 0 

b) použití opravných položek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk   32 0 0 

c) zisky z postoupení pohledávek a výnosy z odepsaných pohledávek    33 0 0 

13. Odpisy, tvorba opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám  34 0 0 

a) tvorba opravných položek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk  35 0 0 

b) tvorba rezerv na záruky  36 0 0 

c) odpisy pohledávek a pohledávek z plateb ze záruk. ztráty z postoupení pohledávek  37 0 0 

d) použití opravných položek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk  38 0 0 

14. Použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem  39 0 0 

15. Tvorba opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 40 0 0 

16. Použití ostatních rezerv 41 0 0 

17.  Tvorba ostatních rezerv 42 0 0 

18. Použití ostatních opravných položek 43 0 0 

19. Tvorba ostatních opravných položek 44 0 0 

20. Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním 45 12,680 -149,471 

21. Mimořádné výnosy 46 0 0 

22. Mimořádné náklady  47 0 0 

23. Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním 48 0 0 

24. Daň z příjmů 49 -134 -312 

25. Podíl na ziscích ( ztrátách ) dceřiných a přidružených společností 50 0 0 

26. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 51 12,546 -149,783 

 



Credit Suisse Select Balanced Fund otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET 
MANAGEMENT investiční společnost, a.s. 
Rozvaha k 31.12.2009 
 

AKTIVA  
    (v tisících Kč) 

Čís.   Běžné účetní 
období 

  Minulé účetní 
období 

pol.   Hrubá částka Úprava Čistá částka  

1. Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank 1 0 0 0 0 

2. Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné 
papíry přijímané centrální bankou k 
refinancování 2 0 0 0 0 

a) státní cenné papíry 3 0 0 0 0 

b) Ostatní 4 0 0 0 0 

3. Pohledávky za bankami, za družstevními 
záložnami 5 11,467 0 11,467 5,825 

a) splatné na požádání 6 267 0 267 824 

b) ostatní pohledávky  7 11,200 0 11,200 5,001 

4. Pohledávky za nebankovními subjekty 8 0 0 0 0 

a) splatné na požádání 9 0 0 0 0 

b) ostatní pohledávky 10 0 0 0 0 

5. Dluhové cenné papíry 11 147,121 0 147,121 186,511 

a) vládních institucí 12 77,820 0 77,820 0 

b) ostatních subjektů 13 69,301 0 69,301 186,511 

6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly 14 87,895 0 87,895 86,374 

7. Účasti s podstatným vlivem 15 0 0 0 0 

a) V bankách 16 0 0 0 0 

b)  V ostatních subjektech 17 0 0 0 0 

8. Účasti s rozhodujícím vlivem 18 0 0 0 0 

a) V bankách 19 0 0 0 0 

b)  V ostatních subjektech 20 0 0 0 0 

9. Nehmotný majetek 21 0 0 0 0 

a) V tom : zřizovací výdaje 22 0 0 0 0 

b)             Goodwill 23 0 0 0 0 

c)             Ostatní 24 0 0 0 0 

10. Hmotný majetek 25 0 0 0 0 

a) pozemky a budovy pro provozní činnost 26 0 0 0 0 

b) Ostatní 27 0 0 0 0 

11. Ostatní aktiva 28 299 0 299 774 

12. Pohledávky za akcionáři a společníky 29 0 0 0 0 

13. Náklady a příjmy příštích období 30 0 0 0 0 

14. AKTIVA CELKEM   246,782 0 246,782 279,484 



Credit Suisse Select Balanced Fund otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET 
MANAGEMENT investiční společnost, a.s. 
Rozvaha k 31.12.2009 

 

 
PASIVA  

                        (v tisících Kč) 

Čís.   Běžné Minulé 
Pol.   účetní období účetní období 

1. Závazky vůči bankám a družstevním záložnám 31 0 0 

a) splatné na požádání 32 0 0 

b) ostatní závazky 33 0 0 

2. Závazky vůči nebankovním subjektům 34 0 0 

a) splatné na požádání 35 0 0 

 V tom: úsporné 36 0 0 

b) ostatní závazky 37 0 0 

 V tom: ba) úsporné se splatností 38 0 0 

              bb) úsporné s výpovědní lhůtou 39 0 0 

              bc) termínové se splatností 40 0 0 

              bd) termínové s výpovědní lhůtou 41 0 0 

3. Závazky z dluhových cenných papírů 42 0 0 

a) emitované dluhové cenné papíry 43 0 0 

b) ostatní závazky z dluhových cenných papírů 44 0 0 

4. Ostatní pasiva 45 787 1,133 

5. Výnosy a výdaje příštích období 46 0 0 

6. Rezervy 47 0 0 

a) na důchody a podobné závazky 48 0 0 

b) na daně 49 0 0 

c) ostatní  50 0 0 

7. Podřízené závazky 51 0 0 

8. Základní kapitál  52 0 0 

 V tom: splacený základní kapitál 53 0 0 

9. Vlastní akcie 54 0 0 

10. Emisní ážio 55 6,761 73,865 

11. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 56 0 0 

a) povinné rezervní fondy 57 0 0 

b) rezervní fondy k vlastním akciím 58 0 0 

c) ostatní rezervní fondy 59 0 0 

d) ostatní fondy ze zisku 60 0 0 

 V tom: rizikový fond 61 0 0 

12. Rezervní fond na nové ocenění 62 0 0 

13. Kapitálové fondy 63 226,688 270,325 

14. Oceňovací rozdíly 64 0 0 

a) Z majetku a závazků 65 0 0 

b) ze zajišťovacích derivátů 66 0 0 

c) z přepočtu účastí 67 0 0 

15. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 68 0 83,944 

16. Zisk nebo ztráta za účetní období 69 12,546 -149,783 

17. PASIVA CELKEM 70 246,782 279,484 



Credit Suisse Select Balanced Fund otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET 
MANAGEMENT investiční společnost, a.s. 
Podrozvaha k 31.12.2009 

 

 
PODROZVAHOVÁ AKTIVA 

(v tisících Kč) 

Čís.   Běžné Minulé 
pol.   účetní období účetní období 

1. Poskytnuté přísliby a záruky 71 0 0 

a) Přísliby 72 0 0 

b) záruky a ručení 73 0 0 

c) záruky ze směnek 74 0 0 

d) záruky z akreditivů 75 0 0 

2. Poskytnuté zástavy 76 0 0 

a) nemovité zástavy 77 0 0 

b) peněžní zástavy 78 0 0 

c) cenné papíry 79 0 0 

d) Ostatní 80 0 0 

3. Pohledávky ze spotových operací 81 0 0 

a) s úrokovými nástroji 82 0 0 

b) s měnovými nástroji 83 0 0 

c) s akciovými nástroji 84 0 0 

d) s komoditními nástroji 85 0 0 

4. Pohledávky z pevných termínových operací 86 0 0 

a) s úrokovými nástroji 87 0 0 

b) s měnovými nástroji 88 0 0 

c) s akciovými nástroji 89 0 0 

d) s komoditními nástroji 90 0 0 

e) s úvěrovými nástroji 91 0 0 

5. Pohledávky z opcí 92 0 0 

a) Na úrokové nástroje 93 0 0 

b) Na měnové nástroje 94 0 0 

c) Na akciové nástroje 95 0 0 

d) Na komoditní nástroje 96 0 0 

e) Na úvěrové nástroje 97 0 0 

6. Odepsané pohledávky 98 0 0 

7. Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení 99 0 0 

 z toho: cenné papíry 100 0 0 

8. Hodnoty předané k obhospodařování 101 246,782 279,484 

 z toho: cenné papíry 102 235,016 272,885 

 
 



Credit Suisse Select Balanced Fund otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET 
MANAGEMENT investiční společnost, a.s. 
Podrozvaha k 31.12.2009 

 

 

PODROZVAHOVÁ PASIVA  
(v tisících Kč) 

Čís.   Běžné Minulé 
pol.   účetní období Účetní období 

1. Přijaté přísliby a záruky 103 0 0 

a) Přísliby 104 0 0 

b) záruky a ručení 105 0 0 

c) záruky ze směnek 106 0 0 

d) záruky z akreditivů 107 0 0 

2. Přijaté zástavy 108 0 0 

a) nemovité zástavy 109 0 0 

b) peněžní zástavy 110 0 0 

c) cenné papíry 111 0 0 

d) ostatní zástavy 112 0 0 

e) kolaterály - cenné papíry 113 0 0 

3. Závazky ze spotových operací 114 0 0 

a) s úrokovými nástroji 115 0 0 

b) s měnovými nástroji 116 0 0 

c) s akciovými nástroji 117 0 0 

d) s komoditními nástroji 118 0 0 

4. Závazky z pevných termínových operací 119 0 0 

a) s úrokovými nástroji 120 0 0 

b) s měnovými nástroji 121 0 0 

c) s akciovými nástroji 122 0 0 

d) s komoditními nástroji 123 0 0 

e) s úvěrovými nástroji 124 0 0 

5. Závazky z opcí 125 0 0 

a) na úrokové nástroje 126 0 0 

b) na měnové nástroje 127 0 0 

c) na akciové nástroje 128 0 0 

d) na komoditní nástroje 129 0 0 

e) na úvěrové nástroje 130 0 0 

6. Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení 131 0 0 

 z toho: cenné papíry 132 0 0 

7. Hodnoty převzaté k obhospodařování 133 0 0 

 z toho: cenné papíry 134 0 0 



Credit Suisse Select Balanced Fund otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET 
MANAGEMENT investiční společnost, a.s. 
Přehled o změnách vlastního kapitálu 

 

 

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU 
  

          (v tisících Kč) 

 

Základní 
kapitál 

Emisní 
ážio 

Kapitálové 
fondy 

Neroz. zisk 
min. let 

Neuhraze
ná ztráta 
min. let 

Oceňovací 
rozdíly 

 

Výsledek 
hospodaření 

běžného období 

Vlastní 
kapitál 
celkem 

Stav k 31.12.2008 0 73,865 270,325 83,998 -54 0 -149,783 278,351 

Zvýšení základního 
kapitálu 

0 
0 0 0 0 

0 
0 0 

Snížení základního 
kapitálu 

0 
0 0 0 0 

0 
0 0 

Rozdělení výsledku 
hospodaření 

0 
-65,839 0 -83,944 0 

0 
149,783 0 

Vyplacené dividendy 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kapitálové fondy 0 -1,265 -43,637 0 0 0 0 -44,902 

Čistý zisk/ztráta za 
účetní období 

0 
0 0 0 0 

0 
12,546 12,546 

Stav k 31.12.2009 0 6,761 226,688 54 -54 0 12,546 245,995 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha účetní závěrky připravená v souladu  
s českými účetními standardy  



 

 

  

1. Založení a charakteristika Fondu 

Credit Suisse Select Balanced Fund otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET 
MANAGEMENT investiční společnost, a.s. (dále jen „Fond“) byl založen jako otevřený 
podílový fond společnosti CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční 
společnost, a.s.  
 
Rozhodnutí o povolení k vydávání podílových listů bylo vydáno dne 29. srpna 2003 
Komisí pro cenné papíry podle zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a podle 
ustanovení § 9 odst. 1 a 6 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a 
investičních fondech ve znění pozdějších předpisů. Komise pro cenné papíry schválila 
statut podílového fondu téhož dne. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 9. září 2003. 
 
V roce 2009 došlo ke změně vlastníka společnosti CREDIT SUISSE ASSET 
MANAGEMENT investiční společnost, a.s. a jích obhospodařovaných fondů. Dne 13. 
listopadu se novým vlastníkem stala společnost WOOD & Company Group S.A. 
V návaznosti na tuto změnu došlo ke změně názvu Společnosti z původního názvu 
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. na WOOD & 
Company  investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost”). Tato změna byla zapsána 
v obchodním rejstříku dne 16. listopadu 2009. Dále došlo k přesunu sídla společnosti z 
adresy Lazarská 13, Praha 2, PSČ 120 00 na adresu Náměstí Republiky 1079/1a, Praha 1, 
Nové Město, PSČ 110 00. Tato změna byla zapsána v obchodním rejstříku dne 2. prosince 
2009. Změna vlastníka vedla i ke změnám ve složení představenstva a dozorčí rady, tyto 
jsou popsány v bodu 1.1. Přílohy. 
 
Investiční společnost shromažďuje na účet fondu peněžní prostředky vydáváním 
podílových listů fondu za účelem jejich použití pro kolektivní investování. 
 
Společnost je investiční společností ve smyslu platných zákonů a vystupuje jako právnická 
osoba, která shromažďuje peněžní prostředky právnických a fyzických osob za účelem 
jejich použití na účasti na podnikání (kolektivní investování). Fond podléhá regulačním 
požadavkům zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, který je platný od 
1. května 2004, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon”). 
 
Fond není samostatnou právnickou osobou a existuje v rámci Společnosti. Fond byl zřízen 
na dobu neurčitou. 
 
Vydávání podílových listů fondu podílníkům bylo zahájeno 9. ledna 2004. Podílové listy 
jsou vydány v zaknihované podobě v nominální hodnotě 1 Kč. 
 
Základním dokumentem Fondu je statut, který upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi 
podílníky Fondu a Společností. Peněžní prostředky ve Fondu jsou shromažďovány 
vydáváním podílových listů Fondu. Takto získané prostředky jsou obhospodařovány 
Společností. Fond se zaměřuje na investice na peněžních, dluhopisových a akciových 
trzích.  
 



 

 

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (dříve HVB Bank Czech Republic a.s.) vykonává 
funkci depozitáře a poskytuje služby podle smlouvy o výkonu funkce depozitáře, jejíž 
poslední znění bylo podepsáno dne 7. ledna 2009 („depozitář“). 
 
Fond není součástí konsolidačního celku. 
Fond nemá žádné zaměstnance, veškerou administrativu spojenou s podnikatelskou 
činností Fondu provádí dodavatelským způsobem Společnost. 

1.1. Představenstvo a dozorčí rada Společnosti 

Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2009 
 
 Představenstvo:         předseda RNDr. Jaroslav Krabec (od 13. listopadu 2009)  

Ing. Jiří Musil  
   Mgr. Petr Holínský 
  

Dozorčí rada:   Ing. Jan Sýkora (od 13. listopadu 2009) 
     Ing. Andrea Bartoňová (od 13. listopadu 2009) 
     Ing. Vladimír Jaroš (od 13. listopadu 2009)  

 
V souvislosti se změnou vlastníka Společnosti přibyl k původním dvěma členům 
představenstva RNDr. Jaroslav Krabec a došlo ke kompletní obměně dozorčí rady, jejíž 
předcházející složení bylo následující: 

 
Dozorčí rada:   Julian Ide (do 13. listopadu 2009) 
     Darina Lišuchová (do 13. listopadu 2009) 
     Gerhard Otto Lohmann (do 13. listopadu 2009)  

 
Všechny výše uvedené změny byly zapsány do obchodního rejstříku dne 2. prosince 2009. 



 

 

2. Východiska pro vypracování účetní závěrky 

Základní účetní pravidla použitá při sestavování této účetní závěrky jsou uvedena níže. 

2.1. Účetní principy 

Účetní závěrka Fondu byla sestavena na základě účetnictví Fondu vedeného v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, a v rozsahu stanoveném 
Vyhláškou Ministerstva financí ČR 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se 
stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke 
zveřejnění pro banky a některé finanční instituce, a Českými účetními standardy pro 
finanční instituce. 
 
Závěrka vychází z principu časového rozlišení nákladů a výnosů, kdy transakce a další 
skutečnosti jsou uznány v době jejich vzniku a zaúčtovány v období, ke kterému se věcně 
a časově vztahují. Závěrka je sestavena v historických cenách, s výjimkou vybraných 
finančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou. 
 
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení Společnosti provádělo odhady, které mají 
vliv na vykazované hodnoty aktiv a pasiv i podmíněných aktiv a pasiv k datu sestavení 
účetní závěrky a nákladů a výnosů v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou 
založeny na informacích dostupných k datu sestavení účetní závěrky a mohou se od 
skutečných výsledků lišit. 
 
Fond vykazuje finanční údaje v českých korunách (Kč) s přesností na tisíce Kč, pokud není 
uvedeno jinak. 

2.2. Okamžik uskutečnění obchodního případu 

U pohybů finančních prostředků se za okamžik uskutečnění obchodního případu považuje 
den připsání (resp. snížení) prostředků na bankovní účet. 
 
U nákupů a prodejů finančních aktiv se za okamžik uskutečnění obchodního případu 
považuje den vypořádání obchodu.  

2.3. Zachycení operací v cizích měnách 

Aktiva a pasiva v cizí měně jsou vykázána v účetní závěrce v Kč s použitím směnného 
kurzu České národní banky platného k datu sestavení účetní závěrky. Výnosy a náklady 
v cizích měnách jsou v účetním systému Fondu zachyceny v Kč a v účetní závěrce jsou 
tedy vykázány přepočtené směnným kurzem ČNB platným k datu transakce. V případě 
maturity termínovaného vkladu, spotového nákupu či prodeje deviz či v okamžiku 
finančního vypořádání nákupů a prodejů cenných papírů je účtováno o realizovaných 
kursových ziscích či ztrátách na účtech účtové skupiny Náklady/Výnosy z finančních 
činností. Tyto zisky a ztráty jsou vykázány v položce Čistý zisk nebo ztráta z finančních 
operací. 

2.4. Cenné papíry 

Fond drží cenné papíry v portfoliu k obchodování. Cenné papíry v portfoliu 
k obchodování jsou finanční aktiva (dluhopisy, akcie a podílové listy) nabytá Fondem za 
účelem tvorby zisku z pohybů cen v krátkodobém časovém horizontu.  



 

 

Cenné papíry jsou při prvotním zachycení oceněny pořizovací cenou, jejíž součástí jsou 
přímé transakční náklady (poplatky obchodníkům s cennými papíry a trhům). Od okamžiku 
sjednání obchodu přeceňuje Fond tyto cenné papíry na reálnou hodnotu. Změny reálné 
hodnoty jsou zahrnuty do výkazu zisku a ztráty jako výnos/náklad v položce Čistý zisk 
nebo ztráta z finančních operací v okamžiku přecenění.  
 
Ocenění dluhových cenných papírů je postupně zvyšováno o nabíhající úrokové výnosy. 
Úrokovými výnosy se rozumí nabíhající kupón a dále rozdíl mezi nominální hodnotou 
cenného papíru a čistou cenou pořízení. Fond účtuje o úrokových výnosech lineární 
metodou.  
 
Cenné papíry jsou vykazovány v rozvaze v položce Akcie, podílové listy a ostatní podíly 
a Dluhové cenné papíry a realizované kapitálové zisky a ztráty ve výkazu zisků a ztrát 
v položce Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací.  
  
Tržní hodnota cenných papírů je počítána v souladu s vyhláškou MF ČR č. 270/2004 Sb., 
o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků Fondu kolektivního investování a 
o způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu Fondu kolektivního 
investování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“). Dle této Vyhlášky jsou 
oceňovány veřejně obchodovatelné i neobchodovatelné cenné papíry v portfoliu Fondu.  
 
Cenné papíry jsou dle uvedené Vyhlášky oceněny cenou uvedenou na veřejném trhu, která 
je případně upravena dle pravidel uvedených ve Vyhlášce. Nelze-li takto stanovit cenu, 
použije se hodnota, kterou s vynaložením odborné péče stanovila Společnost. 
 
V některých případech může cenný papír obsahovat vložený derivát. Společnost v souladu 
s § 29 vyhlášky MF ČR č. 501/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů účtuje o změnách 
majetku a závazků z titulu změn kurzů nebo cen cenných papírů nebo změn devizových 
kurzů prostřednictvím účtu nákladů a výnosů. Vzhledem k tomu, že majetek Fondu je 
oceňován reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů, vložené deriváty nebyly v roce 
2009 resp. 2008 od hostitelských nástrojů oddělovány. 
 

2.5. Daně 

Daně jsou počítány v souladu s ustanoveními příslušného zákona České republiky 
a smlouvami o zamezení dvojího zdanění se zeměmi, ve kterých Fond působí formou 
nákupů a prodejů cenných papírů a jiných finančních aktiv, na základě zisku vykázaného ve 
výkazu zisku a ztráty sestaveného podle českých účetních standardů. Podle platných 
daňových předpisů činí sazba daně z příjmů právnických osob platná pro rok 2009 pro 
podílové fondy 5 %. 

2.6. Vlastní kapitál Fondu 

Prodejní cena podílového listu je vypočítávána jako podíl vlastního kapitálu Fondu 
a příslušného počtu podílových listů. Podílové listy jsou prodávány investorům na základě 
denně stanovované prodejní ceny. 

2.7. Emisní ážio 

Emisní ážio představuje rozdíl mezi nominální hodnotou všech podílových listů a jejich 
aktuální hodnotou ke dni jejich vydání nebo odkupu.  



 

 

2.8. Opravy související s minulými účetními obdobími 

Opravy nákladů nebo výnosů minulých účetních období jsou účtovány jako výnosy či 
náklady ve výkazu zisku a ztráty v běžném účetním období, pokud se nejedná o významné 
chyby. 

2.9. Regulační požadavky 

Investiční společnosti a jimi obhospodařované podílové fondy podléhají regulaci a dohledu 
ze strany České národní banky, sekce pro dohled nad kapitálovým trhem. Depozitář – 
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (dříve HVB Bank Czech Republic a.s.) dohlíží 
v souladu se Zákonem na to, zda činnost fondu probíhá v souladu s tímto Zákonem. 

2.10. Nejistota ohledně dopadu globální finanční krize 

V důsledku globální finanční krize můžou být Společnost i Fond vystaveny vyššímu riziku, 
zejména ve vztahu k budoucímu vývoji na trhu. Účetní závěrka je sestavena na základě 
současných nejlepších odhadů s využitím všech příslušných a dostupných informací k datu 
sestavení účetní závěrky. 
 

3. Změny účetních metod 

Z důvodu zpřesnění vykazování došlo v roce 2009 ke změně vykazování poplatků 
za obhospodařování majetku fondu ve výkazu zisku a ztráty. Tato položka dříve vykázaná 
v rámci řádku Správní náklady je nově vykázána v řádku Náklady na poplatky a provize. 
Z důvodu zajištění srovnatelnosti vykazovaných údajů byla výše uvedená změna provedena 
i ve výkazu zisku a ztráty za rok 2008.  
 

 



 

 

4. Významné položky uvedené ve výkazu zisku a ztráty 

4.1. Čisté úrokové výnosy 

 (údaje v tis. Kč) 

Čisté úrokové výnosy 2009 2008 

Výnosy z úroků a podobné výnosy 7,394 12,732 

       V tom: úroky z dluhových cenných papírů 7,120 12,050 

Náklady na úroky a podobné náklady 0 0 

Čisté úrokové výnosy celkem 7,394 12,732 

 
Fond v roce 2009, resp. 2008 neuplatnil ani neprominul žádné úroky z prodlení. 

4.2. Výnosy z akcií a podílů 

 (údaje v tis. Kč) 

Výnosy z akcií a podílů 2009 2008 

Přijaté dividendy 2,492 4,750 

Výnosy z akcií a podílů celkem 2,492 4,750 

4.3. Čisté náklady a výnosy z poplatků a provizí 

           (údaje v tis. Kč) 

Poplatky a provize 2009 2008 

Výnosy z poplatků a provizí 0 0 

Náklady na poplatky a provize -4,352 -7,375 

       na výkon funkce depozitáře -153 -250 

       náklady na obhospodařování majetku fondu -3,847 -6,291 

       ostatní -352 -834 

Čisté náklady a výnosy z poplatků a provizí celkem -4,352 -7,375 

 
Poplatek za obhospodařování majetku ve fondu placený investiční společnosti je stanoven 
maximálně do výše 1,5% p.a. z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu.  
 
V souladu se smlouvou o výkonu funkce depozitáře, kterou vykonává UniCredit Bank 
Czech Republic a.s. platí Fond poplatek, který je vypočítáván týdně jako % z průměrné 
roční hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu. Poplatek depozitáři činí 0,05% p.a. 
z hodnoty vlastního kapitálu Fondu, minimálně však 60 tis. Kč ročně a počítá se ke dni 
stanovení hodnoty vlastního kapitálu Fondu, pokud se depozitář a investiční společnost 
nedohodnou jinak.  



 

 

4.4. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací 
                    (údaje v tis. Kč) 

Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací 2009 2008 

Zisk/(ztráta) z CP určených k obchodování 7,512 -158,480 

Zisk/(ztráta) z devizových operací 89 -348 

Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací celkem 7,601 -158,828 

4.5. Správní náklady 
                       (údaje v tis. Kč) 

Popis 2009 2008 

Náklady na audit, právní a daňové poradenství -455 -730 

Správní náklady celkem -455 -730 

 

5. Významné položky uvedené v rozvaze 

5.1. Pohledávky za bankami  
       (údaje v tis.Kč) 

Popis Stav 31.12.2009 Stav 31.12.2008  

Pohledávky za bankami   

      zůstatky na běžných účtech 267 824 

      termínované vklady 11,200 5,001 

Pohledávky za bankami celkem 11,467 5,825 



 

 

5.2. Dluhové cenné papíry 
 
Dluhové cenné papíry k obchodování zahrnují: 
                                                                                                                                                                  (údaje v tis.Kč) 

Typ CP 

Čistá cena 
pořízení 2009 

Reálná 
hodnota 2009 

Čistá cena 
pořízení 2008 

Reálná hodnota 
2008 

Dluhopisy vydané finančními 
institucemi 

    

       kótované na burze v ČR 0 0 3,957 4,135 

       kótované na jiném trhu CP 3,421 3,077 78,413 75,724 

       nekótované 47,594 44,049 51,529 48,493 

Dluhopisy vydané nefinančními 
institucemi 

    

       kótované na burze v ČR 25,928 22,175 30,876 31,075 

       kótované na jiném trhu CP 0 0 29,101 27,084 

       nekótované 0 0 0 0 

Dluhopisy vydané vládními 
institucemi 

    

       kótované na burze v ČR 74,612 77,820 0 0 

       kótované na jiném trhu CP 0 0 0 0 

       nekótované 0 0 0 0 

Celkem 151,555 147,121 193,876 186,511 

Z toho: úrokové výnosy  2,288  1,743 

Z toho: zisky/ztráty z přecenění  -6,722  -9,108 

 

Součástí nekótovaných dluhopisů jsou ABS (asset baked securities) v reálné hodnotě 17 

670 tis. Kč. Tyto ABS byly pořízeny v roce 2008 za cenu 18 000 tis. Kč. K 31.12.2009 

tvoří tyto strukturované cenné papíry 8% hodnoty portfolia Fondu. 

5.3. Akcie, podílové listy a ostatní podíly 
(údaje v tis. Kč) 

Typ CP 

Čistá cena 
pořízení 2009 

Reálná 
hodnota 2009 

Čistá cena 
pořízení 2008 

Reálná hodnota 
2008 

Akcie 91,878 84,991 132,274 77,098 

Podílové listy 2,544 2,904 16,909 9,276 

Akcie a podílové listy celkem 94,422 87,895 149,183 86,374 

 
Akcie a podílové listy k obchodování v reálné hodnotě dle trhů zahrnují: 
           (údaje v tis. Kč) 

Akcie a podílové listy Stav 31.12.2009 Stav 31.12.2008  

- tuzemské 58,916 51,588 

- zahraniční 28,979 34,786 

Celkem 87,895 86,374 

 



 

 

Akcie a podílové listy k obchodování v reálné hodnotě dle emitentů zahrnují: 
(údaje v tis. Kč) 

Akcie a podílové listy Stav 31.12.2009 Stav 31.12.2008  

- finanční instituce 33,987 23,120 

- ostatní instituce 53,908 63,254 

Celkem 87,895 86,374 

5.4. Ostatní aktiva 
(údaje v tis. Kč) 

Ostatní aktiva Stav 31.12.2009 Stav 31.12.2008  

Pohledávka za emitentem – výplata kupónu, dividendy 247 167 

Pohledávka za finančním úřadem 52 607 

Ostatní aktiva celkem 299 774 

5.5. Ostatní pasiva 
                                      (údaje v tis. Kč) 

Popis Stav 31.12.2009 Stav 31.12.2008  

Závazky z odhospodařování majetku fondu 313 374 

Závazky vůči depozitáři 12 15 

Závazky z auditu, právního a daňového poradenství 455 730 

Ostatní závazky 7 14 

Ostatní pasiva celkem 787 1,133 

5.6. Kapitálové fondy, Emisní ážio 
 
Kapitálové fondy představují vydané podílové listy. Vydávání podílových listů fondu 
podílníkům bylo zahájeno dne 9. ledna 2004. 
 
Základem pro stanovení ceny podílového listu Fondu pro účely vydávání podílových listů 
Fondu a pro účely zpětného prodeje podílových listů Fondu je vlastní kapitál Fondu. Cena 
podílových listů se tedy stanovuje na základě ceny jednoho podílu, a to jako násobek 
jmenovité hodnoty podílového listu a ceny jednoho podílu. Do prodejní ceny podílového 
listu je případně promítnut budoucí daňový závazek z nerealizovaného zisku vzniklý 
z přecenění cenných papírů. Rozdíl mezi nominální hodnotou podílových listů a cenou 
podílových listů při jejich vydávání i při jejich prodeji je emisní ážio. 
 

 
Počet podílových 

listů 
Nominální hodnota 

(tis. Kč) 
Emisní ážio / 

disážio (tis. Kč) 

Zůstatek k 1.lednu 2008 387,650,065 387,650 110,648 

Podílové listy vydané 4,581,418 4,581 1,846 

Podílové listy odkoupené -121,906,387 -121,906 -38,629 

Zůstatek k 31.prosinci 2008 270,325,096 270,325 73,865 

 



 

 

 

 
Počet podílových 

listů 
Nominální hodnota 

(tis. Kč) 
Emisní ážio / 

disážio (tis. Kč) 

Zůstatek k 1.lednu 2009 270,325,096 270,325 73,865 

Podílové listy vydané 197,199 197 3 

Podílové listy odkoupené -43,834,002 -43,834 -1,268 

Úhrada ztráty z hospodaření za rok 2008 
z kapitálových fondů 

0 0 -65,839 

Zůstatek k 31.prosinci 2009 226,688,293 226,688 6,761 

 

Hodnota vlastního kapitálu připadajícího na 1 podílový list k  31. prosinci 2009 činí 1,0852 
Kč (2008: 1,0297 Kč). 

5.7. Daň z příjmů a odložená daňová pohledávka/závazek 
 

(a) Splatná daň z příjmů 
                                      (údaje v tis. Kč) 

 2009 2008  

Zisk nebo ztráta za účetní období před zdaněním 12,680 -149,471 

Výnosy nepodléhající zdanění 0 0 

Daňově neodčitatelné náklady 0 15 

Výnosy zdaněné zvláštní sazbou 1,598 2,667 

Výnosy zahrnuté do samostatného základu daně 894 2,083 

Základ daně 10,188 -154,206 

Uplatnění daňové ztráty minulý let -10,188 0 

Upravený základ daně 0 0 

Daň vypočtená při použití sazby 5% 0 0 

Daň ze samostatného základu daně 134 312 

Celkem 134 312 

 

Fond zaplatil v roce 2009 100 tis. Kč zálohy na daň z příjmu (2008: 772 tis. Kč).  
 

(b) Odložená daňová pohledávka/závazek 
 

Fondu nevznikla k 31. prosinci 2009 ani k 31. prosinci 2008 odložená daňová 
pohledávka/závazek. 
 
 

6. Hodnoty předané k obhospodařování 

 

Fond vykazoval k 31. prosinci 2009 hodnoty předané k obhospodařování Společnosti ve 
výši 246,782 tis. Kč (2008: 279,484 tis. Kč). 



 

 

7. Finanční nástroje – Tržní riziko 

 

Tržní riziko Fondu je popsáno ve statutu fondu v článku 4, Rizikový profil. Tržní riziko 
vyplývající z vlivu změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů 
majetku (aktiv) Fondu je vzhledem k povaze Fondu (smíšený) středně velké. 
 
Majetek ve Fondu je pravidelně, nejméně jednou týdně, detailně analyzován s přihlédnutím 
k alokaci aktiv, výkonnosti portfolia a jeho technickým parametrům jako je průměrná doba 
splatnosti portfolia, vážená durace portfolia, rozložení cash-flow portfolia a jeho celková 
velikost.  
 
Investiční společnost investuje v souladu se Zákonem a statutem Fondu tak, jak je popsáno 
ve statutu Fondu, článku 3, Investiční cíle a politika. 
 
K hlavním investičním cílům Fondu patří zejména: 

- maximalizace hodnoty vlastního kapitálu ve fondu připadající na jeden podílový list, 

- ochrana majetku ve Fondu, 

- dosažení nebo překonání reprezentativního indexu při zachování konzervativní praxe 
v oblasti finančního investování. 

 
Fond uplatňuje pravidlo, že nákup (prodej) cenných papírů do majetku ve fondu se 
uskutečňuje za nejnižší (nejvyšší) cenu, jíž by bylo možno dosáhnout při vynaložení 
odborné péče a že přijaté výnosy jsou převáděny na bankovní účet fondu u depozitáře 
investiční společnosti a fondu, kterým je k 31. prosinci 2009 UniCredit Bank Czech 
Republic a.s. 
 
Jednotlivá investiční rozhodnutí jsou na základě volné úvahy činěna portfolio manažerem, 
který je povinen dodržovat investiční strategii stanovenou statutem a podrobně vymezenou 
a schválenou investičním výborem, který se zpravidla schází na měsíční bázi. 
 
Veškerá investiční rozhodnutí jsou realizována prostřednictvím vybraných bank nebo 
obchodníků s cennými papíry. 
 
Dodržování limitů je kromě pravidel vnitřního kontrolního systému zabezpečeno kontrolní 
činností a dohledem depozitáře v souladu se Zákonem a statutem fondu. 
 
Kreditní riziko 
 
Kreditní riziko Fondu je popsáno ve statutu fondu v článku 3, Investiční cíle a politika. 
Investiční politika Fondu spočívá zejména v dostatečné minimalizaci investičního 
a kreditního rizika prostřednictvím diverzifikace majetku ve Fondu a výběrem kvalitních 
(kreditních) investičních nástrojů.  
 
Dle Statutu Fondu může investovat do dluhopisů emitentů všech kategorií, tj. dluhopisů 
nadnárodních institucí (EIB apod.), státních dluhopisů, bankovních dluhopisů, dluhopisů 
obchodních společností, komunálních dluhopisů. Rating emitenta dluhopisů v okamžiku 
nákupu musí splňovat minimálně investiční stupeň podle hodnotící stupnice 
mezinárodních ratingových agentur (S&P, Moody’s Investors Scheme, Fitch Ratings 
a případně afilace těchto ratingových agentur).  



 

 

Portfolio ovšem může obsahovat i dluhopisy emitenta, který nemá ohodnocení zmíněných 
ratingových agentur, přičemž kvalita emitenta bude posuzována podle dostupných 
informací a se zvýšenou opatrností a obezřetností. Objem dluhopisů, které nemají zmíněný 
rating, může tvořit maximálně 10% hodnoty vlastního majetku Fondu.  
 
Akciové investice směřují do domácích a do zahraničních titulů společností ze zemí 
Evropské unie a z kandidátských zemí Evropské unie. Zároveň směřují zejména do 
kvalitních likvidních titulů v souladu se Zákonem. 
 
Riziko likvidity 
 
Riziko likvidity vzniká ze způsobu financování aktivit Fondu a řízení jeho pozic. Zahrnuje 
jak riziko schopnosti splatit závazky Fondu, tak schopnost Fondu likvidovat/prodat aktiva 
za přijatelnou cenu v přijatelném časovém horizontu. 
 
Fond má přístup k diverzifikovaným zdrojům financování. K pokrytí dočasných finančních 
potřeb smí Fond v souladu se Zákonem přijímat pouze krátkodobé úvěry s dobou 
splatnosti nepřesahující 6 měsíců. Úhrnná výše poskytnutých úvěrů nebo půjček nesmí 
přesáhnout 10 % hodnoty majetku ve fondu. Fond v roce 2009, resp. 2008 žádné takové 
úvěry nepřijal. 
 

                                 (údaje v tis. Kč) 

tis. Kč 
Do 3 měs. Od 3 měs. 

do 1 roku 
Od 1 roku 

do 5 let 
Nad 5 let Bez 

specifikace 
Celkem 

K 31.prosinci 2009       

Pohledávky za bankami, za 
družstevními záložnami 

11,467 0 0 0 0 11,467 

Dluhové cenné papíry 18,693 1,241 60,995 66,192 0 147,121 

Akcie a podílové listy 0 0 0 0 87,895 87,895 

Ostatní aktiva 247 52 0 0 0 299 

Aktiva celkem  30,407 1,293 60,995 66,192 87,895 246,782 

Ostatní pasiva 559 228 0 0 0 787 

Pasiva celkem  559 228 0 0 0 787 

Čisté riziko likvidity k 31.12.2009 29,848 1,065 60,995 66,192 87,895 245,995 

 
                   (údaje v tis. Kč) 

tis. Kč 
Do 3 měs. Od 3 měs. 

do 1 roku 
Od 1 roku 

do 5 let 
Nad 5 let Bez 

specifikace 
Celkem 

K 31.prosinci 2008       

Pohledávky za bankami, za 
družstevními záložnami 

5, 825 0  0 0 0 5,825 

Dluhové cenné papíry 1,196 27,440 105,097 52,778 0  186,511 

Akcie a podílové listy 0 246 0 0 86,374 86,374 

Ostatní aktiva 0 607 0 0 167 774 

Aktiva celkem  7,021 28,047 105,097 52,778 86,541 279,484 

Ostatní pasiva 1,133 0 0 0 0 1,133 

Pasiva celkem  1,133 0 0 0 0 1,133 

Čisté riziko likvidity k 31.12.2008 5,888 28,047 105,097 52,778 86,541 278,351 



 

 

Fond ve výše uvedených tabulkách nevykazuje údaje týkající se vlastního kapitálu vzhledem 
k tomu, že u něj nelze určit dobu splatnosti. 
 
Úrokové riziko 
 
Fond je vystaven úrokovému riziku vzhledem ke skutečnosti, že drží úročená aktiva. 
Aktivity v oblasti řízení úrokového rizika mají za cíl maximalizovat tržní hodnotu aktiv 
fondu v souladu se statutem Fondu. 
 
Účetní hodnota úročených aktiv a závazků je zahrnuta do období, ve kterém dochází 
k jejich splatnosti nebo změně úrokové sazby a to v tom období, které nastane dříve. 
 

                   (údaje v tis. Kč) 

tis. Kč 
Do 3 měs. Od 3 měs. 

do 1 roku 
Od 1 roku 

do 5 let 
Nad 5 let Bez 

specifikace 
Celkem 

K 31. prosinci 2009       

Pohledávky za bankami, za 
družstevními záložnami 

11,467 0 0 0 0 11,467 

Dluhové cenné papíry 66,225 20,147 29,506 31,243 0 147,121 

Akcie a podílové listy 0 0 0 0 87,895 87,895 

Ostatní aktiva 247 52 0 0 0 299 

Aktiva celkem  77,939 20,199 29,506 31,243 87,895 246,782 

Ostatní pasiva 559 228 0 0 0 787 

Pasiva celkem  559 228 0 0 0 245,995 

Čisté úrokové riziko k 31.12.2009 77,380 19,971 29,506 31,243 87,895 245,995 

 
                   (údaje v tis. Kč) 

tis. Kč 
Do 3 měs. Od 3 měs. 

do 1 roku 
Od 1 roku 

do 5 let 
Nad 5 let Bez 

specifikace 
Celkem 

K 31. prosinci 2008       

Pohledávky za bankami, za 
družstevními záložnami 

5,825 0 0 0 0 5,825 

Dluhové cenné papíry 84,021 27,512 53,170 21,808 0  186,511 

Akcie a podílové listy 0 0 0 0 86,374 86,374 

Ostatní aktiva 0 607 0 0 167 774 

Aktiva celkem  89,846 28,119 53,170 21,808 86,541 279,484 

Ostatní pasiva    1,133 0 0 0 0 1,133 

Pasiva celkem  1,133 0 0 0 0 1,133 

Čisté úrokové riziko k 31.12.2008 88,713 28,119 53,170 21,808 86,541 278,351 

 

Ve výše uvedených tabulkách nejsou vykázány údaje týkající se vlastního kapitálu vzhledem 
k tomu, že není úročen a nelze u něj určit dobu splatnosti a tím ani úrokové riziko. U 
ostatních aktiv a pasiv odpovídá úrokové riziko jejich splatnosti. 



 

 

Měnové riziko 
 

V tabulce je uvedena měnová pozice Fondu podle jednotlivých měn. 
 
tis. Kč EUR CZK Celkem 

K 31. prosinci 2009    

Pohledávky za bankami, za družstevními 
záložnami 

3 11,464 11,467 

Dluhové cenné papíry 0 147,121 147,121 

Akcie a podílové listy 2,904 84,991 87,895 

Ostatní aktiva 0 299 299 

Aktiva celkem  2,907 243,875 246,782 

Ostatní pasiva 0 787 787 

Vlastní kapitál 0 245,995 245,995 

Pasiva celkem  0 246,782 246,782 

Čisté měnové riziko k 31.12.2009 2,907 -2,907 0 

 
tis. Kč EUR CZK Celkem 

K 31. prosinci 2008    

Pohledávky za bankami, za družstevními 
záložnami 

145 5,680 5,825 

Dluhové cenné papíry 6,721 179,790  186,511 

Akcie a podílové listy 9,276 77,098 86,374 

Ostatní aktiva 0 774 774 

Aktiva celkem  16,142 263,342 279,484 

Ostatní pasiva 0 1,133 1,133 

Vlastní kapitál 0 278,351 278,351 

Pasiva celkem  0 279,484 279,484 

Čisté měnové riziko k 31.12.2008 16,142 -16,142 0 

 

8. Potencionální pohledávky a závazky 

Fond neeviduje k 31.12.2009 žádné potenciální pohledávky ani závazky. 
 

9. Dodržování regulatorních požadavků a limitů 

V průběhu roku 2009 nedošlo k žádnému překročení Zákonem stanovených limitů u výše 
jmenovaného fondu. 
 
V průběhu roku 2009 došlo k porušení statutu fondu v bodě 3.25. Porušení se týkalo 
nedodržení limitu 10% hodnoty vlastního majetku fondu, který může být investován do 
dluhopisů s ratingem menším než investiční stupeň podle hodnotící stupnice 
mezinárodních ratingových agentur nebo do dluhopisů, které ohodnocení ratingových 
agentur nemají.  



 

 

Ke dni 30.1.2009 byl tento limit překročen o 3,08%, k 27.2.2009 o 4,21%, k 31.3.2009 
o 10,58%, k 30.4.2009 o 10,15%, k 29.5.2009 o 9,54%, k 30.6.2009 o 9,82%, k 31.7.2009 
o 9,56%, k 31.8.2009 o 8,95%, k 30.9.2009 o 7,32%, k 30.10.2009 o 6,91%, k 30.11.2009 
o 7,28%, k 31.12.2009 o 5,98%. Toto porušení statutu bylo 16.3.2010 odstraněno. Porušení 
v průběhu roku byla oznámena na ČNB. 
 

 
10. Významné události po datu účetní závěrky  

 

V návaznosti na změnu vlastníka Společnosti došlo ke změně názvu Fondu na WOOD & 
Company Select Balanced Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční 
společnost, a.s. Tato změna byla zapsána do obchodního rejstříku dne 12. února 2010. 
 
Kromě výše uvedeného nedošlo k žádným jiným událostem, které by měly významný 
dopad na účetní závěrku. 
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Credit Suisse Realitní fond fondů otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET 
MANAGEMENT investiční společnost, a.s. 
Výkaz zisku a ztráty za období 1.1. 2009 až 31.12.2009  

 

     Čís.
pol. 

  

Běžné účetní 
období 

 Minulé účetní 
období 

1. Výnosy z úroků a podobné výnosy 01 55 1,596 

  v tom: úroky z dluhových cenných papírů 02 0 1,358 

2. Náklady na úroky a podobné náklady 03 0 0  

  v tom: náklady na úroky z dluhových cenných papírů 04 0 0  

3. Výnosy z akcií a podílů 05 2,852 4,225 

a) výnosy z účastí s podstatným vlivem 06 0 0  

b) výnosy z účastí s rozhodujícím vlivem 07 0 0  

c) ostatní výnosy z akcií a podílů 08 2,852 4,225 

4. Výnosy z poplatků a provizí 09 0 0  

5. Náklady na poplatky a provize 10 -1,006 -1,603 

6. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací 11 162 -29,497 

7. Ostatní provozní výnosy 12 0 0  

8. Ostatní provozní náklady 13 -1 -1 

9. Správní náklady 14 -161 -147 

a) náklady na zaměstnance 15 0 0  

aa) mzdy a platy 16 0 0  

ab) sociální a zdravotní pojištění 17 0 0  

ac) ostatní sociální náklady 18 0 0  

b) ostatní správní náklady 19 -161 -147 

10. Použití rezerv a opravných položek k hmotnému a nehmotnému majetku 20 0 0  

a) použití rezerv k hmotnému majetku 21 0 0  

b) použití opravných položek k hmotnému majetku 22 0 0  

c) použití opravných položek k nehmotnému majetku 23 0 0  

11. Odpisy, tvorba rezerv a opravných položek k hmotnému a nehmotnému 
majetku 24 

0 0  

a) odpisy hmotného majetku 25 0 0  

b) tvorba rezerv k hmotnému majetku 26 0 0  

c) tvorba opravných položek k hmotného majetku 27 0 0  

d) odpisy nehmotného majetku 28 0 0  

e) tvorba opravných položek k nehmotnému majetku 29 0 0  

12. Použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy 
z postoupení pohledávek a výnosy z dříve odepsaných pohledávek 30 

0 0  

a) použití rezerv k pohledávkám a zárukám 31 0 0  

b) použití opravných položek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk 32 0 0  

c) odpisy pohledávek a pohledávek z plateb a výnosy z odepsaných pohledávek 33 0 0  

13. Odpisy, tvorba a použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám 34 0 0  

a) tvorba opravných položek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk 35 0 0  

b) tvorba rezerv na záruky 36 0 0  

c) odpisy pohledávek a pohledávek z plateb záruk 37 0 0  

d) použití opravných položek k pohledávkám a pohledávkám ze záruk 38 0 0  

14. Použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 39 0 0  

15. Tvorba opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem 40 0 0  

16. Použití ostatních rezerv 41 0 0  

17. Tvorba ostatních rezerv 42 0 0  

18. Použití ostatních opravných položek 43 0 0 

19. Tvorba ostatních opravných položek 44 0 0 

20. Zisk nebo ztrata za účetní období z běžné činnosti před zdaněním 44 1,901 -25,427 

21. Mimořádné výnosy 45 0 0  

22. Mimořádné náklady 46 0 0  

23. Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním 47 0 0  

24. Daň z příjmů 48 -428 -634 

25. Podíl na ziscích (ztrátách) dceřiných a přidružených společností 49 0 0  

26. Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění 50 1,473 -26,061 



Credit Suisse Realitní fond fondů otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET 
MANAGEMENT investiční společnost, a.s. 
Rozvaha k 31.12.2009 

 

 

AKTIVA 

 
 

 

(v tisících Kč) 

Čís. 
pol.  

 

Běžné účetní období 
Minulé úč. 

období 

 
 

 
Hrubá částka Úprava Čistá částka 

 
1. Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank 001       0 

2. 
Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné 
papíry přijímané centrální bankou k 
refinancování 

002 0 0 0 0 

a) státní cenné papíry 003 0 0 0 0 

b)  ostatní 004 0 0 0 0 

3. 
Pohledávky za bankami a družstevními 
záložnami 

005 3,358 0 3,358 10,876 

a)  splatné na požádání 006 3,358 0 3,358 375 

b)  ostatní pohledávky 007 0 0 0 10,501 

4. Pohledávky za nebankovními subjekty 008 0 0 0 0 

a)  splatné na požádání 009 0 0 0 0 

b)  ostatní pohledávky 010 0 0 0 0 

5. Dluhové cenné papíry 011 0 0 0 0 

a) vládních institucí 012 0 0 0 0 

b)  ostatních subjektů 013 0 0 0 0 

6. Akcie, podílové listy a ostatní podíly 014 84,240 0 84,240 104,499 

7. Účasti s podstatným vlivem 015 0 0 0 0 

a) v bankách 016 0 0 0 0 

b)  v ostatních subjektech 017   0 0 0 

8. Účasti s rozhodujícím vlivem 018 0 0 0 0 

a) v bankách 019 0 0 0 0 

b)  v ostatních subjektech 020 0 0 0 0 

9. Nehmotný majetek 021 0 0 0 0 

a) V tom : zřizovací výdaje 022 0 0 0 0 

b)              Goodwill 023 0 0 0 0 

c)             Ostatní 024 0 0 0 0 

10. Hmotný majetek 026 0 0 0 0 

a) pozemky a budovy pro provozní činnost 026 0 0 0 0 

b)  Ostatní 027 0 0 0 0 

11. Ostatní aktiva 028 135 0 135 0 

12. Pohledávky za akcionáři a společníky 029 0 0 0 0 

13. Náklady a příjmy příštích období 030 0 0 0 0 

14. AKTIVA CELKEM 031 87,733 0 87,733 115,375 

 



Credit Suisse Realitní fond fondů otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET 
MANAGEMENT investiční společnost, a.s. 
Rozvaha k 31.12.2009 

 

 

PASIVA 
(v tisících Kč) 

Čís. 
pol. 

 

 
Běžné účetní 

období 
Minulé účetní 

období 

1. Závazky vůči bankám, družstevním záložnám 031 0 0 

a) splatné na požádání 032 0 0 

b) ostatní závazky 033 0 0 

2. Závazky vůči klientům - členům družstevních záložen 034 0 0 

a) splatné na požádání 035 0 0 

  v tom: úsporné 036 0 0 

b) ostatní závazky 037 0 0 

  v tom: ba) úsporné se splatností 038 0 0 

              bb) úsporné s výpovědní lhůtou 039 0 0 

              bc) termínové se splatností 040 0 0 

              bc) termínové s výpovědní lhůtou 041 0 0 

3. Závazky z dluhových cenných papírů 042 0 0 

a)  emitované dluhové cenné papíry 043 0 0 

b)  ostatní závazky z dluhových cenných papírů 044 0 0 

4. Ostatní pasiva 045 417 7,100 

5. Výnosy a výdaje příštích období 046 0 0 

6. Rezervy 047 0 0 

a)  na důchody a podobné závazky 048 0 0 

b)  na daně 049 0 0 

c)  ostatní 050 0 0 

7. Podřízené závazky 051 0 0 

8. Základní kapitál 052 0 0 

  v tom: splacený základní kapitál 053 0 0 

9. Vlastní akcie 054 0 0 

10. Emisní ážio 055 11,407 7,898 

11. Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku 056 0 0 

a)  povinné rezervní fondy a rizikové fondy 057 0 0 

b)  rezervní fondy k vlastním akciím 058 0 0 

c)  ostatní rezervní fondy 059 0 0 

d) ostatní fondy ze zisku 060 0 0 

  v tom: rizikový fond 061 0 0 

12. Rezervní fond na nové ocenění 062 0 0 

13. Kapitálové fondy 063 100,497 126,438 

14. Oceňovací rozdíly 064 0  0 

a) z majetku a závazků 065 0  0 

b)  ze zajišťovacích derivátů 066 0  0 

c)  z přepočtu účastí 067 0  0 

15. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období 068 -26,061 0 

16. Zisk nebo ztráta za účetní období 069 1,473 -26,061 

17. PASIVA CELKEM 070 87,733 115,375 

 



Credit Suisse Realitní fond fondů otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET 
MANAGEMENT investiční společnost, a.s. 
Podrozvaha k 31.12.2009 

 

 

PODROZVAHOVÁ AKTIVA 
 
Čís.   Běžné Minulé 
pol.   účetní období účetní období 

1. Poskytnuté přísliby a záruky 71 0 0 

a) Přísliby 72 0 0 

b) záruky a ručení 73 0 0 

c) záruky ze směnek 74 0 0 

d) záruky z akreditivů 75 0 0 

2. Poskytnuté zástavy 76 0 0 

a) nemovité zástavy 77 0 0 

b) peněžní zástavy 78 0 0 

c) cenné papíry 79 0 0 

d) Ostatní 80 0 0 

3. Pohledávky ze spotových operací 81 0 0 

a) s úrokovými nástroji 82 0 0 

b) s měnovými nástroji 83 0 0 

c) s akciovými nástroji 84 0 0 

d) s komoditními nástroji 85 0 0 

4. Pohledávky z pevných termínových operací 86 78,272 93,453 

a) s úrokovými nástroji 87 0 0 

b) s měnovými nástroji 88 78,272 93,453 

c) s akciovými nástroji 89 0 0 

d) s komoditními nástroji 90 0 0 

e) s úvěrovými nástroji 91 0 0 

5. Pohledávky z opcí 92 0 0 

a) Na úrokové nástroje 93 0 0 

b) Na měnové nástroje 94 0 0 

c) Na akciové nástroje 95 0 0 

d) Na komoditní nástroje 96 0 0 

e) Na úvěrové nástroje 97 0 0 

6. Odepsané pohledávky 98 0 1 

7. Hodnoty předané do úschovy, do správy a k uložení 99 0 0 

 z toho: cenné papíry 100 0 0 

8. Hodnoty předané k obhospodařování 101 87,733 115,375 

 z toho: cenné papíry 102 84,240 104,499 

 

 



Credit Suisse Realitní fond fondů otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET 
MANAGEMENT investiční společnost, a.s. 
Podrozvaha k 31.12.2009 

 

 

PODROZVAHOVÁ PASIVA 
 
Čís.   Běžné Minulé 
pol.   účetní období Účetní období 

1. Přijaté přísliby a záruky 103 0 0 

a) Přísliby 104 0 0 

b) záruky a ručení 105 0 0 

c) záruky ze směnek 106 0 0 

d) záruky z akreditivů 107 0 0 

2. Přijaté zástavy 108 0 0 

a) nemovité zástavy 109 0 0 

b) peněžní zástavy 110 0 0 

c) cenné papíry 111 0 0 

d) ostatní zástavy 112 0 0 

e) kolaterály - cenné papíry 113 0 0 

3. Závazky ze spotových operací 114 0 0 

a) s úrokovými nástroji 115 0 0 

b) s měnovými nástroji 116 0 0 

c) s akciovými nástroji 117 0 0 

d) s komoditními nástroji 118 0 0 

4. Závazky z pevných termínových operací 119 78,272 93,453 

a) s úrokovými nástroji 120 0 0 

b) s měnovými nástroji 121 78,272 93,453 

c) s akciovými nástroji 122 0 0 

d) s komoditními nástroji 123 0 0 

e) s úvěrovými nástroji 124 0 0 

5. Závazky z opcí 125 0 0 

a) na úrokové nástroje 126 0 0 

b) na měnové nástroje 127 0 0 

c) na akciové nástroje 128 0 0 

d) na komoditní nástroje 129 0 0 

e) na úvěrové nástroje 130 0 0 

6. Hodnoty převzaté do úschovy, do správy a k uložení 131 0 0 

 z toho: cenné papíry 132 0 0 

7. Hodnoty převzaté k obhospodařování 133 0 0 

 z toho: cenné papíry 134 0 0 

 



Credit Suisse Realitní fond fondů otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET 
MANAGEMENT investiční společnost, a.s. 
Přehled o změnách vlastního kapitálu 

 

 

PŘEHLED O ZMĚNÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU 
 

 

Základní 
kapitál 

Emisní 
ážio 

Kapitálové 
fondy 

Neroz. 
zisk min. 

let 

Neuhrazen
á ztráta 
min. let 

Oceňovací 
rozdíly 

Výsledek 
hospodaření 

běžného 
období 

Vlastní 
kapitál 
celkem 

 

Stav k 31.12.2008 0  7,898 126,438 0  0  0  -26,061 108,275 

Zvýšení základního 
kapitálu 

0  0  0  0  0  0  0  0  

Snížení základního 
kapitálu 

0  0  0  0  0  0  0  0  

Rozdělení výsledku 
hospodaření 

0  0  0  0  -26,061 0  26,061 0 

Vyplacené 
dividendy 

0  0  0  0  0  0  0  0  

Kapitálové fondy 0  3,509 -25,941 0  0  0  0  -22,432 

Čistý zisk/ztráta za 
účetní období 

0  0  0  0  0  0  1,473 1,473 

Stav k 31.12.2009 0  11,407 100,497 0  -26,061 0  1,473 87,316 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha účetní závěrky připravená v souladu  
s českými účetními standardy  

za rok 2009 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Založení a charakteristika Fondu   
 

Credit Suisse Realitní fond fondů otevřený podílový fond, CREDIT SUISSE ASSET 
MANAGEMENT investiční společnost, a.s. (dále jen „Fond“) byl založen jako otevřený 
podílový fond společnosti CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční 
společnost, a.s.  
 
Rozhodnutí o povolení k vydávání podílových listů bylo vydáno dne 18. listopadu 2005 
Komisí pro cenné papíry podle zákona č. 15/1998 Sb., o Komisi pro cenné papíry a podle 
ustanovení § 9 odst. 1 a 6 zákona č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a 
investičních fondech ve znění pozdějších předpisů. Komise pro cenné papíry schválila 
statut podílového fondu téhož dne. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 24. listopadu 
2005. 
 
V roce 2009 došlo ke změně vlastníka společnosti CREDIT SUISSE ASSET 
MANAGEMENT investiční společnost, a.s. a jích obhospodařovaných fondů. Dne 
13. listopadu se novým vlastníkem stala společnost WOOD & Company Group S.A. 
V návaznosti na tuto změnu došlo ke změně názvu Společnosti z původního názvu 
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT investiční společnost, a.s. na WOOD & 
Company  investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost”). Tato změna byla zapsána 
v obchodním rejstříku dne 16. listopadu 2009. Dále došlo k přesunu sídla společnosti z 
adresy Lazarská 13, Praha 2, PSČ 120 00 na adresu Náměstí Republiky 1079/1a, Praha 1, 
Nové Město, PSČ 110 00. Tato změna byla zapsána v obchodním rejstříku dne 2. prosince 
2009. Změna vlastník vedla i ke změnám ve složení představenstva a dozorčí rady, tyto 
jsou popsány v bodu 1.1. Přílohy. 
 
Investiční společnost shromažďuje na účet fondu peněžní prostředky vydáváním 
podílových listů fondu za účelem jejich použití pro kolektivní investování. 
 
Společnost je investiční společností ve smyslu platných zákonů a vystupuje jako právnická 
osoba, která shromažďuje peněžní prostředky právnických a fyzických osob za účelem 
jejich použití na účasti na podnikání (kolektivní investování). Fond podléhá regulačním 
požadavkům zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, který je platný od 
1. května 2004, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon”). 
 
Fond není samostatnou právnickou osobou a existuje v rámci Společnosti. Fond byl zřízen 
na dobu neurčitou. 
 
Vydávání podílových listů fondu podílníkům bylo zahájeno 2. února 2006. Podílové listy 
jsou vydány v zaknihované podobě v nominální hodnotě 1 Kč. 
 
Základním dokumentem Fondu je statut, který upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi 
podílníky Fondu a Společností. Peněžní prostředky ve fondu jsou shromažďovány 
vydáváním podílových listů Fondu. Takto získané prostředky jsou obhospodařovány 
Společností. Fond se zaměřuje na investice do cenných papírů fondů kolektivního 
investování a doplňkově do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu.  
 
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (dříve HVB Bank Czech Republic a.s.) vykonává 
funkci depozitáře a poskytuje služby podle smlouvy o výkonu funkce depozitáře, jejíž 
poslední znění bylo podepsáno dne 7. ledna 2009 („depozitář“). 
 



 

 

Fond není součástí konsolidačního celku. 
 
Fond nemá žádné zaměstnance, veškerou administrativu spojenou s podnikatelskou 
činností Fondu provádí dodavatelským způsobem Společnost. 
 

1.1. Představenstvo a dozorčí rada Společnosti k 31.12.2009 
 

Členové představenstva a dozorčí rady k 31. prosinci 2009 
 

 Představenstvo:               předseda RNDr. Jaroslav Krabec (od 13. listopadu 2009)  
  Ing. Jiří Musil  

     Mgr. Petr Holínský 
  
          Dozorčí rada:     Ing. Jan Sýkora (od 13. listopadu 2009) 

       Ing. Andrea Bartoňová (od 13. listopadu 2009) 
       Ing. Vladimír Jaroš (od 13. listopadu 2009)  
 

V souvislosti se změnou vlastníka Společnosti přibyl k původním dvěma členům 
představenstva RNDr. Jaroslav Krabec a došlo ke kompletní obměně dozorčí rady, jejíž 
předcházející složení bylo následující: 

 
         Dozorčí rada:   Julian Ide (do 13. listopadu 2009) 

     Darina Lišuchová (do 13. listopadu 2009) 
     Gerhard Otto Lohmann (do 13. listopadu 2009) 
 

Všechny výše uvedené změny byly zapsány do obchodního rejstříku dne 2. prosince 2009.  



 

 

2. Východiska pro vypracování účetní závěrky  

 
Základní účetní pravidla použitá při sestavování této účetní závěrky jsou uvedena níže. 

 
2.1. Účetní principy 

 
Účetní závěrka Fondu byla sestavena na základě účetnictví Fondu vedeného v souladu se 
zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění, a v rozsahu stanoveném 
Vyhláškou Ministerstva financí ČR 501/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se 
stanoví uspořádání a obsahové vymezení položek účetní závěrky a rozsah údajů ke 
zveřejnění pro banky a některé finanční instituce, a Českými účetními standardy pro 
finanční instituce. 
 
Závěrka vychází z principu časového rozlišení nákladů a výnosů, kdy transakce a další 
skutečnosti jsou uznány v době jejich vzniku a zaúčtovány v období, ke kterému se věcně a 
časově vztahují. Závěrka je sestavena v historických cenách, s výjimkou vybraných 
finančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou. 
 
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení Společnosti provádělo odhady, které mají 
vliv na vykazované hodnoty aktiv a pasiv i podmíněných aktiv a pasiv k datu sestavení 
účetní závěrky a nákladů a výnosů v příslušném účetním období. Tyto odhady jsou 
založeny na informacích dostupných k datu sestavení účetní závěrky a mohou se od 
skutečných výsledků lišit. 

 
Fond vykazuje finanční údaje v českých korunách (Kč) s přesností na tisíce Kč, pokud není 
uvedeno jinak. 

2.2. Okamžik uskutečnění obchodního případu 

U pohybů finančních prostředků se za okamžik uskutečnění obchodního případu považuje 
den připsání (resp. snížení) prostředků na bankovní účet. 
 
U nákupů a prodejů finančních aktiv se za okamžik uskutečnění obchodního případu 
považuje den vypořádání obchodu. 

 
2.3. Zachycení operací v cizích měnách 

 
Aktiva a pasiva v cizí měně jsou vykázána v účetní závěrce v Kč s použitím směnného 
kurzu České národní banky platného k datu sestavení účetní závěrky. Výnosy a náklady 
v cizích měnách jsou v účetním systému Fondu zachyceny v Kč a v účetní závěrce jsou 
tedy vykázány přepočtené směnným kurzem ČNB platným k datu transakce. V případě 
maturity termínovaného vkladu, spotového nákupu či prodeje deviz či v okamžiku 
finančního vypořádání nákupů a prodejů cenných papírů je účtováno o realizovaných 
kursových ziscích či ztrátách na účtech účtové skupiny Náklady/Výnosy z finančních 
činností. Tyto zisky a ztráty jsou vykázány v položce Čistý zisk nebo ztráta z finančních 
operací. 
 

2.4. Cenné papíry 
 

Fond drží cenné papíry v portfoliu k obchodování. Cenné papíry v portfoliu 
k obchodování jsou finanční aktiva (akcie a podílové listy) nabytá Fondem za účelem 
tvorby zisku z pohybů cen v krátkodobém časovém horizontu.  



 

 

Cenné papíry jsou při prvotním zachycení oceněny pořizovací cenou, jejíž součástí jsou 
přímé transakční náklady (poplatky obchodníkům s cennými papíry a trhům). Od okamžiku 
sjednání obchodu přeceňuje Fond tyto cenné papíry na reálnou hodnotu. Změny reálné 
hodnoty jsou zahrnuty do výkazu zisku a ztráty jako výnos/náklad v položce Čistý zisk 
nebo ztráta z finančních operací v okamžiku přecenění.  
 
Cenné papíry jsou vykazovány v rozvaze v položce Akcie, podílové listy a ostatní podíly a 
realizované kapitálové zisky a ztráty ve výkazu zisku a ztráty v položce Čistý zisk nebo 
ztráta z finančních operací.  
 
Tržní hodnota cenných papírů je počítána v souladu s vyhláškou MF ČR č. 270/2004 Sb., 
o způsobu stanovení reálné hodnoty majetku a závazků Fondu kolektivního investování a o 
způsobu stanovení aktuální hodnoty akcie nebo podílového listu Fondu kolektivního 
investování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška“). Dle této Vyhlášky jsou 
oceňovány veřejně obchodovatelné i neobchodovatelné cenné papíry v portfoliu Fondu.  
 
Cenné papíry jsou dle uvedené Vyhlášky oceněny cenou uvedenou na veřejném trhu, která 
je případně upravena dle pravidel uvedených ve Vyhlášce. Nelze-li takto stanovit cenu, 
použije se hodnota, kterou s vynaložením odborné péče stanovila Společnost. 
 
V některých případech může cenný papír obsahovat vložený derivát. Společnost v souladu 
s § 29 vyhlášky MF ČR č. 501/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů účtuje o změnách 
majetku a závazků z titulu změn kurzů nebo cen cenných papírů nebo změn devizových 
kurzů prostřednictvím účtu nákladů a výnosů. Vzhledem k tomu, že majetek Fondu je 
oceňován reálnou hodnotou proti účtům nákladů a výnosů, vložené deriváty nebyly v roce 
2009 resp. 2008 od hostitelských nástrojů oddělovány. 
 

 
2.5. Finanční deriváty  
 

Fond v rámci své činnosti vstupuje do kontraktů s finančními deriváty, které pro Fond 
představují finanční nástroje s nízkou počáteční investicí. Mezi finanční deriváty užívané 
Fondem patří měnové swapy a měnové forwardy. Fond používá finanční deriváty 
k zajištění měnového rizika, kterému je vystaven v důsledku operací na finančních trzích a 
s ohledem na složení jeho portfolia.  
 
Derivátem se pro účely účetnictví rozumí finanční nástroj (finančním nástrojem se rozumí 
jakákoliv právní skutečnost, na jejímž základě vzniká finanční aktivum jednoho subjektu a 
finanční závazek nebo kapitálový nástroj jiného subjektu) současně splňující tyto 
podmínky: 

 
a) jeho reálná hodnota se mění v závislosti na změně úrokové sazby, ceny cenného 

papíru, ceny komodity, měnového kurzu, cenového indexu, na úvěrovém 
hodnocení (ratingu) nebo indexu, resp. v závislosti na jiné proměnné ( tzv. 
podkladovém aktivu), 

b) který ve srovnání s ostatními typy kontraktů, v nichž je založena podobná reakce na 
změny tržních podmínek, vyžaduje malou nebo nevyžaduje žádnou počáteční 
investici, 

c) který bude vypořádán v budoucnosti, přičemž doba sjednání obchodu do jeho 
vypořádání je u něho delší než u spotové operace. 

 



 

 

Finanční deriváty jsou prvotně zachyceny v rozvaze v ceně pořízení a následně jsou 
přeceňovány na reálnou hodnotu. Reálná hodnota je získána na základě kótovaných tržních 
cen a modelů diskontovaných peněžních toků. Všechny finanční deriváty jsou vykazovány 
jako aktiva v případě kladné reálné hodnoty a jako pasiva v případě záporné reálné 
hodnoty. 
 
Zisky nebo ztráty vzniklé ze změn reálných hodnot derivátů jsou promítány do výkazu 
zisku a ztráty v položce Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací.  
 

2.6. Daně  
 
Daně jsou počítány v souladu s ustanoveními příslušného zákona České republiky a 
smlouvami o zamezení dvojího zdanění se zeměmi, ve kterých Fond působí formou 
nákupů a prodejů cenných papírů a jiných finančních aktiv, na základě zisku vykázaného ve 
výkazu zisku a ztráty sestaveného podle českých účetních standardů. Podle platných 
daňových předpisů činí sazba daně z příjmů právnických osob platná pro rok 2009 pro 
podílové fondy 5 %. 

 
2.7. Vlastní kapitál Fondu 

 
Prodejní cena podílového listu je vypočítávána jako podíl vlastního kapitálu Fondu a 
příslušného počtu podílových listů. Podílové listy jsou prodávány investorům na základě 
denně stanovované prodejní ceny. 
 

2.8. Emisní ážio 
 

Emisní ážio představuje rozdíl mezi nominální hodnotou všech podílových listů a jejich 
aktuální hodnotou ke dni jejich vydání nebo odkupu.  
 

2.9. Opravy související s minulými účetními obdobími 
 
Opravy nákladů nebo výnosů minulých účetních období jsou účtovány jako výnosy či 
náklady ve výkazu zisku a ztráty v běžném účetním období, pokud se nejedná o významné 
chyby. 
 

2.10. Regulační požadavky 
 
Investiční společnosti a jimi obhospodařované podílové fondy podléhají regulaci a dohledu 
ze strany České národní banky, sekce pro dohled nad kapitálovým trhem. Depozitář – 
UniCredit Bank Czech Republic, a.s. (dříve HVB Bank Czech Republic a.s.) dohlíží 
v souladu se zákonem o kolektivním investování na to, zda činnost fondu probíhá 
v souladu s tímto zákonem. 

2.11. Nejistota ohledně dopadu globální finanční krize 

V důsledku globální finanční krize můžou být Společnost i Fond vystaveny vyššímu riziku, 
zejména ve vztahu k budoucímu vývoji na trhu. Účetní závěrka je sestavena na základě 
současných nejlepších odhadů s využitím všech příslušných a dostupných informací k datu 
sestavení účetní závěrky. 
 
 



 

 

3. Změny účetních metod 

Z důvodu zpřesnění vykazování došlo v roce 2009 ke změně vykazování poplatků 
za obhospodařování majetku fondu ve výkazu zisku a ztráty. Tato položka dříve vykázaná 
v rámci řádku Správní náklady je nově vykázána v řádku Náklady na poplatky a provize. 
Z důvodu zajištění srovnatelnosti vykazovaných údajů byla výše uvedená změna provedena 
i ve výkazu zisku a ztráty za rok 2008. 
 



 

 

4. Významné položky uvedené ve výkazu zisku a ztráty 
 

4.1. Čisté úrokové výnosy 

  
(údaje v tis. Kč) 

Čisté úrokové výnosy 2009 2008 

Výnosy z úroků a podobné výnosy 55 1,596 

    V tom: úroky z dluhových cenných papírů 0 1,358 

Čisté úrokové výnosy celkem 55 1,596 

 
Fond v roce 2009, resp. 2008 neuplatnil ani neprominul žádné úroky z prodlení. 
 

4.2. Výnosy z akcií a podílů 

  
(údaje v tis. Kč) 

Výnosy z akcií a podílů 2009 2008 

Výnosy z akcií a podílů 2,852 4,225 

  V tom: ostatní výnosy z akcií a podílů 2,852 4,225 

Výnosy z akcií a podílů celkem 2,852 4,225 

 

4.3. Čisté náklady a výnosy z poplatků a provizí 

  
(údaje v tis. Kč) 

Poplatky a provize 2009 2008 

Náklady na poplatky a provize 
  

    náklady na obhospodařování majetku fondu -867 -1,355 

   poplatek za prodej cenných papírů -19 -74 

   na výkon funkce depozitáře -60 -90 

   ostatní -60 -84 

Čisté náklady a výnosy z poplatků a provizí celkem -1,006 -1,603 

 

Poplatek za obhospodařování majetku ve fondu placený investiční společnosti je stanoven 
maximálně do výše 1% p.a. z průměrné roční hodnoty vlastního kapitálu ve fondu.  
 
V souladu se smlouvou o výkonu funkce depozitáře, kterou vykonává UniCredit Bank 
Czech Republic a.s. platí fond poplatek, který je vypočítáván týdně jako % z průměrné 
roční hodnoty vlastního kapitálu podílového fondu. Poplatek depozitáři činí 0,05% p.a. 
z hodnoty vlastního kapitálu fondu, minimálně však 60 tis. Kč ročně a počítá se ke dni 
stanovení hodnoty vlastního kapitálu fondu, pokud se depozitář a investiční společnost 
nedohodnou jinak.  
 



 

 

4.4. Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací 

  
(údaje v tis. Kč) 

Popis 2009 2008 

Zisk (ztráta) z cenných papírů určených k obchodování -371 -37,131 

Zisk (ztráta) z devizových operací -1,643 12,456 

Zisk (ztráta) z derivátových operací 2,176 -4,822 

Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací celkem 162 -29,497 

 
4.5. Správní náklady 

 
                     (údaje v tis. Kč) 

Popis 2009 2008 

Náklady na audit, právní a daňové poradenství -161 -147 

Správní náklady celkem -161 -147 

 

 

 
5. Významné položky uvedené v rozvaze 
 

 

5.1. Pohledávky za bankami 

  
(údaje v tis. Kč) 

Popis Stav k 31.12.2009 Stav k 31.12.2008 

Pohledávky za bankami 
  

    zůstatky na běžných účtech 3,358 375 

    termínované vklady 0 10,501 

Pohledávky za bankami celkem 3,358 10,876 

 

5.2. Akcie, podílové listy a ostatní podíly 
 
               (údaje v tis. Kč) 

Typ CP 

Čistá cena 
pořízení 2009 

Reálná 
hodnota 2009 

Čistá cena 
pořízení 2008 

Reálná hodnota 
2008 

Akcie 1,956 1,987 0 0 

Podílové listy 83,717 82,253 105,438 104,499 

Akcie a podílové listy celkem 85,673 84,240 105,438 104,499 

 



 

 

Akcie a podílové listy k obchodování v reálné hodnotě dle trhů a emitentů zahrnují: 
 

(údaje v tis. Kč) 

Typ CP 

Čistá cena 
pořízení 2009 

Reálná 
hodnota 2009 

Čistá cena 
pořízení 2008 

Reálná hodnota 
2008 

Akcie a podílové listy vydané 
finančními institucemi 

    

       kótované na burze v ČR 0 0 0 0 

       kótované na jiném trhu CP 83,717 82,253 105,438 104,499 

       nekótované 0 0 0 0 

Akcie a podílové listy vydané 
nefinančními institucemi 

    

       kótované na burze v ČR 0 0 0 0 

       kótované na jiném trhu CP 1,956 1,987 105,438 104,499 

       nekótované 0 0 0 0 

Celkem 85,673 84,240 105,438 104,499 

Z toho: zisky/ztráty z přecenění  -1,433  -939 

 
5.3. Ostatní aktiva 

                               (údaje v tis. Kč) 

Popis Stav 31.12.2009 Stav 31.12.2008  

Swap - kladná reálná hodnota 135 0 

Ostatní aktiva celkem 135 0 

 
5.4. Ostatní pasiva 

                                     (údaje v tis. Kč) 

Popis Stav 31.12.2009 Stav 31.12.2008  

Závazky z odhospodařování majetku fondu 67 89 

Závazky vůči depozitáři 7 6 

Závazky vůči finančnímu úřadu 176 493 

Závazky z auditu, právního a daňového poradenství 161 147 

Swap - záporná reálná hodnota 0 6,363 

Ostatní závazky 6 2 

Ostatní pasiva celkem 417 7,100 

 
5.5. Kapitálové fondy, emisní ážio 
 

Kapitálové fondy představují vydané podílové listy. Vydávání podílových listů fondu 
podílníkům bylo zahájeno dne 2. února 2006. 
 



 

 

Základem pro stanovení ceny podílového listu Fondu pro účely vydávání podílových listů 
Fondu a pro účely zpětného prodeje podílových listů Fondu je vlastní kapitál Fondu. Cena 
podílových listů se tedy stanovuje na základě ceny jednoho podílu, a to jako násobek 
jmenovité hodnoty podílového listu a ceny jednoho podílu. Do prodejní ceny podílového 
listu je případně promítnut budoucí daňový závazek z nerealizovaného zisku vzniklý 
z přecenění cenných papírů. Rozdíl mezi nominální hodnotou podílových listů a cenou 
podílových listů při jejich vydávání i při jejich prodeji je emisní ážio. 
 

Popis Počet podílových listů 
Nominální hodnota  

(tis. Kč) 
Emisní ážio/disážio  

(tis. Kč) 

Zůstatek k 1. lednu 2008 236,845,121 236,845 9,783 

Podílové listy vydané 1,419,774 1,420 -17 

Podílové listy odkoupené -111,826,675 -111,827 4,823 

Ztráta z minulého období 0 0 -6,691 

Zůstatek k 31. prosinci 2008 126,438,220 126,438 7,898 

 

Popis Počet podílových listů 
Nominální hodnota 

 (tis. Kč) 
Emisní ážio/disážio 

(tis. Kč) 

Zůstatek k 1. lednu 2009 126,438,220 126,438 7,898 

Podílové listy vydané 0 0 0 

Podílové listy odkoupené -25,941,562 -25,941 3,509 

Zůstatek k 31. prosinci 2009 100,496,658 100,497 11,407 

 
Hodnota vlastního kapitálu připadajícího na 1 podílový list k  31. prosinci 2009 činí 0,8688 
Kč (2008: 0,8563 Kč). 
 

5.6. Daň z příjmů a odložená daňová pohledávka /závazek 
 
(a) Splatná daň z příjmů 

  

(údaje v tis. Kč) 

Popis 2009 2008 

Zisk nebo ztráta za účetní období před zdaněním (obecný daňový základ) 1,901 -25,427 

Výnosy nepodléhající zdanění 0 0 

Daňově neodčitatelné náklady 1 1 

Výnosy zdaněné zvláštní sazbou 0 0 

Výnosy zahrnuté do samostatného základu daně 2,852 4,225 

Základ daně pro obecný daňový základ -950 -29,651 

Daň vypočtená při použítí sazby 5% 0 0 

Základ daně pro samostatný daňový základ 2,852 4,225 

Daň vypočtená ze samostatného základu daně 428 634 

 

Fond zaplatil v roce 2009 252 tis. Kč zálohy na daň z příjmu (2008: 115 tis. Kč).  



 

 

(b) Odložená daňová pohledávka /závazek 
 

Fondu nevznikla k 31. prosinci 2009 ani k 31. prosinci 2008 odložená daňová 
pohledávka/závazek. 

 

5.7. Finanční deriváty 
 

Finanční deriváty: 
 

 

(údaje v tis. Kč) 

Popis 
Nominální hodnota Reálná hodnota 

2009 2008 2009 2008 

Měnové swapy 78,272 94,453 135 -6,363 

Celkem 78,272 94,453 135 -6,363 

 

Veškeré výše uvedené finanční nástroje byly sjednány na mezibankovním trhu (OTC). 

 
Finanční deriváty v nominálních hodnotách dle zbytkové doby splatnosti: 

(údaje v tis. Kč) 

K 31.12.2009 do 3 měs. 
od 3 měs. do 

1 roku 
od 1 roku do 

5 let 
Nad 5 let 

Celkem 

Měnové swapy 78,272 0 0 0 78,272 

    

 
(údaje v tis. Kč) 

K 31.12.2008 do 3 měs. 
od 3 měs. do 

1 roku 
od 1 roku do 

5 let 
Nad 5 let 

Celkem 

Měnové swapy 0 94,453 0 
 

 94,453 

 
 
 

6. Hodnoty předané k obhospodařování 

 
Fond vykazoval k 31. prosinci 2009 hodnoty předané k obhospodařování Společnosti ve 
výši 87,733 tis. Kč (2008: 115,375 tis. Kč). 
 
 

7. Finanční nástroje – tržní riziko 
 

Tržní riziko Fondu je uvedeno ve statutu fondu v článku 4, Rizikový profil. Tržní riziko 
vyplývající z vlivu změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých druhů 
majetku (aktiv) Fondu je vzhledem k povaze Fondu (základ tvoří nemovitostní fondy) 
středně velké. 
 
Majetek ve Fondu je pravidelně, nejméně jednou týdně, detailně analyzován s přihlédnutím 
k alokaci aktiv, výkonnosti portfolia a jeho technickým parametrům jako je průměrná doba 
splatnosti portfolia, vážená durace portfolia, rozložení cash-flow portfolia a jeho celková 
velikost.  
 
Investiční společnost investuje v souladu se Zákonem a statutem Fondu tak, jak je popsáno 
ve statutu Fondu, článku 3, Investiční cíle a politika. 
 



 

 

K hlavním investičním cílům Fondu patří zejména: 

 maximalizace hodnoty vlastního kapitálu ve fondu připadající na jeden podílový list, 

 ochrana majetku ve Fondu. 
 
Fond uplatňuje pravidlo, že nákup (prodej) cenných papírů do majetku ve fondu se 
uskutečňuje za nejnižší (nejvyšší) cenu, jíž by bylo možno dosáhnout při vynaložení 
odborné péče a že přijaté výnosy jsou převáděny na bankovní účet fondu u depozitáře 
investiční společnosti a fondu, kterým je k 31. prosinci 2009 UniCredit Bank Czech 
Republic a.s. 
 
Jednotlivá investiční rozhodnutí jsou na základě volné úvahy činěna portfolio manažerem, 
který je povinen dodržovat investiční strategii stanovenou statutem a podrobně vymezenou 
a schválenou investičním výborem, který se zpravidla schází na měsíční bázi. 
 
Veškerá investiční rozhodnutí jsou realizována prostřednictvím vybraných bank nebo 
obchodníků s cennými papíry. 
 
Dodržování limitů je kromě pravidel vnitřního kontrolního systému zabezpečeno kontrolní 
činností a dohledem depozitáře v souladu se Zákonem a statutem Fondu. 
 
Kreditní riziko 
 
Kreditní riziko Fondu je popsáno ve statutu fondu v článku 3, Investiční cíle a politika. 
Investiční politika Fondu spočívá zejména v optimálním rozložení majetku Fondu do 
jiných fondů kolektivního investování a dále v dostatečné minimalizaci investičního a 
kreditního rizika, a to prostřednictvím výběru kvalitních fondů a kreditních investičních 
nástrojů. Vzhledem ke konzervativnější filozofii investiční politiky Fondu se bude Fond 
snažit o použití finančních nástrojů emitovaných co nejkvalitnějšími emitenty.  
 



 

 

Riziko likvidity 
 
Riziko likvidity vzniká ze způsobu financování aktivit Fondu a řízení jeho pozic. Zahrnuje 
jak riziko schopnosti splatit závazky Fondu, tak schopnost Fondu likvidovat/prodat aktiva 
za přijatelnou cenu v přijatelném časovém horizontu. 
 
Fond má přístup k diverzifikovaným zdrojům financování. K pokrytí dočasných finančních 
potřeb smí Fond v souladu se Zákonem přijímat pouze krátkodobé úvěry s dobou 
splatnosti nepřesahující 6 měsíců. Úhrnná výše poskytnutých úvěrů nebo půjček nesmí 
přesáhnout 10 % hodnoty majetku ve Fondu. Fond v roce 2009, resp. 2008 žádné takové 
úvěry nepřijal. 
 

                         (údaje v tis. Kč) 

tis. Kč 
Do 3 měs. Od 3 měs. 

do 1 roku 
Od 1 roku 

do 5 let 
Nad 5 let Bez 

specifikace 
Celkem 

K 31. prosinci 2009       

Pohledávky za bankami, za 
družstevními záložnami 

3,358 0  0 0 0 3,358 

Akcie, podílové listy a ostatní podíly 0 0 0 0         84,240 84,240 

Ostatní aktiva 135 0 0 0 0 135 

Aktiva celkem  3,493 0 0 0 84,240 87,733 

Ostatní pasiva 160 257 0 0 0 417 

Pasiva celkem  160 257 0 0 0 417 

Čisté riziko likvidity k 31.12.2009 3,333 -257 0 0 84,240 87,316 

 
                               (údaje v tis. Kč) 

tis. Kč 
Do 3 měs. Od 3 měs. 

do 1 roku 
Od 1 roku 

do 5 let 
Nad 5 let Bez 

specifikace 
Celkem 

K 31. prosinci 2008       

Pohledávky za bankami, za 
družstevními záložnami 

10,876 0 0 0 0 10,876 

Akcie, podílové listy a ostatní podíly 0 0 0 0       104,499 104,499 

Aktiva celkem  10,876 0 0 0 104,499 115,375 

Ostatní pasiva 244 6,856 0 0 0 7,100 

Pasiva celkem  244 6,856 0 0 0 7,100 

Čisté riziko likvidity k 31.12.2008 10,632 -6,856 0 0 104,499 108,275 

 
Fond ve výše uvedené tabulce nevykazuje údaje týkající se vlastního kapitálu vzhledem 
k tomu, že u něj nelze určit dobu splatnosti. 
 



 

 

Úrokové riziko 
 

Fond je vystaven úrokovému riziku vzhledem ke skutečnosti, že drží úročená aktiva. 
Aktivity v oblasti řízení úrokového rizika mají za cíl maximalizovat tržní hodnotu aktiv 
fondu v souladu se statutem Fondu. 
 
Účetní hodnota úročených aktiv a závazků je zahrnuta do období, ve kterém dochází 
k jejich splatnosti nebo změně úrokové sazby a to v tom období, které nastane dříve. 
 

 (údaje v tis. Kč) 

tis. Kč 
Do 3 měs. Od 3 měs. 

do 1 roku 
Od 1 roku 

do 5 let 
Nad 5 let Bez 

specifikace 
Celkem 

K 31. prosinci 2009       

Pohledávky za bankami, za družstevními 
záložnami 

3,358 0  0 0 0 3,358 

Akcie, podílové listy a ostatní podíly 0 0 0 0 84,240 84,240 

Ostatní aktiva 135 0 0 0 0 135 

Aktiva celkem  3,493 0 0 0 84,240 87,733 

Ostatní pasiva 160 257 0 0 0 417 

Pasiva celkem  160 257 0 0 0 417 

Čisté úrokové riziko k 31.12.2009 3,333 -257 0 0 84,240 87,316 

 
 (údaje v tis. Kč) 

tis. Kč 
Do 3 měs. Od 3 měs. 

do 1 roku 
Od 1 roku 

do 5 let 
Nad 5 let Bez 

specifikace 
Celkem 

K 31. prosinci 2008       

Pohledávky za bankami, za družstevními 
záložnami 

10,876 0  0 0 0 10,876 

Akcie, podílové listy a ostatní podíly 0 0 0 0 104,499 104,499 

Aktiva celkem  10,876 0 0 0 104,499 115,375 

Ostatní pasiva 244 6,856 0 0 0 7,100 

Pasiva celkem  244 6,856 0 0 0 7,100 

Čisté úrokové riziko k 31.12.2008 10,632 -6,856 0 0 104,499 108,275 

 

Ve výše uvedených tabulkách nejsou vykázány údaje týkající se vlastního kapitálu vzhledem 
k tomu, že není úročen a nelze u něj určit dobu splatnosti a tím ani úrokové riziko. 

U ostatních aktiv a pasiv odpovídá úrokové riziko jejich splatnosti. 

 



 

 

Měnové riziko 
 
V tabulce je uvedena měnová pozice Fondu podle jednotlivých měn. 

     

(údaje v tis. kč) 

K 31.12.2009 PLN EUR USD CZK GBP Celkem 

Pohledávky za bankami, za 
družstevními záložnami 0 4 11 3,343 0 3,358 

Akcie, podílové listy a ostatní 
podíly 0  84,240 0 0 0 84,240  

Ostatní aktiva 0  0 0 135 0 135  

Aktiva celkem 0  84,244 11 3,478 0 87,733 

Ostatní pasiva 0 0 0 417 0 417 

Vlastní kapitál 0 0 0 87,316 0 87,316 

Pasiva celkem 0 0 0 87,733 0 87,733 

Podrozvahová aktiva 0  0 0 78,172  0 78,172  

Podrozvahová pasiva 0 78,172  0 0 0 78,172  

Čisté měnové riziko k 31.12.2009 0 6,072 11 9,561 0 0 

 

     

(údaje v tis. Kč) 

K 31.12.2008 PLN EUR USD CZK GBP Celkem 

Pohledávky za bankami, za 
družstevními záložnami 6 2 4 10,862 2 10,876 

Akcie, podílové listy a ostatní 
podíly 0 104,499 0 0 0 104,499 

Aktiva celkem 6 104,501 4 10,862 2 115,375 

Ostatní pasiva 0 6,363 0 737 0 7,100 

Vlastní kapitál 0 0 0 108,275 0 108,275 

Pasiva celkem 0 6,363 0 109,012 0 115,375 

Podrozvahová aktiva 0 0 0 93,453 0 93,453 

Podrozvahová pasiva 0 93,453 0 0 0 93,453 

Čisté měnové riziko k 31.12.2008 6 4,685 4 -4,697 2 0 

 
 
8. Potencionální pohledávky a závazky 

 

Fond neeviduje k 31.12.2009 žádné potenciální pohledávky ani závazky. 
 
 
 



 

 

9. Dodržování regulátorních požadavků a limitů 

 
V průběhu roku 2009 došlo dle § 55, ods 4 Zákona a zároveň dle čl. 3 odst. 22a Statutu 
Fondu, k překročení limitu 20% hodnoty majetku fondu, který může být investován do 
cenných papírů vydaných jedním fondem kolektivního investování. Limit u emitenta 
KanAm Grund Kapitalgesellschaft byl překročen k 30.1.2009 o 1,68%, k 27.2.2009 
o 2,82%, k 31.3.2009 o 3,08%, k 30.4.2009 o 2,70%, k 29.5.2009 o 2,81%, k 30.6.2009 
o 4,16%. U emitenta SEB ImmoInvest Germany byl limit překročen k 30.1.2009 o 0,55%, 
k 27.2.2009 o 1,62%, k 31.3.2009 o 1,80%, k 30.4.2009 o 1,42%, k 29.5.2009 o 1,54%, 
k 30.6.2009 o 2,00%. K 31.12.2009 tyto porušení byly odstraněny. Porušení v průběhu roku 
byla oznámena na ČNB. 

 
 
10. Významné události po datu účetní závěrky 
 

V návaznosti na změnu vlastníka Společnosti došlo ke změně názvu Fondu na WOOD & 
Company Real Estate Fund otevřený podílový fond, WOOD & Company investiční 
společnost, a.s. Tato změna byla zapsána do obchodního rejstříku dne 12. února 2010. 
 
Kromě výše uvedeného nedošlo k žádným jiným událostem, které by měly významný 
dopad na účetní závěrku. 
 






