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CPI BYTY, a.s. 

Základní prospekt dluhopisového programu  

v maximální celkové jmenovité hodnotì vydaných dluhopisù 

17.000.000.000 CZK a souèasnì v maximální celkové jmenovité hodnotì nesplacených dluhopisù 

3.000.000.000 CZK 

s celkovou dobou trvání programu do 30. dubna 2031 

 

Tento dokument pøedstavuje základní prospekt (dále jen �Základní prospekt�) pro dluhopisy vydávané v rámci 
dluhopisového programu (dále jen �Dluhopisový program� nebo �Program�) spoleènosti CPI BYTY, a.s., se 
sídlem na adrese Vladislavova 1390/17, Nové Mìsto, 110 00 Praha 1, IÈO: 262 28 700, zapsané v obchodním 
rejstøíku vedeném Mìstským soudem v Praze pod sp. zn. B 7990 (dále jen �Emitent�). Dluhopisový program 
byl schválen rozhodnutím pøedstavenstva spoleènosti Emitenta dne 11. prosince 2012 a je popsán ve spoleèných 
emisních podmínkách dluhopisù, které jsou souèástí tohoto Základního prospektu, a to ve znìní pozdìj�ích zmìn 
spoleèných emisních podmínek, je� byly schváleny na schùzích Vlastníkù dluhopisù, které se konaly dne 23. 
bøezna 2016 a 7. listopadu 2016.  Na základì Dluhopisového programu je Emitent oprávnìn vydávat v souladu s 
obecnì závaznými právními pøedpisy jednotlivé emise dluhopisù (dále jen �Emise dluhopisù� nebo �Emise� 
nebo �Dluhopisy�). Celková jmenovitá hodnota v�ech vydaných Dluhopisù nesmí pøekroèit èástku 
17.000.000.000 CZK a souèasnì celková jmenovitá hodnota v�ech vydaných a nesplacených Dluhopisù v rámci 
tohoto Dluhopisového programu nesmí k �ádnému okam�iku pøekroèit 3.000.000.000 CZK, s výjimkami 
stanovenými v Emisních podmínkách. Doba trvání Dluhopisového programu, bìhem které mù�e Emitent 
vydávat jednotlivé Emise dluhopisù v rámci Programu, je stanovena od 11. prosince 2012 do 30. dubna 2031. 
Dluhopisy se øídí èeským právem. V rámci Dluhopisového programu ji� byly vydány v souladu s obecnì 
závaznými právními pøedpisy jednotlivé Emise dluhopisù v celkové jmenovité hodnotì 3.800.000.000 CZK a 
souèasnì celková jmenovitá hodnota v�ech vydaných a nesplacených Dluhopisù èiní 3.000.000.000 CZK. 
Jednotlivé Dluhopisy vydané prostøednictvím Dluhopisového programu byly pøijaty k obchodování na 
Regulovaném trhu Burzy cenných papírù Praha, a.s. (dále také jen �BCPP�). Podle Dluhopisového programu je 
je�tì mo�né vydat jednotlivou Emisi nebo Emise dluhopisù v celkové jmenovité hodnotì 13.200.000.000 CZK. 

Pro ka�dou Emisi pøipraví Emitent zvlá�tní dokument (dále jen �Emisní dodatek�), který bude obsahovat 
doplnìk Dluhopisového programu, tj. doplnìk spoleèných emisních podmínek Dluhopisového programu pro 
takovou emisi (dále jen �Doplnìk dluhopisového programu�). V Doplòku dluhopisového programu bude 
zejména urèena jmenovitá hodnota a poèet Dluhopisù tvoøících danou Emisi, datum Emise dluhopisù a zpùsob 
jejich vydání, výnos Dluhopisù dané Emise a jejich emisní kurz, data výplaty výnosù Dluhopisù a data nebo 
datum splatnosti jejich jmenovité hodnoty, jako� i dal�í podmínky Dluhopisù dané Emise, které nejsou upraveny 
v rámci spoleèných emisních podmínek Programu, jejich� znìní je uvedeno v kapitole 7 �Spoleèné emisní 
podmínky Dluhopisù� tohoto Základního prospektu (dále jen �Emisní podmínky�), pøièem� v jejich textu jsou 
zohlednìna výkladová pravidla uvedená v kapitole 6.2 �Výkladová pravidla� tohoto Základního prospektu a dále 
je tyto Emisní podmínky nutno èíst a interpretovat v kontextu aktuálních informací uvedených v kapitole 6.1 
�Aktuální informace k pøíslu�ným ustanovením Emisních podmínek� tohoto Základního prospektu. Rozhodne-li 
Emitent, �e po�ádá o pøijetí kterékoli Emise dluhopisù k obchodování na zvoleném regulovaném trhu cenných 
papírù k datu vydání, nebo budou-li Dluhopisy umís�ovány formou veøejné nabídky, bude Emisní dodatek 
obsahovat té� tzv. koneèné podmínky Emise (dále jen �Koneèné podmínky�) a individuální shrnutí Emise tak, 
aby Emisní dodatek spolu s tímto Základním prospektem (vèetnì jeho pøípadných dodatkù) tvoøily prospekt 
pøíslu�né Emise. 

Dojde-li po schválení tohoto Základního prospektu a pøed vydáním, resp. ukonèením veøejné nabídky Dluhopisù 
èi pøijetím Dluhopisù k obchodování na regulovaném trhu k podstatným zmìnám údajù v nìm uvedených, bude 
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Emitent tento Základní prospekt aktualizovat, a to formou dodatkù k Základnímu prospektu. Ka�dý takový 
dodatek bude schválen Èeskou národní bankou (dále jen �ÈNB�) a uveøejnìn tak, aby ka�dá Emise, která bude 
veøejnì nabízena nebo o její� pøijetí bude po�ádáno na regulovaném trhu, byla nabízena, resp. o pøijetí bylo 
�ádáno, na základì aktuálního prospektu cenného papíru. Pro úèely veøejné nabídky a/nebo pøijetí Dluhopisù k 
obchodování na regulovaném trhu cenných papírù je tento Základní prospekt platný po dobu 12 mìsícù ode dne 

jeho uveøejnìní. 

Bude-li v Emisním dodatku uvedeno, �e Dluhopisy pøíslu�né Emise mají být cennými papíry pøijatými 
k obchodování na regulovaném trhu, je úmyslem Emitenta po�ádat o jejich pøijetí k obchodování na BCPP, 
pøípadnì k obchodování na jiném regulovaném trhu cenných papírù, který by BCPP nahradil. Konkrétní trh 

BCPP, na který mohou být Dluhopisy pøijaty k obchodování, bude upøesnìn v Emisním dodatku pøíslu�né 
Emise. V Emisním dodatku mù�e být rovnì� uvedeno, �e Dluhopisy budou obchodovány na jiném regulovaném 
trhu cenných papírù nebo nebudou obchodovány na �ádném regulovaném trhu cenných papírù. 

Platby z Dluhopisù vydaných v rámci tohoto Dluhopisového programu budou ve v�ech pøípadech provádìny v 
souladu s obecnì závaznými právními pøedpisy platnými v dobì provedení pøíslu�né platby v Èeské republice. 
Tam, kde to budou vy�adovat právní pøedpisy Èeské republiky úèinné v dobì splacení jmenovité hodnoty nebo 
výplaty úrokového výnosu, budou z plateb Vlastníkùm dluhopisù srá�eny pøíslu�né danì a poplatky. Emitent 
nebude povinen k dal�ím platbám Vlastníkùm dluhopisù náhradou za takovéto srá�ky daní nebo poplatkù. 
Emitent je za urèitých podmínek plátcem danì sra�ené z výnosù z Dluhopisù (blí�e kapitola 23 �Zdanìní v 
Èeské republice� tohoto Základního prospektu).  

Tento Základní prospekt byl vyhotoven dne 2. kvìtna 2017. Informace uvedené v Základním prospektu jsou 

aktuální pouze k tomuto dni, nebude-li tento Základní prospekt aktualizován formou dodatku k Základnímu 

prospektu � v takovém pøípadì budou údaje v Základním prospektu aktuální ke dni, jen� bude uveden v dodatku 
k Základnímu prospektu.  

Základní Prospekt byl vyhotoven v souladu se zákonem è. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve 
znìní pozdìj�ích pøedpisù (dále jen �Zákon o podnikání na kapitálovém trhu�), Smìrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2003/71/ES ve znìní k datu vyhotovení tohoto Základního prospektu (dále jen �Smìrnice�) a 
Naøízením Komise (ES) è. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí smìrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsa�ené v prospektech, úpravu prospektù, uvádìní údajù ve formì 
odkazu, zveøejòování prospektù a �íøení inzerátù ve znìní k datu vyhotovení tohoto Základního prospektu (dále 

jen �Naøízení�), a schválen rozhodnutím ÈNB è. j.: 2017/063665/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-

2017/00015/CNB/572 ze dne 3. 5. 2017, které nabylo právní moci dne 4. 5. 2017. 

Tento Základní prospekt není veøejnou ani jinou nabídkou ke koupi jakýchkoli Dluhopisù. Zájemci o koupi 
Dluhopisù jednotlivých Emisí, které mohou být v rámci tohoto Dluhopisového programu vydány, musí svá 

investièní rozhodnutí uèinit na základì informací uvedených nejen v tomto Základním prospektu, ale i na základì 
jeho pøípadných dodatkù a Emisního dodatku pøíslu�né Emise. 

�íøení tohoto Základního prospektu a nabídka, prodej nebo koupì Dluhopisù jednotlivých Emisí vydávaných v 
rámci tohoto Dluhopisového programu jsou v nìkterých zemích omezeny zákonem. Dluhopisy nebudou pro úèely 
veøejné nabídky registrovány, povoleny ani schváleny jakýmkoli správním èi jiným orgánem jakékoli jurisdikce s 

výjimkou ÈNB a obdobnì nemusí být bez dal�ího umo�nìna ani jejich veøejná nabídka s výjimkou Èeské 
republiky (viz té� kapitola 1�Dùle�itá upozornìní�). 

 

 

Hlavní mana�er 

Raiffeisenbank a.s. 
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1. D LE�ITÁ!UPOZORN"NÍ 

Tento dokument je základním prospektem ve smyslu Zákona o podnikání na kapitálovém trhu, èlánku 5 odst. 4 
Smìrnice a èlánku 26 Naøízení. �ádný správní orgán, s výjimkou ÈNB, ani jiná osoba tento Základní prospekt 
neschválily. Jakékoli prohlá�ení opaèného smyslu je nepravdivé. 

Emitent neschválil jakékoli jiné prohlá�ení nebo informace o Emitentovi, Dluhopisovém programu nebo 
Dluhopisech, ne� jaké jsou obsa�eny v tomto Základním prospektu, jeho dodatcích a v pøíslu�ném Emisním 
dodatku. Na �ádné takové jiné prohlá�ení nebo informace se nelze spolehnout jako na prohlá�ení nebo 
informace schválené Emitentem. Pokud není uvedeno jinak, jsou ve�keré informace v tomto Základním prospektu 
uvedeny k datu vyhotovení tohoto Základního prospektu. Pøedání tohoto Základního prospektu kdykoli po datu 
jeho vyhotovení neznamená, �e informace v nìm uvedené jsou správné ke kterémukoli okam�iku po datu jeho 
vyhotovení. Tyto informace mohou být navíc dále mìnìny èi doplòovány prostøednictvím jednotlivých dodatkù 
Základního prospektu a upøesòovány èi doplòovány prostøednictvím jednotlivých Emisních dodatkù. 

Za závazky Emitenta vèetnì závazkù vyplývajících z Dluhopisù neruèí Èeská republika ani kterákoli její 
instituce, ministerstvo nebo její politická souèást (orgán státní správy èi samosprávy), ani je jiným zpùsobem 
nezaji��uje. 

Roz�iøování tohoto Základního prospektu a nabídka, prodej nebo koupì Dluhopisù jsou v nìkterých zemích 
omezeny zákonem. Dluhopisy nebudou registrovány, povoleny ani schváleny jakýmkoli správním èi jiným 
orgánem jakékoli jurisdikce, s výjimkou schválení základního prospektu ze strany ÈNB. Dluhopisy takto zejména 
nebudou registrovány v souladu se zákonem o cenných papírech Spojených státù amerických z roku 1933 
v platném znìní (dále jen �Zákon o cenných papírech USA�) a nesmìjí být nabízeny, prodávány nebo 
pøedávány na území Spojených státù amerických nebo osobám, které jsou rezidenty Spojených státù amerických, 
jinak ne� na základì výjimky z registraèní povinnosti podle tohoto zákona nebo v rámci obchodu, který takové 
registraèní povinnosti nepodléhá. Osoby, do jejich� dr�ení se tento Základní prospekt dostane, jsou odpovìdné 
za dodr�ování omezení, která se v jednotlivých zemích vztahují k nabídce, nákupu nebo prodeji Dluhopisù nebo 
dr�by a roz�iøování jakýchkoli materiálù vztahujících se k Dluhopisùm. 

Informace obsa�ené v kapitolách 23 �Zdanìní v Èeské republice� a 24 �Vymáhání soukromoprávních nárokù 
vùèi Emitentovi� tohoto Základního prospektu jsou uvedeny pouze jako v�eobecné informace a nikoli 
vyèerpávající informace a byly získány z veøejnì dostupných zdrojù, které nebyly zpracovány nebo nezávisle 
ovìøeny Emitentem. Potenciální nabyvatelé Dluhopisù by se mìli spoléhat výhradnì na vlastní analýzu faktorù 
uvádìných v tìchto kapitolách a na své vlastní právní, daòové a jiné odborné poradce. 

Nabyvatelùm Dluhopisù, zejména zahranièním, se doporuèuje konzultovat se svými právními a jinými poradci 
ustanovení pøíslu�ných právních pøedpisù, zejména daòových pøedpisù Èeské republiky, ze zemí, jejich� jsou 
rezidenty, a jiných pøíslu�ných státù a dále v�echny pøíslu�né mezinárodní dohody a jejich dopad na konkrétní 
investièní rozhodnutí. 

Vlastníci dluhopisù, vèetnì v�ech pøípadných zahranièních investorù, se vyzývají, aby se soustavnì informovali o 
v�ech zákonech a ostatních právních pøedpisech upravujících dr�ení Dluhopisù, a rovnì� prodej Dluhopisù do 
zahranièí nebo nákup Dluhopisù ze zahranièí, jako�to i jakékoliv jiné transakce s Dluhopisy a aby tyto zákony a 
právní pøedpisy dodr�ovali. 

Emitent bude v rozsahu stanoveném obecnì závaznými právními pøedpisy a pøedpisy jednotlivých regulovaných 
trhù cenných papírù, na kterých budou Dluhopisy pøijaty k obchodování (bude-li relevantní), uveøejòovat zprávy 
o výsledcích svého hospodaøení a své finanèní situaci a plnit informaèní povinnosti, pøièem� Emitent, jako�to 
emitent Dluhopisù emitovaných v rámci Dluhopisového programu a pøijatých k obchodování na regulovaném 
trhu, tyto povinnosti ji� øádnì plní. 

Základní prospekt, jeho pøípadné dodatky, v�echny výroèní a pololetní zprávy Emitenta a kopie auditorských 
zpráv týkajících se Emitenta jsou v�em zájemcùm bezplatnì k dispozici k nahlédnutí v pracovní dny v bì�né 
pracovní dobì od 9.00 do 16.00 hod. u Emitenta v jeho sídle na adrese Vladislavova 1390/17, Nové Mìsto, 110 
00 Praha 1. Tyto dokumenty jsou k dispozici té� v elektronické podobì na internetové stránce Emitenta 
www.cpibyty.cz v sekci: PRO INVESTORY na této adrese http://cpibyty.cz/stranka/obchodni-udaje. 

Základní prospekt a jeho pøípadné dodatky jsou dále v�em zájemcùm k dispozici bezplatnì k nahlédnutí u 
Hlavního mana�era na jeho webových stránkách www.rb.cz v sekci: Povinnì uveøejòované informace � Emise 
korporátních dokumentù � CPI Byty, a.s. https://www.rb.cz/o-nas/povinne-uverejnovane-informace/emise-
korporatnich-dluhopisu/cpi-byty-as a dále v bì�né pracovní dobì od 9.00 do 16.00 hod v sídle Praha 4, 
Hvìzdova 1716/2b, PSÈ 140 78, Èeská republika. 
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Po dobu, kdy zùstane jakákoli èást Dluhopisù nesplacena, bude na po�ádání v bì�né pracovní dobì od 9.00 do 
16.00 hod. Vlastníkùm dluhopisù k nahlédnutí v urèené provozovnì Administrátora stejnopis Smlouvy s 
administrátorem. Blí�e viz kapitola 7 �Spoleèné emisní podmínky Dluhopisù� tohoto Základního prospektu. 

Jakékoli pøedpoklady a výhledy týkající se budoucího vývoje Emitenta, jeho finanèní situace, okruhu 
podnikatelské èinnosti nebo postavení na trhu nelze pokládat za prohlá�ení èi závazný slib Emitenta týkající se 
budoucích událostí nebo výsledkù, nebo� tyto budoucí události nebo výsledky závisí zcela nebo zèásti na 
okolnostech a událostech, které Emitent nemù�e pøímo nebo v plném rozsahu ovlivnit. Potenciální zájemci o 
koupi Dluhopisù by mìli provést vlastní analýzu jakýchkoli vývojových trendù nebo výhledù uvedených v tomto 
Základním prospektu, pøípadnì provést dal�í samostatná �etøení, a svá investièní rozhodnutí zalo�it na 
výsledcích takových samostatných analýz a �etøení. 

Pokud není dále uvedeno jinak, v�echny finanèní údaje Emitenta vycházejí z Mezinárodních standardù pro 
finanèní výkaznictví IAS/IFRS ve znìní schváleném Evropskou unií (dále jen �IFRS�). Nìkteré hodnoty uvedené 
v tomto Základním prospektu byly upraveny zaokrouhlením. To mimo jiné znamená, �e hodnoty uvádìné pro 
tuté� informaèní polo�ku se proto mohou na rùzných místech mírnì li�it a hodnoty uvádìné jako souèty 
nìkterých hodnot nemusí být aritmetickým souètem hodnot, ze kterých vycházejí. 

Nìkteré v tomto Základním prospektu pou�ité výrazy jsou definovány v kapitole 29 �Seznam pou�itých definic, 
pojmù a zkratek� tohoto Základního prospektu. 

Bude-li tento Základní prospekt pøelo�en do jiného jazyka, je v pøípadì výkladového rozporu mezi znìním 
Základního prospektu v èeském jazyce a znìním Základního prospektu pøelo�eného do jiného jazyka rozhodující 
znìní Základního prospektu v èeském jazyce. 

V pøípadì pøijetí Dluhopisù k obchodování na BCPP nepøebírá BCPP �ádné závazky z tìchto Dluhopisù. 
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2. SHRNUTÍ 

Shrnutí je vypracováno na základì nále�itostí zvaných �Prvky�. Tyto prvky jsou oèíslovány v oddílech A � E 
(A.1. � E. 7) v tabulkách uvedených ní�e. 

Toto shrnutí obsahuje v�echny Prvky, které mají být do shrnutí zaøazeny ve vztahu k Dluhopisùm a Emitentovi. 
Vzhledem k tomu, �e nìkteré Prvky nemusí být ve shrnutí obsa�eny, nemusí na sebe èíslování jednotlivých Prvkù 
navazovat. 

I pøesto, �e je vy�adováno, aby nìkteré Prvky ve vztahu k Dluhopisùm a Emitentovi byly obsa�eny ve shrnutí, je 
mo�né, �e ve vztahu k tomuto Prvku nebudou existovat �ádné relevantní informace. V takovém pøípadì je ve 
shrnutí uveden struèný popis Prvku s uvedením �nepou�ije se�, s pøípadným dal�ím odùvodnìním, proè prvek 
nebyl pou�it. 

Oddíl A � Úvod a upozorn!ní 

A. 1 Upozornìní. Upozornìní, �e: 

- toto shrnutí by mìlo být chápáno jako úvod prospektu; 

- jakékoli rozhodnutí investovat do cenných papírù by mìlo být 
zalo�eno na tom, �e investor zvá�í prospekt jako celek, tj. základní 
prospekt (vèetnì jeho pøípadných dodatkù) spolu s Emisním dodatkem 
pro pøíslu�nou Emisi; 

- v pøípadì, kdy je u soudu vznesena �aloba, týkající se údajù 
uvedených v prospektu, mù�e být �alující investor povinen nést 
náklady na pøeklad prospektu, vynalo�ené pøed zahájením soudního 
øízení, nebude-li v souladu s právními pøedpisy stanoveno jinak; a 

- osoba, která vyhotovila shrnutí prospektu vèetnì jeho pøekladu, je 
odpovìdná za správnost údajù ve shrnutí prospektu pouze v pøípadì, 
�e je shrnutí prospektu zavádìjící nebo nepøesné pøi spoleèném 
výkladu s ostatními èástmi prospektu, nebo �e shrnutí prospektu pøi 
spoleèném výkladu s ostatními èástmi prospektu neobsahuje 
informace uvedené v § 36 odst. 5 odstavci 5 písm. b) Zákona o 
podnikání na kapitálovém trhu.   

A. 2 Souhlas Emitenta 
s pou�itím prospektu pro 
následnou nabídku. 

�Nepou�ije se�. Emitent souhlas s pou�itím prospektu pro následnou 
nabídku neposkytl. 

 

Oddíl B � Emitent 

B. 1 Právní a obchodní název. Emitentem je spoleènost CPI BYTY, a.s. 

B. 2 Sídlo/Právní forma/Právní 
pøedpisy/Zemì registrace. 

Emitent má sídlo na adrese: Vladislavova 1390/17, Nové Mìsto, 110 00 
Praha 1 a je akciovou spoleèností. Emitentovi bylo pøidìleno IÈ: 262 
28 700 a je zapsán v obchodním rejstøíku vedeném Mìstským soudem 
v Praze pod sp. zn. B 7990. 

Právní pøedpisy, podle nich� Emitent provozuje èinnost jsou zejména 
zákon è. 89/2012 Sb., obèanský zákoník, v platném znìní (dále jen 
�Obèanský zákoník�), zákon è. 90/2012 Sb., o obchodních 
spoleènostech a dru�stvech (zákon o obchodních korporacích), v platném 
znìní (dále jen �Zákon o obchodních korporacích�), zákon è. 455/1991 
Sb., o �ivnostenském podnikání (�ivnostenský zákon), v platném znìní, 
zákon è. 586/1992 Sb., o daních z pøíjmù, v platném znìní, zákon è. 
235/2004 Sb., o dani z pøidané hodnoty, v platném znìní, zákon è. 
338/1992 Sb., o dani z nemovitých vìcí, v platném znìní, zákon è. 
280/2009 Sb., daòový øád, v platném znìní, zákon è. 563/1991 Sb., o 
úèetnictví, v platném znìní, zákon è. 256/2004 Sb., o podnikání na 
kapitálovém trhu, v platném znìní, zákon è. 125/2008 Sb., o pøemìnách 
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obchodních spoleèností a dru�stev, v platném znìní, zákon è. 183/2006 
Sb., o úpadku a zpùsobech jeho øe�ení (insolvenèní zákon), v platném 
znìní (dále jen �Insolvenèní zákon�) a dal�í. Emitent provedl tzv. opt-in 
dle § 777 odst. 5 ZOK a podøídil se ZOK jako celku. 

Zemí registrace je Èeská republika. 

B.4b Známé trendy pro Emitenta. Emitent prohla�uje, �e od data zveøejnìní poslední auditované úèetní 
závìrky Emitenta do data vyhotovení tohoto Základního prospektu 
nedo�lo k �ádné podstatné negativní zmìnì vyhlídek Emitenta. 

Emitentovi nejsou známy �ádné trendy, nejistoty, poptávky, závazky 
nebo události, které by s pøimìøenou pravdìpodobností mohly mít 
významný vliv na vyhlídky Emitenta na bì�ný finanèní rok. 

Pokud jde o trendy týkající se Emitenta, pak ty vycházejí zejména ze 
skuteènosti, �e se Emitent ve svých aktivitách zamìøuje výhradnì na 
èeský trh s rezidenèními nemovitými vìcmi. Potenciální nájemce se sna�í 
oslovit kvalitou slu�eb spojených se správou nemovitých vìcí, ale také 
�íøí svého portfolia a silným finanèním zázemím. Výhodou Emitenta je ji� 
existující a vìrná klientela, výhodná regionálnì diverzifikovaná poloha a 
dlouholetá spolupráce s místními subjekty. Trendy, které Emitenta 
ovlivòují, se projevují zejména na trhu nájemního bydlení a na trhu 
maloobchodních nemovitých vìcí. Hospodáøský rùst ekonomiky, celkový 
rozmach pracovních pøíle�itostí a pomalé ukonèování jednodu�e 
pøístupných hypoték jsou hlavními trendy ovlivòující Emitenta. 

Nároènost rozsáhlého a geograficky i technicky rozmanitého portfolia 
Emitenta se projevuje ve vysokých nárocích na dlouhodobou strategii i 
lidské zdroje, schopné Emitentem vytýèené cíle zajistit. Emitent proto v 
roce 2016 investoval do roz�iøování informaèního systému a �kolení 
klíèových znalostí svých zamìstnancù. 

Z ekonomického pohledu zaznamenaly ve�keré ukazatele v posledních 
letech pozitivní rùst, s výjimkou jednorázového vlivu deregulací v roce 
2014, který znamenal nárazové zvý�ení tr�eb. Na portfoliu Emitenta se 
stále projevuje dlouhodobý rùst nájemného v dùsledku deregulace, který 
Emitent rozprostøel do nìkolika let (2010�2013), a kdy se právì po roce 
2014 projevila kumulace navý�eného nájemného z velké èásti portfolia 
(pùvodnì okolo 70 % bytù s regulovaným nájemným). 

Emitent dosáhl pozitivního salda vrácených a pronajatých bytù, 
respektive nejni��ího poètu ukonèených nájemních smluv v historii. 
Pùvodní trend vysokého odchodu nájemníkù, který byl typický pro 
období deregulace v letech 2010�2012, se od roku 2013 stabilizoval a 
poèet novì uzavøených nájemních smluv se dr�í na stejné úrovni, oproti 
tomu poèet �vrácených� bytù klesá. 

Investice do bytového fondu 

Rok 2016 byl rokem dal�ího zøetelného posunu v oblasti úrovnì 
stavebnì�technického stavu bytových domù v portfoliu Emitenta. Do 
pøedem plánovaných velkých oprav bytových domù Emitent investoval 
více ne� 125 miliónù CZK, pøièem� dal�ích více ne� 30 miliónù Kè do 
oprav, jejich� potøeba vyvstala v prùbìhu roku anebo byla vyvolána 
zji�tìními uvedenými ve zprávách revizních technikù. Dal�ích 17 miliónù 
CZK bylo investováno do ostatních dùle�itých aspektù souvisejících s 
kvalitním bydlením jako je napøíklad problematika úklidu a èistoty 
bytových domù, v rámci èeho� do�lo v dal�ích vybraných bytových 
domech k zavedení úklidových slu�eb nebo domovníkù, údr�ba pøilehlé 
zelenì a v neposlední øadì i otázka bezpeènosti, kdy cestou instalací 
kamer èi dokonce bezpeènostních agentur do�lo k výraznému sní�ení 
ne�ádoucích jevù v bytových domech Emitenta. 

Finanèní prostøedky byly investovány do oprav vnitøních rozvodù vody a 
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kanalizace, oprav a výmìn výtahù, oprav støech, komínù vèetnì 
vlo�kování, balkónù a lod�ií. Stejnì tak bylo investováno napøíklad v 
Tøinci do provedení generálních oprav rozvodù elektroinstalace 
spoleèných prostor a hromosvodù nebo do výmìny podlahových krytin a 
výmalby spoleèných prostor v Ústí nad Labem èi v Èeské Lípì. V Èeské 
Lípì bylo ale investováno pøedev�ím do zøízení nových vstupních prostor 
bytových domù a do výmìn výkladcù spoleèných prostor s cílem 
zatraktivnit bydlení zejména po stránce estetické, ale i funkèní. 

Znaèné úsilí bylo vìnováno oblasti sni�ování nákladù na vytápìní, a to 
nejen z hlediska realizace zateplení konstrukcí, jako tomu bylo napøíklad 
v Ústí nad Labem, kde bylo u vybraných domù realizováno zateplení 
nejvy��ího podla�í objektu, ale pøedev�ím z hlediska krokù spojených s 
vìt�ím koneèným dopadem do úètù za vytápìní domácností, kdy je øe�ena 
otázka zpùsobu, kvality a ceny dodávky tepla do bytových domù 
Emitenta. V Èeské Lípì do�lo k odpojení domù od centrálního zdroje 
vytápìní a pøechodu na lokální kotelny se zahrnutím tepelných èerpadel, 
výsledkem èeho� jsou stále se rozvírající nù�ky mezi cenou pùvodního 
dodavatele a cenou tepla vyrobeného v tìchto nových lokálních zdrojích. 
Tato skuteènost výraznì zatraktivnila nabídku bytù Emitenta v tomto 
mìstì. V roce 2015 byl zahájen dal�í významný projekt smìøující k 
úspoøe nákladù na vytápìní, a to v Ústí nad Labem, kde byla s ohledem 
na pøíznivé ceny z centrálního zdroje topení zvolena odli�ná cesta. 
Emitent ukonèil v pøípadì 32 odbìrných míst spolupráci se stávajícím 
dodavatelem tepla a investoval 17 miliónù CZK do poøízení nových 
moderních kompaktních pøedávacích stanic, s oèekáváním výrazné 
úspory spotøeby fakturovaného mno�ství tepla. Úspì�ná byla také jednání 
s dodavatelem tepla v Dìèínì, který na svùj vlastní náklad vybudoval ve 
vybraných bytových domech takté� nové moderní kompaktní pøedávací 
stanice, které by opìt mìly v dal�ích obdobích pøinést zøetelnou úsporu 
spotøebované tepelné energie. 

Rovnì� byla úspì�nì realizována první etapa investièní akce spojené s 
realizací zmìny zpùsobu vytápìní u vybraných domù v Tøinci, a to ze 
souèasného vytápìní pomocí plynových spotøebièù umístìných v 
jednotlivých bytech na nový zpùsob, kdy vytápìní a ohøev teplé vody 
bude zaji�tìn dodavatelem tepla z novì vybudovaných kompaktních 
pøedávacích stanic. Druhá a koneèná etapa této investièní akce zapoèala v 
bøeznu 2017. 

Strategie nájemního bydlení 

Podpora nájemního bydlení v rámci trhu s bydlením v Èeské republice je 
dlouhodobì strategickým cílem Emitenta. Stát dlouhodobì preferuje 
výstavbu nových bytù namísto rekonstrukce stávajících bytových domù 
v lokalitách s ji� existující a dobøe fungující infrastrukturou, co� se 
posledních dvacet let promítalo do odlivu nájemcù z nájemních bytù do 
vlastních nemovitých vìcí, èasto v novì vybudovaných ètvrtích, co� 
sekundárnì zpùsobuje problémy s bezpeèností, dopravní situací, 
zaji�tìním slu�eb a lékaøské péèe nebo pøed�kolním a �kolním 
vzdìláváním. Poptávka v�ak dokazuje, �e zájem o bydlení ve star�ích 
domech a bytech v pùvodních lokalitách s obèanskou vybaveností roste. 
Dokládají to i rostoucí ceny u prodeje bytù. Souèasná politická 
reprezentace navíc zva�uje pøípadné utlumení podpory hypoték na nákup 
vlastního bydlení, co� nájemnímu bydlení nahrává a na aktivity Emitenta 
by mohlo mít významný dopad. ÈNB se pøipravuje na utlumení 
maximálních LTV a minim vlastního kapitálu pro hypotéky1. 

Pro udr�ení nájemcù a získání nových bude Emitent pokraèovat 
pøedev�ím v revitalizaci bytového portfolia a speciálnì v programu na 

                                                           
1
 Zdroj: Spoleènost Fincentrum a.s., http://www.hypoindex.cz/clanky/hypotecni-zne-roce-2017-skonci/  
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sní�ení energetické nároènosti objektù, co� pøedstavuje jediný zpùsob, jak 
mù�e pronajímatel ovlivnit vý�i mìsíèních nákladù svých nájemcù.  

Emitent se hodlá také zamìøit na kvalitativní stránku svého portfolia 
z pohledu cílové klientely. Lokalita, velikost bytù, jejich standard i 
obèanská vybavenost v okolí hrají jinou roli u seniorù, u støednì 
pøíjmových lidí a jinou u rodin s dìtmi. Analýza, která se v souèasnosti 
provádí ve v�ech lokalitách s èinností Emitenta, poèítá také s realizací 
tzv. sociálního bydlení v rámci státní politiky na podporu 
znevýhodnìných obèanù.  

B. 5 Popis Skupiny. Emitent je souèástí CPI PROPERTY GROUP (dále jen �Skupina�). 
Skupina byla zalo�ena v roce 2004 a od svého zalo�ení pùsobí 
v Nìmecku, kde se zamìøuje se zejména na komerèní nemovitosti, 
developerské projekty a správu aktiv. Emitent je dceøinou spoleèností 
spoleènosti CPI Residential, a.s., se sídlem Praha 1, Vladislavova 
1390/17, PSÈ 110 00, IÈ: 053 27 776, zapsané v obchodním rejstøíku 
vedeném Mìstským soudem v Praze pod sp. zn. B 21795 (dále jen �CPI 
Residential�), která je jediným akcionáøem Emitenta. Vztah ovládání 
Emitenta ze strany CPI Residential je zalo�en výhradnì na bázi 
vlastnictví 100 % akcií Emitenta. CPI Residential je pøímo ovládáno 
spoleèností Czech Property Investments, a.s., se sídlem Praha 1, 
Vladislavova 1390/17, PSÈ 110 00, IÈ: 427 16 161, zapsanou 
v obchodním rejstøíku vedeném Mìstským soudem v Praze pod sp. zn. B 
1115 (dále jen �CPI�). CPI je pøímo ovládáno spoleèností CPI 
PROPERTY GROUP, se sídlem L � 2661 Lucemburk, 40, rue de la 
Vallée, Lucemburské velkovévodství, Registraèní èíslo: B 102254 (dále 
jen �CPI PG�), která pøímo vlastní 100 % podíl na základním kapitálu a 
hlasovacích právech CPI. Celá Skupina je ovládána ve smyslu ustanovení 
§ 74 a násl. Zákona o obchodních korporacích JUDr. Radovanem Vítkem, 
který prostøednictvím spoleèností Ravento S.á.r.l., Rivaroli, a.s., Efimacor 
S.á.r.l. a Whislow Equities Limited vlastní podíl na základním kapitálu 
CPI PG ve vý�i 89,1 % (s podílem 90,18 % na hlasovacích právech). 

K datu 31.12.2016 CPI PG jako ovládající spoleènost vlastnila pøímo èi 
nepøímo 352 spoleèností. Spoleènosti vlastnìné pøímo èi nepøímo CPI PG 
vèetnì CPI PG tvoøí konsolidaèní celek, který plnì odpovídá rozsahu 
konsolidace schválené auditorem Skupiny.  

B. 9 Prognóza nebo odhad zisku. �Nepou�ije se�. Emitent prognózu nebo odhad zisku nevyhotovil. 
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B. 10 Výhrady ve zprávì auditora. �Nepou�ije se.� Výroky auditora k úèetním závìrkám za úèetní období 
konèící 31. prosince 2015 a 31. prosince 2016 byly bez výhrad. 

Výrok auditora k úèetní závìrce za úèetní období od 1. ledna 2015 do 31. 
prosince 2015 byl bez výhrad. 

Výrok auditora k úèetní závìrce za úèetní období od 1. ledna 2016 do 31. 
prosince 2016 byl následující:  

�Základ pro výrok s významnou (materiální) nejistotou týkající se 
nepøetr�itého trvání podniku:  

Upozoròujeme na bod 2.1 b) pøílohy úèetní závìrky, podle nìho� 
krátkodobé závazky Spoleènosti k 31. prosinci 2016 pøevý�ili krátkodobá 
aktiva o 639 835 tis. Kè a dluhopisy ve vý�i 876 495 tis. Kè jsou splatné v 
kvìtnu 2017. 

Jak je uvedeno v bodì 2.1 b) pøílohy úèetní závìrky, tyto události a 
podmínky jsou spolu s dal�ími zále�itostmi popsanými v tomto bodì 
ukazují na existenci významné (materiální) nejistoty, která mù�e 
zásadním zpùsobem  zpochybnit  schopnost spoleènosti  nepøetr�itì  
pokraèovat ve své èinnosti. Ná� výrok není v souvislosti s touto 
zále�itostí modifikován.� 

B. 12 Vybrané historické finanèní 
údaje. 

Ní�e uvedené tabulky obsahují auditované finanèní údaje Emitenta 
zpracované v souladu s IFRS za úèetní období od 1. ledna 2015 do 31. 
prosince 2015 a za úèetní období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 a 
je tøeba je èíst ve spojení s finanèními informacemi obsa�enými jinde v 
prospektu. 

Finanèní údaje jsou uvedeny v tis. CZK. 

Výkaz o finanèní pozici Individuální Individuální 
 2015 2016 

Investice do nemovitých vìcí 7 295 190 7 644 360 
Ostatní investice                                                    - - 
Dlouhodobá aktiva celkem                                  7 295 455 7 657 203 
Krátkodobá aktiva celkem 859 903 619 150 
AKTIVA CELKEM                                         8 155 358 8 276 353 
Vlastní kapitál celkem                                       3 328 484 3 669 474 
Dlouhodobé závazky celkem                                4 263 364 3 347 894 
Krátkodobé závazky celkem                                 563 510 1 258 985 
VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY 
CELKEM                      

8 155 358 8 276 353 

 

Výkaz o úplném výsledku                              Individuální Individuální 
 2015 2016 

Hrubé pøíjmy z pronájmu a slu�eb 488 484 503 481 
Náklady na provoz nemovitých vìcí                           (275 561) (259 333) 
Èisté pøíjmy z podnikání                              212 696 244 212 
Èistý zisk/(ztráta) z pøecenìní investic do 
nemovitých vìcí 

 (148 670) 350 113 

Provozní výsledek  45 897 580 015 
Èisté finanèní náklady                                               (157 000) (157 457) 
Zisk/ztráta pøed zdanìním                               (111 103) 422 558 
Zisk/ztráta z pokraèujících èinností                         (90 528) 340 990 
Úplný výsledek celkem za úèetní 
období                               

(90 528) 340 990 

 

Pøehled o penì�ních tocích                                            Individuální Individuální 
 2015 2016 

Zisk pøed zdanìním                                           (111 103) 422 558 
Zisk pøed zmìnami pracovního 203 453 228 283 
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kapitálu a rezerv                                                                 
Èisté penì�ní toky z provozní èinnosti    257 734 181 324 
Èisté penì�ní toky pou�ívané 
pøi investièní èinnosti 

81 733 184 077 

Èisté penì�ní toky pou�ité pro aktivity 
financování 

(172 952) (345 242) 

Èistý nárùst penì�ních prostøedkù a 
penì�ních ekvivalentù    

166 515 20 159 

Penì�ní prostøedky a penì�ní 
ekvivalenty na zaèátku roku 

97 657 264 172 

Penì�ní prostøedky a penì�ní 
ekvivalenty na konci roku   

264 172 284 331 

 

Emitent prohla�uje, �e od data jeho poslední uveøejnìné auditované 
úèetní závìrky sestavené ke dni 31. prosince 2016 nedo�lo k �ádné 
podstatné negativní zmìnì vyhlídek Emitenta. 

Emitent prohla�uje, �e od data jeho poslední uveøejnìné auditované 
úèetní závìrky sestavené ke dni 31. prosince 2016 nedo�lo k �ádné 
významné zmìnì finanèní nebo obchodní situace Emitenta. 

B. 13 Popis nedávných událostí 
specifických pro Emitenta 

Pro hodnocení platební schopnosti Emitenta je nutné vzít v úvahu ní�e 
uvedené dluhy Emitenta. 

(a) Vydané investièní nástroje Emitenta 

Emitentem nebyly vydány �ádné investièní nástroje, s výjimkou akcií 
Emitenta a Emisí dluhopisù vydaných v rámci Dluhopisového programu. 
K datu vyhotovení Základního prospektu byly v rámci Dluhopisového 
programu vydány Emise dluhopisù v celkové jmenovité hodnotì 
3.800.000.00 CZK a vý�e nesplacených dluhopisù vydaných v rámci 
Dluhopisového programu k tomuto datu èinila 3.000.000.000 CZK. 

(b) Existující zaji�tìní 

Jediným existujícím Emitentem zøízeným zaji�tìním je Zaji�tìní zøízené ve 
prospìch Agenta pro zaji�tìní zástavním právem k nemovitým vìcem, 
pohledávkám z pojistných smluv a akciím Emitenta. 

(c) Zmìna jediného akcionáøe 

S úèinností ke dni 16. února 2017 do�lo na základì kupní smlouvy 
uzavøené mezi CPI a CPI Residential k pøevodu 100 % akcií Emitenta 
vlastnìných CPI na spoleènost CPI Residential, která se tak stala jediným 
akcionáøem Emitenta. 

B. 14 Závislost Emitenta na jiných 
subjektech ze Skupiny. 

Emitent je 100 % dceøinou spoleèností spoleènosti CPI Residential. 
Emitent je závislý na spoleènosti CPI Services, a.s. Emitent není závislý 
na spoleènosti CPI Residential èi na jiných osobách ze Skupiny 
s výjimkou vý�e uvedené spoleènosti CPI Services, a.s. Popis Skupiny je 
uveden v Prvku B. 5 tohoto shrnutí. 
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B. 15 Hlavní èinnosti Emitenta. Mezi hlavní èinnosti Emitenta patøí pronájem nemovitých vìcí, bytù a 
nebytových prostor. 

Na základì veøejnì dostupných informací o segmentu nájemního bydlení 
se Emitent domnívá, �e je po spoleènosti RESIDOMO, s.r.o. s celkovým 
mno�stvím cca 43 000 jednotek2 druhým nejvìt�ím vlastníkem a 
poskytovatelem nájemního bydlení v Èeské republice. Emitent vlastní a 
spravuje celkem 12.3543 bytù v Praze, støedních a severních Èechách a na 
severní Moravì. 

B. 16 Ovládání Emitenta. Emitent je 100 % dceøinou spoleèností CPI Residential. 

CPI Residential je 100 % dceøinou spoleèností CPI. CPI je ovládána 
spoleèností CPI PG. Spoleènost CPI PG je ovládána ve smyslu 
ustanovení § 74 a násl. Zákona o obchodních korporacích JUDr. 
Radovanem Vítkem, který prostøednictvím spoleèností Ravento S.á.r.l., 
Rivaroli, a.s., Efimacor S.á.r.l. a Whislow Equities Limited vlastní 89,1 % 
podíl na základním kapitálu spoleènosti CPI PG, která je jediným 
akcionáøem CPI. 

Informace o Skupinì je mo�né najít v Prvku B. 5 tohoto shrnutí. 

B. 17 Rating Emitenta nebo 
Dluhopisù. 

Emitentovi nebyl udìlen rating. 

Dluhovým cenným papírùm vydaným Emitentem nebyl udìlen rating. 

B. 18 Popis povahy a rozsahu 
záruky 

Spoleènost CPI Residential poskytuje zaji�tìní dluhù z Dluhopisù ve 
formì zøízení zástavního práva ke 100 % akcií spoleènosti Emitenta. K 
tìmto akciím bylo zøízeno zástavní právo ve prospìch Agenta pro 
zaji�tìní k zaji�tìní ve�kerých dluhù Emitenta z Dluhopisù.  

Emitent poskytuje zaji�tìní dluhù z Dluhopisù ve formì zøízení 
zástavního práva k pøevá�né vìt�inì nemovitých vìcí ve vlastnictví 
Emitenta a dále prostøednictvím zástavního práva k pohledávkám 
z pojistné smlouvy. K tìmto nemovitým vìcem a pohledávkám z pojistné 
smlouvy bylo zøízeno zástavní právo ve prospìch Agenta pro zaji�tìní k 
zaji�tìní ve�kerých dluhù Emitenta z Dluhopisù. 

B. 19 Údaje týkající se ruèitele. �Nepou�ije se�. �ádná osoba se nezavázala vystupovat jako ruèitel ve 
vztahu k dluhùm Emitenta z Dluhopisù. 

 
 

Oddíl C � cenné papíry 

C. 1 Druh a tøída Dluhopisù. Dluhopisy budou vydávány v rámci Dluhopisového programu s 
maximální celkovou jmenovitou hodnotou Dluhopisù 17.000.000.000 
CZK a souèasnì celková jmenovitá hodnota v�ech vydaných a 
nesplacených Dluhopisù v rámci tohoto Dluhopisového programu nesmí 
k �ádnému okam�iku pøekroèit 3.000.000.000 CZK, s výjimkami 
stanovenými v Emisních podmínkách, s dobou trvání Dluhopisového 
programu do 30. dubna 2031 ode dne 11. prosince 2012. 

Dluhopisy vydávané v rámci Emise jsou vzájemnì zastupitelné. 

Dluhopisy budou vydávány jako zaknihované cenné papíry ve formì na 
doruèitele, centrální evidenci o Dluhopisech vede Centrální depozitáø 
cenných papírù, a.s. (dále jen �CDCP�) 

                                                           
2 Zdroj: Spoleènost RESIDOMO, s.r.o., http://www.residomo.cz/o-nas 

3 Zdroj: Výroèní zpráva Emitenta za rok 2016 
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Dluhopisùm byl CDCP pøidìlen ISIN [!]. 

Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu je [!]. 

C. 2 Mìna Dluhopisù. CZK 

C. 5 Omezení volné 
pøevoditelnosti Dluhopisù. 

Pøevoditelnost Dluhopisù není omezena. Pro úèely urèení pøíjemce 
úrokového výnosu a/nebo jmenovité hodnoty Dluhopisù v�ak nebudou 
Emitent ani Administrátor pøihlí�et k pøevodùm Dluhopisù uèinìným 
poèínaje kalendáøním dnem, na který pøipadá den bezprostøednì 
následující po rozhodném dni pro výplatu úroku a/nebo splacení 
jmenovité hodnoty Dluhopisù (vèetnì tohoto dne) a� do pøíslu�ného dne 
výplaty. 

C. 8 Práva spojená s Dluhopisy a 
jejich omezení. 

Práva a povinnosti Emitenta plynoucí z Dluhopisù upravují Emisní 
podmínky Dluhopisù, jejich� znìní je uvedeno v Základním prospektu. S 
Dluhopisy je spojeno zejména právo na výplatu jmenovité hodnoty ke 
dni jejich splatnosti a právo na výnos z Dluhopisù. S Dluhopisy je dále 
spojeno právo �ádat v Pøípadech neplnìní pøedèasné splacení 
Dluhopisù, a to i v pøípadì, �e Pøípad nesplnìní nastane ve vztahu k jiné 
emisi Dluhopisù. 

S Dluhopisy je té� spojeno právo úèastnit se a hlasovat na schùzích 
Vlastníkù Dluhopisù v pøípadech, kdy je taková schùze svolána v 
souladu se zákonem è. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném znìní 
(dále jen �Zákon o dluhopisech�), resp. Emisními podmínkami 
Dluhopisù. 

Dluhopisy vydané v rámci jednotlivých emisí Dluhopisového 
programu a ve�keré Emitentovy platební dluhy vùèi Vlastníkùm 
dluhopisù vyplývající z Dluhopisù zakládají pøímé, obecné, zaji�tìné, 
nepodmínìné a nepodøízené dluhy Emitenta, které jsou a budou co 
do poøadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou 
navzájem, tak i alespoò rovnocenné vùèi v�em dal�ím souèasným i 
budoucím nepodøízeným a stejným zpùsobem zaji�tìným dluhùm 
Emitenta, s výjimkou tìch dluhù Emitenta, u nich� stanoví jinak 
kogentní ustanovení právních pøedpisù. Zaji�tìní je zøízeno pouze ve 
prospìch Agenta pro zaji�tìní, který je v postavení spoleèného a 
nerozdílného vìøitele s ka�dým jednotlivým Vlastníkem dluhopisù. 

S Dluhopisy, které jsou v daném kalendáøním roce splatné a dluhy z nich� 
nebyly zatím uhrazeny, je rovnì� spojeno pøednostní právo Vlastníkù 
dluhopisù na úpis (respektive pøednostní právo na uzavøení smluvní 
dokumentace k úpisu a koupi) Dluhopisù, jejich� výnos by mìl být pou�it 
k úhradì Dluhopisù, které jsou v daném roce splatné, a to v�e v rozsahu a 

za podmínek dle Emisních podmínek. 

Dluhopisy jsou zaji�tìné zástavním právem k nemovitým vìcem, 
zástavním právem k pohledávkám z pojistné smlouvy a zástavním 
právem k akciím Emitenta, v�e ve prospìch Agenta pro zaji�tìní, 
jako�to spoleèného a nerozdílného vìøitele s ka�dým jednotlivým 
Vlastníkem Dluhopisù. Práva ze zaji�tìní je mo�né uplatnit v�dy pouze 
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prostøednictvím Agenta pro zaji�tìní. 

C. 9 Úrokové výnosy 
Dluhopisù/Splacení 
jmenovité hodnoty/Spoleèný 
zástupce Vlastníkù 
dluhopisù. 

Dluhopisy ponesou pevný úrokový výnos.  

Úroková sazba Dluhopisù èiní [! % p.a.]. 

Výplata úrokových výnosù bude probíhat jednou roènì zpìtnì. 

Den výplaty úrokù je [!]. 

Den koneèné splatnosti Dluhopisù je [!]. 

[Schùze Vlastníkù dluhopisù mù�e usnesením ustanovit fyzickou nebo 
právnickou osobu za spoleèného zástupce] / [Spoleèným zástupcem 
vlastníkù Dluhopisù byl ustanoven [!].] 

C. 10 Vysvìtlení vlivu hodnoty 
podkladového nástroje na 
derivátovou slo�ku platby 
úroku. 

�Nepou�ije se�. Dluhopisy nenesou derivátovou slo�ku úroku. 

C. 11 Pøijetí Dluhopisù 
k obchodování na 
regulovaném èi jiném 
rovnocenném trhu. 

[Emitent po�ádal o pøijetí Dluhopisù k obchodování na Regulovaném trhu 
BCPP. �ádost smìøovala k tomu, aby obchodování bylo zahájeno k Datu 
emise.] / [Emitent ani jiná osoba s jeho svolením èi vìdomím nepo�ádala 
o pøijetí Dluhopisù k obchodování na regulovaném èi jiném trhu cenných 
papírù ani v Èeské republice ani v zahranièí ani v mnohostranném 
obchodním systému.] 

 

Oddíl D � rizika 

D. 2 Hlavní rizika specifická pro 
Emitenta. 

(a) Závislost Emitenta na platbách nájemného 

Emitent je závislý na vèasném a øádném placení nájemného a dal�ích 
plateb ze strany nájemcù. Pokud by do�lo k neplnìní dluhù podstatné 
èásti nájemcù (souèasných nebo budoucích) vùèi Emitentovi, mohla by 
mít tato skuteènost negativní vliv na schopnost Emitenta dostát svým 
dluhùm vyplývajícím z Dluhopisù. 

(b) Riziko pøedèasného ukonèení nájemní smlouvy ze strany souèasných 
èi budoucích nájemcù 

Pøípadné pøedèasné ukonèení smlouvy ze strany vìt�ího poètu nájemcù 
by mohlo mít podstatný dopad na hospodáøské výsledky Emitenta. 
Zejména v pøípadì výpovìdi ze strany nájemcù v oblasti, kde je 
objektivnì omezen poèet jiných vhodných nájemcù za stejných nebo 
obdobných smluvních podmínek. Riziko pøedèasného ukonèení nájemní 
smlouvy ze strany souèasných èi budoucích nájemcù proto pøedstavuje 
riziko, �e Emitent (jako pronajímatel) nebude v pøípadì pøedèasného 
ukonèení nájemní smlouvy schopen okam�itì nalézt jiného nájemce 
ochotného uzavøít nájemní smlouvu za srovnatelných podmínek. 

(c) Rizika na stranì nájemcù 

Rizika na stranì nájemcù nemovitých vìcí vlastnìných Emitentem se 
bezprostøednì dotýkají Emitenta. Rizikové faktory ohro�ující nájemce 
mohou nepøímo ovlivnit schopnost Emitenta plnit své dluhy vùèi 
Vlastníkùm dluhopisù. 

(d) Závislost Emitenta na pronájmu nemovitých vìcí 

Vzhledem ke skuteènosti, �e Emitent podniká v oblasti pronájmu 
nemovitých vìcí, jsou jeho hospodáøské výsledky závislé na existenci 
nájemcù ochotných a schopných nájmu a provozování nemovitých vìcí, 
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vlastnìných Emitentem. Pokud by do�lo k významné ztrátì nájemcù, 
mohla by tato skuteènost negativnì ovlivnit hospodáøskou a finanèní 
situaci Emitenta. 

(e) Kreditní riziko 

Kreditní riziko reprezentuje riziko neschopnosti dlu�níka dostát svým 
dluhùm z finanèních nebo obchodních vztahù, která mù�e vést k 
finanèním ztrátám. Emitent je vystaven kreditnímu riziku z pronájmu 
nemovitých vìcí (primárnì obchodní pohledávky) a z finanèních aktivit 
vèetnì vkladù u bank a finanèních institucí, poskytnutých pùjèek tøetím 
osobám a jiným finanèním instrumentùm. 

(f) Riziko likvidity 

Riziko likvidity pøedstavuje riziko krátkodobého nedostatku likvidních 
prostøedkù k úhradì splatných dluhù Emitenta, tzn. nerovnováhy ve 
struktuøe aktiv a pasiv Emitenta v dùsledku rozdílné splatnosti dluhù 
Emitenta a rozdílnému portfoliu zdrojù financování Emitenta. 

(g) Riziko související s vývojem tr�ního nájemného a zadlu�ováním 
cílové skupiny nájemcù 

Tr�ní nájemné na rozdíl od regulovaného nájemného odrá�í vztah 
nabídky a efektivní poptávky na lokálním trhu s byty. Emitent je tedy 
vystaven riziku, �e tr�ní nájemné mù�e mít v budoucnu i klesající 
tendence. 

(h) Riziko refinancování 

Riziko refinancování znamená riziko, �e pøíjmy z nájmu nepostaèí k 
úhradì jistiny, a bude tedy nezbytné Dluhopisy pøi jejich splatnosti 
refinancovat jiným zpùsobem. Pokud se nepovede získat v té dobì 
vhodné financování, ohrozí to schopnost Emitenta dostát svým dluhùm z 
Dluhopisù. 

(i) Riziko v�eobecné hospodá"ské recese a demografických faktor# 

Bìhem období zpomalení nebo recese ekonomiky na celostátní nebo 
regionální úrovni nebo na úrovni prùmyslových odvìtví mù�e dojít ke 
sní�ení výdajù spotøebitelù (nájemcù). Hospodáøský výsledek pak mù�e 
nepøíznivì odrá�et zmìny ekonomických podmínek, zmìny úrokových 
sazeb, inflaci, nezamìstnanost, penì�ní a finanèní politiku a jiné 
významné vnìj�í události, stejnì jako zmìny demografických ukazatelù 
na trzích. Na podnikání Emitenta se mohou odrazit i skuteèné nebo 
potenciální obavy z recese, proto�e takové obavy obvykle vedou ke 
zvý�eným úsporám, co� se mù�e nepøíznivì odrazit na ochotì nájemce 
platit Emitentovi nájemné v pùvodní vý�i, co� by mohlo mít nepøíznivý 
dopad na schopnost Emitenta dostát svým dluhùm vùèi Vlastníkùm 
dluhopisù. 

(j) Ekonomické a právní faktory 

Zmìny v oblasti ekonomiky a legislativy mohou vést ke sní�ené 
schopnosti nájemcù platit Emitentovi sjednané nájemné a oslabit tak 
schopnost Emitenta dostát svým dluhùm vyplývajícím z Dluhopisù. 
Ekonomické a právní faktory jsou mimo kontrolu Emitenta èi nájemcù a 
tyto osoby je tedy nemohou jakkoliv ovlivnit. 

(k) Zmìna �ivotního stylu èi �ivotní úrovnì mohou negativnì ovlivnit 
zájem o nájemní bydlení 

Budoucí pøípadné zmìny preferencí nájemcù, trendù v bydlení nebo 
zvý�ení �ivotní úrovnì obyvatelstva dané lokality mohou vést k 
výraznému sní�ení zájmu o nájemní bydlení. Nárùst preference vlastního 
bydlení oproti nájemnímu bydlení mù�e v koneèném dùsledku znamenat 
významnou ztrátu nájemcù, co� se mù�e nepøíznivì projevit v 
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hospodaøení Emitenta a tím sní�it schopnost Emitenta dostát dluhùm z 
Dluhopisù. 

(l) Rizika spojená s poji�tìním majetku Emitenta 

Emitent má uzavøené majetkové poji�tìní svých nejdùle�itìj�ích aktivit. 
Poji�tìní majetku Emitenta je sjednáno na krytí 100 % hodnoty 
poji�tìného majetku. Emitent v�ak nemù�e zaruèit, �e v pøípadì realizace 
pojistného plnìní v dùsledku pøípadných nepøedvídatelných událostí 
nebudou mít tyto události negativní dopad na jeho majetek a 
hospodáøskou a finanèní situaci, v dùsledku ztráty aktiva generujícího 
penì�ní tok, na základì kterého jsou uspokojovány dluhy spojené s 
Dluhopisy. 

(m) Riziko po�kození nemovitých vìcí a potøeby náhlých oprav 

V pøípadì, �e budou nemovité vìci ve vlastnictví Emitenta, které slou�í k 
zaji�tìní dluhù vyplývajících z Dluhopisù, výraznì po�kozeny nebo 
nastane potøeba náhlých oprav, není vylouèeno, �e mù�e výraznì klesnout 
jejich tr�ní hodnota, èím� by byla omezena schopnost Agenta pro 
zaji�tìní splatit dluhy vyplývající z Dluhopisù v plné vý�i v pøípadì, �e by 
do�lo k prodeji nemovitých vìcí za tímto úèelem. Ke stejnému efektu 
mù�e dojít v pøípadì, �e Emitent nebude øádnì udr�ovat nemovité vìci. 

(n) Riziko spojené s nízkou likviditou nemovitých vìcí 

Riziko investování do nemovitých vìcí je spojeno s jejich nízkou 
likviditou. Na rozdíl od finanèních aktiv je prodej nemovitých vìcí 
slo�itìj�í a dlouhodobou zále�itostí, co� mù�e negativnì ovlivnit 
výnosnost investice do nemovitých vìcí. 

(o) Riziko spojené s dopadem pøecenìní nemovitých vìcí do 
hospodáøského výsledku Emitenta 

Hospodáøské výsledky Emitenta jsou významnì ovlivnìny ziskem z 
pøecenìní investic do nemovitých vìcí. Riziko spojené s dopadem 
pøecenìní vyplývá ze skuteènosti, �e odhad hodnoty nemovitých vìcí je 
spojen se subjektivním úsudkem odhadce, v dùsledku èeho� mù�e dojít k 
volatilitì hospodáøských výsledkù Emitenta. 

(p) Riziko konkurence 

V podmínkách silné konkurence mù�e dojít k tomu, �e Emitent nebude 
schopen reagovat odpovídajícím zpùsobem na konkurenèní prostøedí, co� 
by mohlo vést ke zhor�ení hospodáøské situace Emitenta a v koneèném 
dùsledku negativnì ovlivnit jeho schopnost dostát dluhùm vyplývajícím z 
Dluhopisù. 

(q) Riziko ztráty klíèových osob 

Emitent nemù�e zaruèit, �e bude schopen klíèové osoby v managementu 
udr�et a motivovat. Jejich pøípadná ztráta by mohla negativnì ovlivnit 
podnikání Emitenta, jeho hospodáøské výsledky a finanèní situaci. 

(r) Riziko úniku informací (strategie, nové produkty atd.) 

V pøípadì úniku citlivých informací o Emitentovi mù�e dojít k ohro�ení 
fungování Emitenta nebo ztráty jeho dosavadního postavení na trhu, co� 
by mohlo ve svém dùsledku pøinést zhor�ení finanèních výsledkù 
Emitenta. 

(s) Riziko zahájení insolvenèního øízení 

Nelze vylouèit, �e pokud bude na Emitenta podán neopodstatnìný návrh 
na zahájení insolvenèního øízení, ten bude omezen po neurèitou dobu v 
dispozici se svým majetkem, co� by se mohlo negativnì projevit na 
finanèní situaci Emitenta a jeho podnikatelských výsledcích. 
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D. 3 Hlavní rizika specifická pro 
Dluhopisy. 

(a) Riziko týkající se hodnoty nemovitých vìcí 

Ocenìní nemovitých vìcí, k nim� má být Zaji�tìní zøízeno, nemusí 
odrá�et tr�ní hodnotu zastavených nemovitých vìcí a nelze vylouèit, �e k 
datu pøípadné realizace zástavy nebude hodnota zastavených nemovitých 
vìcí dostateèná pro uspokojení dluhù plynoucích z Dluhopisù. 

(b) Obecná rizika spojená s Dluhopisy 

Obecná rizika spojená s Dluhopisy spoèívající v tom, �e investor do 
Dluhopisù by mìl mít dostateèné znalosti a zku�enosti, aby byl schopen 
porozumìt v�em otázkám souvisejícím s koupí Dluhopisù tak, aby 
dokázal vyhodnotit v�echny dostupné informace a adekvátnì na nì 
reagovat, provést ocenìní Dluhopisù a nést rizika spjatá s jejich dr�ením. 

(c) Riziko týkající se hodnoty Zaji�tìní 

Tr�ní hodnota nemovitých vìcí, k nim� má být Zaji�tìní zøízeno, byla 
stanovena na základì odborného ocenìní, které bylo provedeno 
nezávislým odhadcem spoleèností Cushman & Wakefield Czech 
Republic, a.s. na bázi výnosového ocenìní metodou diskontovaného cash 
flow, byla tr�ní hodnota tìchto nemovitých vìcí stanovena k datu 31. 
prosince 2016 ve vý�i 6.199.170.000 CZK (slovy: �est miliard jedno sto 
devadesát devìt miliónù jedno sto sedmdesát tisíc korun èeských). 
Nezávislý odhad �Report, and Valuation as at 31 December 2016 for 
Czech Property Investments, a.s. � CPI BYTY, a.s., Czech Republic� 
vypracovaný k datu 31. prosince 2016 bude po dobu, po kterou zùstanou 
Dluhopisy nesplaceny, na po�ádání k nahlédnutí v bì�né pracovní dobì v 
sídle Emitenta. Minimální vý�e hodnoty tìchto nemovitých vìcí, musí a� 
do splatnosti v�ech vydaných Dluhopisù pod tímto Dluhopisovým 
programem, splòovat podmínku finanèního ukazatele pomìr Èistého 
dluhu k Tr�ní hodnotì nemovitých vìcí maximálnì 65 %. 

(d) Rizika plynoucí ze zaji�tìní Dluhopisù 

Pøedmìtem zaji�tìní jsou ve�keré akcie Emitenta, pøedstavující 100 % 
podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Emitenta. Pøedmìtem 
zaji�tìní v�ak nejsou ve�keré nemovité vìci, které Emitent vlastní, a 
pøedmìtem zaji�tìní nejsou ve�keré pohledávky z pojistných smluv, 
jejich� vìøitelem je Emitent. Pøedmìtem zaji�tìní nejsou nemovité vìci 
Emitenta v katastrálním území Letòany, obec hlavní mìsto Praha a dal�í 
nemovité vìci, které jsou podrobnìji uvedeny v Emisních podmínkách 
(spoleènì dále jen �Vybrané nemovité vìci�). Pøedmìtem zaji�tìní jsou 
pouze pohledávky z pojistné smlouvy, které se vztahují k nemovitým 
vìcem, které jsou zastaveny k zaji�tìní pohledávek z Dluhopisù. 

(e) Rizika spojená s Agentem pro zaji�tìní 

Dluhy Emitenta vyplývající z Dluhopisù budou zaji��ovány zástavním 
právem k nemovitým vìcem ve vlastnictví Emitenta, pohledávkám 
Emitenta z pojistné smlouvy a k akciím Emitenta ve prospìch Agenta pro 
zaji�tìní, co� je zpùsob zaji�tìní v èeském právu je�tì nedostateènì 
vyzkou�ený, k nìmu� dosud neexistuje rozhodovací praxe soudù. Nelze 
tedy vylouèit, �e tento zpùsob zaji�tìní bude soudem shledán neplatným, 
stejnì tak nelze vylouèit, �e Agent pro zaji�tìní nebude nadále moci 
vykonávat svoji funkci a bude nahrazen jinou osobou, která pøes v�echnu 
snahu Emitenta nemusí být pro její výkon dostateènì vybavena jako 
pùvodní Agent pro zaji�tìní. 

(f) Riziko spojené s poplatkem Agenta pro zaji�tìní 

V pøípadì realizace Zaji�tìní, bude výtì�ek krácen mimo jiné o tr�ní 
poplatky Agenta pro zaji�tìní. Poplatek Agenta pro zaji�tìní nepøesáhne 
hodnotu 0,2 % tr�ní hodnoty pøedmìtu Zaji�tìní v èase realizace Zaji�tìní 
Agentem pro zaji�tìní. 
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(g) Riziko refinancování 

Emitent èelí i riziku, �e stávající èi budoucí dluhové financování nebude 
nejpozdìji k datu splatnosti obnoveno èi refinancováno. Riziko 
refinancování vyplývá z rizika, kdy pøíjmy Emitenta nepostaèí k úplné 
úhradì jistiny, a bude tedy nezbytné Dluhopisy pøi jejich splatnosti 
refinancovat jiným zpùsobem. Pokud se nepovede získat v té dobì 
vhodné financování, ohrozí to schopnost Emitenta dostát svým dluhùm z 
Dluhopisù. 

(h) Riziko pevné úrokové sazby z Dluhopisù 

Vlastník dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou je vystaven riziku poklesu 
ceny takového Dluhopisu v dùsledku zmìny tr�ních úrokových sazeb. 

(i) Riziko likvidity 

Bez ohledu na skuteènost, �e jsou Dluhopisy obchodovány na 
regulovaném trhu, nemù�e existovat uji�tìní, �e se vytvoøí dostateènì 
likvidní sekundární trh s Dluhopisy, nebo pokud se vytvoøí, �e takový trh 
bude trvat. Skuteènost, �e Dluhopisy mohou být obchodovány na 
Regulovaném trhu BCPP, nemusí nutnì vést k vy��í likviditì takto 
obchodovaných Dluhopisù oproti Dluhopisùm, které nejsou obchodovány 
na regulovaném trhu. 

(j) Riziko zdanìní 

Potenciální kupující nebo prodávající Dluhopisù by si mìli být vìdomi, 
�e mohou mít povinnost odvodu danì nebo jiných poplatkù v souladu s 
právem èi zvyklostmi státu, ve kterém dochází k pøevodu Dluhopisù, 
nebo jiného v dané situaci relevantního státu. 

(k) Rizika vyplývající ze zmìny práva 

Emisní podmínky a práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisù se øídí 
èeským právem platným k datu vyhotovení Základního prospektu. 
S úèinností od 1. ledna 2014 do�lo k rozsáhlé rekodifikaci soukromého 
práva, která má znaèný dopad do mnoha oblastí obèanského a 
obchodního práva. I pøesto, �e Emitent pøizpùsobil nájemní smlouvy nové 
legislativì, nelze pøedvídat zpùsob interpretace rekodifikace soukromého 
práva ze strany soudù a aktuální èeská judikatura a závìry doktrinální 
literatury nemusí být v souèasné dobì aplikovatelné. Emitent nemù�e 
�ádný zpùsobem vý�e uvedené faktory ovlivnit a nemù�e rovnì� zaruèit, 
�e politické, ekonomické a právní prostøedí v Èeské republice bude 
pøíznivé pro jeho podnikání a èinnost. 

(l) Riziko zákonnosti koupì Dluhopisù 

Potenciální investoøi do Dluhopisù by si mìli být vìdomi, �e koupì 
Dluhopisù mù�e být pøedmìtem zákonných omezení ovlivòujících 
platnost jejich nabytí. 

(m) Riziko nesplacení 

Za urèitých okolností mù�e dojít k tomu, �e Emitent nebude schopen 
splácet své dluhy z Dluhopisù. 

(n) Riziko nepøedvídatelné události 

Nepøedvídatelná událost (pøírodní katastrofa, teroristický útok), která 
zpùsobí poruchy na finanèních trzích, rychlý pohyb mìnových kurzù, 
mù�e mít vliv na hodnotu Dluhopisù. 

(o) Rizika spojená s budoucím rozhodnutím soudu 

Nelze vylouèit budoucí rozhodnutí soudu, je� oslabí èi vylouèí vznik, 
platnost anebo vymahatelnost zaji�tìní a nelze tedy vylouèit pøípadné 
problémy pøi jeho zápisu èi realizaci. 
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(p) Rizika vyplývající z mo�nosti dal�ího dluhového financování 

Pøijetí jakéhokoli dal�ího dluhového financování mù�e v koneèném 
dùsledku znamenat, �e v pøípadì insolvenèního øízení budou pohledávky 
Vlastníkù dluhopisù z Dluhopisù uspokojeny v men�í míøe, ne� kdyby k 
pøijetí takového dluhového financování nedo�lo. 

 
 

Oddíl E � nabídka 

E.2b Dùvody nabídky a pou�ití 
výnosù. 

[Dluhopisy jsou vydávány za úèelem zaji�tìní finanèních prostøedkù pro 
refinancování stávajícího zadlu�ení Emitenta a pro dal�í uskuteèòování 
podnikatelské èinnosti Emitenta. Náklady pøípravy emise Dluhopisù 
èinily cca [!] Kè. Èistý výtì�ek emise Dluhopisù pøi primárním úpisu k 
Datu emise bude roven emisnímu kurzu Dluhopisù vydaných k Datu 
emise po odeètení nákladù na pøípravu Emise. Celý výtì�ek bude pou�it k 
vý�e uvedenému úèelu.]  

E. 3 Popis podmínek nabídky. [nepou�ije se] / [!] /[Celý objem nebo èást pøíslu�né Emise dluhopisù 
bude v rámci primárního úpisu upsána Hlavním mana�erem formou �best 
effort basis� dle aktuální situace na trhu, av�ak v�dy s výhradou schválení 
pøíslu�nými orgány Hlavního mana�era, nebo pøípadnì tøetí osobou] / 
[celý objem nebo èást Emise dluhopisù bude upsána jménem Hlavního 
mana�era (jednajícího na základì komisionáøského vztahu) na úèet 
investorù]. 

Hlavní mana�er bude Dluhopisy nabízet zájemcùm z øad [tuzemských /[a] 
zahranièních] [/ jiných ne� kvalifikovaných (zejména retailových) / 
kvalifikovaných i jiných ne� kvalifikovaných (zejména retailových)] 
investorù, v rámci [primárního / sekundárního] trhu. 

Nabídka Dluhopisù èinìná Hlavním mana�erem bude èasovì omezena a 
lhùta, v ní� bude nabídka otevøena, bude od [!] do [!].  

Celková èástka nabídky: [!]. 

Minimální èástka, za kterou bude jednotlivý investor oprávnìn upsat 
Dluhopisy, je stanovena ve vý�i 10.000 CZK. Maximální vý�e jmenovité 
hodnoty Dluhopisù po�adovaná jednotlivým investorem v objednávce je 
omezena pøedpokládanou celkovou jmenovitou hodnotou Dluhopisù. 

Cena za Dluhopisy bude rovna [!] % jmenovité hodnoty kupovaných 
Dluhopisù. V pøípadì sekundární nabídky bude cena za Dluhopisy urèena 
Hlavním mana�erem a uveøejnìna ka�dý pracovní den na jeho 
internetových stránkách www.rb.cz v sekci: Informaèní servis > Finanèní 
trhy > Investice > Sekundární nabídka.4 

E. 4 Popis významných zájmù pro 
emisi/nabídku vèetnì zájmù 
konfliktních. 

[Dle vìdomí Emitenta nemá �ádná z fyzických osob ani právnických osob 
zúèastnìných na Emisi èi nabídce Dluhopisù na takové Emisi èi nabídce 
zájem, který by byl pro takovou Emisi èi nabídku Dluhopisù podstatný.] / 
[!] 

[[!] je v pozici [Administrátora, Agenta pro výpoèty, Kotaèního agenta] / 
[a] [Agenta pro zaji�tìní]. 

E. 7 Odhadované náklady 
úètované investorovi. 

 

Ka�dý investor, který upí�e èi koupí Dluhopisy Emitenta, bude Hlavnímu 
mana�erovi hradit bì�né poplatky spojené s nabytím Dluhopisù dle 
aktuálního sazebníku Hlavního mana�era k datu obchodu. Emitentem 
nebudou investorovi úètovány �ádné poplatky. Ke dni uveøejnìní tohoto 

                                                           
4 Raiffeisenbank a.s. https://www.rb.cz/informacni-servis/financni-trhy/investice/sekundarni-nabidka/ 
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prospektu vý�e poplatku Hlavního mana�era za podání a vypoøádání 
pokynu k nákupu dluhopisu èiní èástku ve vý�i [!] % objemu obchodu 
(konkrétní procentní sazba poplatku je odvislá od celkového objemu 
obchodu), av�ak minimálnì [!] CZK a maximálnì [!] CZK za jeden 
obchod. K tomuto poplatku se pøipoèítává poplatek BCPP, který k datu 
vydání tohoto prospektu èiní pro v�echny úèastníky obchodování (tvùrci 
trhu i ostatní) s dluhopisy vè. vypoøádání [!] % z objemu obchodu, av�ak 
minimálnì [!] CZK a maximálnì [!] CZK za objednávku a den. K tomuto 
poplatku se dále pøipoèítává poplatek CDCP, který k datu vydání tohoto 
prospektu èiní èástku [!] CZK za vypoøádání mimoburzovního obchodu a 
vypoøádání mimoburzovní transakce DVP (delivery-versus-payment), 
èástku [!] CZK za vypoøádání mimoburzovní transakce DFP a èástku [!] 
CZK za registraci mimoburzovního obchodu. Hlavní mana�er je 
oprávnìn pøeúètovat investorùm poplatek CDCP za vedení Dluhopisù v 
CDCP. S aktuální vý�í poplatku za podání a vypoøádání pokynu k nákupu 
dluhopisu a vý�e uvedených poplatkù s tím souvisejících po datu tohoto 
prospektu se investor mù�e seznámit v sazebníku na internetových 
stránkách Hlavního mana�era [!] v sekci: [!] na této adrese [!]. 
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3. RIZIKOVÉ FAKTORY 

Zájemce o koupi Dluhopisù by se mìl seznámit s tímto Základním prospektem, vèetnì jeho pøípadných dodatkù 
a Emisními dodatky pro pøíslu�nou Emisi, jako celkem. Informace, které Emitent v této kapitole pøedkládá 
pøípadným zájemcùm o koupi Dluhopisù ke zvá�ení, jako� i dal�í informace uvedené v tomto Základním 
prospektu (vèetnì jeho pøípadných dodatkù), by mìly být ka�dým zájemcem o koupi Dluhopisù peèlivì zvá�eny 
pøed uèinìním rozhodnutí o investování do Dluhopisù. 

Nákup a vlastnictví Dluhopisù jsou spojeny s øadou rizik, z nich� ta, jen� Emitent pova�uje za významná, jsou 
uvedena ní�e v této kapitole. Následující popis rizikových faktorù nenahrazuje �ádnou odbornou analýzu nebo 
jakékoli ustanovení Emisních podmínek Dluhopisù nebo podmínek uvedených v tomto Základním prospektu, 
neomezuje jakákoli práva nebo závazky vyplývající z Emisních podmínek a v �ádném pøípadì není jakýmkoli 
investièním doporuèením. 

Jakékoli rozhodnutí zájemcù o upsání a/nebo koupi Dluhopisù by mìlo být zalo�eno na informacích obsa�ených 
v tomto Základním prospektu, jeho pøípadných dodatcích a Emisních dodatcích pro pøíslu�nou Emisi, jako celku, 
na podmínkách nabídky Dluhopisù, a pøedev�ím na vlastní analýze výhod a rizik investice do Dluhopisù 
provedené pøípadným nabyvatelem Dluhopisù. 

3.1 Rizikové faktory vztahující se k Emitentovi 

(a) Závislost Emitenta na platbách nájemného 

 Emitent je závislý na vèasném a øádném placení nájemného a dal�ích plateb ze strany nájemcù. Budoucí 
výnosy závisí do znaèné míry na dobì zbývající do vypr�ení nájemních smluv s nájemci a na solventnosti 
nájemcù. Emitent vìøí, �e podnikl patøièné kroky, aby se ochránil pøed vý�e uvedenými riziky odhadem 
rizik solventnosti svých nájemníkù a zaèlenìním nezbytných ochranných nástrojù do smluvní 
dokumentace. Pokud by do�lo k neplnìní závazkù podstatné èásti nájemcù (souèasných nebo budoucích) 
vùèi Emitentovi, mohla by mít tato skuteènost negativní vliv na schopnost Emitenta dostát svým dluhùm, 
vyplývajícím z Dluhopisù. 

 Vý�e pohledávek Emitenta, které jsou po splatnosti (i) do 6 mìsícù èinila ke dni 31. prosince 2016 1 267 
tis. CZK, (ii) do 12 mìsícù èinila ke dni 31. prosince 2016 2 112 tis. CZK a (iii) nad 12 mìsícù èinila ke 
dni 31. prosince 2016 1 038 CZK.  

(b) Riziko pøedèasného ukonèení nájemní smlouvy ze strany souèasných èi budoucích nájemcù 

 Nájemní smlouvy uzavírané mezi Emitentem a jednotlivými nájemci obsahují øadu ustanovení pro pøípad 
poru�ení smlouvy a nìkteré nájemní smlouvy uzavírané mezi Emitentem a jednotlivými nájemci mohou 
obsahovat ustanovení o jejich pøedèasném ukonèení. V pøípadì pøedèasného ukonèení smlouvy ze strany 
vìt�ího mno�ství nájemcù by tento stav mohl mít podstatný dopad na hospodáøské výsledky Emitenta. 
Zejména v pøípadì výpovìdi ze strany nájemcù v oblasti, kde je objektivnì omezen poèet jiných 
vhodných nájemcù za stejných nebo obdobných smluvních podmínek. 

 Riziko pøedèasného ukonèení nájemní smlouvy ze strany souèasných èi budoucích nájemcù proto 
pøedstavuje riziko, �e Emitent (jako pronajímatel) nebude v pøípadì pøedèasného ukonèení nájemní 
smlouvy schopen okam�itì nalézt jiného nájemce ochotného uzavøít nájemní smlouvu za srovnatelných 
podmínek. 

(c) Rizika na stranì nájemcù 

 Rizika na stranì nájemcù nemovitých vìcí vlastnìných Emitentem se bezprostøednì dotýkají Emitenta. 
Rizikové faktory ohro�ující nájemce mohou nepøímo ovlivnit schopnost Emitenta plnit své dluhy vùèi 
Vlastníkùm dluhopisù. 

(d) Závislost Emitenta na pronájmu nemovitých vìcí 

 Vzhledem ke skuteènosti, �e Emitent podniká v oblasti pronájmu nemovitých vìcí, jsou jeho hospodáøské 
výsledky závislé na existenci nájemcù ochotných a schopných platit nájem a provozovat nemovité vìci 
vlastnìné Emitentem. Pokud by do�lo k významné ztrátì nájemcù, mohla by tato skuteènost negativnì 
ovlivnit hospodáøskou a finanèní situaci Emitenta.

(e) Kreditní riziko 

 Kreditní riziko reprezentuje riziko neschopnosti dlu�níka dostát svým dluhùm z finanèních nebo 
obchodních vztahù, která mù�e vést k finanèním ztrátám. Emitent je vystaven kreditnímu riziku z 
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pronájmu nemovitých vìcí (primárnì obchodní pohledávky) a z finanèních aktivit vèetnì vkladù u bank a 
finanèních institucí, poskytnutých pùjèek tøetím osobám a jiným finanèním instrumentùm. 

 Management Emitenta má zavedenou kreditní politiku a vystavení kreditnímu riziku je tak monitorováno 
na prùbì�né bázi. 

 Emitent aplikuje následující pravidla kalkulace opravných polo�ek pro pochybné pohledávky: 

(i) 50 % hodnoty pohledávek po splatnosti více ne� 6 mìsícù, 

(ii) 100 % hodnoty pohledávek po splatnosti více ne� 12 mìsícù. 

 Maximální vystavení kreditnímu riziku je reprezentováno hodnotou ka�dého finanèního majetku, která je 
v koneèné podobì zobrazena ve výkazu o finanèní pozici Emitenta. 

(f) Riziko likvidity 

 Riziko likvidity pøedstavuje riziko krátkodobého nedostatku likvidních prostøedkù k úhradì splatných 
dluhù Emitenta, tzn. nerovnováhy ve struktuøe aktiv a pasiv Emitenta v dùsledku rozdílné splatnosti 
dluhù Emitenta a rozdílnému portfoliu zdrojù financování Emitenta. 

 Øízení likvidity Emitenta má za cíl zajistit zdroje, které budou k dispozici v ka�dém okam�iku tak, aby 
zajistily úhradu penì�ních dluhù, jakmile se stanou splatnými. Koncentrace tohoto rizika je limitována 
díky rozdílné splatnosti dluhù Emitenta a rozdílnému portfoliu zdrojù financování Emitenta. 

 Emitent øídí riziko likvidity prùbì�ným monitorováním plánovaného a aktuálního cash flow, 
financováním svých investic do nemovitých vìcí dlouhodobým financováním a jejich refinancováním a 
vyu�itím pøíjmu z nájemného k pokrytí krátkodobých dluhù. 

 Likvidní pozice Emitenta je monitorována na týdenní bázi managementem a ètvrtletnì je pøezkoumána 
pøedstavenstvem. Pøehledová tabulka s uvedením splatnosti dluhù je vyu�ívána vrcholovým vedením k 
øízení rizika likvidity a je získávána z interních reportù Emitenta. 

 Emitent mù�e být vystaven podmínìnému riziku likvidity, které vyplývá z úvìrových smluv, podle 
kterých pøi poru�ení stanovených smluvních ujednání mù�e vìøitel vy�adovat zesplatnìní úvìru, co� 
mù�e vést k dodateèné potøebì finanèních prostøedkù døíve ne� dle pùvodní smluvní splatnosti. 

 Emitent monitoruje plnìní úvìrových podmínek pravidelnì a oddìlení treasury stanovuje cílové hodnoty, 
které mají být dosa�eny za úèelem neporu�ení úvìrových kovenantù. 

 Vý�e likvidních prostøedkù Emitenta èinila ke dni 31. prosince 2016 284,3 tis. CZK a vý�e splatných 
dluhù Emitenta èinila ke dni 31. prosince 2016 478,6 tis. CZK (vèetnì pøijatých záloh které budou 
v prùbìhu roku 2017 vyúètovány). 

(g) Riziko související s vývojem tr�ního nájemného a zadlu�ováním cílové skupiny nájemcù 

 Významnou oblastí podnikání Emitenta v Èeské republice je nájemní bydlení. V minulosti byla vìt�ina 
bytù pronajímána za tzv. regulované nájemné. Postupné uvolòování regulovaného nájemného na základì 
zákona o jednostranném zvy�ování nájemného, má v souèasnosti pozitivní dopad na hospodáøské 
výsledky Emitenta. Deregulace nájemného skonèila v Èeské republice k 31. prosinci 2012 a nájmy v�ech 
bytù jsou urèovány na základì tr�ních podmínek. 

 Tr�ní nájemné na rozdíl od regulovaného nájemného odrá�í vztah nabídky a efektivní poptávky na 
lokálním trhu s byty. Emitent je tedy vystaven riziku, �e tr�ní nájemné mù�e mít v budoucnu i klesající 
tendence a to, pokud by nabídka nájemních bytù v podstatné míøe pøevá�ila poptávku po nájemném 
bydlení (napø. v dùsledku o�ivení ekonomiky se zvý�í pøíjmová situace jednotlivcù, hypoteèní úvìry 
budou opìt snadnìji dostupné, èím� se zvý�í zájem o vlastní bydlení). Pøípadné sni�ování tr�ního 
nájemného by mohlo mít negativní dopad na hospodaøení Emitenta. 

 Emitent je do jisté míry závislý na platební schopnosti cílové skupiny nájemcù, av�ak není v jeho 
mo�nostech ovlivnit jejich platební morálku. Celkové zvy�ování zadlu�ení domácího rozpoètu, mù�e v 
koneèné podobì vést k neplacení sjednaného nájemného, co� by mohlo negativnì zasáhnout cash flow 
Emitenta a zároveò zvý�it náklady na soudní procesy a vymáhání pohledávek. Taková situace by mohla 
mít nepøíznivý dopad na hospodáøské výsledky Emitenta. 

(h) Riziko refinancování 

 Zisk Emitenta, jeho finanèní situace a jeho schopnost plnit povinnosti vyplývající z Dluhopisù vùèi 
Vlastníkùm dluhopisù jsou závislé na schopnosti Emitenta vymáhat plnìní z pøedmìtných nájemních 
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smluv a na schopnosti nájemcù plnit své platební dluhy vùèi Emitentovi øádnì a vèas. I v pøípadì øádného 
plnìní v�ech dluhù nájemcù vùèi Emitentovi platí, �e pøíjmy z nájemného nebudou dostaèující k pokrytí 
výplaty jistiny Dluhopisù. Vzhledem k tomu, �e Emitent nemá �ádné jiné dal�í významné zdroje pøíjmù, 
bude v takovém pøípadì schopnost Emitenta uhradit k datu splatnosti jistinu z Dluhopisù záviset na jeho 
schopnosti Dluhopisy refinancovat dal�ím financováním (a� ji� ve formì úvìru, nové emise dluhopisù èi 
jinak), pøípadnì prodejem svých aktiv. V tìchto pøípadech neexistuje záruka, navzdory tomu, �e Emitent 
je souèástí silné skupiny, �e Emitent bude schopen získat potøebné penì�ní prostøedky, které mu umo�ní 
uhradit jeho dluhy vùèi Vlastníkùm dluhopisù. 

(i) Riziko v�eobecné hospodáøské recese a demografických faktorù 

 Bìhem období zpomalení nebo recese ekonomiky na celostátní nebo regionální úrovni nebo na úrovni 
prùmyslových odvìtví mù�e dojít ke sní�ení výdajù spotøebitelù (nájemcù). Hospodáøský výsledek pak 
mù�e nepøíznivì odrá�et zmìny ekonomických podmínek, zmìny úrokových sazeb, inflaci, 
nezamìstnanost, penì�ní a finanèní politiku a jiné významné vnìj�í události, stejnì jako zmìny 
demografických ukazatelù na trzích. Na podnikání Emitenta se mohou odrazit i skuteèné nebo potenciální 
obavy z recese, proto�e takové obavy obvykle vedou ke zvý�eným úsporám, co� se mù�e nepøíznivì 
odrazit na ochotì èi schopnostech nájemce platit Emitentovi nájemné v pùvodní vý�i, co� by mohlo mít 
nepøíznivý dopad na schopnost Emitenta dostát svým dluhùm vùèi Vlastníkùm dluhopisù. 

  

(j) Ekonomické a právní faktory 

 Slu�by v oblasti retailu, mezi které pronajímání bytù urèených k bydlení bezesporu patøí, jsou velmi 
závislé na stavu a vývoji ekonomiky, a to nejen domácí, ale i zahranièní. Výdaje spotøebitelù (nájemcù) 
mohou pøi nepøíznivém vývoji ekonomiky klesat rychleji ne� v jiných sektorech ekonomiky. Rovnì� 
mohou nastat zásadní zmìny v oblasti legislativy, které mohou mít negativní dopad na nájemce, co� mù�e 
v koneèném dùsledku vést ke sní�ené schopnosti nájemcù platit Emitentovi sjednané nájemné a oslabit 
tak schopnost Emitenta dostát svým dluhùm vyplývajícím z Dluhopisù. Ekonomické a právní faktory jsou 
mimo kontrolu Emitenta èi nájemcù a tyto osoby je tedy nemohou jakkoliv ovlivnit. 

(k) Zmìna �ivotního stylu èi �ivotní úrovnì mohou negativnì ovlivnit zájem o nájemní bydlení 

 Budoucí pøípadné zmìny preferencí nájemcù, trendù v bydlení nebo zvý�ení �ivotní úrovnì obyvatelstva 
dané lokality mohou vést k výraznému sní�ení zájmu o nájemní bydlení. Nárùst preference vlastního 
bydlení oproti nájemnímu bydlení mù�e v koneèném dùsledku znamenat významnou ztrátu nájemcù, co� 
se mù�e nepøíznivì projevit v hospodaøení Emitenta a tím sní�it schopnost Emitenta dostát svým dluhùm 
z Dluhopisù. 

(l) Rizika spojená s poji�tìním majetku Emitenta 

 Emitent má uzavøené majetkové poji�tìní svých aktivit. Poji�tìní majetku Emitenta je sjednáno na krytí 
100 % hodnoty poji�tìného majetku. Emitent v�ak nemù�e zaruèit, �e v pøípadì realizace pojistného 
plnìní v dùsledku pøípadných nepøedvídatelných událostí (jako napøíklad po�ár, povodeò, záplava, 
vichøice, krupobití apod.) nebudou mít tyto události negativní dopad na jeho majetek a hospodáøskou a 
finanèní situaci, v dùsledku ztráty aktiva generujícího penì�ní tok, na základì kterého jsou uspokojovány 
dluhy spojené s Dluhopisy. 

(m) Riziko po�kození nemovitých vìcí a potøeby náhlých oprav 

 V pøípadì, �e budou nemovité vìcí ve vlastnictví Emitenta, které slou�í k zaji�tìní dluhù vyplývajících z 
Dluhopisù, výraznì po�kozeny dùsledkem �ivelné èi jakékoliv jiné nepøedvídatelné události nebo nastane 
potøeba náhlých oprav, není vylouèeno, �e mù�e výraznì klesnout jejich tr�ní hodnota, èím� by byla 
omezena schopnost Agenta pro zaji�tìní splatit dluhy vyplývající z Dluhopisù v plné vý�i, v pøípadì, �e 
by do�lo k prodeji nemovitých vìcí za tímto úèelem. Ke stejnému efektu mù�e dojít v pøípadì, �e Emitent 
nebude øádnì udr�ovat tyto nemovité vìci, a� ji� z nedostatku likvidity, èi jiných dùvodù. 

(n) Riziko spojené s nízkou likviditou nemovitých vìcí 

 Riziko investování do nemovitých vìcí je spojeno s jejich nízkou likviditou. Na rozdíl od finanèních aktiv 
je prodej nemovitých vìcí slo�itìj�í a dlouhodobou zále�itostí, co� mù�e negativnì ovlivnit výnosnost 
investice do nemovitých vìcí. 

(o) Riziko spojené s dopadem pøecenìní nemovitých vìcí do hospodáøského výsledku Emitenta 

 Hospodáøské výsledky Emitenta jsou významnì ovlivnìny ziskem z pøecenìní investic do nemovitých 
vìcí. Riziko spojené s dopadem pøecenìní vyplývá ze skuteènosti, �e odhad hodnoty nemovitých vìcí je 
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spojen se subjektivním úsudkem odhadce, v dùsledku èeho� mù�e dojít k volatilitì hospodáøských 
výsledkù Emitenta. 

(p) Riziko konkurence 

 Emitent podniká v oblasti realitního trhu a je úèastníkem hospodáøské soutì�e. Z tohoto dùvodu musí 
pru�nì reagovat na mìnící se situaci na trhu, na chování konkurence a na po�adavky spotøebitelù. V 
podmínkách silné konkurence mù�e dojít k tomu, �e Emitent nebude schopen reagovat odpovídajícím 
zpùsobem na konkurenèní prostøedí, co� by mohlo vést ke zhor�ení hospodáøské situace Emitenta a v 
koneèném dùsledku negativnì ovlivnit jeho schopnost dostát svým dluhùm vyplývajícím z Dluhopisù. 

(q) Riziko ztráty klíèových osob 

 Klíèové osoby Emitenta, tj. èlenové managementu a pøedev�ím senior managementu, spolupùsobí pøi 
vytváøení a uskuteèòování klíèových strategií Emitenta. Jejich èinnost je rozhodující pro celkové øízení 
Emitenta a jeho schopnost zavádìt a uskuteèòovat tyto strategie. Emitent vìøí, �e je schopen udr�et a 
motivovat tyto osoby, a to i pøes silnou poptávku po kvalifikovaných osobách ve finanèním a realitním 
sektoru. Emitent nicménì nemù�e zaruèit, �e bude schopen tyto klíèové osoby udr�et a motivovat. Jejich 
pøípadná ztráta by mohla negativnì ovlivnit podnikání Emitenta, jeho hospodáøské výsledky a finanèní 
situaci. 

(r) Riziko úniku informací (strategie, nové produkty atd.) 

 Emitent zamìstnává osoby, které se podílejí na pøípravì strategie, vytváøení nových produktù a urèování 
obchodního smìru Emitenta. V pøípadì úniku citlivých informací o Emitentovi mù�e dojít k ohro�ení 
fungování Emitenta nebo ztráty jeho dosavadního postavení na trhu, co� by mohlo ve svém dùsledku 
pøinést zhor�ení finanèních výsledkù Emitenta. 

(s) Riziko zahájení insolvenèního øízení 

 Insolvenèní zákon stanoví, �e dlu�ník je v úpadku, jestli�e má více vìøitelù a penì�ité závazky po dobu 
del�í 30 dnù po lhùtì splatnosti a tyto závazky není schopen plnit, pøípadnì je-li pøedlu�en. Insolvenèní 
øízení lze zahájit jen na návrh, který je oprávnìn podat dlu�ník nebo jeho vìøitel. Jde-li o hrozící úpadek, 
mù�e insolvenèní návrh podat jen dlu�ník. Se zahájením insolvenèního øízení proti dlu�níkovi jsou 
obecnì spojeny pøíslu�né právní úèinky, které nastanou bez ohledu na opodstatnìnost podaného 
insolvenèního návrhu. I pøes urèitá opatøení, která mají zabránit neopodstatnìným a nepodlo�eným 
návrhùm na zahájení insolvenèního øízení, nelze vylouèit, �e takové návrhy budou podány. Insolvenèní 
øízení je zahájeno soudní vyhlá�kou, a to nejpozdìji do 2 hodin od doruèení insolvenèního návrhu soudu. 
Od okam�iku zveøejnìní vyhlá�ky a� do rozhodnutí soudu o insolvenèním návrhu (pokud soud 
nerozhodne jinak) je dlu�ník povinen zdr�et se nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do 
ní mù�e nále�et, pokud by mìlo jít o podstatné zmìny ve skladbì, vyu�ití nebo urèení tohoto majetku 
anebo o jeho nikoli zanedbatelné zmen�ení. Dle insolvenèního zákona rozhodne soud o insolvenèním 
návrhu podaném tøetími osobami bezodkladnì, pøesnìj�í lhùtu pro rozhodnutí Insolvenèní zákon 
nestanoví. 

 I pøesto, �e omezení týkající se nakládání s majetkovou podstatou se netýká, mimo jiné, úkonù nutných k 
provozování podniku v rámci obvyklého hospodaøení, nebo k odvrácení hrozící �kody, nelze vylouèit, �e 
pokud bude neopodstatnìný návrh na zahájení insolvenèního øízení podán na Emitenta, ten bude omezen 
po neurèitou dobu v dispozici se svým majetkem, co� by se mohlo negativnì projevit na finanèní situaci 
Emitenta a jeho výsledcích podnikání, a tedy i na mo�nost splácet výnos z Dluhopisù, pøípadnì vyplatit 
jmenovitou hodnotu z Dluhopisù. 

3.2. Rizikové faktory týkající se Dluhopisù 

(a) Riziko týkající se hodnoty nemovitých vìcí 

Ocenìní nemovitých vìcí, k nim� má být Zaji�tìní zøízeno, nemusí odrá�et tr�ní hodnotu zastavených 
nemovitých vìcí a nelze vylouèit, �e k datu pøípadné realizace zástavy nebude hodnota zastavených 
nemovitých vìcí dostateèná pro uspokojení dluhù plynoucích z Dluhopisù. 

(b) Obecná rizika spojená s Dluhopisy 

Potenciální investor do Dluhopisù si musí sám podle svých pomìrù urèit vhodnost investice do 
Dluhopisù. Ka�dý investor by mìl pøedev�ím: 
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(i) mít dostateèné znalosti a zku�enosti k úèelnému ocenìní Dluhopisù, výhod a rizik investice do 
Dluhopisù, a ohodnotit informace obsa�ené v Základním prospektu Dluhopisù, nebo v jakémkoliv 
jeho dodatku èi doplnìní, pøímo nebo odkazem; 

(ii) mít znalosti o pøimìøených analytických nástrojích k ocenìní a pøístup k nim, a to v�dy v kontextu 
své konkrétní finanèní situace, investice do Dluhopisù a jejího dopadu do svých investic a/nebo na  

své celkové investièní portfolio; 

(iii) mít dostateèné finanèní prostøedky a likviditu k tomu, aby byl pøipraven nést v�echna rizika 
investice do Dluhopisù; 

(iv) úplnì rozumìt podmínkám Dluhopisù (pøedev�ím Emisním podmínkám, tomuto Základnímu 
prospektu vèetnì jeho pøípadných dodatkù a pøíslu�nému Emisnímu dodatku) a být seznámen s 
chováním èi vývojem jakéhokoliv pøíslu�ného ukazatele nebo finanèního trhu; 

(v) být schopen ocenit (buï sám nebo s pomocí finanèního poradce) mo�né scénáøe dal�ího vývoje 
ekonomiky, úrokových sazeb nebo jiných faktorù, které mohou mít vliv na jeho investici a na jeho 
schopnost nést mo�ná rizika. 

(c) Riziko týkající se hodnoty Zaji�tìní 

Tr�ní hodnota nemovitých vìcí, k nim� má být Zaji�tìní zøízeno, byla stanovena na základì odborného 
ocenìní, které bylo provedeno nezávislým odhadcem spoleèností Cushman & Wakefield Czech Republic, 
a.s. na bázi výnosového ocenìní metodou diskontovaného cash flow, byla tr�ní hodnota tìchto 
nemovitých vìcí stanovena k datu 31. prosince 2016 ve vý�i 6.199.170.000 CZK (slovy: �est miliard 
jedno sto devadesát devìt miliónù jedno sto sedmdesát tisíc korun èeských). Nezávislý odhad �Report, 
and Valuation as at 31 December 2016 for Czech Property Investments, a.s. � CPI BYTY, a.s., Czech 
Republic� vypracovaný k datu 31. prosince 2016 bude po dobu, po kterou zùstanou Dluhopisy 
nesplaceny, na po�ádání k nahlédnutí v bì�né pracovní dobì v sídle Emitenta. Minimální vý�e hodnoty 
tìchto nemovitých vìcí musí a� do splatnosti v�ech vydaných Dluhopisù pod tímto Dluhopisovým 
programem, splòovat podmínku finanèního ukazatele pomìr Èistého dluhu k Tr�ní hodnotì nemovitých 
vìcí maximálnì 65 %. 

(d) Rizika plynoucí ze zaji�tìní Dluhopisù 

Zaji�tìní Dluhopisù zástavním právem k nemovitým vìcem, pohledávkám z pojistné smlouvy a akciím 
Emitenta s pomocí institutu Agenta pro zaji�tìní je zpùsob zaji�tìní dluhopisù, který není v Èeské 
republice zákonem výslovnì upraven. 

Zástavní právo zaji��ující Dluhopisy se zøizuje pouze ve prospìch jednoho Vlastníka dluhopisù, Agenta 
pro zaji�tìní. Za úèelem konstrukce vìøitelské solidarity, jak je upravena v Emisních podmínkách, pak 
musí být Agent pro zaji�tìní souèasnì Vlastníkem dluhopisù. Agent pro zaji�tìní je tak ve vztahu ke 
ka�dému penì�itému dluhu Emitenta na základì Dluhopisù, spoleèným a nerozdílným vìøitelem 
Emitenta s ka�dým jednotlivým Vlastníkem dluhopisù. �ádný jiný vìøitel není vùèi ostatním vìøitelùm 
spoleèným a nerozdílným vìøitelem Emitenta. Ve�kerou zaji��ovací dokumentaci uzavírá pouze Agent 
pro zaji�tìní, který je tak jediným zaji�tìným vìøitelem. Agent pro zaji�tìní by pak mìl být oprávnìn 
(jako spoleèný a nerozdílný vìøitel) po�adovat po Emitentovi uhrazení jakékoli èástky, kterou je Emitent 
povinen uhradit kterémukoli Vlastníkovi dluhopisù. Agent pro zaji�tìní by rovnì� mìl být oprávnìn v 
rámci pøípadného insolvenèního øízení pøihlásit pohledávku v celé vý�i. Nicménì pokud nìkterý z 
Vlastníkù dluhopisù uplatní v rámci insolvenèního øízení svou pohledávku samostatnì, bude evidován 
jako nezaji�tìný vìøitel a Agent pro zaji�tìní ji� nebude schopen pohledávku v tomto rozsahu uplatnit z 
pozice zaji�tìného vìøitele. Takovým postupem navíc mù�e vzniknout �koda ostatním Vlastníkùm 
dluhopisù, a to zejména ve formì sní�ení jejich uspokojení z výtì�ku zástavy. 

Jeliko� v�ak èeské soudy nemají zku�enosti s rozhodováním o roli, právech a povinnostech Agenta pro 
zaji�tìní, jako�to spoleèného a nerozdílného vìøitele Emitenta s ka�dým jednotlivým Vlastníkem 
dluhopisù, s interpretací nìkterých ustanovení obsa�ených v Emisních podmínkách, nemù�e Emitent 
zaruèit, �e jakékoli rozhodnutí soudu negativnì neovlivní postavení Vlastníkù dluhopisù, kteøí nejsou v 
postavení zaji�tìného vìøitele, zaji�tìní èi jeho realizaci, nebo pøihlá�ení celé pohledávky Agentem pro 
zaji�tìní a následné uspokojení celé pohledávky ze zástavy tak, jak jsou tyto kroky v tomto Základním 
prospektu pøedvídány. Aèkoliv se tedy Emitent zavázal vyvinout ve�keré úsilí, aby zaji�tìní Dluhopisù 
bylo platnì a funkènì zøízeno, nelze vylouèit pøípadné problémy pøi jeho zápisu, insolvenèním øízení èi 
realizaci zaji�tìní, vzhledem k tomu, �e jde o nový, dosud neovìøený zpùsob zaji�tìní Dluhopisù, k 
nìmu� dosud neexistuje rozhodovací praxe soudù. 
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Vzhledem (i) ke shora uvedenému, (ii) k pøípadným otázkám ohlednì úèinnosti/fungování zaji�tìní 
pomocí Agenta pro zaji�tìní jako�to spoleèného a nerozdílného vìøitele Emitenta s ka�dým jednotlivým 
Vlastníkem dluhopisù a (iii) k tomu, �e èeské soudy je�tì neposuzovaly pøípustnost zpùsobu zaji�tìní 
obdobného zpùsobu zaji�tìní obsa�eného v Emisních podmínkách (zejména èlánek 3.2), nemù�e Emitent 
vylouèit budoucí rozhodnutí soudu, je� oslabí èi vylouèí vznik, platnost anebo vymahatelnost 
zøizovaného zaji�tìní a nelze tedy vylouèit pøípadné problémy pøi jeho zápisu èi realizaci a Emitent v této 
souvislosti neèiní �ádné prohlá�ení èi uji�tìní ohlednì vzniku, platnosti a vymahatelnosti zaji�tìní. 

Pøedmìtem zaji�tìní jsou ve�keré akcie Emitenta, pøedstavující 100 % podíl na základním kapitálu a 
hlasovacích právech Emitenta. Pøedmìtem zaji�tìní v�ak není ve�kerý majetek a pohledávky Emitenta. 

Pøedmìtem zástavního práva podle zástavní smlouvy k nemovitým vìcem jsou ve�keré nemovité vìci ve 
vlastnictví Emitenta s výjimkou v�ech nemovitých vìcí v katastrálním území Letòany, obec hlavní mìsto 
Praha, pøièem� k datu 31. prosince 2016 se jedná o cca 456 bytù z celkového poètu více ne� 12.382 bytù 
ve vlastnictví Emitenta a dále vybrané nemovité vìci, jejich� hodnota èinila k 31. prosinci 2016 
1.445.190.000 CZK (spoleènì dále jen �Vybrané nemovité vìci�). Vybrané nemovité vìci jsou 
Emitentem urèeny primárnì k prodeji a k datu tohoto Základního prospektu dochází k jejich prùbì�nému 
prodeji. 

Pøedmìtem zástavního práva podle zástavní smlouvy k pohledávkám z pojistné smlouvy jsou pouze 
pohledávky Emitenta jako poji�tìného, které se vztahují k poji�tìní nemovitých vìcí zastavených podle 
zástavní smlouvy k nemovitým vìcem (k zaji�tìní Dluhopisù tedy neslou�í pohledávky, které se týkají 
Vybraných nemovitých vìcí).  

(e) Rizika spojená s Agentem pro zaji�tìní 

Závazky Emitenta vyplývající z Dluhopisù jsou zaji��ovány: 

(i) zástavním právem k nìkterým nemovitým vìcem ve vlastnictví Emitenta; 

(ii) zástavním právem k nìkterým pohledávkám Emitenta z pojistné smlouvy; a 

(iii) zástavním právem ke v�em akciím Emitenta. 

Vlastníci dluhopisù jsou zastoupeni Agentem pro zaji�tìní, který je v postavení spoleèného a 
nerozdílného vìøitele s ka�dým Vlastníkem dluhopisù ohlednì penì�itého dluhu Emitenta vyplývajícího z 
Dluhopisù vùèi takovému Vlastníkovi dluhopisù a ve�keré zaji�tìní je zøízeno ve prospìch Agenta pro 
zaji�tìní. Z tohoto dùvodu jsou v�ichni Vlastníci dluhopisù povinni vykonávat svá práva z Dluhopisù, 
která by mohla jakkoli ohrozit existenci nebo kvalitu zaji�tìní, pouze v souèinnosti s Agentem pro 
zaji�tìní a jeho prostøednictvím. 

Emitent nemù�e vylouèit, �e dojde ke zmìnì Agenta pro zaji�tìní, a� ji� z rozhodnutí Emitenta, z dùvodu, 
�e souèasný Agent pro zaji�tìní ukonèí smlouvu, èi z jiných dùvodù. Pøesto�e Emitent pøi výbìru a 
nahrazení Agenta pro zaji�tìní bude postupovat s dostateènou obezøetností nelze vylouèit, �e na osobu, 
která stávajícího Agenta pro zaji�tìní nahradí, zøízené zaji�tìní nepøejde a bude nutné zaji�tìní zøídit 
znovu ve prospìch nového Agenta pro zaji�tìní, nebo �e pøípadný nový Agent pro zaji�tìní nebude mít 
obdobnou zku�enost èi reputaci jako stávající Agent pro zaji�tìní a mù�e existovat riziko, �e nebude 
dostateènì schopen uplatnit a vymáhat penì�ité pohledávky z Dluhopisù vùèi Emitentovi, èím� mù�e být 
ohro�eno uspokojení tìchto pohledávek jednotlivých Vlastníkù dluhopisù. Aèkoliv je stávající Agent pro 
zaji�tìní povinen poskytnout Emitentovi v souvislosti s výmìnou Agenta pro zaji�tìní ve�kerou 
souèinnost, nemù�e Emitent zaruèit, �e tato souèinnost ze strany Agenta pro zaji�tìní bude poskytnuta. 
Emitent je v souvislosti se zmìnou Agenta pro zaji�tìní povinen bez zbyteèného odkladu svolat Schùzi a 
navrhnout, aby Schùze vyslovila souhlas s tím, aby výkonem funkce Agenta pro zaji�tìní v souvislosti 
s Dluhopisy byla povìøena jiná osoba s oprávnìním k výkonu takové èinnosti a následnì s novým 
Agentem pro zaji�tìní uzavøít novou zaji��ovací dokumentaci, která bude ve v�ech podstatných ohledech 
shodná se stávající zaji��ovací dokumentací. 

(f) Riziko spojené s poplatkem Agenta pro zaji�tìní 

Dluhopisy jsou zaji�tìny Zaji�tìním zøízené ve prospìch Agenta pro zaji�tìní zástavním právem 
k nemovitým vìcem, pohledávkám z pojistných smluv a akciím Emitenta. V pøípadì realizace Zaji�tìní, 
bude výtì�ek krácen mimo jiné o tr�ní poplatky Agenta pro zaji�tìní. Poplatek Agenta pro zaji�tìní 
nepøesáhne hodnotu 0,2 % tr�ní hodnoty pøedmìtu Zaji�tìní v èase realizace Zaji�tìní Agentem pro 
zaji�tìní. 

(g) Riziko refinancování 
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Emitent èelí i riziku, �e stávající èi budoucí dluhové financování nebude nejpozdìji k datu splatnosti 
obnoveno èi refinancováno. Riziko refinancování vyplývá z rizika, kdy pøíjmy Emitenta nepostaèí k 
úplné úhradì jistiny, a bude tedy nezbytné Dluhopisy pøi jejich splatnosti refinancovat jiným zpùsobem. 
Pokud se nepovede získat v té dobì vhodné financování, ohrozí to schopnost Emitenta dostát svým 
dluhùm z Dluhopisù. Vzhledem k podmínkám, které pøevládají na kapitálových trzích, také nelze 
vylouèit, �e Emitent nebude schopen refinancovat svoje stávající a budoucí dluhy za pøíznivých 
podmínek. Pokud by Emitent nebyl schopen refinancovat svoje dluhy za pøijatelných podmínek nebo by 
refinancování nebylo vùbec mo�né, mohl by být Emitent nucen prodávat svá aktiva za nevýhodných 
podmínek pøípadnì sní�it nebo pozastavit èinnost, co� by se nepøíznivì projevilo na hospodáøské situaci 
Emitenta. 

(h) Riziko pevné úrokové sazby z Dluhopisù 

Vlastník Dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou je vystaven riziku poklesu ceny takového Dluhopisu v 
dùsledku zmìny tr�ních úrokových sazeb. Zatímco je nominální úroková sazba po dobu existence 
Dluhopisù fixována, aktuální úroková sazba na kapitálovém trhu (dále jen �tr�ní úroková sazba�) se 
zpravidla dennì mìní. Se zmìnou tr�ní úrokové sazby se také mìní cena Dluhopisu s pevnou úrokovou 
sazbou, ale v opaèném smìru. Pokud se tedy tr�ní úroková sazba zvý�í, cena Dluhopisu s pevnou 
úrokovou sazbou zpravidla klesne na úroveò, kdy výnos takového Dluhopisu je pøibli�nì roven tr�ní 
úrokové sazbì. Pokud se tr�ní úroková sazba naopak sní�í, cena Dluhopisu s pevnou úrokovou sazbou se 
zpravidla zvý�í na úroveò, kdy výnos takového Dluhopisu je pøibli�nì roven tr�ní úrokové sazbì. 

(i) Riziko likvidity 

Emitent mù�e po�ádat o pøijetí Dluhopisù k obchodování na Regulovaném trhu BCPP pro ka�dou 
jednotlivou Emisi vydávanou v rámci Dluhopisového programu. Pøíslu�ný Emisní dodatek mù�e rovnì� 
stanovit, �e Emitent nepo�ádá o jejich pøijetí k obchodu na �ádném trhu cenných papírù v Èeské 
republice ani v zahranièí ani v mnohostranném obchodním systému. 

Bez ohledu na skuteènost, �e jsou Dluhopisy obchodovány na regulovaném trhu, nemù�e existovat 
uji�tìní, �e se vytvoøí dostateènì likvidní sekundární trh s Dluhopisy, nebo pokud se vytvoøí, �e takový 
trh bude trvat. Skuteènost, �e Dluhopisy mohou být obchodovány na Regulovaném trhu BCPP, nemusí 
nutnì vést k vy��í likviditì takto obchodovaných Dluhopisù oproti Dluhopisùm, které nejsou 
obchodovány na regulovaném trhu. V pøípadì Dluhopisù, které nejsou obchodovány na regulovaném 
trhu, mù�e být naopak obtí�né ocenit takové Dluhopisy, co� mù�e mít negativní dopad na jejich likviditu. 
Na pøípadném nelikvidním trhu nemusí být investor schopen kdykoliv prodat Dluhopisy za adekvátní 
tr�ní cenu. 

(j) Riziko zdanìní 

Potenciální kupující nebo prodávající Dluhopisù by si mìli být vìdomi, �e mohou mít povinnost odvodu 
danì nebo jiných poplatkù v souladu s právem èi zvyklostmi státu, ve kterém dochází k pøevodu 
Dluhopisù, nebo jiného v dané situaci relevantního státu. V nìkterých státech nemusí být k dispozici 
�ádná oficiální stanoviska daòových úøadù nebo soudní rozhodnutí k finanèním nástrojùm jako jsou 
Dluhopisy. Potenciální investoøi by se nicménì nemìli pøi získávání, prodeji èi splacení Dluhopisù 
spoléhat na struèné a obecné shrnutí daòových otázek obsa�ené v tomto Základního prospektu, ale mìli 
by jednat podle doporuèení svých daòových poradcù ohlednì jejich individuálního zdanìní. Zvá�ení 
investování podle rizik uvedených v této èásti by mìlo být uèinìno minimálnì po zvá�ení kapitoly 23 
�Zdanìní v Èeské republice� tohoto Základního prospektu. Potenciální investoøi do Dluhopisù by si mìli 
být vìdomi toho, �e pøípadné zmìny daòových pøedpisù mohou zpùsobit, �e výsledný výnos z Dluhopisù 
mù�e být ni��í, ne� pùvodnì pøedpokládali, a/nebo �e investorovi mù�e být pøi prodeji nebo splatnosti 
Dluhopisù vyplacena ni��í èástka, ne� pùvodnì pøedpokládal. 

(k) Rizika vyplývající ze zmìny práva 

Emisní podmínky a práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisù se øídí èeským právem platným k datu 
vyhotovení tohoto Základního prospektu. Nemù�e být poskytnuta jakákoliv záruka ohlednì dopadù 
jakéhokoliv soudního rozhodnutí nebo zmìny èeského práva nebo úøední praxe, a to pøípadnì i se 
zpìtnou úèinností, po datu tohoto Základního prospektu na finanèní situaci Emitenta, a tudí� na jeho 
schopnost øádnì a vèas splatit dluhy z Dluhopisù.  

S úèinností od 1. ledna 2014 do�lo k rozsáhlé rekodifikaci soukromého práva. Pùvodní obèanský zákoník, 
zákon è. 40/1964 Sb., byl nahrazen Obèanským zákoníkem a pùvodní obchodní zákoník, zákon è. 
513/1991 Sb., byl nahrazen Zákonem o obchodních korporacích. Rekodifikace má znaèný dopad do 
mnoha oblastí obèanského a obchodního práva, vèetnì nikoli v�ak výluènì úpravy a zmìny terminologie, 
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zavedení nových institutù, úpravy a zmìny døíve známých institutù, interpretace právních jednání a 
upøednostnìní smluvní volnosti. Emitent podniká v oblasti pronájmu nemovitých vìcí, pøièem� nájem se 
øídí Obèanským zákoníkem ode dne nabytí jeho úèinnosti bez ohledu na to, kdy do�lo ke vzniku nájmu. I 
pøesto, �e Emitent pøizpùsobil nájemní smlouvy nové legislativì, nelze ke dni vyhotovení tohoto 
Základního prospektu pøedvídat zpùsob interpretace rekodifikace soukromého práva ze strany soudù a 
aktuální èeská judikatura a závìry doktrinální literatury nemusí být v souèasné dobì aplikovatelné. 
Emitent nemù�e �ádný zpùsobem vý�e uvedené faktory ovlivnit a nemù�e rovnì� zaruèit, �e politické, 
ekonomické a právní prostøedí v Èeské republice bude pøíznivé pro jeho podnikání a èinnost.  

(l) Riziko zákonnosti koupì Dluhopisù 

Potenciální investoøi do Dluhopisù by si mìli být vìdomi, �e koupì Dluhopisù mù�e být pøedmìtem 
zákonných omezení ovlivòujících platnost jejich nabytí. Ani Emitent ani Hlavní mana�er nemá ani 
nepøebírá odpovìdnost za zákonnost nabytí Dluhopisù potenciálním kupujícím Dluhopisù, a� ji� podle 
jurisdikce jeho zalo�ení, resp. jurisdikce, jejím� je rezidentem, nebo jurisdikce, kde je èinný (pokud se 
li�í). Potenciální kupující se nemù�e spoléhat na Emitenta nebo na Hlavního mana�era v souvislosti se 
svým rozhodováním ohlednì zákonnosti nabytí Dluhopisù. 

(m) Riziko nesplacení 

Dluhopisy stejnì jako jakýkoli jiný dluh podléhají riziku nesplacení. Za urèitých okolností mù�e dojít k 
tomu, �e Emitent nebude schopen vyplácet úroky z Dluhopisù a hodnota pro Vlastníky dluhopisù pøi 
odkupu mù�e být ni��í ne� vý�e jejich pùvodní investice, za urèitých okolností mù�e být hodnota i nula. 
Schopnost Emitenta splatit úroky z Dluhopisù èi jistinu závisí pøedev�ím na hodnotì nemovitých vìcí ve 
vlastnictví Emitenta a jeho schopnosti je pronajímat a na schopnosti nájemcù takových nemovitých vìcí 
øádnì a vèas platit stanovené nájemné a dal�í platby. V pøípadì, �e by do�lo k neplnìní závazkù nájemcù 
(souèasných nebo budoucích) vùèi Emitentovi, mohla by mít tato skuteènost negativní vliv na schopnost 
Emitenta øádnì a vèas plnit své dluhy z Dluhopisù. 

(n) Riziko nepøedvídatelné události 

Nepøedvídatelná událost (pøírodní katastrofa, teroristický útok), která zpùsobí poruchy na finanèních 
trzích, rychlý pohyb mìnových kurzù, mù�e mít vliv na hodnotu Dluhopisù. Negativní vliv takových 
událostí by mohl zpùsobit sní�ení návratnosti penì�ních prostøedkù investovaných Emitentem a ohrozit 
tak jeho schopnost splatit ve�keré dlu�né èástky vyplývající z Dluhopisù. Dále mù�e být hodnota 
Dluhopisù a jakékoliv pøíjmy z nich ovlivnìny globální událostí (politické, ekonomické èi jiné povahy), 
která se stane i v jiné zemi, ne� ve kterém jsou Dluhopisy vydávány a obchodovány. 

(o) Rizika spojená s budoucím rozhodnutím soudu 

Nelze vylouèit budoucí rozhodnutí soudu, je� oslabí èi vylouèí vznik, platnost anebo vymahatelnost 
zaji�tìní a nelze tedy vylouèit pøípadné problémy pøi jeho zápisu èi realizaci a Emitent v této souvislosti 
neèiní �ádné prohlá�ení èi uji�tìní ohlednì vzniku, platnosti a vymahatelnosti zaji�tìní. Tato skuteènost 
mù�e mít negativní vliv na splnìní dluhù vyplývajících z Dluhopisù. 

(p) Rizika vyplývající z mo�nosti dal�ího dluhového financování 

S výjimkou omezení stanovujícího Emitentovi povinnost nezvý�it svou finanèní zadlu�enost, neexistuje 
�ádné významné právní omezení týkající se objemu a podmínek jakéhokoli budoucího dluhového 
financování Emitenta. Pøijetí jakéhokoli dal�ího dluhového financování mù�e v koneèném dùsledku 
znamenat, �e v pøípadì insolvenèního øízení budou pohledávky Vlastníkù dluhopisù z Dluhopisù 
uspokojeny v men�í míøe, ne� kdyby k pøijetí takového dluhového financování nedo�lo. S rùstem 
dluhového financování Emitenta také roste riziko, �e se Emitent mù�e dostat do prodlení s plnìním svých 
dluhù z Dluhopisù. 
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4. ODPOVĚDNÉ OSOBY 

4.1. Osoby odpovědné za údaje v Základním prospektu 

Osobou odpovědnou za správné vyhotovení Základního prospektu je Emitent – CPI BYTY, a.s., se sídlem 
Vladislavova 1390/17, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 262 28 700, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném 
Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 7990, jehož jménem jednají členové představenstva uvedení v kapitole 

17 „Řídící a dozorčí orgány Emitenta“ tohoto Základního prospektu. 

4.2. Prohlášení Emitenta 

Emitent prohlašuje, že při vynaložení veškeré přiměřené péče na zajištění uvedeného jsou podle jeho nejlepšího 

vědomí údaje obsažené v Základním prospektu v souladu se skutečností a že v něm nebyly zamlčeny 

žádné skutečnosti, které by mohly změnit význam Základního prospektu. 

 

Ke dni vyhotovení Základního prospektu, v Praze 

 

CPI BYTY, a.s.   

 

 

 

  

 

 

Jméno: Mgr. Kristína Magdolenová  Jméno: Ing. Zdeněk Havelka 

Funkce: předseda představenstva  Funkce: člen představenstva  
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5. PODMÍNKY NABÍDKY A PØIJETÍ K OBCHODOVÁNÍ A ZPÙSOB OBCHODOVÁNÍ  

5.1. Obecné informace o nabídce 

Emitent povìøil spoleènost Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvìzdova 1716/2b, PSÈ 140 78, IÈ: 492 40 
901, zapsanou v obchodním rejstøíku vedeném Mìstským soudem v Praze pod sp. zn. B 2051 (dále jen 
�Aran�ér� nebo �Raiffeisenbank�), jako�to aran�éra èinností spojenou s pøípravou a zaji�tìním vydání 
Dluhopisù. Emitent dále na základì smlouvy s administrátorem povìøil Aran�éra èinnostmi administrátora 
Emise spojené s vypoøádáním primárního úpisu a vyplácením Vlastníkù dluhopisù. Kromì toho Emitent 
té�, na základì plné moci, povìøil spoleènost Raiffeisenbank èinnostmi Kotaèního agenta v souvislosti 
s pøijetím Dluhopisù na Regulovaný trh BCPP. 

Emitent mù�e na základì Dluhopisového programu vydat Dluhopisy v pøedpokládané celkové jmenovité 
hodnotì a� 17.000.000.000 CZK, pøièem� v�ak celková jmenovitá hodnota v�ech vydaných a 
nesplacených dluhopisù k �ádnému okam�iku nesmí pøekroèit 3.000.000.000 CZK, s výjimkami uvedenými 
v Emisních podmínkách. V rámci Dluhopisového programu ji� byly vydány v souladu s obecnì závaznými 
právními pøedpisy jednotlivé Emise dluhopisù v celkové jmenovité hodnotì 3.800.000.000 CZK. Podle 
Dluhopisového programu je mo�né vydat jednotlivou Emisi nebo Emise dluhopisù v celkové jmenovité hodnotì 
13.200.000.000 CZK. Dluhopisy budou nabízeny a prodávány v Èeské republice ve formì veøejné nabídky 
za podmínek uvedených v tomto Základním prospektu. Emitent uveøejnil tento Základní prospekt pro úèely 
veøejné nabídky v Èeské republice a pro úèely pøijetí Dluhopisù k obchodování na Regulovaném trhu BCPP. 

Pokud není v pøíslu�ném Emisním dodatku uvedeno jinak, dle vìdomí Emitenta nemá �ádná z fyzických 
osob ani právnických osob zúèastnìných na Emisi èi nabídce Dluhopisù na takové Emisi èi nabídce zájem, 
který by byl pro takovou Emisi èi nabídku Dluhopisù podstatný. 

Nedojde-li ke zmìnì Emisních podmínek, je Raiffeisenbank v pozici Administrátora, Agenta pro výpoèty, 
Kotaèního agenta a Agenta pro zaji�tìní. 

5.2. Umístìní a upsání Dluhopisù 

Dluhopisy budou nabídnuty a umístìny zpùsobem uvedeným v pøíslu�ných Emisních dodatcích.  

�ádná emise Dluhopisù v rámci primárního úpisu nebude nabídnuta formou veøejné nabídky. Nestanoví-li 
Emisní dodatky jinak, celý objem nebo èást pøíslu�né emise Dluhopisù v rámci primárního úpisu bude upsána 
Hlavním mana�erem formou �best effort basis� dle aktuální situace na trhu, s výhradou schválení pøíslu�nými 
orgány Hlavního mana�era, nebo alternativnì tøetí osobou. Dále v rámci sekundární nabídky budou emise 
Dluhopisù nabídnuty Hlavním mana�erem v souladu s kapitolou 5.3 �Sekundární nabídka Dluhopisù Hlavním 
mana�erem� tohoto Základního prospektu. 

5.3. Sekundární nabídka Dluhopisù Hlavním mana�erem 

Hlavní mana�er hodlá Dluhopisy, které sám upí�e a které pøevy�ují poèet Dluhopisù, je� je Hlavní mana�er 
v pozici Agenta pro zaji�tìní povinen dr�et, nabízet zájemcùm z øad tuzemských èi zahranièních investorù, a to 
kvalifikovaným i jiným investorùm, v rámci sekundárního trhu a nevyluèuje, �e bude Dluhopisy po datu 
uveøejnìní Základního prospektu vèetnì jeho pøípadných dodatkù a Emisního dodatku pøíslu�né Emise v Èeské 
republice nabízet veøejnì ve smyslu pøíslu�ných ustanovení Zákona o podnikání na kapitálovém trhu o veøejné 
nabídce. 

Veøejná nabídka Dluhopisù v rámci sekundárního trhu èinìná Emitentem prostøednictvím Hlavního mana�era 
bude (bude-li èinìna) èasovì omezena a pøesné vymezení nabídkového období, vèetnì konkrétních podmínek 
nabídky a nabídkové ceny budou uvedeny v pøíslu�ném Emisním dodatku. Pøedmìtem veøejné nabídky bude 
v�dy celá Emise s výjimkou urèitého poètu Dluhopisù dané Emise, které budou v dr�ení Raiffeisenbank jako 
Agenta pro zaji�tìní. 

Investoøi budou oslovováni Hlavním mana�erem (zejména za pou�ití prostøedkù komunikace na dálku) a vyzváni 
k podání objednávky ke koupi Dluhopisù. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisù, kterou bude jednotlivý 
investor oprávnìn koupit, je stanovena ve vý�i 10.000 CZK. Maximální vý�e jmenovité hodnoty Dluhopisù 
po�adovaná jednotlivým investorem v objednávce je omezena pøedpokládanou celkovou jmenovitou hodnotou 
nabízených Dluhopisù v dané Emisi. Koneèná jmenovitá hodnota Dluhopisù pøidìlená jednotlivému 
investorovi bude uvedena v potvrzení o pøijetí nabídky, které bude Hlavní mana�er zasílat jednotlivým 
investorùm (zejména za pou�ití prostøedkù komunikace na dálku).  

Cena za nabízené Dluhopisy bude urèena Hlavním mana�erem na jeho internetových stránkách www.rb.cz 
v sekci: Informaèní servis > Finanèní trhy > Investice > Sekundární nabídka na této adrese 
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https://www.rb.cz/informacni-servis/financni-trhy/investice/sekundarni-nabidka/) ka�dý pracovní den, v�dy na 
základì aktuálních tr�ních podmínek a, bude-li to relevantní, pøi zohlednìní odpovídajícího alikvotního 
úrokového výnosu. Nabídková cena bude uveøejnìna také na obchodním portálu Bloomberg. 

Dluhopisy budou nabídnuty Hlavním mana�erem tuzemským èi zahranièním investorùm v�dy na základì 
platného Základního prospektu, aktualizovaného pøípadnými dodatky, a Emisního dodatku pøíslu�né Emise, a to 
prostøednictvím internetových stránek Hlavního mana�era http://www.rb.cz/ a dále v sídle Hlavního mana�era.  

Dluhopisy budou jednotlivým investorùm prodány a pøevedeny na základì smluvního ujednání mezi 
investorem a Hlavním mana�erem v závislosti na jejich poøadí, a to a� do vyprodání pøíslu�né Emise. Kupní 
cena za Dluhopisy bude hrazena pøíslu�nými investory na úèet Hlavního mana�era sdìlený za tímto úèelem 
investorùm. Dluhopisy budou pøipsány investorùm v centrální evidenci vedené CDCP, respektive (dle 
instrukce pøijaté od investora) v evidenci navazující na evidenci CDCP proti zaplacení kupní ceny v plné 
vý�i na pøíslu�ný úèet sdìlený za tímto úèelem Hlavním mana�erem investorùm. 

S výjimkou poplatku Hlavního mana�era za podání a vypoøádání pokynu k nákupu Dluhopisu a poplatkù s tím 
souvisejících uvedených ní�e nebudou Emitentem ani Hlavním mana�erem na vrub investorù úètovány �ádné 
náklady v souvislosti s nákupem Dluhopisù v rámci veøejné nabídky Dluhopisù uskuteèòované na sekundárním 
trhu. Ke dni uveøejnìní tohoto Základního prospektu vý�e poplatku Hlavního mana�era za podání a vypoøádání 
pokynu k nákupu dluhopisu èiní èástku ve vý�i 0,15 % objemu obchodu (konkrétní procentní sazba poplatku je 
odvislá od celkového objemu obchodu), av�ak minimálnì 2.000 CZK a maximálnì 10.000 CZK za jeden 
obchod. K tomuto poplatku se pøipoèítává poplatek BCPP, který k datu vydání tohoto Základního prospektu èiní 
pro v�echny úèastníky obchodování (tvùrci trhu i ostatní) s dluhopisy vè. vypoøádání 0,01 % z objemu obchodu, 
av�ak minimálnì 185 CZK a maximálnì 500 CZK za objednávku a den. K tomuto poplatku se dále pøipoèítává 
poplatek CDCP, který k datu vydání tohoto Základního prospektu èiní èástku 285 CZK za vypoøádání 
mimoburzovního obchodu a vypoøádání mimoburzovní transakce DVP (delivery-versus-payment), èástku 125 
CZK za vypoøádání mimoburzovní transakce DFP a èástku 200 CZK za registraci mimoburzovního obchodu. 
Hlavní mana�er je oprávnìn pøeúètovat investorùm poplatek CDCP za vedení Dluhopisù v CDCP. Vybrané 
poplatky se budou úètovat pouze v pøípadech, kde to bude relevantní vzhledem ke zpùsobu provedení transakce. 
S aktuální vý�í poplatku za podání a vypoøádání pokynu k nákupu dluhopisu a vý�e uvedených poplatkù s tím 
souvisejících po datu tohoto Základního prospektu se investor mù�e seznámit v sazebníku na internetových 
stránkách Hlavního mana�era www.rb.cz v sekci: Informaèní servis > Informaèní a online slu�by > Ceník na 
této adrese https://www.rb.cz/informacni-servis/informacni-a-online-sluzby/ceniky/. 

Jakékoli nové údaje o Hlavním mana�erovi, které nebyly známy v dobì schválení Základního prospektu, resp. 
v dobì sdìlení pøíslu�ného Emisního dodatku ÈNB, budou zveøejnìny a lze je získat na internetových stránkách 
http://www.rb.cz/. 

Dal�í podmínky nabídky Dluhopisù vèetnì názvù osob, které se zavázaly k úpisu a data uzavøení smlouvy o 
upsání a koupi Dluhopisù, jsou v�dy stanoveny v pøíslu�ném Emisním dodatku. 

5.4. Omezení týkající se �íøení Základního prospektu Dluhopisù a prodeje Dluhopisù 

Roz�iøování tohoto Základního prospektu a jeho pøípadných dodatkù a nabídka, prodej nebo koupì Dluhopisù 
jsou v nìkterých zemích omezeny zákonem. Emitent nepo�ádal o uznání tohoto Základního prospektu v jiném 
státì a Dluhopisy nejsou pøijaty k obchodování na regulovaném trhu, registrovány, povoleny ani schváleny 
jakýmkoli správním èi jiným orgánem jakékoli jurisdikce, s výjimkou schválení základního prospektu ze strany 
ÈNB a obdobnì nebude bez dal�ího umo�nìna ani jejich nabídka s výjimkou nabídky na území Èeské republiky 
a dále s výjimkou pøípadù, kdy taková nabídka splòuje v�echny podmínky stanovené pro takovou nabídku 
a/nebo osobu takovou nabídku provádìjící pøíslu�nými právními pøedpisy státu, ve kterém je taková nabídka 
èinìna. 

Emitent zejména upozoròuje potenciální nabyvatele Dluhopisù, �e Dluhopisy nejsou a nebudou registrovány 
podle Zákona o cenných papírech USA ani �ádnou komisí pro cenné papíry èi jiným regulaèním orgánem 
jakéhokoli státu Spojených státù amerických a v dùsledku toho nesmìjí být nabízeny, prodávány nebo 
pøedávány na území Spojených státù amerických nebo osobám, které jsou residenty Spojených státù 
amerických (tak, jak jsou tyto pojmy definovány v Naøízení S vydaném k provedení Zákona o cenných 
papírech USA), jinak ne� na základì výjimky z registraèní povinnosti podle Zákona o cenných papírech USA 
nebo v rámci obchodu, který nepodléhá registraèní povinnosti podle Zákona o cenných papírech USA. 

Emitent dále upozoròuje, �e Dluhopisy nejsou a nebudou nabízeny ani prodávány ve Spojeném království Velké 
Británie a Severního Irska (dále jen �Velká Británie�) prostøednictvím roz�iøování jakýchkoli materiálù a/nebo 
oznámení, s výjimkou nabídky prodeje osobám oprávnìným k obchodování s cennými papíry ve Velké Británii 
na vlastní nebo na cizí úèet, nebo za okolností, které neznamenají veøejnou nabídku cenných papírù ve smyslu 
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zákona o spoleènostech z roku 1985 v platném znìní. Ve�kerá právní jednání týkající se dluhopisù provádìné ve 
Velké Británii, z Velké Británie nebo jakkoli jinak související s Velkou Británií, pak rovnì� musí být provádìny 
v souladu se zákonem o finanèních slu�bách a trzích z roku 2000 (FSMA 2000) v platném znìní, naøízením o 
propagaci finanèních slu�eb FSMA 2000 z roku 2005 (Financial Promotion Order) v platném znìní a naøízeními 
o prospektu z roku 2005 (The Prospectus Regulations 2005) v platném znìní. 

Osoby, jim� se dostane Základní prospekt do rukou, jsou povinny se seznámit se v�emi shora uvedenými 
omezeními, je� se na nì mohou vztahovat, a taková omezení dodr�ovat. Základní prospekt Dluhopisù sám o 
sobì nepøedstavuje nabídku k prodeji ani výzvu k podávání nabídek ke koupi Dluhopisù v jakékoli 
jurisdikci. 

Emitent a Hlavní mana�er nabádají nabyvatele Dluhopisù, aby dodr�ovali ustanovení v�ech pøíslu�ných právních 
pøedpisù v ka�dém státì (vèetnì Èeské republiky), kde budou nakupovat, nabízet, prodávat nebo pøedávat 
Dluhopisy nebo kde budou distribuovat, zpøístupòovat èi jinak dávat do obìhu tento Základní prospekt nebo jiný 
nabídkový èi propagaèní materiál èi informace s Dluhopisy související, a to ve v�ech pøípadech na vlastní 
náklady a bez ohledu na to, zda Základní prospekt nebo jiný nabídkový èi propagaèní materiál èi informace s 
Dluhopisy související budou zachyceny ve vyti�tìné podobì nebo pouze v elektronické èi jiné nehmotné podobì. 

U ka�dé osoby, která nabývá Dluhopisy, se bude mít za to, �e prohlásila a souhlasí s tím, �e (i) tato osoba je 
srozumìna se v�emi pøíslu�nými omezeními týkajícími se nabídky a prodeje Dluhopisù, která se na ni a 
pøíslu�ný zpùsob nabídky èi prodeje vztahují, �e (ii) tato osoba dále nenabídne k prodeji a dále neprodá 
Dluhopisy, ani� by byla dodr�ena v�echna pøíslu�ná omezení, která se na takovou osobu a pøíslu�ný 
zpùsob nabídky a prodeje vztahují a �e (iii) pøedtím, ne� by Dluhopisy mìla dále nabídnout nebo dále prodat, 
tato osoba bude potenciální kupující informovat o tom, �e dal�í nabídky nebo prodej Dluhopisù mohou 
podléhat v rùzných státech zákonným omezením, která je nutno dodr�ovat. 

5.5. Pøijetí k obchodování a zpùsob obchodování 

Pokud bude v pøíslu�ném Emisním dodatku uvedeno, �e Emitent po�ádal nebo po�ádá o pøijetí Dluhopisù 
k obchodování na urèitý regulovaný trh v Èeské republice, a po splnìní v�ech zákonných nále�itostí a 
po�adavkù pøíslu�ného trhu budou Dluhopisy na takový regulovaný trh skuteènì pøijaty, stanou se cennými 
papíry obchodovanými na regulovaném trhu. 

V takových pøípadech nebude-li v Emisním dodatku uvedeno jinak, bude Hlavní mana�er oprávnìn provádìt 
stabilizaci Dluhopisù a mù�e podle své úvahy vynalo�it úsilí k uskuteènìní krokù, které bude pova�ovat za 
nezbytné a rozumné ke stabilizaci nebo udr�ení takové tr�ní ceny Dluhopisù, která by jinak nemusela 
pøevládat. Hlavní mana�er mù�e tuto stabilizaci kdykoliv ukonèit. 

Na základì Dluhopisového programu ji� byly vydány v souladu s obecnì závaznými právními pøedpisy 
jednotlivé Emise dluhopisù v celkové jmenovité hodnotì 3.800.000.000 CZK, jednotlivé Dluhopisy vydané 
v rámci Dluhopisového programu byly pøijaty k obchodování na Regulovaném trhu BCPP.  

5.6. Rating Emitenta a Emise 

Rating Emitenta ani Dluhopisù nebyl k datu Základního prospektu proveden. Bude-li ve vztahu k 
jakékoliv emisi Dluhopisù rating proveden, bude tato skuteènost uvedena v pøíslu�ném Emisním dodatku. 
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6. AKTUALNÍ INFORMACE VE VZTAHU K EMISNÍM PODMÍNKÁM A VÝKLADOVÁ 

PRAVIDLA 

Dluhopisový program byl schválen rozhodnutím pøedstavenstva spoleènosti Emitenta dne 11. prosince 2012 a je 
popsán ve spoleèných emisních podmínkách dluhopisù, které jsou souèástí tohoto Základního prospektu. Dne 
23. bøezna 2016 a 7. listopadu 2016 se uskuteènily schùze Vlastníkù dluhopisù, na nich� do�lo ke schválení 
znìní Emisních podmínek, jejich� aktuální úplné znìní je uvedeno v kapitole 7 �Spoleèné emisní podmínky 
Dluhopisù� tohoto Základního prospektu, pøièem� jsou v jejich textu zohlednìna výkladová pravidla uvedená 
v kapitole 6.2 �Výkladová pravidla� tohoto Základního prospektu. Emisní podmínky uvedené v kapitole 7 
�Spoleèné emisní podmínky Dluhopisù� tohoto Základního prospektu je nezbytné èíst a interpretovat v kontextu 
aktuálních informací uvedených v kapitole 6.1 �Aktuální informace k pøíslu�ným ustanovením Emisních 
podmínek� tohoto Základního prospektu.  
 
Tato kapitola 6 �Aktuální informace ve vztahu k Emisním podmínkám a výkladová pravidla� tohoto Základního 
prospektu je pøipravena tak, aby poskytla pøíslu�ným investorùm do Dluhopisù aktuální informace ve vztahu 
k nìkterým ustanovením Emisních podmínek v souvislosti se zmìnou nìkterých ustanovení Emisních 
podmínek, jako� jsou zde i uvedena jistá výkladová pravidla, v jejich� souladu jsou následnì upraveny Emisní 
podmínky, které jsou uvedeny v kapitole 7 �Spoleèné emisní podmínky Dluhopisù� tohoto Základního 
prospektu. 

6.1. Aktuální informace k pøíslu�ným ustanovením Emisních podmínek 

(a) Ke dni vyhotovení tohoto Základního prospektu na Zastavených nemovitých vìcech, Pohledávkách 
z pojistné smlouvy a Akciích (jak jsou tyto pojmy definované ní�e v kapitole 7 �Spoleèné emisní 
podmínky Dluhopisù� tohoto Základního prospektu) ji� nevázne zástavní právo ve prospìch 
Raiffeisenbank a.s. k zaji�tìní pohledávek Emitenta ze Smlouvy o investièním úvìru uzavøené mezi 
Emitentem jako dlu�níkem a Raiffeisenbank jako vìøitelem dne 16. èervna 2010 ve znìní dodatku è. 
1 ze dne 6. srpna 2012 (dále jen �Existující úvìr�), nebo� zaniklo v dùsledku splacení Existujícího 
úvìru ke dni 7. kvìtna 2013.  

Z vý�e uvedeného dùvodu text èlánku 3.2.2 Emisních podmínek je ji� obsoletní a nebude se 
aplikovat. 

(b) V èlánku 3.2.1 bod (i) Emisních podmínek je dále uvedeno, �e pøedmìtem zaji�tìní nejsou nemovité 
vìci specifikované v uvedeném èlánku. Výèet tìchto nemovitých vìcí je aktualizován a ní�e je uveden 
stav ke dni vyhotovení tohoto Základního prospektu: 

(i) budova è.p. 2057 na pozemku parc. è. 487, pozemek parc. è. 487, katastrální území 
774871 Ústí nad Labem, zapsané u Katastrálního úøadu pro Ústecký kraj, na listu 
vlastnictví 3787 pro obec 554804 Ústí nad Labem; 

(ii) budova è. p. 1180 na pozemku parc è. 1900, pozemek parc. è. 1900, budova è.p. 1179 
na pozemku parc. è. 3041/2, pozemek parc. è. 3041/2, katastrální území 775258 
Støekov, zapsané u Katastrálního úøadu pro Ústecký kraj, na listu vlastnictví 705 pro 
obec 554804 Ústí nad Labem; 

(iii) budova è. p. 2050 na pozemku parc. è. 319/1, pozemek parc. è. 319/1, katastrální území 
686042 Horní Litvínov, zapsané u Katastrálního úøadu pro Ústecký kraj, na listu 
vlastnictví 3241 pro obec 567256 Litvínov; 

(iv) budova è.p. 284 na pozemku parc. è. 521, pozemek parc. è. 521, pozemek parc. è. 522, 
katastrální území 775096 Bukov, zapsané u Katastrálního úøadu pro Ústecký kraj, na 
listu vlastnictví 3 pro obec 554804 Ústí nad Labem; 

(v) budova è. p. 994 na pozemku parc. è. 2001, pozemek parc. è. 2001, pozemek parc. è. 
2010/23, pozemek parc. è. 2010/11, budova è.p. 1000 na pozemku parc. è. 1979, 
pozemky parc. è. 1979, 1982/7, 1982/3, 1984, 1996/21, 1996/4, budova è.p. 1005, na 
pozemku parc. è. 1984, budova è.p. 1027, na pozemku è. 1823, pozemky parc. è. 1823, 
1828/8, budova è.p. 1036, na pozemku parc. è. 1940, pozemky parc. è. 1940, 1943/7, 
budova è.p. 1039, na pozemku parc. è. 1934, pozemky parc. è. 1934, 1935/4, 1935/7, 
2566, katastrální území 706523 Nové Mìsto pod Smrkem, zapsané u Katastrálního 
úøadu pro Liberecký kraj, na listu vlastnictví 279 pro obec 554265 Nové Mìsto pod 
Smrkem; 
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(vi) pozemek parc. è. 2470/5, budova è.p. 618 na pozemku parc. è. 2606, pozemek parc. è. 
2606, budova è.p. 721 na pozemku parc. è. 2582, pozemek parc. è. 2582, budova è.p. 
722 na pozemku parc. è. 2581, pozemek parc. è. 2581, budova è.p. 723 na pozemku 
parc. è. 2580, pozemek parc. è. 2580, budova è.p. 724 na pozemku parc. è. 2579, 
pozemek parc. è. 2579, budova è.p. 725 na pozemku parc. è. 2578, pozemek parc. è. 
2578, budova è.p. 726 na pozemku parc. è. 2577, pozemek parc. è. 2577, budova è.p. 
349 na pozemku parc. è. 2590, pozemek parc. è. 2590, budova è.p. 509 na pozemku 

parc. è. 689/1, pozemek parc. è. 689/1, pozemek parc. è. 689/4, pozemek parc. è. 688/6, 
budova è.p. 306 na pozemku parc. è. 135, pozemek parc. è. 135, katastrální území 
770892 Tøinec, zapsané u Katastrálního úøadu pro Moravskoslezský kraj, na listu 
vlastnictví 3246 pro obec 598810 Tøinec; 

(vii) pozemek parc. è. 45, pozemek parc. è. 49, pozemek parc è. 50, pozemek parc. è. 67, 
pozemek parc. è. 70, pozemek parc. è. 71, pozemek parc. è. 75, pozemek parc. è. 79, 
pozemek parc. è. 82, pozemek parc. è. 86, pozemek parc. è. 90, pozemek parc. è. 65, 
pozemek parc. è. 42, pozemky parc. è. 25, 26, 47, 52, 72, 74, 77, 81, 46, 51, 48, 68, 
73/1, 69, 76, 80, 78, 83, 85, 89, 91, 92, 66, 64, 43, 44, 466, 473, 474, katastrální území 
771091 Dolní Lí�tná, zapsané u Katastrálního úøadu pro Moravskoslezský kraj, na listu 
vlastnictví 5516 pro obec 598810 Tøinec; 

(viii) byt è. 14 v budovì è.p. 531 na pozemku parc. è. 2537, katastrální území 7711404 
Ly�bice, zapsané u Katastrálního úøadu pro Moravskoslezský kraj, na listu vlastnictví 
8264 pro obec 598810 Tøinec; 

(ix) byty è. 1, 10, 12 v budovì è.p. 534 na pozemku parc. è. 2534, katastrální území 
7711404 Ly�bice, zapsané u Katastrálního úøadu pro Moravskoslezský kraj, na listu 
vlastnictví 8300 pro obec 598810 Tøinec; 

(x) byty è. 3, 5, 11 v budovì è.p. 535 na pozemku parc. è. 2535/1, katastrální území 
7711404 Ly�bice, zapsané u Katastrálního úøadu pro Moravskoslezský kraj, na listu 
vlastnictví 8298 pro obec 598810 Tøinec; 

(xi) byty è. 9, 12 v budovì è.p. 536 na pozemku parc. è. 2532/1, katastrální území 7711404 
Ly�bice, zapsané u Katastrálního úøadu pro Moravskoslezský kraj, na listu vlastnictví 
8301 pro obec 598810 Tøinec; 

(xii) byty è. 4, 12, 13 v budovì è.p. 537 na pozemku parc. è. 2531, katastrální území 
7711404 Ly�bice, zapsané u Katastrálního úøadu pro Moravskoslezský kraj, na listu 
vlastnictví 8288 pro obec 598810 Tøinec; 

(xiii) byty è. 1, 5, 9, 11, 12, 14 v budovì è.p. 538 na pozemku parc. è. 2530, katastrální území 
7711404 Ly�bice, zapsané u Katastrálního úøadu pro Moravskoslezský kraj, na listu 
vlastnictví 8299 pro obec 598810 Tøinec; 

(xiv) byty è. 7, 21 v budovì è.p. 675 na pozemku parc. è. 2478, katastrální území 7711404 
Ly�bice, zapsané u Katastrálního úøadu pro Moravskoslezský kraj, na listu vlastnictví 
8831 pro obec 598810 Tøinec; 

(xv) byty è. 22, 35 v budovì è.p. 697 na pozemku parc. è. 3120, katastrální území 7711404 
Ly�bice, zapsané u Katastrálního úøadu pro Moravskoslezský kraj, na listu vlastnictví 
8395 pro obec 598810 Tøinec; 

(xvi) byty è. 1, 6 v budovách è.p. 293, 294, na pozemcích parc. è. 3316, 3317, 3318, 
katastrální území 7711404 Ly�bice, zapsané u Katastrálního úøadu pro 
Moravskoslezský kraj, na listu vlastnictví 8392 pro obec 598810 Tøinec; 

(xvii) budova bez è.p. na pozemku parc. è. St. 495, katastrální území 771015 Konská, zapsaná 
u Katastrálního úøadu pro Moravskoslezský kraj, na listu vlastnictví 5546 pro obec 
598810 Tøinec; 

(xviii) pozemek parc. è. 415/1, katastrální území Èeský Tì�ín, zapsaný u Katastrálního úøadu 
pro Moravskoslezský kraj, na listu vlastnictví 5035 pro obec Èeský Tì�ín. 

(c) V èlánku 3.2.1 bod (i) Emisních podmínek je dále uvedeno, �e tr�ní hodnota Vybraných nemovitých vìcí 
k datu 31. prosince 2015 èiní 1.240.920.000 CZK (slovy: jedna miliarda dvì stì ètyøicet miliónù devìt 
set dvacet tisíc korun èeských). K datu 31. prosince 2016 èinila tr�ní hodnota Vybraných nemovitých 
vìcí èástku 1.445.190.000 CZK. 
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(d) V èlánku 3.2.1 bod (i) Emisních podmínek je dále uvedeno, �e tr�ní hodnota Zastavených nemovitých 
vìcí k datu 31. prosince 2015 èiní 6.061.640.000 CZK (slovy: �est miliard �edesát jedna miliónù �est 
set ètyøicet tisíc korun èeských). Tr�ní hodnota Zastavených nemovitých vìcí byla k datu 31. prosinci 
2016 stanovena ve vý�i 6.199.170.000 CZK. Nezávislý odhad �Report, and Valuation as at 31 
December 2015 for Czech Property Investments, a.s. � CPI BYTY, a.s., Czech Republic� 
vypracovaný ke dni 31. prosince 2015 bude po dobu, po kterou zùstanou Dluhopisy nesplaceny, na 
po�ádání k nahlédnutí v bì�né pracovní dobì v sídle Emitenta. 

(e) Ke dni vyhotovení tohoto Základního prospektu èiní maximální vý�e poji�tìní Zastavených 
nemovitých vìcí uvedená v èlánku 3.2.1 bod (ii) Emisních podmínek èástku 8.749.621.116 CZK 
(slovy: osm miliard sedm set ètyøicet devìt miliónù �est set dvacet jedna tisíc jedno sto �estnáct korun 
èeských). 

(f) Celková jmenovitá hodnota Dluhopisù vydaných v rámci Dluhopisového programu byla navý�ena na 
17.000.000 CZK (slovy: sedmnáct miliard korun èeských). 

(g) V èlánku 1.1 Emisních podmínek byly stanoveny výjimky pro pøekroèení hranice 3.000.000.000 CZK 
(slovy: tøi miliardy korun èeských) celkové jmenovité hodnoty v�ech vydaných a nesplacených 
Dluhopisù v tzv. Mezitímním období a Mezitímním období 2019 (jak jsou tyto pojmy definovány 
v èlánku 1.1. Emisních podmínek). 

(h) Doba trvání Dluhopisového programu byla prodlou�ena do 30.4.2031. 

(i) S Dluhopisy, které jsou v daném kalendáøním roce splatné a dluhy z nich� nebyly zatím uhrazeny, je 
rovnì� spojeno pøednostní právo Vlastníkù dluhopisù na úpis (respektive pøednostní právo na uzavøení 
smluvní dokumentace k úpisu a koupi) Dluhopisù, jejich� výnos by mìl být pou�it k úhradì 
Dluhopisù, které jsou v daném roce splatné, a to v�e v rozsahu a za podmínek dle Emisních podmínek. 

(j) V èlánku 1.1. Emisních podmínek jsou stanoveny limity celkové jmenovité hodnoty Dluhopisù 
vydaných v rámci Dluhopisového programu ve vý�i 17.000.000.000 CZK a celkové jmenovité 
hodnoty v�ech vydaných a nesplacených Dluhopisù ve vý�i 3.000.000.000 CZK. Z vý�e uvedeného 
limitu 3.000.000.000 CZK existují výjimky pro pøípad refinancování, kdy v takovém pøípadì je 
Emitent oprávnìn v rámci Dluhopisového programu emitovat Dluhopisy v celkové jmenovité hodnotì 
1.000.000.000 CZK, resp. 1.400.000.000 CZK v roce 2019 nad rámec ji� vydaných a nesplacených 
Dluhopisù v objemu 3.000.000.000 Kè. Výjimky z celkové jmenovité hodnoty v�ech vydaných a 
nesplacených Dluhopisù ve vý�i 3.000.000.000 CZK je mo�no uplatit pouze za pøedpokladu splnìní 
dvou podmínek, a to podmínky (i) doèasnosti, tj. v období 14 kalendáøních dnù pøed datem splatnosti 
v pøíslu�ném roce splatných Dluhopisù, za pøedpokladu, �e dluhy z tìchto v daném roce splatných 
Dluhopisù nebyly uhrazeny, a (ii) úèelovosti emise, tj. v pøípadì, �e emise Dluhopisù slou�í k úhradì 
v daném roce splatných Dluhopisù. 

(k) V èlánku 2.3. Emisních podmínek je uvedeno, �e Dluhopisy budou vydány minimálnì v celkové 
jmenovité hodnotì 3.000.000.000 CZK a souèasnì celková jmenovitá hodnota v�ech vydaných  
a nesplacených Dluhopisù v rámci tohoto Dluhopisového programu musí být v souladu s podmínkami 
uvedenými v ustanovení èlánku 1.1. Emisních podmínek. Uvádìná minimální vý�e celkové jmenovité 
hodnoty Dluhopisù 3.000.000.000 CZK byla nastavena pøi vzniku Emisních podmínek s ohledem na 
døívìj�í finanèní potøeby Emitenta. Minimální vý�e celkové jmenovité hodnoty 3.000.000.000 CZK 
v�ak byla vyèerpána ji� pøedchozími emisemi.  

(l) Do�lo k úpravì specifikace Zastavených nemovitých vìcí v èlánku 3.2.1. bod (i) Emisních podmínek. 

(m) V dùsledku postoupení smluvní pozice CPI jako pùvodního pojistníka z pojistné smlouvy è. 
7720534945 uzavøené dne 9. prosince 2010, s úèinností od 30. èervna 2016, na spoleènost CPI 
Services, a.s., se sídlem Praha 1, Vladislavova 1390/17, PSÈ 110 00, IÈ: 284 74 651, do�lo ke zmìnì 
èlánku 3.2.1. bod (ii) Emisních podmínek. 

(n) V dùsledku ukonèení Zaji�tìní Dluhopisù (jak je tento pojem definovaný v èlánku 3.2.1. Emisních 
podmínek) ve formì zástavního práva k pohledávkám Emitenta vyplývajícím ze smlouvy o zøízení a 
vedení bì�ného úètu ze dne 23. dubna 2013 mezi Emitentem a Raiffeisenbank, do�lo k odstranìní 
pojmu �Pohledávky z vázaného úètu� z Emisních podmínek a èlánek 3.2.1. bod (iii) Emisních 
podmínek se tak neaplikuje. 

(o) Z dùvodu pøevodu 100 % akcií Emitenta ve vlastnictví CPI na nového nabyvatele a jediného 
souèasného akcionáøe Emitenta spoleènost CPI Residential do�lo ke zmìnì èlánku 3.2.1. bod (iv) 
Emisních podmínek. 
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(p) V dùsledku zániku Existujícího úvìru se neaplikuje èlánek 3.2.2. Emisních podmínek, do�lo k 
odstranìní èásti vìty �vèetnì zástavních práv existujících k zaji�tìní Existujícího úvìru podle bodu 
3.2. vý�e� v èlánku 4.1. písm. (b) Emisních podmínek. 

(q) S ohledem na to, �e ke dni 7. kvìtna 2013 do�lo ke splacení Existujícího úvìru, zanikla povinnost 
Emitenta zajistit splacení Existujícího úvìru v plné vý�i nejpozdìji k prvnímu Datu emise (jak je tento 
pojem definován v èlánku 2.1. Emisních podmínek) a do�lo k odstranìní povinnosti Emitenta zajistit 
splacení Existujícího úvìru v plné vý�i nejpozdìji k prvnímu Datu emise v èlánku 4.3. Emisních 
podmínek. 

(r) S ohledem na prodlou�ení doby trvání Dluhopisového programu a celkové jmenovité hodnoty 
Dluhopisù a za úèelem zajistit dluhy z Dluhopisù, které budou vznikat v budoucnu a které nejsou 
kryty Zástavní smlouvou k nemovitým vìcem (jak je tento pojem definován v úvodních ustanoveních 
Emisních podmínek), do�lo k úpravì èlánku 3.2.6. Emisních podmínek, v nìm� je uvedeno, �e mezi 
Emitentem a Agentem budou do pìti (5) pracovních dnù poté, co dojde k odsouhlasení zmìn Emisních 
podmínek schùzí Vlastníkù dluhopisù, uzavøeny Nové zástavní smlouvy k nemovitým vìcem (jak je 
tento pojem definován v èlánku 3.2.6. Emisních podmínek) a zároveò dojde k zániku zástavního práva 
zøízeného na základì Zástavní smlouvy k nemovitým vìcem, který v�ak bude podmínìn vznikem 
zástavního práva na základì Nových zástavních smluv k nemovitým vìcem. 

(s) Ke dni vyhotovení tohoto Základního prospektu ji� byly vý�e uvedené Nové zástavní smlouvy 
k nemovitým vìcem (jak je tento pojem definován v Emisních podmínkách) vyhotoveny, do�lo 
k zániku zástavního práva zøízeného na základì Zástavní smlouvy k nemovitým vìcem a ke vzniku 
zástavního práva na základì Nových zástavních smluv k nemovitým vìcem. 

(t) V souvislosti s povinností Emitenta uzavøít s Agentem pro zaji�tìné Nové zástavní smlouvy 
k nemovitým vìcem, do�lo k úpravì postupu v pøípadì prodlení se zøízením Zaji�tìní v èlánku 3.2.7. 
Emisních podmínek. 

(u) V èlánku 4.2. písm. (a) a v definici pojmu �Tr�ní hodnota zastavených nemovitých vìcí� v èlánku 4.2. 
Emisních podmínek do�lo k nahrazení slova �Zastavených� slovem �zastavených�, ke zmìnì pomìru 
Èistého dluhu k Tr�ní hodnotì zastavených nemovitých vìcí ze �70 %� na �65 %�,  
a k doplnìní èásti vìty �s výjimkou Mezitímního období, respektive Mezitímního období 2019� pøed 
støedníkem. 

(v) Èlánek 4.3.1 písm. (c) Emisních podmínek byl doplnìn o povinnost souèinnosti Agenta pro zaji�tìní 
k zániku (uvolnìní) zástavního práva váznoucího na Zastavených nemovitých vìcech urèených 
k prodeji èi jinému zcizení v pøípadì, kdy ze strany Emitenta dojde bìhem doby trvání jakýchkoli 
dluhù z Dluhopisù k prodeji èi jiné formì zcizení Zastavených nemovitých vìcí (jak je tento pojem 
definován v Emisních podmínkách). 

(w) V èlánku 4.3.1. písm. (d) Emisních podmínek byly stanoveny výjimky umo�òující Emitentovi zvý�it 
svou Finanèní zadlu�enost (jak je tento pojem definován v èlánku 4.3.1. Emisních podmínek) a to za 
podmínek zde stanovených. 

(x) Èlánek 4.3.2. písm. (c) Emisních podmínek byl doplnìn o minimální èástku, která musí být 
Emitentem investována na opravy, údr�bu a investice do Zastavených nemovitých vìcí (jak je tento 
pojem definován v Emisních podmínkách) v letech 2014 a� 2021. 

(y) Èlánek 6.2. Emisních podmínek byl doplnìn o právo Emitenta rozhodnout o pøedèasné splatnosti 
Dluhopisù o celkové jmenovité hodnotì 800.000.000 CZK (slovy: osm set miliónù korun èeských) 
vydaných v roce 2017, a to ke dni 2. (druhého) výroèí Data emise (jak je tento pojem definován 
v èlánku 2.1. Emisních podmínek) takových Dluhopisù, a to za podmínek stanovených v Emisních 
podmínkách. 

(z) S ohledem na zmìnu jediného akcionáøe Emitenta do�lo ke zmìnì èlánku 9.1. písm. (e), v nìm� je 
uvedeno, �e zmìnou v ovládání se rozumí situace, kdy spoleènost CPI, do doby, ne� dojde k úèinnému 
pøevodu Akcií (jak je tento pojem definován v èlánku 3.2.1. bod (iv) Emisních podmínek) ze 
spoleènosti CPI na spoleènost CPI Residential, nebo spoleènost CPI Residential, poté, co dojde 
k úèinnému pøevodu Akcií ze spoleènosti CPI na spoleènost CPI Residential, pøestane být jediným 
akcionáøem Emitenta, s výjimkou pøípadu, kdy takovou zmìnu Schùze (jak je tento pojem definován 
v èlánku 3.2.4. Emisních podmínek) pøedem schválí. 

(aa) V èlánku 9.1. písm. (i) Emisních podmínek do�lo k odstranìní pojmu �penì�itého� v pøípadì prodlení 
Emitenta s plnìním dluhu. 
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(bb) V pøípadì, �e by postupem Emitenta uvedeným èláncích 11.1.2, 11.2.2. a 11.3.2 do�lo k takové 
zmìnì, která se bude týkat postavení nebo zájmù Vlastníkù dluhopisù, bude o takové zmìnì 
rozhodovat Schùze. V dùsledku zmìny sídla Emitenta byla zmìnìna adresa Emitenta v èlánku 13. 
Emisních podmínek a dále opraven nepøesný odkaz na èlánek 13. Emisních podmínek. 

(cc) Do�lo k úpravì odkazu na Zmìny zásadní povahy (jak je tento pojem definován v èlánku 14.1.2. 
Emisních podmínek) v èlánku 14.4.2. a èlánku 14.5. Emisních podmínek. 

6.2. Výkladová pravidla 

(a) Tímto Základním prospektem dále do�lo ke zmìnì následující terminologie v textaci Emisních 
podmínek, pojem �podnik� v èlánku 4.3.1. písm. (b) a èlánku 9.1. písm. (f) Emisních podmínek byl 
nahrazen pojmem �obchodní závod�, pojem �Raiffeisenbank a.s.� byl nahrazen pojmem 
�Raiffeisenbank�, pojem �Vlastníci Dluhopisù� byl nahrazen pojmem �Vlastníci dluhopisù�, pojem 
�milion� byl nahrazen pojmem �milión� a pojem �nominální� byl nahrazen pojmem �jmenovitá�. 

6.3. Prohlá�ení Emitenta  

Emitent dále pro úplnost uvádí, �e Emisní podmínky uvedené v kapitole 7 �Spoleèné emisní podmínky 
Dluhopisù� tohoto Základního prospektu jsou zde uvedeny ve znìní, v jakém byly schváleny na schùzích 
Vlastníkù dluhopisù dne 23. bøezna 2016 a 7. listopadu 2016, a jejich� úplné aktuální znìní je rovnì� uveøejnìno 
a zpøístupnìno na webových stránkách Emitenta www.cpibyty.cz, se zohlednìním pouze výkladových pravidel 
uvedených v kapitole 6.2 �Výkladová pravidla� tohoto Základního prospektu. Emisní podmínky je nutno èíst a 
vykládat v kontextu aktuálních informací uvedených v kapitole 6.1 �Aktuální informace k pøíslu�ným 
ustanovením Emisních podmínek� tohoto Základního prospektu. Tìmito Emisními podmínkami a pøíslu�ným 
Doplòkem dluhopisového programu se budou øídit ve�keré Emise dluhopisù vydané v rámci Dluhopisového 
programu po datu právní moci tohoto Základního prospektu. 
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7. SPOLEÈNÉ EMISNÍ PODMÍNKY DLUHOPISÙ 

Dluhopisy vydávané v rámci tohoto Dluhopisového programu jsou vydávány podle zákona è. 190/2004 Sb., o 
dluhopisech, v platném znìní (dále jen �Zákon o dluhopisech�) spoleèností CPI BYTY, a.s., se sídlem Praha 
1, Vladislavova 1390/17, Nové Mìsto, PSÈ 110 00, IÈ: 262 28 700, zapsanou v obchodním rejstøíku 
vedeném Mìstským soudem v Praze, oddíl B, vlo�ka 7990 (dále jen �Emitent�). Dluhopisy se øídí tìmito 
emisními podmínkami (dále jen �Emisní podmínky�) a dále pøíslu�ným doplòkem dluhopisového programu 
pro ka�dou jednotlivou emisi Dluhopisù vydávanou v rámci Dluhopisového programu (dále jen �Doplnìk 
dluhopisového programu�). 

Tyto Emisní podmínky budou pro ka�dou emisi Dluhopisù upøesnìny Doplòkem dluhopisového programu 
obsa�eném v Emisním dodatku. Emisní podmínky ka�dé emise Dluhopisù budou tedy tvoøeny 
ustanoveními tìchto Emisních podmínek a ustanoveními Doplòku dluhopisového programu obsa�eném v 
pøíslu�ném Emisním dodatku. 

Pøíslu�ný Emisní dodatek mù�e jednak upravit, která z variant pøedpokládaná Emisními podmínkami se ve 
vztahu k pøíslu�né Emisi uplatní, jednak dále doplnit a upøesnit úpravu obsa�enou v Emisních podmínkách. V 
Emisním dodatku bude zejména urèena jmenovitá hodnota a poèet Dluhopisù tvoøících danou Emisi, datum 
emise Dluhopisù a zpùsob jejich vydání, výnos Dluhopisù dané Emise a jejich emisní kurz, data výplaty 
výnosù Dluhopisù a data nebo datum splatnosti jejich jmenovité hodnoty, jako� i dal�í podmínky 
Dluhopisù dané emise, které nejsou upraveny v rámci Emisních podmínek, resp. v rámci Základního 
prospektu. 

V souvislosti s dluhy z Dluhopisù Emitent a Agent pro zaji�tìní uzavøeli zástavní smlouvu k Zastaveným 
nemovitým vìcem (jak je tento pojem definován ní�e) (dále jen �Zástavní smlouva k nemovitým vìcem�, 
pro úèely tìchto Emisních podmínek je za Zástavní smlouvu k nemovitým vìcem pova�ována Zástavní smlouva 
k nemovitým vìcem a/nebo Nové zástavní smlouvy k nemovitým vìcem (jak jsou definovány v èlánku 3.2.6. 
tìchto Emisních podmínek), a to v�dy podle konkrétního významu daného ustanovení), na jejím� základì 

do�lo ke zøízení zástavního práva k Zastaveným nemovitým vìcem, jak je blí�e specifikováno v èlánku 3.2 
tìchto Emisních podmínek, a dále zástavní smlouvu k Pohledávkám z pojistné smlouvy (jak je tento pojem 
definován ní�e) ve znìní v�ech jejích pøípadných pozdìj�ích dodatkù (dále jen �Zástavní smlouva k 
pohledávkám z pojistné smlouvy�), na základì které do�lo ke zøízení zástavního práva k Pohledávkám 
Emitenta, jak je blí�e specifikováno v èlánku 3.2 tìchto Emisních podmínek. Spoleènost Czech Property 
Investments, a.s. a Agent pro zaji�tìní uzavøeli zástavní smlouvu k Akciím (jak je tento pojem definován 
ní�e) ve znìní v�ech jejích pøípadných pozdìj�ích dodatkù (dále jen �Zástavní smlouva k akciím�), na základì 
které do�lo ke zøízení zástavního práva k Akciím, jak je blí�e specifikováno v èlánku 3.2 tìchto Emisních 
podmínek.  Zástavní smlouva k nemovitým vìcem, Zástavní smlouva k pohledávkám z pojistné smlouvy a 
Zástavní smlouva k akciím (spoleènì dále jen �Zástavní smlouvy�) budou k dispozici k nahlédnutí Vlastníkùm 
dluhopisù (jak jsou definováni dále) v bì�né pracovní dobì v Urèené provozovnì Administrátora (jak je tento 
pojem definován ní�e), jak je vymezena v èlánku 11.1.1 tìchto Emisních podmínek a v sídle Emitenta. 

Dluhopisový program byl schválen rozhodnutím pøedstavenstva Emitenta dne 11. prosince 2012 a zmìny 
Dluhopisového programu byly schváleny rozhodnutím pøedstavenstva Emitenta dne 7. bøezna 2016. 

Nedojde-li ke zmìnì v souladu s èlánkem 11 tìchto Emisních podmínek, pak bude èinnosti administrátora 
spojené s výplatami úrokových èi jiných výnosù v souvislosti s Dluhopisy a splacením Dluhopisù zaji��ovat pro 
Emitenta spoleènost Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvìzdova 1716/2b, PSÈ 140 78, IÈ: 492 40 901, 
zapsaná v obchodním rejstøíku vedeném Mìstským soudem v Praze, oddíl B, vlo�ka 2051 (dále také jen 
�Raiffeisenbank�), na základì podmínek smlouvy s administrátorem (dále jen �Smlouva s 
administrátorem�). Emitent mù�e povìøit výkonem slu�eb administrátora spojených se splacením Dluhopisù 
jinou nebo dal�í osobu s pøíslu�ným oprávnìním k výkonu takové èinnosti (Raiffeisenbank nebo taková jiná 
osoba dále také jen �Administrátor�). Stejnopis Smlouvy s administrátorem bude k dispozici k nahlédnutí 
Vlastníkùm dluhopisù (jak jsou definováni dále) v bì�né pracovní dobì v Urèené provozovnì 
Administrátora, jak je vymezena v èlánku 11 tìchto Emisních podmínek a v sídle Emitenta. 

Agentem pro zaji�tìní je Raiffeisenbank (dále jen �Agent pro zaji�tìní�). Vztah mezi Emitentem a Agentem 
pro zaji�tìní v souvislosti s pøípadnou realizací Zaji�tìní (jak je tento pojem definován ní�e) ve prospìch 
Vlastníkù dluhopisù a v souvislosti s nìkterými dal�ími administrativními úkony v souvislosti se Zaji�tìním 
je upraven smlouvou uzavøenou mezi Emitentem a Agentem pro zaji�tìní (dále jen �Smlouva s agentem pro 
zaji�tìní�). Stejnopis Smlouvy s agentem pro zaji�tìní je k dispozici k nahlédnutí Vlastníkùm dluhopisù v 
bì�né pracovní dobì v Urèené provozovnì Administrátora, v sídle Emitenta a v sídle Agenta pro zaji�tìní. 
Raiffeisenbank vyjadøuje svùj souhlas s právy a povinnostmi uvedenými v Emisních podmínkách, které má èinit 
ve vztahu k jednotlivým Vlastníkùm dluhopisù v Prohlá�ení Raiffeisenbank, které je souèástí Emisních podmínek 
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a je uveøejnìno na http://www.rb.cz/attachements/pdf/informacni-servis/profil-banky/informacni-
povinnost/korporatni-emise/prohlaseni-rb-cpi-byty.pdf. 

Nedojde-li ke zmìnì v souladu s èlánkem 11 tìchto Emisních podmínek, pak bude èinnosti kotaèního agenta v 
souvislosti s pøijetím Dluhopisù na pøíslu�ný regulovaný trh pro Emitenta vykonávat Raiffeisenbank. Emitent 
mù�e povìøit výkonem slu�eb kotaèního agenta v souvislosti s pøijetím Dluhopisù na pøíslu�ný regulovaný 
trh jinou nebo dal�í osobu s pøíslu�ným oprávnìním k výkonu takové èinnosti (Raiffeisenbank nebo taková 
jiná osoba dále také jen �Kotaèní agent�). Pokud pøíslu�ný orgán Burzy cenných papírù Praha, a.s. (dále 
jen �BCPP�), pøípadnì jiný regulovaný trh cenných papírù, který by BCPP nahradil, rozhodne o pøijetí 
Dluhopisù k obchodování na Regulovaném trhu BCPP, budou mít Dluhopisy status cenného papíru 
obchodovaného na regulovaném trhu poèínaje Datem emise (jak je tento pojem definován ní�e). 

Nedojde-li ke zmìnì v souladu s èlánkem 11 tìchto Emisních podmínek, pak bude èinnosti agenta pro výpoèty 
spojené s provádìním výpoètù ve vztahu k Dluhopisùm pro Emitenta vykonávat Raiffeisenbank, a to na 
základì Smlouvy s administrátorem. Emitent mù�e povìøit výkonem slu�eb agenta pro výpoèty spojené s 
provádìním výpoètù v souvislosti s Dluhopisy jinou nebo dal�í osobu s pøíslu�ným oprávnìním k výkonu 
takové èinnosti (Raiffeisenbank nebo taková jiná osoba dále také jen �Agent pro výpoèty�). 

Èinnosti spojené s vydáním a umístìním Dluhopisù bude jako hlavní mana�er emise zaji��ovat Raiffeisenbank 
(dále jen �Hlavní mana�er�). 

 

1. Obecná charakteristika Dluhopisù 

1.1 Podoba, forma, jmenovitá hodnota, druh 

Dluhopisy budou vydány jako zaknihované cenné papíry ve formì na doruèitele. 

Jednotlivé emise Dluhopisù mohou být Emitentem vydányTo ka�dá ve jmenovité hodnotì, v celkové 
pøedpokládané jmenovité hodnotì a v poètu uvedeném v pøíslu�ném Doplòku dluhopisového programu, pøièem� 
celková jmenovitá hodnota v�ech Dluhopisù vydaných v rámci tohoto Dluhopisového programu nesmí pøekroèit 
èástku 17.000.000.000 CZK (slovy: sedmnáct miliard korun èeských) a souèasnì celková jmenovitá hodnota 
v�ech vydaných a nesplacených Dluhopisù nesmí k �ádnému okam�iku pøekroèit 3.000.000.000 CZK (slovy: tøi 
miliardy korun èeských), s následujícími výjimkami: 

(a) v období od Data emise Dluhopisù, jejich� výnos by mìl být pou�it výhradnì za úèelem úhrady 

Dluhopisù, které jsou v daném kalendáøním roce splatné a dluhy z nich� nebyly zatím uhrazeny a� do 
dne úhrady tìchto Dluhopisù (dále jen �Mezitímní!období�) nesmí celková jmenovitá hodnota v�ech 
vydaných a nesplacených Dluhopisù k �ádnému okam�iku pøekroèit 4.000.000.000 CZK (slovy: ètyøi 
miliardy korun èeských); a zároveò platí, �e  

(b) v období od Data emise Dluhopisù, jejich� výnos by mìl být pou�it výhradnì za úèelem úhrady 
Dluhopisù, které jsou splatné v kalendáøním roce 2019 a dluhy z nich� nebyly zatím uhrazeny a� do dne 
úhrady tìchto Dluhopisù (dále jen �Mezitímní!období!2019�) nesmí celková jmenovitá hodnota v�ech 
vydaných a nesplacených Dluhopisù k �ádnému okam�iku pøekroèit 4.400.000.000 CZK (slovy: ètyøi 
miliardy ètyøi sta miliónù korun èeských). 

V souladu s vý�e uvedeným je Emitent po celou dobu trvání Dluhopisového programu oprávnìn vydávat 
Dluhopisy o celkové jmenovité hodnotì 1.000.000.000 CZK (slovy: jedna miliarda korun èeských) a v roce 2019 
je oprávnìn vydat Dluhopisy o celkové jmenovité hodnotì 1.400.000.000 CZK (slovy: jedna miliarda ètyøi sta 
miliónù korun èeských) (tedy ve jmenovité hodnotì o 400.000.000 CZK (slovy: ètyøi sta miliónù korun èeských) 

vy��í ne� v jiných letech). Vydání Dluhopisù dle pøedchozí vìty je mo�né jen pokud Datum emise takových 
Dluhopisù bude o maximálnì 14 (ètrnáct) kalendáøních dní pøedcházet datu splatnosti Dluhopisù, které jsou 
v daném kalendáøním roce splatné a dluhy z nich� nebyly zatím uhrazeny, a souèasnì ve�keré penì�ní 
prostøedky získané Emitentem z prodeje tìchto Dluhopisù budou slo�eny na vázaný bankovní úèet ve smyslu 
èlánku 6.7 tìchto Emisních podmínek a budou pou�ity výhradnì ke splnìní dluhù Emitenta vyplývajících ze 

v�ech Dluhopisù, které jsou v daném kalendáøním roce splatné. 

Splatnost jakékoli emise nesmí pøesáhnout datum 30. dubna 2031 a souèasnì v �ádném okam�iku nemù�e v 
dùsledku vydání jakékoli emise dojít k poru�ení jakéhokoli ustanovení tìchto Emisních podmínek, zejména 
ustanovení èlánku 4.2 tìchto Emisních podmínek.  

Název ka�dé emise Dluhopisù a ISIN bude uveden v pøíslu�ném Doplòku dluhopisového programu. 

 



CPI BYTY, a.s.  ZÁKLADNÍ PROSPEKT 

42  

1.2 Vlastníci dluhopisù; pøevod Dluhopisù 

1.2.1 Vlastníci dluhopisù 

Vlastníkem Dluhopisu je osoba, na jejím� úètu vlastníka je Dluhopis evidován v evidenci vedené Centrálním 
depozitáøem cenných papírù, a.s., spoleèností se sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1, Èeská republika, IÈ: 250 81 
489, zapsané v obchodním rejstøíku vedeném Mìstským soudem v Praze, oddíl B, vlo�ka 4308, nebo v evidenci 
jiné osoby oprávnìné nebo povìøené vedením evidence zaknihovaných cenných papírù nebo její èásti v souladu 
s právními pøedpisy Èeské republiky, popøípadì v jiné zákonem stanovené evidenci vlastníkù zaknihovaných 
cenných papírù v Èeské republice, která by tyto evidence nahradila (Centrální depozitáø cenných papírù, a.s., 
jakýkoliv jeho právní nástupce nebo jiná osoba oprávnìná nebo povìøená vedením evidence zaknihovaných 
cenných papírù nebo její èásti v souladu s právními pøedpisy Èeské republiky spoleènì dále jen �Centrální 
depozitáø�) (dále jen �Vlastník dluhopisù�). Jestli�e zákon nebo rozhodnutí soudu doruèené Emitentovi na 
adresu Urèené provozovny (jak je tento pojem definován v èlánku 11.1.1 tìchto Emisních podmínek) nestanoví 
jinak, budou Emitent a Administrátor pokládat ka�dého Vlastníka dluhopisù za jejich oprávnìného vlastníka ve 
v�ech ohledech a provádìt mu platby v souladu s tìmito Emisními podmínkami. Osoby, které budou vlastníky 
Dluhopisu a které nebudou z jakýchkoli dùvodù zapsány v evidenci Centrálního depozitáøe, jsou povinny o této 
skuteènosti a titulu nabytí vlastnictví k Dluhopisùm neprodlenì informovat Emitenta, a to prostøednictvím 
oznámení doruèeného do Urèené provozovny (jak je tento pojem definován v èlánku 11.1.1 tìchto Emisních 
podmínek). 

1.2.2 Pøevoditelnost Dluhopisù 

Pøevoditelnost Dluhopisù není nijak omezena, av�ak pokud to nebude odporovat platným právním pøedpisùm, 
mohou být v souladu s èlánkem 7.3 tìchto Emisních podmínek pøevody Dluhopisù pozastaveny poèínaje dnem 
bezprostøednì následujícím po Rozhodném dni pro splacení jmenovité hodnoty (jak je tento pojem definován 
ní�e). K pøevodu Dluhopisù dochází zápisem tohoto pøevodu na úètu vlastníka v Centrálním depozitáøi v souladu 
s platnými právními pøedpisy a pøedpisy Centrálního depozitáøe. V pøípadì Dluhopisù evidovaných v Centrálním 
depozitáøi na úètu zákazníka dochází k pøevodu takových Dluhopisù zápisem pøevodu na úètu zákazníka v 
souladu s platnými právními pøedpisy a pøedpisy Centrálního depozitáøe s tím, �e majitel úètu zákazníka je 
povinen neprodlenì zapsat takový pøevod na úèet vlastníka, a to k okam�iku zápisu na úèet zákazníka. 

1.3 Oddìlení práva na výnos 

Oddìlení práva na výnos Dluhopisù formou vydání kupónù jako samostatných cenných papírù se vyluèuje. 

1.4 Práva spojená s Dluhopisy 

Ka�dý Vlastník dluhopisù, které jsou v daném kalendáøním roce splatné a dluhy z nich� nebyly zatím uhrazeny, 
bude mít pøednostní právo na úpis Dluhopisù nabízených k úpisu (jak je tento pojem definován ní�e), respektive 
pøednostní právo na uzavøení smluvní dokumentace k úpisu a koupi Dluhopisù nabízených k úpisu, a to 
v rozsahu, který bude odpovídat mno�ství Dluhopisù, kterých je daný Vlastník dluhopisù vlastníkem ke dni, kdy 

bude ze strany Emitenta uèinìna Nabídka k úpisu dluhopisù (jak je tento pojem definován ní�e) uvedeném 
v Oznámení o uplatnìní pøednostního práva (jak je tento pojem definován ní�e) (dále jen �P%ednostní!právo�). 

Pro vylouèení pochybností se stanoví, �e jiným Vlastníkùm dluhopisù, ne� tìm, kteøí jsou uvedeni vý�e, 
Pøednostní právo nepøíslu�í. 

Emitent se zavazuje, �e bez zbyteèného odkladu po pøijetí rozhodnutí Emitenta o vydání nové emise Dluhopisù, 
její� výnos by mìl být pou�it k úhradì Dluhopisù, které jsou v daném kalendáøním roce splatné a dluhy z nich� 
nebyly zatím uhrazeny (dále jen �Dluhopisy!nabízené!k úpisu�), ne v�ak pozdìji ne� 30 (tøicet) dní pøed Datem 
emise Dluhopisù nabízených k úpisu, nabídne Vlastníkùm dluhopisù úpis Dluhopisù nabízených k úpisu 
uveøejnìním následujících informací, a to zpùsobem popsaným v èlánku 13 Emisních podmínek (dále jen 
�Nabídka!k úpisu!dluhopis&�): 

(a) forma, podoba, jmenovitá hodnota a úroková sazba Dluhopisù nabízených k úpisu; 

(b) celková nominální hodnota Dluhopisù nabízených k úpisu a jejich celkový poèet; 

(c) lhùtu, ve které mohou Vlastníci dluhopisù uplatnit své Pøednostní právo prostøednictvím Oznámení o 

uplatnìní pøednostního práva (jak je tento pojem definován ní�e), která v�ak nesmí být krat�í ne� deset 
(10) Pracovních dnù ode dne uveøejnìní tìchto informací zpùsobem podle èlánku 13 Emisních 
podmínek a pøípadnì i zpùsob, kterým tak mají uèinit; 

(spoleènì dále jen �Navrhované!podmínky!úpisu!dluhopis&�). 
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Navrhované podmínky úpisu dluhopisù nemohou být po svém uveøejnìní Emitentem mìnìny a Nabídka k úpisu 
dluhopisù je neodvolatelná. 

Vlastníci dluhopisù mohou své Pøednostní právo uplatnit prostøednictvím písemného oznámení urèeného 

Emitentovi a doruèeného Administrátorovi na adresu Urèené provozovny (jak je tento pojem definován ní�e), 
nebude-li v Navrhovaných podmínkách úpisu dluhopisù urèen jiný zpùsob uplatnìní Pøednostního práva (dále 

jen �Oznámení! o! uplatn'ní! p%ednostního! práva�). Oznámení o uplatnìní pøednostního práva musí být 
Administrátorovi doruèeno nejpozdìji v poslední den lhùty stanovené v Navrhovaných podmínkách úpisu 
dluhopisù, jinak se k nìmu nepøihlí�í. Bude-li Oznámení o uplatnìní pøednostního práva neúplné nebo bude-li 

mít Emitent pochybnosti o jeho správnosti, úplnosti èi jednotlivých údajích v nìm uvedených a/nebo ohlednì 
podpisu pøíslu�ného Vlastníka dluhopisù, vyhrazuje si Emitent právo Oznámení o uplatnìní pøednostního práva 
provìøit, pøípadnì k nìmu nepøihlí�et nebo vyzvat Vlastníka dluhopisù k nápravì. Souèástí Oznámení o 
uplatnìní pøednostního práva musí být urèení poètu Dluhopisù nabízených k úpisu, které hodlá pøíslu�ný 
Vlastník dluhopisù upsat a závazek upsat tyto Dluhopisy nabízené k úpisu k Datu emise a uhradit Emisní kurz 
(jak je tento pojem definován ní�e) zpùsobem uvedeným ní�e, jako� i uvedení úètu, na který mají být Dluhopisy 
pøipsány. V pøípadì, �e v Oznámení o uplatnìní pøednostního práva nebude uveden úèet, na který mají být 
Dluhopisy pøipsány, budou Dluhopisy pøipsány na úèet Vlastníka dluhopisù, na kterém jsou evidovány 
Dluhopisy, které jsou v daném kalendáøním roce splatné a dluhy z nich� nebyly zatím uhrazeny.  

Vlastník dluhopisù, který uplatnil své Pøednostní právo prostøednictvím Oznámení o uplatnìní pøednostního 
práva, je povinen uhradit Emisní kurz Dluhopisù nabízených k úpisu v rozsahu, v jakém k nim uplatnil své 
Pøednostní právo. Vlastník dluhopisù souhlasí s tím, �e k uhrazení Emisního kurzu dojde prostøednictvím 

zápoètu vzájemných pohledávek, a to tak, �e jeho pohledávka na výplatu jmenovité hodnoty Dluhopisù, jejich� 
je vlastníkem, které jsou v daném kalendáøním roce splatné a dluhy z nich� nebyly zatím uhrazeny, vèetnì dosud 
nevyplaceného úroku narostlého na tìchto Dluhopisech v souladu s tìmito Emisními podmínkami bude ke Dni 
emise zapoètena proti pohledávce Emitenta na úhradu Emisního kurzu Dluhopisù nabízených k úpisu v rozsahu, 
v jakém k nim Vlastník dluhopisù uplatnil své Pøednostní právo. Pohledávky Emitenta a Vlastníka dluhopisù 
zaniknou v rozsahu, v jakém se vzájemnì kryjí. V pøípadì, �e po vý�e uvedeném zápoètu nezanikne pohledávka 
Vlastníka dluhopisù v plném rozsahu, bude tato pohledávka uhrazena zpùsobem uvedeným v Emisních 
podmínkách. V pøípadì, �e po vý�e uvedeném zápoètu nezanikne vý�e uvedená pohledávka Emitenta v plném 
rozsahu, bude uhrazena zpùsobem uvedeným ve smluvní dokumentaci k úpisu a koupi Dluhopisù nabízených 
k úpisu, k nim� Vlastník dluhopisù uplatnil své Pøednostní právo. 

Nebude-li Emitentovi doruèeno Oznámení o uplatnìní pøednostního práva ve lhùtì uvedené v Navrhovaných 
podmínkách úpisu dluhopisù, bude pøíslu�ná jmenovitá hodnota Dluhopisù nabízených k úpisu, k nim� nebylo 
uplatnìno Pøednostní právo, k Datu emise upsána zpùsobem uvedeným v pøíslu�ném Emisním dodatku.  

S Dluhopisy nebudou spojena �ádná výmìnná ani pøedkupní práva. S Dluhopisy bude spojeno pouze vý�e 
uvedené Pøednostní právo, a pouze to za podmínek uvedených vý�e v tomto èlánku 1.4 Emisních podmínek. 

1.5 Nìkteré povinnosti Emitenta 

Emitent tímto prohla�uje, �e dlu�í jmenovitou hodnotu ka�dého Dluhopisu ka�dému Vlastníkovi dluhopisù 
a pomìrný úrokový výnos a zavazuje se mu vyplácet úrokové výnosy a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisu 
v souladu s tìmito Emisními podmínkami ve znìní pøíslu�ného Doplòku dluhopisového programu a Zákona 
o dluhopisech. 

1.6 Rating 

Rating Emitenta ani Dluhopisù nebyl k datu Základního prospektu proveden. Bude-li ve vztahu k jakékoliv 
emisi Dluhopisù rating proveden, bude tato skuteènost uvedena v pøíslu�ném Emisním dodatku. 

2 Datum a zpùsob úpisu Emise Dluhopisù; Emisní kurz 

2.1 Datum emise; Emisní kurz 

Datum ka�dé emise Dluhopisù (dále jen �Datum emise�) bude uvedeno v pøíslu�ném Doplòku dluhopisového 
programu. Emitent v�dy vydá ve�keré Dluhopisy v rámci dané emise nejpozdìji do 5 Pracovních dnù od Data 
emise. Emisní kurz ka�dé emise Dluhopisù (dále jen �Emisní kurz�) k Datu emise bude stanoven v Doplòku 
dluhopisového programu. 

2.2 Zpùsob a místo úpisu Dluhopisù  

Pøedpokládaná celková jmenovitá hodnota Dluhopisù bude k Datu emise upsána zpùsobem uvedeným v 
pøíslu�ném Emisním dodatku. Místem úpisu je Èeská republika. 
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Dluhopisy budou vydány zpùsobem uvedeným v pøíslu�ném Doplòku dluhopisového programu. 

2.3 Pøedpokládaná celková jmenovitá hodnota emise Dluhopisù; Lhùta pro upisování emise Dluhopisù 

Pøedpokládaná jmenovitá hodnota ka�dé emise bude uvedena v pøíslu�ném Doplòku dluhopisového programu. 
Lhùta pro upisování ka�dé emise (dále jen �Lhùta pro upisování emise dluhopisù�) zaène bì�et v 0:00 k Datu 
emise a bude ukonèena nejpozdìji ke 24:00 Data emise. 

Dluhopisy budou vydány minimálnì v celkové jmenovité hodnotì 3.000.000.000 CZK (slovy: tøi miliardy korun 
èeských) a souèasnì celková jmenovitá hodnota v�ech vydaných a nesplacených Dluhopisù v rámci tohoto 
Dluhopisového programu musí být v souladu s podmínkami uvedenými v ustanovení èlánku 1.1 tìchto Emisních 
podmínek.  

Bez zbyteèného odkladu po uplynutí Lhùty pro upisování emise dluhopisù oznámí Emitent Vlastníkùm 
dluhopisù zpùsobem stanoveným v èlánku 13 tìchto Emisních podmínek celkovou jmenovitou hodnotu 
Dluhopisù. 

Výnos z Dluhopisù, které byly vydány s datem emise 7. kvìtna 2013, byl pou�it na plné splacení Existujícího 
úvìru. 

3 Status 

3.1 Status dluhù Emitenta 

Dluhy z Dluhopisù (a v�echny platební povinnosti Emitenta vùèi Vlastníkùm dluhopisù vyplývající z Dluhopisù) 
zakládají pøímé, obecné, nepodmínìné a nepodøízené dluhy Emitenta zaji�tìné Zaji�tìním, které jsou a budou co 
do poøadí svého uspokojení (a) rovnocenné (pari passu) mezi sebou navzájem a (b) alespoò rovnocenné (pari 
passu) vùèi v�em dal�ím souèasným i budoucím nepodøízeným a stejným zpùsobem zaji�tìným dluhùm 
Emitenta, s výjimkou tìch dluhù Emitenta, u nich� stanoví jinak kogentní ustanovení právních pøedpisù. Emitent 
zajistí rovné zacházení se v�emi Vlastníky dluhopisù stejné Emise dluhopisù. 

3.2 Zaji�tìní Dluhopisù a Agent pro Zaji�tìní 

3.2.1 Zaji�tìní Dluhopisù 

Dluhy Emitenta vyplývající z Dluhopisù budou v souladu s èlánkem 3.2.6 tìchto Emisních podmínek zaji�tìny 
ve prospìch Agenta pro zaji�tìní zástavním právem k následujícím Zastaveným nemovitým vìcem, 
Pohledávkám z pojistné smlouvy (dále jen �Zaji�tìní�): 

(i) Zastavené nemovité vìci 

 

adresa: katastrální území: Èeská Lípa 

Tøída 5. kvìtna, LV 9853 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p. 
 4855 217 1919 

4856 218 1920 

4853 217 1921 

4854 217 1922 

4844 207 1927 

4845 206 1928 

4846 206 1929 

4847 208 1930 

4848 212 1935 
   

SOUÈET: 1,908 
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adresa: katastrální území: Èeská Lípa 

Havíøská, LV 9853 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p. 
 2735/3 159 1983 

2735/4 162 1984 

5786/10 160 1985 

5786/11 164 1986 

5786/16 160 1987 

5786/12 161 1988 

5786/13 158 1989 

5786/14 163 1990 

5786/15 159 1991 

5786/17 163 1992 

5786/18 159 1993 

5786/19 163 1994 

5786/55 197 2021 

5786/56 197 2022 

5786/57 218 2023 

5786/58 216 2024 

5786/59 217 2025 

5786/126 363 2035 

5786/127 363 2036 

   

SOUÈET: 3,702 
 

 

adresa: katastrální území: Èeská Lípa 

Okru�ní, LV 9853 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p. 
 5786/30 197  1997 

5786/29 197  1998 

5786/28 205  1999 

5786/27 186  2000 

5786/26 196  2001 

5786/25 197  2002 

5786/54 161  2026 

5786/53 159  2027 

5786/24 240  2033 

5786/23 241  2034 

5786/119 166  2080 

5786/118 161  2081 
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5786/116 165  2082 

5786/115 161  2083 

5786/70 215  2098 

5786/69 219  2099 

5786/68 218  2100 

5786/67 218  2101 

5786/66 218  2102 

5786/65 219  2103 

5786/64 197  2161 

5786/63 175  2162 

5786/62 174  2163 

5786/61 175  2164 

5786/60 175  2165 

5786/78 159  2166 

5786/79 163  2167 

5786/80 158  2168 

5786/81 164  2169 

5786/82 159  2170 

5786/83 165  2171 

5786/84 159  2172 

5786/85 164  2173 

5786/97 175  2200 

5786/98 176  2201 

5786/99 176 2202 

5786/100 176 2203 
 5786/101 197 2204 

5786/103 165 2205 

5786/102 160 2206 

5786/105 176 2207 

5786/104 176 2208 

5786/107 177 2209 

5786/106 177 2210 

5786/109 177 2211 

5786/108 176 2212 

5786/128 360 2215 

5786/131 383 2216 

5786/132 382 2217 

5786/135 383 2218 

   

SOUÈET: 9,918 
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adresa: katastrální území: Èeská Lípa 

Pøíbramská, LV 9853 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p. 
 5786/33 177 2004 

5786/32 177 2005 

5786/48 196 2028 

5786/49 196 2029 

5786/50 216 2030 

5786/51 215 2031 

5786/52 216 2032 

   

SOUÈET: 1,393 
 

 

adresa: katastrální území: Èeská Lípa 

Uranová, LV 9853 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p. 
 5786/35 178 2006 

5786/34 177 2007 

5786/41 197 2008 

5786/40 197 2009 

5786/39 216 2010 

5786/38 214 2011 

5786/37 215 2012 

5786/36 216 2013 

   

SOUÈET: 1,610 
 

 

adresa: katastrální území: Èeská Lípa 

Josefa Ma�tálka, LV 9853 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p. 
 5786/45 177 2017 

5786/44 178 2018 

5786/47 177 2019 

5786/46 178 2020 

   

SOUÈET: 710 
 

 

adresa: katastrální území: Èeská Lípa 

Severní, LV 9853 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p. 
 5786/74 180 2094 
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5786/73 180 2095 

5786/72 180 2096 

5786/71 180 2097 

5786/94 177 2150 

5786/93 177 2151 

5786/110 196 2154 

5786/111 195 2155 

5786/112 196 2156 

5786/113 195 2157 

5786/114 195 2158 

   

SOUÈET: 2,051 
 

 

adresa: katastrální území: Èeská Lípa 

Zoubkova, LV 9853 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p. 
 5786/92 195 2144 

5786/91 195 2145 

5786/90 195 2146 

5786/89 196 2147 

5786/88 196 2148 

5786/87 197 2149 

5786/77 196 2159 

5786/76 197 2160 

   

SOUÈET: 1,567 
 

 

obec:                                       Èeský Tì�ín katastrální území: Èeský Tì�ín 

 LV 5035 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p. 

Nádra�ní/Svibická 
 
 
 

Kpt. Jaro�e 

 

 

Bezruèova  

Smetanova 

 

Moskevská 

 

486 268 273 

1776/2 3,627 zeleò k bd: 

1775 241 818 

1774 238 817 

1773 238 816 

1772 241 815 

397 267 849 

398 190 869 

277/1 1,055 spoleèný dvùr k bd: 

277/2 183 1184 

277/3 182 1185 



CPI BYTY, a.s.  ZÁKLADNÍ PROSPEKT 

49  

 

 

Dvoøákova 

 

 

�tefánikova 

 

Pra�ská 

 

 

Bezruèova 

 

 

 

 

Smetanova 
 

  Okru�ní 

 
Svibická  

Polní 

Cihelní 

277/4 178 1186 

402 218 1201 

403 194 1202 

411 184 1203 

265/1 410 spoleèný dvùr k bd: 

265/2 147 1207 

265/3 160 1208 

265/4 200 1209 

429/1 176 jiná plocha k bd: 

429/13 1 budova LV 3900 

429/14 1 budova LV 3449 

425/5 388 1210 

425/4 378 1211 

425/3 452 1212 

425/2 390 1213 

425/1 1,528 jiná plocha k bd: 

1893/18 292 1744 

1893/44 646 1760 

2941/33 262 1791 

2941/64 107 1816 

2941/73 456 1823 

   

SOUÈET: 14,485 
 

 
 

obec:                                    Dìèín katastrální území: Bynov 

LV 468 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p. 

 866 259 329 

867 271 328 

   

SOUÈET: 530 
 

 

adresa:                                  Dìèín katastrální území: Podmokly 

Letná, ul. U Tvrze, LV 2694 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p. 
 2889/35 308 1423 

2889/11 240 1447 

2889/10 240 1448 

2889/15 216 1455 

2889/14 216 1456 
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2889/13 216 1457 

2889/12 215 1458 

   

SOUÈET: 1,651 
 

 

obec:                                     Litvínov  katastrální území: Hamr u Litvínova 

LV 1081 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p. 
 591 243 237 

592 244 238 

593 242 239 

747 297  

   

SOUÈET: 1,026 
 

 

obec:                                      Litvínov katastrální území: Horní Litvínov 

LV 3241 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p. 
 126/43 323 2028 

126/44 278 2027 

126/45 266 2026 

126/48 316 2029 

126/50 265 2031 

319/1 1,041 2050 

319/2 5,345 zeleò 

319/6 890 zeleò 

480/19 239 932 

480/20 246 931 

508/2 247 2140 

508/3 271 2138 

508/4 271 2139 

508/5 271 2141 

508/7 385 bez è.p./è.e. 

516/4 254 363 

516/5 255 362 

564/4 234 898 

564/5 233 897 

564/30 737 2097 

564/31 470 2090 

564/32 450 2091 

564/33 407 2092 
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564/34 332 2093 

564/35 256 2094 

649/5 280 984 

665/2 279 986 

665/3 282 987 

665/4 285 988 

665/5 278 989 

665/6 286 990 

665/7 284 985 

765/1 233 941 

765/2 260 942 

788/17 377 361 

788/18 558 360 

1238/1 312 901 

1238/2 324 902 

1238/3 314 903 

1336/2 242 1701 

1336/3 255 1702 
 1336/4 253 1703 

1338/2 495 909 

1338/3 435 908 

1338/4 430 907 

1338/5 382 906 

1338/6 388 905 

1338/7 425 904 

1345/41 282 1686 

1345/42 284 1687 

1697/1 314 1678 

1697/2 318 1679 

1877/2 1,154 1719 

1877/3 860 zeleò 

1877/4 649 komunikace 

1877/5 30 zboøeni�tì 

1986/2 334 1622 

2033 380 1583 

2035 375 1584 

2037 376 1585 

2039 376 1586 

2041 197 1587 

2044/8 1,715 1623 

2431/3 400 2087 
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2441/1 400 2086 

2660 362 1685 

2661/1 318 1684 

2663/1 324 1683 

2664/1 315 1682 

2665/1 316 1681 

2667 303 1680 

2809 632 1707 

2810 345 1706 

2811 342 1705 

2812 347 1704 

2814 718 1710 

2815 686 1709 

2816 625 1708 

2817/2 20 6357 

2817/3 19 6356 

2817/4 19 6355 

2817/5 19 6354 
 2817/6 19 6353 

2817/7 20 6352 

2817/8 19 6351 

2817/9 20 6350 

2817/10 20 6349 

2817/11 19 6348 

2817/12 19 6347 

2817/13 20 6346 

2817/14 19 6345 

2817/15 19 6344 

2870 551 2076 

2871 587 2075 

2872 475 2074 

2875 302 2065 

2876 312 2064 

2877 308 2063 

2878 308 2062 

2883 2,202 2128 

2884/1 517 2126 

2884/2 1,148 2127 

2885/1 456 2129 

2885/2 341 2130 

2885/3 429 2131 
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2885/4 395 2132 

2895 461 2116 

2896 377 2115 

2897 416 2114 

2898/1 508 2113 

2898/2 372 2112 

2898/3 288 2111 

2898/4 204 2111 

2899/1 306 2105 

2899/2 544 2104 

2899/3 512 2103 

2899/4 474 2102 

2899/5 513 2101 
2900/1 (na LV 
60000) 

486 2123 

2900/4 76 2123 
2900/5 (na LV 
60000) 

43 2123 

2900/2 (na LV 
60000) 

381 2124 

2900/3 (na LV 
60000) 

397 2125 

   

SOUÈET: 50,976 
 

 
 

obec:                                     Litvínov  katastrální území: Horní Litvínov 

LV 941 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p. 
 56/21 103  

56/22 113  

56/23 120  

56/42 149  

56/84 115  

56/87 110  

   

SOUÈET: 710 
 

 

adresa:                                     Most katastrální území: Most II 

Václava Talicha, LV 3865 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p. 
 6689/1 497 1490 

   

SOUÈET: 497 
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adresa:                                     okres Liberec, obec: Nové Mìsto pod Smrkem katastrální území: Hajni�tì pod 
Smrkem 

Hajni�tì, LV 34 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p. 
 313 300 2 

314 2,437 ostatní plocha 

   

SOUÈET: 2,737 
 

 

adresa:                                     Jablonec nad Nisou katastrální území: Jablonec nad 
Nisou 

Na Vr�ku, LV 11384 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p. 
 5058 361 3921 

   

SOUÈET: 361 
 

 

adresa:                                     Liberec IV - Per�týn katastrální území: Liberec 

Nám. Pod Branou, LV 9734 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p. 
 3665 186 438 

3666 175 439 

3668 169 441 

3669 196 442 
442 

3670/2 47 442 

3671 425 pozemek k è.p. 

3674 102 pozemek k è.p. 

3676 223 454 

3675 254 533 

3679/2 704 pozemek k è.p. 

   

SOUÈET: 2,481 
 

 

obec:                                     Nové Mìsto pod Smrkem katastrální území: Nové Mìsto pod 
Smrkem 

Mánesova, LV 279 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p. 
 146 193 928 

   

SOUÈET: 193 
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obec:                                     Nové Mìsto pod Smrkem katastrální území: Nové Mìsto pod 
Smrkem 

Myslbekova, �vermova,  LV 279 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p.                 
 781 242 942                             

782 190 943 

783 192 944 

760 165 945 

761 201 946 

762 164 947 

763 206 948 

   

SOUÈET: 1,360 
 

 

obec:                                     Nové Mìsto pod Smrkem katastrální území: Nové Mìsto pod 
Smrkem 

Uhelná,  LV 279 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p.                 
 839 162 932 

838 164 933 

837 207 934 

   

SOUÈET: 533 
 

 

obec:                                     Nové Mìsto pod Smrkem katastrální území: Nové Mìsto pod 
Smrkem 

Vaòkova,  LV 279 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p.                
 
 
 
Smetanova 

755 259 922 

754 276 923 

791 259 924 

790/1 1,721 trvalý travní porost 

790/2 53 trvalý travní porost 

790/3 651 trvalý travní porost 

   

SOUÈET: 3,219 
 

 

adresa:                                     Liberec VI - Rochlice katastrální území: Rochlice u 
Liberce 

nám. Na Lukách, LV 1535 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p.                 
 
 

406 163 362 

407 424 362 
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408 152 363 

409 397 363 

410 148 364 

411 386 364 

   

SOUÈET: 1,670 
 

 

adresa:                                     Slaný katastrální území: Slaný 

Tomanova/Lidická, LV 5015 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p.                
 
 
 
 

2427 240 1638 

2428 239 1639 

2439 320 1650 

   

SOUÈET: 799 
 

 

adresa:                                     Slaný katastrální území: Slaný 

�i�kova, Záfortenská,  LV 5015 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p.                 
 
 
 
 

2182 229 1546 

2183 230 1545 

   

SOUÈET: 459 
 

 

adresa:                                     Teplice katastrální území: Teplice 

Fráni �rámka, LV 4738 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p.                 
 
 
 
 

1722/3 267 2579 

1722/5 278 2580 

   

SOUÈET: 545 
 

 
 
 

obec:                                       Tøinec katastrální území: Dolní Lí�tná 

Dolní Lí�tná, LV 5516 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p. 

 61 394 135 

39 3,473 zahrada 

40 1,057 ostatní komunikace 

41 1,475 zahrada 

53 

87 

592 ostatní komunikace 
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 1,037 trvalý travní porost 

88 274 zahrada 

93 7,223 zahrada 

95 980 zahrada 

409 162 zahrada 

410 930 jiná plocha 

411/4 1,361 113 

412 676 114 

413 18 budova na LV 4940 

414 4,955 zahrada k è.p. 

420 391 115 

415 6,551 zahrada k è.p. 

416 287 116 

417 4,443 117 

418 272 zahrada k è.p. 

419 302 zahrada k è.p. 

422 304 zahrada k è.p. 

423 274 zahrada k è.p. 

424 288 118 

421 389 119 

425 59 ostatní komunikace 

426 2,229 zahrada k è.p. 

427 1,961 zahrada k è.p. 

438 873 120 

439 789 121 

440 732 122 

441 2,030 zahrada k è.p. 

442 1,192 zahrada k è.p. 

443 1,774 123 

444 741 124 

445 748 125 

446 832 126 

447 1,685 zahrada k è.p. 

448 11,795 zahrada k è.p. 

54 87 zastavìná plocha. 

55 3,496 133 

56 392 134 

57 339 zahrada k è.p. 

58 579 zahrada k è.p. 

59 568 zahrada k è.p. 

60 333 zahrada k è.p. 
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62 216 136 

63 87 zastavìná plocha 

94 4,125 137 

98 323 138 

96 353 139 

97 324 140 

374/1 1,371 zahrada k è.p. 

372 3,236 zahrada k è.p. 

376 494 148 

375 821 149 

373 2,375 150 

377 44 jiná plocha 

378 357 zahrada 

379 38 ostatní komunikace 

380 4,627 zahrada 

384 423 zahrada 

385 264 zahrada 

386 268 zahrada 

387 425 zahrada 

389 3,620 zahrada 

381 644 151 

382 400 152 

383 2,809 153 

388 401 154 

369 199 ostatní komunikace 

368 893 179 

367 894 180 

366 4,565 zahrada k è.p. 

370 4,349 zahrada k è.p. 

371 2,782 ostatní komunikace 

460 171 zahrada k è.p. 

461 101 ostatní komunikace 

463 204 183 

464 200 184 

467 210 185 

468 208 186 

471 205 187 

472 203 188 

475 219 189 

476 218 190 

477 209 191 
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515 212 192 

516 210 193 

517 209 194 

518 219 195 

519 212 196 

520 221 197 

521 163 neplodná pùda 

522 219 198 

523 219 199 

524 219 200 

525 163 neplodná pùda 

526 219 201 

527 219 202 

528 216 203 

529 216 204 

530 217 205 

531 216 206 

449/18 1,866 manipulaèní plocha 

450/3 697 zahrada 

450/21 5,159 zahrada 

451 275 207 

452 256 208 

453 270 209 

454 267 210 

480 263 211 

479 294 212 

478 266 213 

450/1 2,330 zahrada 

496 220 214 

495 217 215 

494 224 216 

493 224 217 

492 223 218 

491 217 219 

490 218 220 

489 223 221 

499 4,506 zahrada 

501/1 20,903 zahrada 

513 170 222 

512 170 223 

511 169 224 
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510 169 225 

509 168 226 

508 167 227 

507 171 228 

506 169 229 

505 169 230 

504 169 231 

503 170 232 

502 170 233 

483/1 4,510 spoleèný dvùr 

487/1 5,546 zahrada 

482 476 254 

484 472 255 

   

SOUÈET: 170,939 
 

 

obec:                                     Tøinec katastrální území: Karpentná 

Karpentná, LV 206 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p. 
 267/2 677 jiná plocha 

211 646 95 

222 971 99 

223 829 100 

224 604 96 

413/40 1,507 zahrada 

413/62 145 ostatní komunikace 

413/63 3,619 zahrada 

413/92 1,416 zahrada 

413/93 42 ostatní komunikace 

413/94 1,139 ostatní komunikace 

413/95 43 ostatní komunikace 

413/114 83 zahrada 

   

SOUÈET: 11,721 
 

 
 

adresa:                                     Tøinec � èást obce: Kanada katastrální území: Konská 

LV 5546 

na parcelním èísle/st.: výmìra v m2 budova è.p.                

  Míru 
493 635 59 

2457 1,961 zahrada k è.p. 59 
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492 631 61 

2458 1,364 zahrada k è.p. 61 

  Odbojáøù 

489 446 87 

2462 1,887 zahrada k è.p. 87 

490 437 89 

2461 2,112 zahrada k è.p. 89 

491 451 91 

2460 1,981 zahrada k è.p. 91 

484 555 94 

2463 2,051 zahrada k è.p. 94 

485 527 95 

2464 1,999 zahrada k è.p. 95 

486 555 96 

2465 2,532 zahrada k è.p. 96 

487 540 97 

2466 1,828 zahrada k è.p. 97 

488 463 98 

2470 2,208 zahrada k è.p. 98 

  Na Aleji 

473 1,064 113 

2445 4,064 zahrada k è.p. 113 

474 453 114 

2444 2,077 zahrada k è.p. 114 

475 439 115 

2443 2,107 zahrada k è.p. 115 

569 1,313 116 

2441 3,743 zahrada k è.p. 116 

568 1,346 117 

2440 3,153 zahrada k è.p. 117 

  Na Samotách 

483 486  
119 

495 38  

2459 1,800 zahrada k è.p. 119 

566 1,212 120 

2436 2,718 zahrada k è.p. 120 

482 486 121 

2471 2,091 zahrada k è.p. 121 

478 513 122 

2624 95 zahrada k è.p. 122 

2438 1,971 zahrada k è.p. 122 

481 511 123 

2469 1,986 zahrada k è.p. 123 

477 541 124 
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2625 99 zahrada k è.p. 124 

2439 1,904 zahrada k è.p. 124 

480 440 125 

2468 2,335 zahrada k è.p. 125 

479 454 126 

2467 2,302 zahrada k è.p. 126 

476 386 127 

2442 1,799 zahrada k è.p. 127 

2431 6,845 ostatní komunikace 

965 20 budova LV 4829 
    

SOUÈET: 75,954 
 

 

adresa:                                  Tøinec katastrální území: Ly�bice 

Ly�bice, LV 8739 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p. 

  Jiráskova 

788 139 260 

789 135 261 

790 135 262 

791/1 98 263 

791/2 43 263 

  Wolkerova 

780 140 268 

781 135 269 

782 135 270 

783 141 271 

  Jiráskova 

3300 140 272 

3301 135 273 

3302 136 274 

3303 140 275 

  Wolkerova 

3308 139 276 

3307 135 277 

3306 135 278 

3305 139 279 

  Nerudova 

3290 141 280 

3289/1 5 281 

3289/2 131 281 

3288/1 110 282 

3288/2 26 282 

3287 141 283 

  Jablunkovská 
3322 149 284 

3321 145 285 
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3320 146 286 

3319 148 287 

3294 148 288 

3293 145 289 

3292 146 290 

3291 147 291 

  Wolkerova 

3332 149 305 

3331 145 306 

3330 150 307 

3329 146 308 

3328 145 309 

3327 150 310 

3326 146 311 

3325 147 312 

  Jablunkovská 

2099 415 380 

2100 272 381 

2101 277 382 

2102 450 383 

  nám. T.G. Masaryka 

2103 357 384 

2104 317 385 

2105 313 386 

2106 322 387 

2107 432 388 

  Komenského 

2108 328 389 

2109 323 390 

2110 325 391 

2111 356 392 

  SNP 

2116 237 393 

2117 246 394 

2118 241 395 

  Palackého 

2119 527 396 

2120 320 397 

2121 318 398 

2122 315 399 

2123 317 400 

  nám. T. G. Masaryka 

2124 423 401 

2125 312 402 

2126 306 403 

2127 313 404 

2128 361 405 

  Jablunkovská 2140 235 416 
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2141 197 417 

2142 231 418 

2143 234 419 

2144 235 420 

  Chopinova 
2145 225 421 

2146 235 422 

  Palackého 
2163 226 439 

2164 225 440 

  Jablunkovská 
   

2166 224 442 

2167 224 443 

2168 223 444 

2173 199 448 

2174 214 449 

2175 213 450 

2176 213 451 

2177 214 452 

2178 198 453 

  Janáèkova 

2179 195 454 

2180 193 455 

2181 194 456 

  Jablunkovská 

2190 232 464 

2191 231 465 

2192 235 466 

2195 235 469 

2196 231 470 

  B. Nìmcové 
2208 233 481 

2209 233 482 

  Palackého 

2210 225 483 

2211 222 484 

2212 225 485 

2213 182 486 

2214 240 487 

2215 227 488 

2216 224 489 

2220 226 493 

2221 221 494 

2222 223 495 

  Janáèkova 

2223 244 496 

2224 236 497 

2226 243 499 

2227 235 500 
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  Palackého 2241 194 515 

  kpt. Nálepky 

2549 194 516 

2550 194 517 

2551 194 518 

2552 194 519 

2553 192 520 

2554 195 521 

2555 194 522 

2556 193 523 

2557 193 524 

2558 193 525 

2538/1 198 530 

2533 198 533 

  Lidická 
2626 195 625 

2625 197 626 

  Kopernikova 
3283  225 679 

3284 248 680 

  Dukelská 

3234 226 749 

3235 232 750 

3236 226 751 

3237 228 752 

3238 234 753 

3239 229 754 

3246 212 761 

3247 223 762 

3248 224 763 

3249 210 764 

3250 210 765 

3251 223 766 

3252 209 767 

3253 210 768 

3254 222 769 

3255 223 770 

3256 211 771 

  Slezská 

3139 212 784 

3140 212 785 

3204 213 786 

3203 213 787 

  Dukelská 3191 408 792 

  Lidická 
3482/1 1,035 795 

3482/2 34 budova na LV 9214 
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3347 75 798 

3348 73 799 

3349 73 800 

3350 73 801 

3351 73 802 

3352 73 803 

3353 75 804 
    

SOUÈET: 33,164 
 

 

obec: Tøinec                                                    
TØINEC/HOTOVO 

katastrální území: Tøinec 

Bezruèova LV 3246 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p. 
 1442/2 955 komunikace k bd: 

1442/4 321 90 

1498/2 321 91 

1496/3 2,119 zeleò 
   

SOUÈET: 3,716 
 

 

obec: Tøinec                                                    
TØINEC/HOTOVO 

katastrální území: Tøinec 

Dru�stevní, LV 3246 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p. 
 157/1 1,133 zahrada 

157/3 119 zahrada 

157/4 794 485 
   

SOUÈET: 2,046 
 

 

obec:                                     Tøinec           katastrální území: Tøinec 

  Frýdecká,  LV 3246 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p. 
 686/4 25 budova na LV 3109 

1548/5 915 543 

1545/2 946 544 
   

SOUÈET: 1,886 
 

 

obec:                                     Tøinec             katastrální území: Tøinec 

Jablunkovská, LV 3246 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p. 
 2454 149 692 
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2453 145 693 

2452 146 694 

2451 149 695 

2420 150 696 

2419 146 697 

2418 147 698 

2417 150 699 

2469 534 704 

2466/1 1,869 ostatní komunikace 

2466/2 230 ostatní komunikace 

2466/4 280 ostatní komunikace 

2466/7 2 ostatní komunikace 

2470/2 826 ostatní komunikace 

2470/4 81 ostatní komunikace 

2470/11 36 ostatní komunikace 

2470/17 8  

2470/12 39 ostatní komunikace 

2468 886 705 

2467/1 356 

706 
2467/2 100 

2467/3 67 

2467/4 9 

2400 160 714 

2399 159 715 

2398/1 159 716 

2398/2 257 717 

2396 259 718 

2397/1 230 719 

2397/2 61 spoleèný dvùr 

   

SOUÈET: 7,790 
 

 

obec:                                     Tøinec             katastrální území: Tøinec 

Lesní, LV 3246 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p. 
 1468/8 174 452 

1468/16 218 453 

1468/7 217 454 

1468/17 215 455 

1468/6 174 456 
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1468/1 5,310 zahrada 

1474/2 410 trvalý travní porost 

1440/2 962 610 

1440/9 1,210 zahrada 

1440/10 28 budova na LV 3273 
   

SOUÈET: 8,918 
 

 

obec:                                     Tøinec             katastrální území: Tøinec 

námìstí Míru, LV 3246 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p. 
 848/2 161 637 

848/12 133 638 

848/13 134 639 

848/14 137 640 

846/8 125 
641 

846/10 28 

846/7 136 642 

846/6 137 643 

846/5 133 644 

846/4 134 645 

846/3 133 646 

846/2 134 647 

846/1 138 648 

849/7 2,517 ostatní komunikace 

849/11 587 ostatní komunikace 
   

SOUÈET: 4,767 
 

 

obec:                                     Tøinec             katastrální území: Tøinec 

lokalita Staré Mìsto � Osùvky, LV 3246 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova /poz. k è.p. 
 118 3,110 zahrada 

119 316 zahrada 

120 336 zahrada 

122 211 zem. stav bez è.p. 

123 1,143 zahrada 

124 692 komunikace k bd: 

125 1,245 zahrada 

126 632 spoleèný dvùr 

128 356 zahrada 
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129 1,683 komunikace k bd: ! vè. è.p. 140 

132 4,191 zahrada 

133 1,502 trvalý travní porost 

134 2,596 trvalý travní porost 

121 451 95 

127 441 96 

130 488 97 

41 1,864 zahrada 

42 2,148 118 

131 629 140 

97/2 162 komunikace k bd: 

105 840 144 

63 578 zahrada 

65/2 310 komunikace k bd: 

66 1,219 155 

62 862 163 

64 754 170 

56/2 146 komunikace k bd: 

55 1,166 174 

34 908 komunikace k bd: 

154,1 623 komunikace k bd: 

147 1,679 ostatní plocha 

148 813 175 

149 1,122 180 

150 1,122 181 

151 1,201 185 

152 8,481 zahrada 

153 2,163 trvalý travní porost 

2585 504 274 

136/1 6,804 zahrada 

136/2 21 gará� 

136/3 21 budova na LV 1075 

135 707 306 

2592 498 323 

2591 499 340 

2586 504 345 

2607 473 350 

2587 510 444 

26/2 2,486 zahrada 

26/5 24 zem. stav bez è.p. 
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26/6 24 zem. stav bez è.p. 

2616 150 626 

2615 152 627 

1960/1 5,208 zahrada 

1960/2 775 ostatní komunikace 

1960/3 6,896 zahrada 

1960/4 843 ostatní komunikace 

1960/5 6,929 zahrada 

1960/6 751 ostatní komunikace 

1960/7 6,847 zahrada 

1960/8 821 ostatní komunikace 

1960/9 6,861 zahrada 

1960/10 841 ostatní komunikace 

1960/11 6,760 zahrada 

1960/12 685 ostatní komunikace 

1960/13 2,244 zahrada 

1960/15 825 ostatní komunikace 

1960/16 5,649 zahrada 

1960/17 760 ostatní komunikace 

1960/18 6,475 zahrada 

1960/19 1,086 ostatní komunikace 

1960/20 6,252 zahrada 

  1960/21 781 ostatní komunikace 

1960/22 6,498 zahrada 

1960/23 1,089 ostatní komunikace 

1960/24 6,253 zahrada 

1960/25 1,080 ostatní komunikace 

1960/26 3,371 zahrada 

1960/32 4,974 zahrada 

1968/1 65,710 zeleò 

1968/11 1,844 zeleò 

1968/31 159 bez è.p./è.e., zem.stav 

1968/32 161 bez è.p./è.e., zem.stav 

1968/33 163 bez è.p./è.e., zem.stav 

2588 199 bez è.p./è.e., jiná.stav 

2589 56 bez è.p./è.e., obè. vyb. 

2608 186 727 

2569 187 728 

2570 426 729 

2571 425 730 

2572 143 731 
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2573 143 732 

2574 144 733 

2575 143 734 

2576 143 735 

2560 145 737 

2561 145 738 

2562 145 739 

2563 145 740 

2564 143 741 

2565 144 742 

2566 424 743 

2567 422 744 

2568 187 745 

2609 187 746 

2550 188 747 

2551 187 748 

2552 424 749 

2553 424 750 

2554 145 751 

2555 144 752 

2556 144 753 

2557 145 754 

2558 144 755 

2559 144 756 

2538 144 757 

2539 144 758 

2540 145 759 

2541 145 760 

2542 144 761 

2543 145 762 

2544 143 763 

2545 145 764 

2546 143 765 

2547 143 766 

2548 186 767 

2549 188 768 

2526 187 769 

2527 188 770 

2528 143 771 

2529 144 772 

2530 144 773 
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2531 144 774 

2532 145 775 

2533 144 776 

2534 144 777 

2535 145 778 

2536 144 779 

2537 144 780 

2384 144 781 

2385 144 782 

2386 145 783 

2387 144 784 

2388 145 785 

2389 145 786 

2390 144 787 

2391 144 788 

2392 144 789 

2393 144 790 

2394 145 791 
   

SOUÈET: 232,741 
 

 

obec:                                     Tøinec             katastrální území: Tøinec 

lokalita Staré Mìsto, LV 3246 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p. 

  Ale�ova 

2427 138 649 

2428 134 650 

2429 135 651 

2430 140 652 

  Èapkova 

2434 140 653 

2435 136 654 

2436 135 655 

2437 139 656 

  Reymontova 

2447 139 657 

2446 137 658 

2445 134 659 

2444 140 660 

  Nerudova 

2474 139 661 

2475 135 662 

2476 135 663 

2477 140 664 

  Reymontova 2460 140 665 
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2459/1 41 

666 2459/2 259 

2459/3 60 

2458 136 667 

2457 139 668 

  Jiráskova 

2484 141 669 

2483 135 670 

2482 137 671 

2481 140 672 

  Komenského 

2521 590 678 

2516 592 679 

2501 596 680 

  17. listopadu 

2513 597 683 

2498 599 684 

2492 598 685 

  Pod bøehem 

2510 594 686 

2495/1 334 
687 

2495/2 259 

  Èapkova 

2438 141 688 

2439/1 135 689 

2440/1 136 690 

2441 139 691 

  Reymontova 

2464 140 700 

2463 135 701 

2462 136 702 

2461 140 703 

  17. listopadu 2519 596 707 

  Ale�ova 

2413 159 709 

2412 157 710 

2411 160 711 

  Mánesova 

2410 160 712 

2416 161 792 

2415 160 793 

2414 162 794 

Erbenova 1235/13 266 803 
    

SOUÈET: 11,366 
 

 

obec:                                     Tøinec             katastrální území: Tøinec 

ostatní pozemky, LV 3246 

lokalita / na parc. èísle: výmìra v m2 druh pozemku 
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 209 534 zahrada 
   

SOUÈET: 534 
 

 

adresa:                                     Ústí nad Labem       katastrální území: Bukov 

Kapitána Jaro�e, LV 3 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova/ poz. k è.p. 
 260/2 889 

447 
260/9 181 

260/1 819 
457 

260/10 183 

260/11 1,053 
458 

260/12 181 

260/13 643 
459 

260/14 179 

260/15 769 
462 

260/16 177 

260/4 788 
473 

260/7 177 

260/3 682 
474 

260/8 177 

261/1 1,004 
500 

261/2 182 
   

SOUÈET: 8,084 
 

 

adresa:                                     Ústí nad Labem katastrální území: Bukov 

Sovova, LV 3 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p. 
 260/5 702 

520 
260/6 180 

   

SOUÈET: 882 
 

 

adresa:                                     Ústí nad Labem katastrální území: Bukov 

Vojnovièova, LV 3 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova / poz. k  è.p. 
 262 182 

501 
263 1,056 

266 1,283 zeleò 

267/2 176 513 
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267/1 176 514 

265 975 zeleò 

264/2 176 515 

264/1 176 516 
   

SOUÈET: 4,018 
 

 

adresa:                                     Ústí nad Labem katastrální území: Bukov 

Kapitána Jaro�e, LV 3 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova / poz. k è.p. 
 1575 851  

1576 503  

1577 263  

1578 1,072  

1580 926  

1581 264  

1602 68  

1604 465  

1617 480  

1618 204  

1620 562  

1788/1 433  

1803 1,753  

1804 455  

1816 761  

1823 1,003  

1829 620  

1835 273  

1842 144  

1847/1 112  
   

SOUÈET: 11,212 
 

 

adresa:                                     Ústí nad Labem, obec Chlumec       katastrální území: Hrbovice 

Hrbovice, LV 62 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p. 
 74/1 2,022  

75 2,162  

79 101  

299/1 422  

314/48 8  
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325 36  

326 1,083 bez è.p. /è.e. 

328 112  
   

SOUÈET: 5,946 
 

 

adresa:                                     Ústí nad Labem, obec Chlumec       katastrální území: Chlumec u 
Chabaøovic 

Bo�eny Nìmcové, Krokova, LV 152 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p. 
 1041 243 206 

1040 226 207 

1039 238 208 

1038 250 209 

1037 1,504 pozemek k è.p. 
   

SOUÈET: 2,461 
 

 

adresa:                                     Ústí nad Labem katastrální území: Klí�e 

LV 1854 

ulice na parc. è.: výmìra v m2 budova / poz. k è.p. 

  Klí�ská 
1198 228 177 

1405/1 202 351 

  Na Vlnovce 1287/1 726 711 

  Za Válcovnou 

1592 274 
863 

1593/1 430 

1590 270 
864 

1591 596 

1588 274 
865 

1589/1 582 

1586 318 
866 

1587/1 537 

1184 194 888 

  Na Poplu�í 
   

1185/6 675 ostatní plocha 

1371/44 5 stavba na LV 1318 

1371/45 15 stavba na LV 1320 

plocha mezi gará�emi                
soukr. vlastníkù pøi ulici 
Okru�ní 

1338/2 296 zahrada 

1366/5 2 zboøeni�tì 

1371/1 4,148 ostatní plocha 

1371/29 19 zboøeni�tì 

1373/1 3,249 zahrada 

1373/5 505 zahrada 
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1373/7 378 zahrada 
   

SOUÈET: 13,923 
 

 

adresa:                                     Ústí nad Labem katastrální území: Krásné Bøezno 

LV 118 

ulice parcelní è. výmìra v m2 budova è.p. 

  Dru�stevní 

513 141 377 

525/39 513 ostatní plocha 

525/41 212 ostatní plocha 

525/42 391 410 

525/43 225 411 

525/44 279 412 

525/55 800 ostatní plocha 

525/57 195 ostatní plocha 

525/58 385 413 

525/59 226 414 

525/60 280 415 

525/61 434 ostatní plocha 

527/1 72 ostatní plocha 

Køi�íkova 1569 271 481 

Vojanova 1279 1,228 535 

    

SOUÈET: 6,079 
 

 
 

adresa:                                     Povrly       katastrální území: Ne�tìdice 

LV 487 

na parcelním èísle: výmìra v m2 druh pozemku: 
 30 621 ostatní plocha 

   

SOUÈET: 621 
 

 

adresa:                                     Ústí nad Labem katastrální území: Ne�tìmice 

LV 1660 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p. 

Sibiøská 
 

1336 295 18 

1337 243 32 

  Seifertova 716 461 196 

Studentská 204 237 270 

  Mlýnská 834 295 317 
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SOUÈET: 1,531 
 

 

adresa:                                     Ústí nad Labem katastrální území: Pøedlice 

Na Vantrokách, LV 565 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p. 

  Na Vantrokách 

913 811 zahrada 

784 2,595 ost. komunikace 

1014/6 10,356 jiná plocha 
   

SOUÈET: 13,762 
 

 

adresa:                                     Ústí nad Labem katastrální území: Støekov 

pozemky, LV 705 

na parcelním èísle: výmìra v m2 vztah k budovì è.p. 

  Kojetická 597 389 112 

  Purkyòova, Riegrova 
1899 2,033 

1180 
1869/1 775 

  �eleznièáøská 
2161 251 1595 

2164 182 983 

Dìèínská 3019 228 773 

�ukovova 2502 54 753 
    

SOUÈET: 3,854 
 

 

adresa:                                     Ústí nad Labem katastrální území: Støekov 

Dìèínská, LV 705 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p. 
 3017 617 771 

3019 226 773 
   

SOUÈET: 843 
 

 

adresa:                                     Ústí nad Labem katastrální území: Støekov 

LV 705 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p. 
 3041/22 563  

   

SOUÈET: 563 
 

 

adresa:                                     Ústí nad Labem katastrální území: Støekov 

Kojetická, LV 705 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p. 
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 597 389 112 

1087 286 293 
   

SOUÈET: 675 
 

 

adresa:                                     Ústí nad Labem katastrální území: Støekov 

Myslbekova, Purkyòova, LV 705 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p. 

Purkyòova 
 

1803 284 907 

  Myslbekova 
1904 259 912 

   

SOUÈET: 543 
 

 

adresa:                                     Ústí nad Labem katastrální území: Støekov 

Tì�ínská, LV 705 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p. 
 2266 132 1028 

2260/7 69 zahrada k è.p. 
   

SOUÈET: 201 
 

 

adresa:                                     Ústí nad Labem katastrální území: Støekov 

Tolstého, LV 705 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p. 
 1270 976 1056 

   

SOUÈET: 976 
 

 

adresa:                                     Ústí nad Labem katastrální území: Støekov 

Truhláøova, LV 705 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p. 
 3241/46 309 1421 

3241/45 310 1422 

3041/50 479 ostatní komunikace 
   

SOUÈET: 1,098 
 

 

adresa:                                     Ústí nad Labem katastrální území: Støekov 

�eleznièáøská, LV 705 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p. 
 2163 227 983 

2302 424 1125 
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2162 145 1595 
   

SOUÈET: 796 
 

 

adresa:                                     Ústí nad Labem katastrální území: Støekov 

�ukovova, LV 705 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p. 
 2502 108 753 

   

  
 

 

adresa:                                     Ústí nad Labem katastrální území: Svádov 

Vítìzná 117, LV 144 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p. 
 642/60 77 jiná plocha 

642/69 131 zeleò 

642/70 185 zeleò 
   

SOUÈET: 393 
 

 

adresa:                                     Trmice       katastrální území: Trmice 

Trmice, LV 903 

na parcelním èísle: výmìra v m2  
 1766/5 43 orná pùda 

1766/6 463 orná pùda 

1766/15 5,207 orná pùda 

   

SOUÈET: 5,713 
 

 

adresa:                                     Ústí nad Labem katastrální území: Tuchomy�l 

Tuchomy�l, LV 98 

na parcelním èísle: výmìra v m2  
 1923 10,826  

   

SOUÈET: 10,826 
 

 

adresa:                                     Ústí nad Labem katastrální území: Ústí nad Labem 

pozemky, LV 3787 

na parcelním èísle: výmìra v m2 vztah k budovì è.p. 

Bratislavská 1802 465 2285 - 2288 

  Londýnská 
587 106 

727, 743 
575/4 277 
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  Palachova 

528/2 162 1388 

527/2 27 1473 

533/2 63 1775 

534/2 82 1774 

  Bìlehradská 

2101/2 220 
1471  

 u gará�í (bez vztahu) 
2101/3 228 

2122/11 228 

Masarykova 970 1,334 1840 

  Sadová, Masarykova 
713 341 1917 

706/1 1,035 nádvoøí BD 

Bìlehradská, Ondøíèkova,   
Hilarova, Mo�nova 

2052/1 2,092 1961 - 1965 

2056/3 841 ostatní plocha 

  Klí�ská, Solvayova 

486 764 2051 

488 673 2057 

478/27  ostatní plocha 

 
  Masarykova 

1734/18 192 3094 

1734/19 167 3093 

1734/25 209 3085 

1734/32 494 ostatní plocha 

1734/34 762 ostatní plocha 

1734/49 190 ostatní komunikace 

  Hollarova 

2247 664 2158 

2249 684 2164 

2251 730 2165 

  �ení�kova 

2240 806 2173 

2238 874 2172 

2236 751 2171 

2234/1 1,249 

2170 2234/2 154 

2234/3 46 

Bìlehradská 2016 2,859 2210, 2211 

Ivana Olbrachta 1981 4,431 2278 

Králova Vý�ina 1615 405 trvalý travní porost 
 
Mo�nova 

 
2034/1 

 
2,057 

2234 

2234 

  Obráncù Míru 

2014 1,440 ostatní plocha 

2007/1 2,446 2242 

2007/2 42 budova ÈEZ Distribuce 

  Stará 
2062/1 235 zahrada (bez vztahu) 

810/53 2,305 2481 - 2484 
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810/54 161 

Pod Parkem 4949/52 439 2557 - 2562 

Jana Zajíce 4949/629 1,196 2879 

  �umavská 
4400/202 116 

2959, 2960 
4400/203 94 

  Mo�nova 

4306/11 901 ostatní komunikace 

1941/6 1,174 ostatní plocha, zeleò 

1941/13 625 ostatní plocha, zeleò 

1941/17 916 ostatní plocha, zeleò 

1941/20 1,044 ostatní plocha, zeleò 

1941/24 1,988 ostatní plocha, zeleò 

1941/26 1,509 ostatní plocha, zeleò 

  Hornická 
1287/18 341 

2457, 2458 
1287/21 1,125 

Na Vyhlídce, 
V eleslavínova 

2139/2 298 
2028 

2140/1 652 
   

SOUÈET: 46,214 
 

 

adresa:                                     Ústí nad Labem katastrální území: Ústí nad Labem 

Centrum, LV 3787 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p. 

  Hrnèíøská 

2493/20 285 3 

2493/21 276 4 

2493/22 277 5 

2493/23 270 6 

2493/24 276 7 

2493/25 283 8 

2493/26 281 9 

2493/27 295 10 

  Dùlce 2349/1 236 83 

  Bratislavská 1807 150 1405 

  Dùlce 

2352 146 2080 

2358 158 2092 

2359 206 2093 

2357 157 2094 

2356 157 2104 

2355 158 2105 

2354 156 2106 

  Bratislavská 
1806 242 2285 

1805 259 2286 
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1804 260 2287 

1803 202 2288 

  Horova 1758/2 191 2334 
    

SOUÈET: 4,921 
 

 

adresa:                                     Ústí nad Labem katastrální území: Ústí nad Labem 

Centrum, LV 3787 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p. 

  Masarykova 697 397 706 

  Londýnská 586 343 727 

  Pasteurova 589/1 213 729 

  Londýnská 

585 225 740 

588 260 743 

591 260 770 

  Bìlehradská 1787 224 1192 

  Eli�ky Krásnohorské 2117 168 1222 

  Bìlehradská 1850/1 321 1363 

  Palachova 528/1 422 1388 

  Bìlehradská 2101/4 315 1471 

  Palachova 
   
   

527/1 492 1473 

542 268 1759 

534/1 363 1774 

533/1 273 1775 

524 232 1784 

523 547 1785 

  Èeské mláde�e 
525 310 1796 

526 533 1797 

  Londýnská 
699 657 1839 

639/1 473 1875 
Masarykova 

 
969 651 1840 

Sadová 712 534 1917 

Rù�ový Palouèek 711 656 1950 

 

2047 891 1961 

2048 891 1962 

2049 936 1963 

  Mo�nova 

2050 306 1964 

2051 443 1965 

1956 666 1966 

1954 686 1967 

1953 1,013 1968 
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1952/1 773 1969 

  Bìlehradská 2055 1,119 1970 

  Masarykova 735 531 1971 

  Na Vyhlídce 2141 178 2028 

  Klí�ská  485 637 2051 

  Masarykova 

707 195 2310 

706/2 242 2311 

706/3 243 2312 

706/4 244 2313 

706/5 345 2314 

  Sadová 706/6 191 2315 

  Masarykova 

1734/2 442 3085 

1734/3 444 3087 

1734/4 441 3090 

1734/5 442 3093 

1734/6 444 3094 

1734/7 445 3095 
   

SOUÈET: 22,961 
 

 

adresa:                                     Ústí nad Labem katastrální území: Ústí nad Labem 

Centrum, LV 3787 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p. 

  Hollarova 

2246 720 2158 

2248 686 2164 

2250 679 2165 

  �ení�kova 

2233 552 2170 

2235 691 2171 

2237 723 2172 

2239 586 2173 

  Mo�nova 
1960 797 2195 

1958/1 704 2196 

  Bìlehradská 

2017 146 2210 

2015 173 2211 

1980 199 2212 

1978 212 2213 

1976 200 2214 

  Pod �kolou (Bìlehradská) 
1600 140 2215 

1601 140 2216 

  Bìlehradská 
1598 139 2224 

1597 140 2225 
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  Mo�nova 2028 400 2234 

  Ondøíèkova 

2037 191 2235 

2035 191 2236 

2033 332 2239 

2032 290 2240 

2031 333 2241 

  Obráncù míru 2005 201 2242 

  Pod �kolou 

1613 148 2255 

1614 150 2256 

1589 148 2257 

1588 149 2258 

  Obráncù míru 2019 155 2277 

  Ivana Olbrachta 1982 156 2278 

  Mo�nova 2003 380 2281 

  Hornická 
1287/20 320 2457 

1287/19 325 2458 

  Stará 

810/55 318 2481 

810/56 287 2482 

810/57 220 2483 

810/58 324 2484 

478/28  bez è.p./è.e. 
   

SOUÈET: 12,645 
 

 

adresa:                                     Ústí nad Labem katastrální území: Ústí nad Labem 

sídli�tì Severní Terasa, LV 3787 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p. 

  Pod Parkem 

4949/59 281 2557 

4949/60 238 2558 

4949/61 261 2559 

4949/62 278 2560 

4949/63 238 2561 

4949/64 263 2562 

  Sociální péèe 4949/553 2,344 2768 

  Jana Zajíce 4949/628 335 2879 

  Muchova 4949/531 590 2888 

  �umavská 

4400/75 476 2959 

4400/76 267 2960 
   

SOUÈET: 5,571 
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adresa:                                     Ústí nad Labem katastrální území: V�eboøice 

Lipová, LV 893 

na parcelním èísle: výmìra v m2 budova è.p. 
 498 151 148 

487 136 149 

785/2 1,107 jiná plocha 

785/3 532 jiná plocha 
   

SOUÈET: 1,926 
 

(spoleènì dále jen �Zastavené nemovité vìci�). 

 

Pro vylouèení jakýchkoli pochybností Emitent prohla�uje, �e pøedmìtem Zaji�tìní nejsou ve�keré nemovité vìci 
ve vlastnictví Emitenta, ale pouze Zastavené nemovité vìci definované vý�e v tomto èlánku.  

Pøedmìtem zaji�tìní nejsou nemovité vìci v katastrálním území Letòany, obec hlavní mìsto Praha, pøièem� se 
jedná o cca 528 bytù z celkového poètu 12.492 bytù ve vlastnictví Emitenta, a dále pøedmìtem zaji�tìní nejsou 
následující nemovité vìci, pøièem� hodnota tìchto nemovitých vìcí je k 31. prosinci 2015 1.240.920.000 CZK 

(slovy: jedna miliarda dvì stì ètyøicet miliónù devìt set dvacet tisíc korun èeských): 

(a) budova è.p. 2057 na pozemku parc. è. 487, pozemek parc. è. 487, katastrální území 774871 Ústí 
nad Labem, zapsané u Katastrálního úøadu pro Ústecký kraj, na listu vlastnictví 3787 pro obec 
554804 Ústí nad Labem; 

(b) budova è.p. 1180 na pozemku parc è. 1900, pozemek parc. è. 1900, budova è.p. 1179 na 
pozemku parc è. 3041/2, pozemek parc. è. 3041/2, katastrální území 775258 Støekov, zapsané u 
Katastrálního úøadu pro Ústecký kraj, na listu vlastnictví 705 pro obec 554804 Ústí nad Labem; 

(c) budova è.p. 2050 na pozemku parc è. 319/1, pozemek parc. è. 319/1, katastrální území 686042 
Horní Litvínov, zapsané u Katastrálního úøadu pro Ústecký kraj, na listu vlastnictví 3241 pro 
obec 567256 Litvínov; 

(d) budova è.p. 284 na pozemku parc è. 521, pozemek parc. è. 521, pozemek parc. è. 522, katastrální 
území 775096 Bukov, zapsané u Katastrálního úøadu pro Ústecký kraj, na listu vlastnictví 3 pro 
obec 554804 Ústí nad Labem; 

(e) budova è.p. 994 na pozemku parc è. 2001, pozemek parc. è. 2001, pozemek parc è. 2010/23, 
pozemek parc. è. 2010/11, budova è.p. 1000 na pozemku parc. è. 1979, pozemky parc. è. 1979, 
1982/7, 1982/3, 1984, 1996/21, 1996/4, budova è.p. 1005, na pozemku parc è. 1984, budova è.p. 
1027, na pozemku è. 1823, pozemky parc. è. 1823, 1828/8, budova è.p. 1036, na pozemku parc 
è. 1940, pozemky parc. è. 1940, 1943/7, budova è.p. 1039, na pozemku parc è. 1934, pozemky 
parc. è. 1934, 1935/4, 1935/7, 2566, katastrální území 706523 Nové Mìsto pod Smrkem, 
zapsané u Katastrálního úøadu pro Liberecký kraj, na listu vlastnictví 279 pro obec 554265 Nové 
Mìsto pod Smrkem; 

(f) pozemek parc è. 2470/5, budova è.p. 618 na pozemku parc. è. 2606, pozemek parc. è. 2606, 
budova è.p. 721 na pozemku parc. è. 2582, pozemek parc. è. 2582, budova è.p. 722 na pozemku 
parc. è. 2581, pozemek parc. è. 2581, budova è.p. 723 na pozemku parc. è. 2580, pozemek parc. 
è. 2580, budova è.p. 724 na pozemku parc. è. 2579, pozemek parc. è. 2579, budova è.p. 725 na 
pozemku parc. è. 2578, pozemek parc. è. 2578, budova è.p. 726 na pozemku parc. è. 2577, 
pozemek parc. è. 2577, budova è.p. 349 na pozemku parc è. 2590, pozemek parc. è. 2590, 
budova è.p. 509 na pozemku parc. è. 689/1, pozemek parc. è. 689/1, pozemek parc. è. 689/4, 
pozemek parc. è. 688/6, budova è.p. 306 na pozemku parc. è. 135, pozemek parc. è. 135, 
katastrální území 770892 Tøinec, zapsané u Katastrálního úøadu pro Moravskoslezský kraj, na 
listu vlastnictví 3246 pro obec 598810 Tøinec; 

(g) pozemek parc. è. 45, pozemek parc. è. 49, pozemek parc. è. 50, pozemek parc. è. 67, pozemek 
parc. è. 70, pozemek parc. è. 71, pozemek parc. è. 75, pozemek parc. è. 79, pozemek parc. è. 82, 
pozemek parc. è. 86, pozemek parc. è. 90, pozemek parc. è. 65, pozemek parc. è. 42, pozemky 
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parc. è. 25, 26, 47, 52, 72 , 74, 77, 81, 46, 51, 48, 68, 73/1, 69, 76, 80, 78, 83, 85, 89, 91, 92, 66, 

64, 43, 44, 466, 473, 474, katastrální území 771091 Dolní Lí�tná, zapsané u Katastrálního úøadu 
pro Moravskoslezský kraj, na listu vlastnictví 5516 pro obec 598810 Tøinec; 

(h) byt è. 14 v budovì è.p. 531 na pozemku parc. è. 2537, katastrální území 7711404 Ly�bice, 
zapsané u Katastrálního úøadu pro Moravskoslezský kraj, na listu vlastnictví 8264 pro obec 
598810 Tøinec; 

(i) byty è. 1, 10, 12 v budovì è.p. 534 na pozemku parc. è. 2534, katastrální území 7711404 
Ly�bice, zapsané u Katastrálního úøadu pro Moravskoslezský kraj, na listu vlastnictví 8300 pro 
obec 598810 Tøinec; 

(j) byty è. 3, 5, 11 v budovì è.p. 535 na pozemku parc. è. 2535/1, katastrální území 7711404 
Ly�bice, zapsané u Katastrálního úøadu pro Moravskoslezský kraj, na listu vlastnictví 8298 pro 
obec 598810 Tøinec; 

(k) byty è. 9, 12 v budovì è.p. 536 na pozemku parc. è. 2532/1, katastrální území 7711404 Ly�bice, 
zapsané u Katastrálního úøadu pro Moravskoslezský kraj, na listu vlastnictví 8301 pro obec 
598810 Tøinec; 

(l) byty è. 4, 12, 13 v budovì è.p. 537 na pozemku parc. è. 2531, katastrální území 7711404 
Ly�bice, zapsané u Katastrálního úøadu pro Moravskoslezský kraj, na listu vlastnictví 8288 pro 
obec 598810 Tøinec; 

(m) byty è. 1, 5, 9, 11, 12, 14 v budovì è.p. 538 na pozemku parc. è. 2530, katastrální území 
7711404 Ly�bice, zapsané u Katastrálního úøadu pro Moravskoslezský kraj, na listu vlastnictví 
8299 pro obec 598810 Tøinec; 

(n) byty è. 7, 21 v budovì è.p. 675 na pozemku parc. è. 2478, katastrální území 7711404 Ly�bice, 
zapsané u Katastrálního úøadu pro Moravskoslezský kraj, na listu vlastnictví 8831 pro obec 
598810 Tøinec; 

(o) byty è. 22, 35 v budovì è.p. 697 na pozemku parc. è. 3120, katastrální území 7711404 Ly�bice, 
zapsané u Katastrálního úøadu pro Moravskoslezský kraj, na listu vlastnictví 8395 pro obec 
598810 Tøinec; 

(p) byty è. 1, 6 v budovách è.p. 293, 294, na pozemcích parc. è. 3316, 3317, 3318, katastrální území 
7711404 Ly�bice, zapsané u Katastrálního úøadu pro Moravskoslezský kraj, na listu vlastnictví 
8392 pro obec 598810 Tøinec; 

(q) budova bez è.p. na pozemku parc. è. St. 495, katastrální území 771015 Konská, zapsaná u 
Katastrálního úøadu pro Moravskoslezský kraj, na listu vlastnictví 5546 pro obec 598810 Tøinec; 

(r) pozemek parc. è. 415/1, katastrální území Èeský Tì�ín, zapsaný u Katastrálního úøadu pro 
Moravskoslezský kraj, na listu vlastnictví 5035 pro obec Èeský Tì�ín 

(spoleènì dále jen �Vybrané nemovité vìci�). 

Na základì odborného ocenìní, které bylo provedeno nezávislým odhadcem spoleèností DTZ Czech Republic, 
a.s. na bázi výnosového ocenìní metodou diskontovaného cash flow, byla tr�ní hodnota Zastavených 
nemovitých vìcí stanovena k datu 31. prosinci 2015 ve vý�i 6.061.640.000 CZK (slovy: �est miliard �edesát 
jedna miliónù �est set ètyøicet tisíc korun èeských). Nezávislý odhad �Report, and Valuation as at 31 December 
2015 for Czech Property Investments, a.s. � CPI BYTY, a.s., Czech Republic� vypracovaný ke dni 31. prosince 
2015 bude po dobu, po kterou zùstanou Dluhopisy nesplaceny, na po�ádání k nahlédnutí v bì�né pracovní dobì 
v sídle Emitenta. 

(ii) Pohledávky z pojistné smlouvy 

Pohledávky Emitenta z pøípadných pojistných plnìní pojistných událostí, které mohou v budoucnu nastat, 
vyplývající z následujících pojistných smluv, jejich� pøedmìtem je poji�tìní Zastavených nemovitých vìcí v 
maximální vý�i 8.749.621.116 CZK (slovy: osm miliard sedm set ètyøicet devìt miliónù �est set dvacet jedna 
tisíc jedno sto �estnáct korun èeských): 

Pohledávky Emitenta jako poji�tìného týkající se poji�tìní Zastavených nemovitých vìcí vyplývající z Pojistné 
smlouvy è. 7720534945 uzavøené dne 9. prosince 2010 mezi spoleèností Kooperativa poji��ovna, a.s., Vienna 
Insurance Group, se sídlem Praha 8, Pobøe�ní 665/1, PSÈ 186 00, IÈ: 471 16 617, jako pojistitelem a spoleèností 
Czech Property Investments, a.s., se sídlem Praha 1, Vladislavova 1390/17, Nové Mìsto, PSÈ 110 00, IÈ: 427 
16 161 (dále jen �CPI�) jako stávajícím pojistníkem, pøièem� ve�kerá práva a povinnosti CPI, jako stávajícího 



CPI BYTY, a.s.  ZÁKLADNÍ PROSPEKT 

88  

pojistníka, z vý�e uvedené pojistné smlouvy pøe�ly s úèinností od 30. èervna 2016 na spoleènost CPI Services, 
a.s., se sídlem Praha 1, Vladislavova 1390/17, PSÈ 110 00, IÈ: 284 74 651, jako nového pojistníka, a to na 
základì dodatku è. 128 k uvedené pojistné smlouvì uzavøeného dne 7. èervna 2016, ve znìní pozdìj�ích 
dodatkù, 

(vý�e uvedené pohledávky dále spoleènì �Pohledávky z pojistné smlouvy�). 

Pro vylouèení jakýchkoli pochybností Emitent prohla�uje, �e pøedmìtem Zaji�tìní nejsou ve�keré pohledávky 
Emitenta jako poji�tìného z pojistných smluv na poji�tìní nemovitých vìcí, ale pouze Pohledávky z pojistné 
smlouvy (jak jsou definovány vý�e v tomto èlánku) a jedná se pouze o Pohledávky z pojistné smlouvy, které se 
týkají poji�tìní Zastavených nemovitých vìcí podle Zástavní smlouvy k nemovitým vìcem, respektive Nových 
zástavních smluv k nemovitým vìcem. 

(iii) Pohledávky z vázaného úètu 

NEAPLIKUJE SE.  

Emitent a Agent pro zaji�tìní se rozhodli ukonèit Zaji�tìní Dluhopisù ve formì zástavního práva k pohledávkám 
Emitenta vyplývajícím ze Smlouvy o zøízení a vedení bì�ného úètu ze dne 23. dubna 2013 mezi Emitentem a 
Raiffeisenbank, na základì které Raiffeisenbank vede pro Emitenta vázaný úèet è. 5140014124/5500. 

(iv) Akcie 

20 kusù kmenových akcií vydaných Emitentem na jméno v listinné podobì o jmenovité hodnotì 100.000 CZK 
(slovy: jedno sto tisíc korun èeských) ka�dá, které pøedstavují 100 % podíl na základním kapitálu Emitenta a  
100 % podíl na hlasovacích právech Emitenta 

(vý�e uvedené akcie dále spoleènì �Akcie�). 

3.2.2 Existující zástavní právo 

NEAPLIKUJE SE. 

3.2.3 Uvolnìní zástavního práva 

Uvolnìní zástavního práva podléhá pøedchozímu schválení Schùze (jak je definována dále), s výjimkou uvolnìní 
zástavního práva váznoucího na Zastavených nemovitých vìcech pøi souèasném dodr�ení podmínek èlánku 4.3.1 
Emisních podmínek. 

3.2.4 Agent pro Zaji�tìní 

Vlastníci dluhopisù jsou zastoupeni Agentem pro zaji�tìní, který je v postavení spoleèného a nerozdílného 
vìøitele s ka�dým jednotlivým Vlastníkem dluhopisù ohlednì penì�itého dluhu Emitenta vyplývajícího z 
Dluhopisù vùèi takovému Vlastníkovi dluhopisù. Za tímto úèelem Agent pro zaji�tìní upí�e a bude a� do doby 
koneèné splatnosti Dluhopisù dr�et nejménì jeden Dluhopis ka�dé Emise. 

Za úèelem posílení postavení Vlastníkù dluhopisù se Emitent rozhodl zajistit splacení Dluhopisù zástavním 
právem k Zastaveným nemovitým vìcem, Pohledávkám z pojistné smlouvy a Akciím s pomocí institutu Agenta 
pro zaji�tìní, který je smluvnì zavázán vyplatit výtì�ek z realizace Zaji�tìní Administrátorovi za úèelem jeho 
výplaty Vlastníkùm dluhopisù v rozsahu nesplnìní penì�itého dluhu Emitenta. Jde o zpùsob zaji�tìní dluhopisù, 
který není v Èeské republice zákonem výslovnì upraven. Zástavní právo k Zastaveným nemovitým vìcem na 
základì Zástavní smlouvy k nemovitým vìcem vzniklo po prvním Datu emise, vzhledem k tomu, �e k jeho 

vzniku byl zapotøebí vklad do katastru nemovitostí. 

Vzhledem (i) ke shora uvedenému, (ii) k pøípadným otázkám ohlednì úèinnosti/funkènosti zaji�tìní pomocí 
Agenta pro zaji�tìní jako�to spoleèného a nerozdílného vìøitele Emitenta s ka�dým jednotlivým Vlastníkem 
dluhopisù a (iii) k tomu, �e èeské soudy je�tì neposuzovaly pøípustnost zpùsobu zaji�tìní obdobného zpùsobu 
zaji�tìní obsa�eného v Emisních podmínkách (zejména jak je uvedeno ní�e v èláncích 3.2.8 a 3.2.9 tìchto 
Emisních podmínek), nemù�e Emitent vylouèit budoucí rozhodnutí soudu, je� oslabí èi vylouèí vznik, platnost 
anebo vymahatelnost Zaji�tìní. Aèkoliv Emitent se zavazuje vyvinout ve�keré pøimìøené úsilí, aby Zaji�tìní bylo 
platnì a funkènì zøízeno, nelze vylouèit pøípadné obtí�e èi prodlení pøi jeho zøízení èi realizaci a Emitent v této 
souvislosti neèiní �ádné prohlá�ení èi uji�tìní ohlednì vzniku, platnosti a vymahatelnosti Zaji�tìní. Jeho 
povinnosti podle ostatních ustavení tìchto Emisních podmínek (zejména podle èlánku 3.2.7) tím nejsou dotèeny. 

Pøi plnìní funkce Agenta pro zaji�tìní je Agent pro zaji�tìní povinen postupovat s odbornou péèí, v souladu se 
zájmy Vlastníkù dluhopisù a je vázán jejich pokyny ve formì rozhodnutí schùze Vlastníkù dluhopisù, které byly 
vydány v rámci ka�dé emise Dluhopisù (dále jen �Schùze�), jak je uvedeno ní�e. V pøípadì, �e Agent pro 
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zaji�tìní zanikne bez právního nástupce nebo nebude moci vykonávat svou bì�nou podnikatelskou èinnost (z 
dùvodu odnìtí pøíslu�ných podnikatelských oprávnìní, insolvenèního øízení, apod.) èi v pøípadì hrubého 
poru�ení povinností pøi výkonu funkce Agenta pro zaji�tìní ze strany Agenta pro zaji�tìní, Emitent bez 
zbyteèného odkladu svolá Schùzi a navrhne, aby Schùze vyslovila souhlas s tím, aby výkonem funkce Agenta 
pro zaji�tìní v souvislosti s Dluhopisy byla povìøena jiná osoba s oprávnìním k výkonu takové èinnosti (dále jen 
�Nový agent pro zaji�tìní�). Tato zmìna v�ak nesmí zpùsobit Vlastníkùm dluhopisù újmu. Za tímto úèelem pak 
Emitent neprodlenì uzavøe s Novým agentem pro zaji�tìní novou zaji��ovací dokumentaci, která bude ve v�ech 
podstatných ohledech shodná se stávající zaji��ovací dokumentací a stávající Agent pro zaji�tìní je povinen 
poskytnout v souvislosti s výmìnou Agenta pro zaji�tìní ve�kerou souèinnost. Výmìnu Agenta pro zaji�tìní 
Emitent bez zbyteèného odkladu oznámí Vlastníkùm dluhopisù v souladu s èlánkem 13 tìchto Emisních 
podmínek. 

3.2.5 Agent pro Zaji�tìní jako spoleèný a nerozdílný vìøitel 

Agent pro zaji�tìní je spoleèným a nerozdílným vìøitelem s ka�dým jednotlivým Vlastníkem dluhopisù (ohlednì 
penì�itého dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisù vùèi takovému Vlastníkovi dluhopisù) oddìlenì a ve�keré 
Zaji�tìní je zøízeno ve prospìch Agenta pro zaji�tìní. �ádný z Vlastníkù dluhopisù (kromì Agenta pro zaji�tìní) 
není vùèi jinému Vlastníkovi dluhopisù (kromì Agenta pro zaji�tìní) spoleèným a nerozdílným vìøitelem vùèi 
Emitentovi. Úpisem èi koupí Dluhopisù dále ustanovuje ka�dý Vlastník dluhopisù Agenta pro zaji�tìní, aby 
pùsobil jako jeho zmocnìnec a zmocòuje Agenta pro zaji�tìní, aby vystupoval jako jediná strana zaji��ovací 
dokumentace (v její� prospìch se zøizuje Zaji�tìní) a aby svým jménem a na úèet pøíslu�ného Vlastníka 
dluhopisù vykonával v�echna práva, pravomoci, oprávnìní a rozhodovací práva, která vyplývají ze zaji��ovací 
dokumentace. Agent pro zaji�tìní je oprávnìn a povinen v souladu s pøíslu�ným rozhodnutím Schùze jako 
spoleèný a nerozdílný vìøitel s ka�dým pøíslu�ným jednotlivým Vlastníkem dluhopisù (ohlednì penì�itého dluhu 
Emitenta vyplývajícího z Dluhopisù vùèi takovému Vlastníkovi dluhopisù) po�adovat po Emitentovi uhrazení 
jakékoli èástky, kterou je Emitent povinen uhradit kterémukoli Vlastníkovi dluhopisù ohlednì penì�itého dluhu 
Emitenta vyplývajícího z Dluhopisù. 

3.2.6 Zøízení Zaji�tìní 

Za úèelem zøízení Zaji�tìní prostøednictvím zástavního práva k Zastaveným nemovitým vìcem Emitent a Agent 
pro zaji�tìní uzavøeli Zástavní smlouvu k nemovitým vìcem, na jejím� základì do�lo k vkladu zástavního práva 
k Zastaveným nemovitým vìcem do katastru nemovitostí.  

S ohledem na prodlou�ení doby trvání Dluhopisového programu a celkové jmenovité hodnoty Dluhopisù, které je 
mo�né vydat v rámci Dluhopisového programu, bylo nezbytné zajistit i dluhy z Dluhopisù, které budou vznikat 
v budoucnu a nejsou kryty Zástavní smlouvou k nemovitým vìcem. V této souvislosti budou mezi Emitentem a 

Agentem pro zaji�tìní do pìti (5) pracovních dnù poté, co dojde k odsouhlasení zmìn Emisních podmínek schùzí 
Vlastníkù dluhopisù uzavøeny nové zástavní smlouvy k Zastaveným nemovitým vìcem, na jejich� základì bude 
uèinìn vklad do katastru nemovitostí a prostøednictvím tìchto smluv budou zaji�tìny dluhy z Dluhopisù 
existující k datu vzniku zástavního práva, podmínìné nebo vznikající v budoucnu (dále jen �Nové! zástavní!
smlouvy! k! nemovitým! v'cem�) a zároveò dojde k zániku zástavního práva zøízeného na základì Zástavní 
smlouvy k nemovitým vìcem, který v�ak bude podmínìn vznikem zástavního práva na základì Nových 
zástavních smluv k nemovitým vìcem. 

Za úèelem zøízení Zaji�tìní prostøednictvím zástavního práva k Zastaveným nemovitým vìcem Emitent a Agent 
pro zaji�tìní nejpozdìji v následující pracovní den po uzavøení Nových zástavních smluv k nemovitým vìcem 
podají návrh na vklad zástavního práva k Zastaveným nemovitým vìcem do katastru nemovitostí. Emitent se 
zavazuje, �e nejpozdìji ve lhùtì do 60 (�edesáti) dní od data uzavøení Nových zástavních smluv k nemovitým 
vìcem a na své náklady zøídí nebo zajistí zøízení Zaji�tìní prostøednictvím zástavního práva v prvním poøadí k 
Zastaveným nemovitým vìcem ve prospìch Agenta pro zaji�tìní a toto zástavní právo k Zastaveným nemovitým 
vìcem bude øádnì udr�ovat v plném rozsahu a� do okam�iku splnìní ve�kerých svých dluhù vyplývajících z 
Dluhopisù. Povinnosti Emitenta dle tohoto èlánku 3.2.6 jsou splnìny, i pokud bude zástavní právo k Zastaveným 
nemovitým vìcem dle Nových zástavních smluv k nemovitým vìcem zapsáno do katastru nemovitostí jako 
druhé v poøadí, dojde-li k jeho posunu na první místo v poøadí ve lhùtì dle pøedchozího odstavce s ohledem na 

výmaz zástavního práva zøízeného na základì Zástavní smlouvy k nemovitým vìcem. Nedojde-li ke vzniku 

zástavního práva na základì Nových zástavních smluv k nemovitým vìcem ve formì vkladu do katastru 
nemovitostí, bude nadále trvat zástavní právo k Zastaveným nemovitým vìcem zøízené na základì Zástavní 
smlouvy k nemovitým vìcem. 

Emitent ke dni vyhotovení Základního prospektu ji� zøídil Zaji�tìní prostøednictvím zástavního práva v prvním 
poøadí k Pohledávkám z pojistné smlouvy a k Akciím ve prospìch Agenta pro zaji�tìní a za tím úèelem uzavøel 
Zástavní smlouvu k pohledávkám z pojistné smlouvy, a CPI uzavøela Zástavní smlouvu k akciím. Emitent se 
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zavazuje do pìti (5) pracovních dnù poté, co dojde k odsouhlasení zmìn Emisních podmínek schùzí Vlastníkù 
dluhopisù uzavøít s Agentem pro zaji�tìní dodatek k Zástavní smlouvì k pohledávkám z pojistné smlouvy, na 
jejich� základì dojde k úpravì definice zaji�tìných pohledávek tak, aby zohledòovala, �e do�lo k prodlou�ení 
doby trvání Dluhopisového programu a celkové jmenovité hodnoty Dluhopisù, které je mo�né vydat v rámci 
Dluhopisového programu. Emitent zajistí, aby CPI do pìti (5) pracovních dnù poté, co dojde k odsouhlasení 
zmìn Emisních podmínek schùzí Vlastníkù dluhopisù, uzavøela s Agentem pro zaji�tìní dodatek k Zástavní 
smlouvì k akciím, na jeho� základì dojde k úpravì definice zaji�tìných pohledávek tak, aby zohledòovala, �e 
do�lo k prodlou�ení doby trvání Dluhopisového programu a celkové jmenovité hodnoty Dluhopisù, které je 
mo�né vydat v rámci Dluhopisového programu. 

Emitent zajistí, aby CPI Residential a CPI do pìti (5) pracovních dnù poté, co dojde k odsouhlasení zmìn 
Emisních podmínek schùzí Vlastníkù dluhopisù ve vztahu ke zmìnì ovládání Emitenta, uzavøely s Agentem pro 

zaji�tìní dohodu, na jejím� základì se CPI Residential stane zástavním dlu�níkem namísto CPI a bude vázána 
v�emi povinnostmi, závazky a dluhy vyplývajícími z a/nebo souvisejícími se Zástavní smlouvou k akciím 
vztahujícími se na CPI namísto CPI. 

3.2.7 Postup v pøípadì prodlení se zøízením Zaji�tìní 

Pokud nedojde ke zøízení a vzniku Zaji�tìní na základì Nových zástavních smluv k nemovitým vìcem ve 
lhùtì uvedené v èlánku 3.2.6 tìchto Emisních podmínek, a i pøesto dojde k zániku zástavního práva zøízeného 
na základì Zástavní smlouvy k nemovitým vìcem èi pokud dojde èásteènì èi zcela k zániku Zaji�tìní ve shora 
uvedeném rozsahu, je Emitent povinen neprodlenì svolat Schùzi, na které odùvodní tuto skuteènost. Schùze 
následnì rozhodne prostou vìt�inou hlasù pøítomných Vlastníkù dluhopisù o dal�ím postupu, vèetnì pøípadného 
prodlou�ení lhùty ke zøízení a vzniku Zaji�tìní, stanovení lhùty k novému zøízení Zaji�tìní nebo pøedèasné 
splatnosti Dluhopisù. Toto ustanovení se nevztahuje na zánik Zaji�tìní zøízeného Zástavní smlouvou 
k nemovitým vìcem v dùsledku zániku zástavního práva, na jejím základì zøízeného, za úèelem uzavøení 
Nových zástavních smluv k nemovitým vìcem dle èlánku 3.2.6 tìchto Emisních podmínek, bude-li do katastru 

nemovitostí vlo�eno zástavní právo na základì Nových zástavních smluv k nemovitým vìcem. 

V pøípadì, �e v dobì od svolání schùze do data konání Schùze dojde ke zøízení a vzniku Zaji�tìní v rozsahu 
stanoveném tìmito Emisními podmínkami, Emitent Schùzi odvolá stejným zpùsobem, jakým byla svolána. 
Pokud Schùze nebude odvolána a Zaji�tìní bylo zøízeno a vzniklo v souladu s tìmito Emisními podmínkami, 
Emitent na poèátku Schùze informuje pøítomné Vlastníky dluhopisù o této skuteènosti a Schùze dále 
nerozhoduje. 

V pøípadì, �e Schùze není usná�eníschopná, stávají se v�echny Dluhopisy pøedèasnì splatnými k datu Schùze, 
av�ak pouze v pøípadì, �e nejpozdìji k datu Schùze nedo�lo ke zøízení a vzniku Zaji�tìní ve lhùtách 
uvedených v èlánku 3 .2.6  tìchto Emisních podmínek èi pokud do�lo èásteènì èi zcela k zániku Zaji�tìní ve 
shora uvedeném rozsahu. 

V pøípadì, �e nastane pøedèasná splatnost Dluhopisù, je Emitent povinen takové Dluhopisy (spolu s narostlým a 
dosud nevyplaceným úrokovým výnosem) splatit v souladu s èlánkem 9.2 tìchto Emisních podmínek. Dále se 
postupuje podle ustanovení èlánkù 9.2, 9.3 a 9.4 tìchto Emisních podmínek. 

3.2.8 Vymáhání dluhù Emitenta prostøednictvím Agenta pro zaji�tìní 

Agent pro zaji�tìní je oprávnìn jako spoleèný a nerozdílný vìøitel s ka�dým pøíslu�ným jednotlivým Vlastníkem 
dluhopisù (ohlednì penì�itého dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisù vùèi takovému Vlastníkovi dluhopisù) 
po�adovat po Emitentovi uhrazení jakékoli èástky, kterou je Emitent povinen uhradit kterémukoli Vlastníkovi 
dluhopisù ohlednì penì�itého dluhu Emitenta vyplývajícího z Dluhopisù, vèetnì jejich vymáhání 
prostøednictvím realizace Zaji�tìní (které je zøízeno pouze ve prospìch Agenta pro zaji�tìní). Z tohoto dùvodu 
jsou v�ichni Vlastníci dluhopisù povinni vykonávat svá práva z Dluhopisù, která by mohla jakkoli ohrozit 
existenci nebo kvalitu Zaji�tìní (vèetnì uplatnìní a vymáhání jakékoli penì�ité pohledávky vùèi Emitentovi na 
základì Dluhopisù prostøednictvím realizace Zaji�tìní), pouze v souèinnosti s Agentem pro zaji�tìní a jeho 
prostøednictvím. O vymáhání dluhù Emitenta prostøednictvím Agenta pro zaji�tìní, vèetnì realizace Zaji�tìní 
pak rozhoduje Schùze svolaná v souladu s tìmito Emisními podmínkami, pokud nastane kterýkoliv Pøípad 
neplnìní (jak je tento pojem definován ní�e v tìchto Emisních podmínkách). O vymáhání dluhù Emitenta 
prostøednictvím Agenta pro zaji�tìní, postupu a zpùsobu takového vymáhání, vèetnì realizace Zaji�tìní, 
rozhodne Schùze prostou vìt�inou hlasù pøítomných Vlastníkù dluhopisù s tím, �e zároveò urèí i spoleèný 
postup a zpùsob realizace zástavy v souladu se zákonem. 

3.2.9 Postup Agenta pro zaji�tìní pøi vymáhání dluhù a realizaci Zaji�tìní 

Pokud nastane kterýkoliv Pøípad neplnìní a následnì Schùze v souladu s èlánkem 3.2.8 tìchto Emisních 
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podmínek rozhodne o vymáhání dluhù Emitenta prostøednictvím Agenta pro zaji�tìní a pøípadné realizaci 
Zaji�tìní (vèetnì zpùsobu realizace zástavy), bude Agent pro zaji�tìní postupovat v souladu s rozhodnutím 
Schùze, vèetnì realizace Zaji�tìní urèeným zpùsobem, a to bez prodlení poté, co mu bude Emitentem, 
Administrátorem èi kterýmkoliv Vlastníkem dluhopisù doruèen zápis z dané Schùze. Výtì�ek z realizace 
Zaji�tìní pak Agent pro zaji�tìní po odeètení své odmìny a nákladù souvisejících s realizací Zaji�tìní dle 
Smlouvy s agentem pro zaji�tìní, pøièem� poplatek Agenta pro zaji�tìní nepøesáhne hodnotu 0,2 % tr�ní 
hodnoty pøedmìtu Zaji�tìní v èase realizace Zaji�tìní Agentem pro zaji�tìní, pøevede na úèet 
Administrátora za úèelem výplaty Vlastníkùm dluhopisù v souladu s tìmito Emisními podmínkami. Pøípadný 
pøebytek pak bude Administrátorem vrácen Emitentovi. V prùbìhu výkonu svých povinností bude Agent pro 
zaji�tìní informovat Vlastníky dluhopisù o postupu realizace a o obsahu ka�dého oznámení nebo dokladu, který 
v souvislosti s realizací Zaji�tìní obdr�í èi vyhotoví, a to zpùsobem urèeným v pøíslu�ném rozhodnutí 
Schùze. V pøípadì, �e výtì�ek z realizace Zaji�tìní nebude postaèovat k úhradì ve�kerých pohledávek z 
Dluhopisù, budou jednotliví Vlastníci dluhopisù uspokojeni z výtì�ku realizace Zaji�tìní pomìrnì a 
neuspokojená èást pohledávek z Dluhopisù bude vymahatelná proti Emitentovi v souladu s právními 
pøedpisy. 

4  Povinnosti 

4.1 Negativní povinnosti 

Emitent se zavazuje, �e do doby splnìní v�ech svých platebních povinností vyplývajících ze v�ech Dluhopisù 
vydaných a dosud nesplacených v souladu s tìmito Emisními podmínkami nezøídí ani neumo�ní zøízení �ádného 
zaji�tìní jakýchkoli svých Dluhù, zástavními nebo jinými obdobnými právy tøetích osob, která by omezila práva 
Emitenta k jeho souèasnému nebo budoucímu majetku nebo pøíjmùm, pokud nebude usnesením Schùze 
schváleno jinak. Ustanovení pøedchozího odstavce se nevztahuje na: 

(a) jakákoli práva tøetích osob (s výjimkou zástavních práv), jaká se obvykle poskytují v rámci 
podnikatelské èinnosti provozované Emitentem nebo zøízená v souvislosti s obvyklými operacemi 
Emitenta, vèetnì bì�ných zatí�ení (vìcných bøemen) zøízených ve prospìch provozovatelù 
standardních in�enýrských sítí; nebo 

(b) jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva tøetích osob (stávající èi budoucí) vyplývající ze smluvních 
ujednání Emitenta existující k prvnímu Datu emise Dluhopisù; nebo 

(c) jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva tøetích osob, která Emitent zøídí po datu Základního 
prospektu k Vybraným nemovitým vìcem po uvolnìní existujícího zástavního práva Raiffeisenbank, 
které na tìchto Vybraných nemovitých vìcech k datu Základního prospektu vázne; nebo 

(d) jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva váznoucí na obchodním majetku Emitenta v dobì jeho 
nabytí, nebo za úèelem zaji�tìní Dluhù Emitenta vzniklých výhradnì v souvislosti s poøízením takového 
majetku nebo jeho èásti; nebo 

(e) jakákoli zástavní nebo jiná obdobná práva tøetích osob vyplývající ze zákona nebo vzniklá na základì 
soudního nebo správního rozhodnutí. 

Pro úèely tìchto Emisních podmínek znamenají �Dluhy� povinnosti Emitenta zaplatit jakékoli dlu�né èástky a 
dále ruèitelské závazky Emitenta pøevzaté za povinnosti tøetích osob zaplatit jakékoli dlu�né èástky. Pro úèely 
této definice Dluhù znamenají �ruèitelské závazky� povinnosti Emitenta pøevzaté za dluhy tøetích osob ve 
formì ruèitelského prohlá�ení èi jiné formy ruèení, smìneèného rukojemství èi pøevzetí spoleèného a 
nerozdílného dluhu. Pro úèely tìchto Emisních podmínek znamenají �Celková aktiva� celkový úhrn 
Dlouhodobých aktiv a Krátkodobých aktiv uznaných a vykázaných v souladu s Mezinárodními standardy 
úèetního výkaznictví, a to podle stavu k poslednímu dni úèetního období bezprostøednì pøedcházejícího den 
výpoètu. Dlouhodobá aktiva pøedstavují zejména investice do nemovitých vìcí, dlouhodobé poskytnuté úvìry a 
ostatní dlouhodobý hmotný majetek. Krátkodobá aktiva pøedstavují zejména obchodní a ostatní pohledávky, 
krátkodobé poskytnuté úvìry, penì�ní prostøedky a jiné penì�ní ekvivalenty. 

4.2 Dodr�ování finanèních ukazatelù 

Emitent se zavazuje, �e do doby splnìní v�ech svých platebních povinností vyplývajících ze v�ech Dluhopisù 
vydaných a dosud nesplacených v souladu s tìmito Emisními podmínkami bude dodr�ovat následující finanèní 
ukazatele: 

(a) pomìr Èistého dluhu k Tr�ní hodnotì zastavených nemovitých vìcí bude nejvý�e 65 %, s výjimkou 
Mezitímního období, respektive Mezitímního období 2019; 
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(b) DSCR bude alespoò 1,1; a 

(c) pomìr Equity ratio bude alespoò 20 %. 

Pro úèely tìchto Emisních podmínek: 

�Èistý dluh� znamená jmenovitou hodnotu v�ech existujících Dluhopisù v rámci ka�dé emise; 

�Tr�ní hodnota zastavených nemovitých vìcí� znamená hodnotu Zastavených nemovitých vìcí urèenou 
ka�doroènì k 31. 12. na základì ocenìní nezávislého renomovaného odhadce výnosovou metodou v pøípadì 
aktiv, která generují výnosy, a porovnávací metodou v pøípadì aktiv, která negenerují výnosy; 

�Equity ratio� znamená podíl vlastního kapitálu na celkových aktivech vypoèítaný následovnì: 

(vlastní kapitál � pohledávky za upsaný základní kapitál) / (aktiva celkem - pohledávky za upsaný základní 
kapitál); 

�DSCR� znamená ukazatel krytí dluhové slu�by vypoèítaný následovnì: 

(Zisk z pokraèujících èinností + Zùstatková hodnota prodaných investic do nemovitých vìcí + Zmìna stavu 
rezerv + Úrokové náklady týkající se bankovních a nebankovních úvìrù - Èistý zisk (+ ztráta) z pøecenìní 
investic do nemovitých vìcí a investic do finanèního majetku) / (splátky úvìrù a pùjèek (bankovní úvìry a 
emitované dluhopisy) + Úrokové náklady týkající se bankovních úvìrù a emitovaných dluhopisù). 

Pro vylouèení pochybností budou jednotlivé polo�ky pro úèely výpoètu finanèního ukazatele DSCR pou�ity z 
následujících zdrojù (ve v�ech pøípadech se jedná o finanèní výkazy Emitenta): 

(a) Zisk z pokraèujících èinností (kterým se rozumí zisk po zdanìní) � IFRS výkaz o úplném výsledku; 

(b) Zùstatková hodnota prodaných investic do nemovitých vìcí � Pøíloha úèetní závìrky IFRS, odstavec 
Investice do nemovitých vìcí; 

(c) Zmìna stavu rezerv � IFRS pøehled o penì�ních tocích; 

(d) Úrokové náklady týkající se bankovních a nebankovních úvìrù � Pøíloha úèetní závìrky IFRS, odstavec 
Finanèní náklady; 

(e) Èistý zisk (+ ztráta) z pøecenìní investic do nemovitých vìcí � IFRS pøehled o penì�ních tocích;  

(f) Splátky úvìrù a pùjèek (bankovní úvìry a emitované dluhopisy) � IFRS pøehled o penì�ních tocích. 

Vý�e uvedené ukazatele, jako� i ostatní úèetní termíny a finanèní ukazatele pou�ité v tomto èlánku 4.2, které 
nejsou pøímo definovány v tomto èlánku 4.2, budou stanoveny na základì auditované roèní úèetní závìrky 
Emitenta vypracované v souladu s Mezinárodními standardy úèetního výkaznictví IAS/IFRS. Ukazatele se 
budou poprvé poèítat za první ukonèené 12 (dvanácti) mìsíèní úèetní období po prvním Datu emise, tj. poprvé k 
31. 12. 2014. V pøípadì, kdy nebude nìkterá z polo�ek, která tvoøí základ pro výpoèet tìchto ukazatelù, pøímo 
zjistitelná z úèetních výkazù nebo z pøílohy úèetní závìrky, poskytne Emitent takové polo�ky ze své úèetní 
evidence. Pro odstranìní pochybností, není-li výslovnì uvedeno jinak, v�echny úèetní kategorie a èástky se 
rozumí bez danì z pøidané hodnoty. 

4.3 Dal�í povinnosti Emitenta 

4.3.1 Emitent se zavazuje, �e do doby splnìní v�ech svých platebních povinností vyplývajících ze v�ech 
Dluhopisù vydaných a dosud nesplacených v souladu s tìmito Emisními podmínkami bez pøedchozího 
schválení usnesením Schùze podle èlánku 14 tìchto Emisních podmínek: 

(a) nezmìní ani nezru�í hlavní pøedmìt svého podnikání (s výjimkou zmìn vyvolaných výluènì zmìnou 
právních pøedpisù), bude ve v�ech podstatných ohledech zachovávat rozsah svého podnikatelského 
oprávnìní, a bude zachovávat v platnosti v�echna povolení a licence nezbytné k øádnému výkonu své 
hlavní podnikatelské èinnosti a/nebo plnìní svých povinností; 

(b) neprovede jakoukoli pøemìnu, ani se nebude úèastnit jakékoli pøemìny, èi jakékoli transakce obdobné 
povahy nebo úèinkù podle jakéhokoli právního øádu, ani nenabude úèast v �ádné jiné spoleènosti èi 
právnické osobì, ani neprodá, nevlo�í do základního kapitálu jiné spoleènosti, jakýmkoli zpùsobem 
nepøevede, nezastaví nebo nedá do nájmu svùj obchodní závod ani jeho èást; 

(c) neprodá, nedaruje ani jinak nezcizí jednou nebo více smlouvami nebo sérií souvisejících smluv svá 
aktiva (nebo jakoukoli jejich èást), pokud by souhrnná hodnota tìchto aktiv po dobu trvání jakýchkoli 
dluhù z Dluhopisù pøesáhla èástku ve vý�i 50.000.000 CZK (slovy: padesát miliónù korun èeských), s 
výjimkou Vybraných nemovitých vìcí. Jestli�e Emitent bìhem doby trvání jakýchkoli dluhù z 
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Dluhopisù prodá èi jinak zcizí jednou nebo více smlouvami nebo sérií souvisejících smluv v souladu 

s vý�e uvedenými pravidly jednu nebo více Zastavených nemovitých vìcí, Agent pro zaji�tìní se 
zavazuje poskytnout souèinnost potøebnou k zániku (uvolnìní) zástavního práva váznoucího na 
Zastavených nemovitých vìcech urèených k prodeji èi jinému zcizení. Vý�e uvedené platí i pro pøípady 
demolice Zastavených nemovitých vìcí; 

(d) nezvý�í jakoukoli svou Finanèní zadlu�enost, pøièem� jsou pøipu�tìny následující výjimky, a to 
mo�nost zvý�it svou Finanèní zadlu�enost:  

(i) o 100.000.000 CZK (slovy: jedno sto miliónù korun èeských), a to kdykoliv bìhem doby 
trvání Dluhopisového programu, pøièem� zvý�ení Finanèní zadlu�enosti v tomto pøípadì je 
mo�né pouze ve formì úvìru nebo zápùjèky, které nebudou zaji�tìny jakýmikoli aktivy 
Emitenta; a/nebo 

(ii) o 500.000.000 CZK (slovy: pìt set miliónù korun èeských), a to kdykoliv bìhem doby trvání 
Dluhopisového programu, pøièem� zvý�ení Finanèní zadlu�enosti a� do vý�e uvedené èástky je 
mo�né pouze ve formì úèelového úvìru nebo zápùjèky, jejich� úèelem bude rekonstrukce 
bytového portfolia Emitenta, které budou spojené s národními nebo evropskými dotacemi 
poskytnutými výhradnì za tímto úèelem a které nebudou zaji�tìny jakýmikoli aktivy Emitenta; 
a/nebo 

(iii) o 1.000.000.000 CZK (slovy: jedna miliarda korun èeských), a to pouze v Mezitímním období, 
respektive o 1.400.000.000 CZK (slovy: jedna miliarda ètyøi sta miliónù korun èeských), a to 
pouze v Mezitímním období 2019, pøièem� takové zvý�ení Finanèní zadlu�enosti je v souladu 

s èlánkem 1.1. Emisních podmínek mo�né pouze prostøednictvím nové emise Dluhopisù 
vydaných v rámci Dluhopisového programu a/nebo prostøednictvím úvìru nebo zápùjèky, a to 
výhradnì za úèelem zaji�tìní splacení Dluhopisù, které jsou splatné v daném kalendáøním roce.  
Pro úèely tohoto bodu (iii), písm. (d) èlánku 4.3.1., jako� i èlánku 4.2. písm. (a) Emisních 
podmínek, platí, �e v pøípadì, kdy se Finanèní zadlu�enost nebude zvy�ovat prostøednictvím 
nové emise Dluhopisù vydaných v rámci Dluhopisového programu, ale pouze ve formì úvìru 
nebo zápùjèky, bude pojem Mezitímní období a Mezitímní období 2019 definován jako období 
ètrnácti (14) kalendáøních dnù pøede dnem splatnosti Dluhopisù, které jsou v daném 
kalendáøním roce splatné a dluhy z nich� nebyly zatím uhrazeny. 

Pro vylouèení pochybností se stanoví, �e vý�e uvedené výjimky je mo�né pøi dodr�ení pravidel 
specifikovaných v tomto písm. (d) bodech (i) a� (iii) kombinovat, pøièem� výjimku na zvý�ení Finanèní 
zadlu�enosti o 1.400.000.000 CZK (slovy: jedna miliarda ètyøi sta miliónù korun èeských) uvedenou 

pod tímto písm. (d) bodem (iii) je mo�né uplatnit pouze v Mezitímním období 2019, a to za podmínek 
uvedených vý�e.  

�Finanèní zadlu�eností� se pro úèely tìchto Emisních podmínek rozumí ve vztahu k urèité osobì 
jakékoli její penì�ité dluhy, které vyplývají: (i) ze smlouvy o úvìru èi smlouvy o pùjèce, (ii) ze 
smlouvy o otevøení akreditivu èi jiné obdobné smlouvy, (iii) z vydání èi vydávání jakýchkoli dluhových 
cenných papírù èi obdobných nástrojù finanèního trhu, (iv) z jakéhokoli dluhu vztahujícího se k u�ívání 
jakéhokoli pøedmìtu právních vztahù, pokud by takovýto dluh byl podle úèetních standardù pova�ován 
za finanèní nebo kapitálový leasing, (v) z postoupení nebo diskontu pohledávek, (vi) z jakékoli jiné 
transakce (vèetnì kupní smlouvy s odlo�enou dobou dodání zbo�í èi splatnosti kupní ceny del�í ne� 180 
dnù), která má stejný ekonomický úèinek jako pùjèka èi úvìr, (v) z jakékoli derivátové transakce, která 
má chránit pøed pohybem sazby èi ceny nebo která má z takovéto fluktuace tì�it (kdy� hodnota této 
derivátové transakce bude vypoètena pouze na základì její aktuálnì pøecenìné tr�ní hodnoty), (vi) z 
jakékoli povinnosti zpìtného od�kodnìní nebo náhrady dluhu vztahujícího se k ruèení, od�kodnìní, 
akreditivu, dluhopisu nebo jakémukoli jinému instrumentu vydanému bankou nebo jinou finanèní 
institucí, a (vii) z ruèení nebo povinnosti od�kodnìní vztahujícím se ke skuteènostem uvedeným v 
bodech (i) a� (vi) vý�e. Finanèní zadlu�eností není pøijetí jakékoli dotace nebo úèast v dotaèním 
programu, respektive investice Emitenta sní�ená o takovou dotaci; 

(e) nezmìní podobu, formu, jmenovitou hodnotu ani poèet svých akcií ani práva a povinnosti spojená s 
akciemi Emitenta ani nezvý�í èi nesní�í základní kapitál Emitenta; 

(f) neposkytne za dluhy jakékoli osoby ruèení ani se nezavá�e jakoukoli formou uhradit dluh jakékoli tøetí 
osoby (zejména nepøistoupí k dluhu nebo nepøevezme dluh), ani neposkytne slib od�kodnìní v celkové 
èástce vy��í ne� 50.000.000 CZK (slovy: padesát miliónù korun èeských). 
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4.3.2 Emitent se zavazuje, �e do doby splnìní v�ech svých platebních povinností vyplývajících ze v�ech 

Dluhopisù vydaných a dosud nesplacených v souladu s tìmito Emisními podmínkami: 

(a) bude s péèí øádného hospodáøe èinit ve�keré obchodnì pøimìøené právní a faktické úkony øádnì tak, aby 
nebyla sní�ena hodnota Zastavených nemovitých vìcí, zejména bude øádnì a vèas opravovat a udr�ovat 
v dobrém stavu ve�keré budovy a stavby (pøièem� primárnì bude vymáhat udr�ování v dobrém stavu od 
nájemcù v souladu s nájemními smlouvami), stroje a zaøízení a jiné vìci, které budou v kterékoliv dobì 
tvoøit jakoukoliv èást, souèást, pøíslu�enství nebo budou jinak patøit k Zastaveným nemovitým vìcem a 
bude øádnì chránit své vlastnické právo k Zastaveným nemovitým vìcem proti jakýmkoliv nárokùm 
tøetích osob, nikoli v�ak k újmì Vlastníkù dluhopisù; 

(b) bude s vynalo�ením ve�keré odborné péèe, kterou po nìm lze rozumnì po�adovat, udr�ovat nájemní 
smlouvy k Zastaveným nemovitým vìcem v maximálním rozsahu platné, úèinné a vymahatelné a 
neuèiní �ádné zmìny èi úpravy nájemních smluv, které by ohrozily schopnost Emitenta plnit své 
finanèní ukazatele podle èlánku 4.2 tìchto Emisních podmínek, pøièem� povinnost dodr�ovat tuto 
povinnost nebude mít vliv na mo�nost Emitenta ukonèit nájemní smlouvy k Zastaveným nemovitým 
vìcem a uzavøít nové nájemní smlouvy k Zastaveným nemovitým vìcem s takovými podmínkami, které 
neohrozí schopnost Emitenta plnit své dluhy z Dluhopisù; 

(c) ka�dý rok ve výroèní zprávì uvést prohlá�ení, �e za pøedchozí finanèní rok byla na opravy, údr�bu a 
investice do Zastavených nemovitých vìcí Emitentem investována alespoò ní�e uvedená minimální 
èástka nebo byla tato èástka nebo její èást slo�ena na urèený bì�ný úèet Emitenta vedený u 
Raiffeisenbank bude k vý�e uvedeným úèelùm pou�ita v dal�ím období. Minimální èástka, která musí 
být Emitentem investována na opravy, údr�bu a investice do Zastavených nemovitých vìcí, èiní  
(i) 250.000.000 CZK (slovy: dvì stì padesát miliónù korun èeských) za finanèní rok 2013,  

(ii) 90.000.000 CZK (slovy: devadesát miliónù korun èeských) za finanèní rok 2014 a finanèní rok 
2015, (iii) 120.000.000 CZK (slovy: jedno sto dvacet miliónù korun èeských) za ka�dý následující 
finanèní rok finanèním rokem 2016 poèínaje a konèe finanèním rokem 2020 (vèetnì) a (iv) 50.000.000 
CZK (slovy: padesát miliónù korun èeských) za ka�dý následující rok finanèním rokem 2021 poèínaje. 
Prohlá�ení podle tohoto odstavce souèasnì s potvrzením nezávislého experta bude také Emitentem 
doruèeno Agentovi pro zaji�tìní v zákonné lhùtì pro uveøejnìní výroèní zprávy Emitenta; 

(d) je povinen pojistit nebo mít poji�tìný nále�itým zpùsobem ve�kerý svùj majetek u renomované 
poji��ovny, a to v rozsahu, který odpovídá hodnotì poji��ovaného majetku, proti rizikùm obvyklým, 
zejména proti kráde�i, znièení, ztrátám a jiným �kodám. Emitent je povinen mít poji�tìné zejména 
v�echny Zastavené nemovité vìci; a 

(e) poskytne ve�kerou potøebnou souèinnost a bude èinit ve�keré potøebné úkony a kroky k tomu, aby bylo 
zøízeno a vzniklo platné, úèinné a vymahatelné Zaji�tìní a dále k zachování, ochranì nebo pøípadnému 
vymáhání Zaji�tìní v souladu s tìmito Emisními podmínkami a/nebo Zástavní smlouvou k nemovitým 
vìcem. 

5 Úrokový výnos 

5.1 Zpùsob úroèení 

Dluhopisy budou v�dy úroèeny pevnou úrokovou sazbou ve vý�i stanovené v pøíslu�ném Doplòku 
dluhopisového programu. 

Úrokové výnosy budou narùstat od prvního dne ka�dého Výnosového období do posledního dne, který se do 
takového Výnosového období je�tì zahrnuje. Úrokové výnosy budou vypláceny za ka�dé Výnosové období 
zpìtnì, v�dy k datu uvedenému v pøíslu�ném Doplòku dluhopisového programu pro pøíslu�nou emisi (dále jen 
�Den výplaty úrokù�), a to v souladu s èlánkem 6 tìchto Emisních podmínek a Smlouvou s administrátorem. 

�Výnosovým obdobím� se pro úèely tìchto Emisních podmínek rozumí jedno dvanáctimìsíèní období 
poèínající Datem emise (vèetnì) pøíslu�né emise Dluhopisù a konèící v poøadí prvním Dnem výplaty úrokù 
(tento den vyjímaje) a dále ka�dé dal�í bezprostøednì navazující dvanáctimìsíèní období poèínající Dnem 
výplaty úrokù (vèetnì) a konèící dal�ím následujícím Dnem výplaty úrokù (tento den vyjímaje), a� do Dne 
splatnosti dluhopisù pøíslu�né emise Dluhopisù. Pro úèely poèátku bìhu kteréhokoli Výnosového období se Den 
výplaty úrokù neposouvá v souladu s Konvencí pracovního dne (jak je tento pojem definován v èlánku 7.2 tìchto 
Emisních podmínek). 

5.2 Konvence pro výpoèet úroku 

Pro úèely výpoètu úrokového výnosu pøíslu�ejícího k Dluhopisùm se pou�ije úrokové konvence pro výpoèet 
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úroku �Act/360� (tzn., �e pro úèely výpoètu úrokového výnosu se má za to, �e jeden rok obsahuje 360 (tøi sta 
�edesát) dní, av�ak vychází se ze skuteènì uplynulého poètu dní v daném Výnosovém období). 

5.3 Stanovení úrokového výnosu 

Èástka úrokového výnosu pøíslu�ející k jednomu Dluhopisu za ka�dé období 1 (jednoho) bì�ného roku se 
stanoví jako násobek jmenovité hodnoty takového Dluhopisu a pøíslu�né úrokové sazby (vyjádøené desetinným 
èíslem). Èástka úrokového výnosu pøíslu�ející k jednomu Dluhopisu za jakékoli období krat�í 1 (jednoho) 
bì�ného roku se stanoví jako násobek jmenovité hodnoty takového Dluhopisu, pøíslu�né úrokové sazby 
(vyjádøené desetinným èíslem) a pøíslu�ného zlomku dní vypoèteného dle konvence pro výpoèet úroku uvedené 
v èlánku 5.2 tìchto Emisních podmínek. Takto stanovená èástka úrokového výnosu Dluhopisu bude Agentem 
pro výpoèty zaokrouhlena na desetihaléøe nahoru a oznámena bez zbyteèného odkladu Vlastníkùm dluhopisù v 
souladu s èlánkem 13 tìchto Emisních podmínek. 

5.4 Konec úroèení 

Dluhopisy pøestanou být úroèeny Dnem splatnosti Dluhopisù (�Dnem splatnosti dluhopisù� se rozumí Den 
koneèné splatnosti dluhopisù i Den pøedèasné splatnosti dluhopisù), leda�e by po splnìní v�ech podmínek a 
nále�itostí bylo splacení dlu�né èástky Emitentem neoprávnìnì zadr�eno nebo odmítnuto. V takovém pøípadì 
bude nadále nabíhat úrokový výnos pøi shora uvedené úrokové sazbì a� do (a) dne, kdy Vlastníkùm dluhopisù 
nebo jejich zástupcùm budou vyplaceny ve�keré k tomu dni v souladu s Emisními podmínkami splatné èástky 
nebo (b) dne, kdy Administrátor oznámí Vlastníkùm dluhopisù, �e obdr�el ve�keré èástky splatné v souvislosti s 
Dluhopisy, leda�e by po tomto oznámení do�lo k dal�ímu neoprávnìnému zadr�ení nebo odmítnutí plateb, a to 
podle toho, která z vý�e uvedených skuteèností nastane døíve. 

 

6 Splacení a odkoupení Dluhopisù 

6.1 Koneèné splacení 

Pokud nedojde k pøedèasnému splacení Dluhopisù Emitentem nebo k odkoupení Dluhopisù Emitentem a 
jejich zániku, jak je stanoveno ní�e, bude celá jmenovitá hodnota Dluhopisù splacena ke Dni koneèné 
splatnosti dluhopisù, který bude uveden v pøíslu�ném Doplòku dluhopisového programu, a to v souladu s 
èlánkem 7 tìchto Emisních podmínek. 

6.2 Pøedèasné splacení z rozhodnutí Emitenta 

Emitent je oprávnìn na základì svého rozhodnutí uèinit Dluhopisy pøedèasnì splatnými, av�ak pouze v 
pøípadech a za podmínek uvedených ní�e. 

Emitent je oprávnìn na základì svého rozhodnutí øádnì oznámeného Vlastníkùm dluhopisù v souladu s èlánkem 
13. tìchto Emisních podmínek rozhodnout o pøedèasné splatnosti Dluhopisù, jejich� splatnost je 8 let od Data 
emise, a to buï k 6. nebo 7. výroèí Data emise takových Dluhopisù. 

(a) Oznámení Emitenta o pøedèasné splatnosti Dluhopisù musí být oznámeno alespoò 30 (tøicet) dnù pøedem a 
Den pøedèasné splatnosti (jak je definován dále) bude Emitentem v oznámení stanoven buï k 6. nebo 7. 
výroèí Data emise takových Dluhopisù. 

(b) Emitent je oprávnìn na základì svého rozhodnutí øádnì oznámeného Vlastníkùm dluhopisù v souladu 

s èlánkem 13. tìchto Emisních podmínek dále rozhodnout o pøedèasné splatnosti Dluhopisù o celkové 
jmenovité hodnotì 800.000.000 CZK (slovy: osm set miliónù korun èeských) vydaných v roce 2017, a to 

ke dni 2. (druhého) výroèí Data emise takových Dluhopisù. Oznámení Emitenta o pøedèasné splatnosti 
Dluhopisù musí být oznámeno Vlastníkùm dluhopisù alespoò 30 (tøicet) dnù pøede dnem 2. (druhého) 
výroèí Data emise takových Dluhopisù a Den pøedèasné splatnosti dluhopisù (jak je definován dále) bude 
Emitentem v oznámení stanoven ke 2. (druhému) výroèí Data emise takových Dluhopisù. 

Oznámení Emitenta o pøedèasné splatnosti Dluhopisù je neodvolatelné a zavazuje Emitenta k pøedèasnému 
splacení v�ech Dluhopisù dané emise v souladu s tìmito Emisními podmínkami. V takovém pøípadì Emitent 
splatí postupem podle èlánku 6 tìchto Emisních podmínek v Den pøedèasné splatnosti dluhopisù (stanovený 
podle tohoto èlánku 6.2) jmenovité hodnoty v�ech Dluhopisù dané emise, vèetnì dosud nevyplaceného úroku 
narostlého na tìchto Dluhopisech v souladu s tìmito Emisními podmínkami. Emitent je dále povinen souèasnì s 
platbou jmenovité hodnoty a narostlého úroku vyplatit ka�dému Vlastníku dluhopisù dané emise, kterou Emitent 
uèinil pøedèasnì splatnou, prémii ve vý�i 1 % p.a. z jmenovité hodnoty Dluhopisù dané emise ve vlastnictví 
pøíslu�ného Vlastníka dluhopisù za ka�dý rok do pùvodní splatnosti Dluhopisù. 
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Emitent je dále oprávnìn k pøedèasnému splacení Dluhopisù ve svém vlastnictví v souladu s èlánkem 6.5 tìchto 
Emisních podmínek. 

6.3 Pøedèasné splacení z rozhodnutí Vlastníkù dluhopisù 

Vlastníci dluhopisù nejsou oprávnìni �ádat pøedèasnou splatnost Dluhopisù pøede Dnem koneèné splatnosti 
dluhopisù s výjimkou pøedèasného splacení v souladu s èlánkem 3.2.7, 9, 14.4.1 a 14.4.2 tìchto Emisních 
podmínek. 

6.4 Odkoupení Dluhopisù 

Emitent je oprávnìn Dluhopisy za podmínek ní�e uvedených kdykoliv odkupovat na trhu nebo jinak jakýmkoli 
zpùsobem za jakoukoli cenu. 

6.5 Zru�ení Dluhopisù odkoupených Emitentem 

Dluhopisy odkoupené Emitentem nezanikají a je na uvá�ení Emitenta, zda je bude dr�et v majetku Emitenta a 
pøípadnì je znovu prodá, èi zda je, za podmínek uvedených ní�e, oznámením Administrátorovi uèiní pøedèasnì 
splatnými dnem doruèení oznámení o pøedèasné splatnosti Administrátorovi, nestanoví-li oznámení Emitenta 
datum pozdìj�í. V takovém pøípadì práva a povinnosti z Dluhopisù bez dal�ího zanikají z titulu splynutí práva a 
povinnosti (dluhù) v jedné osobì (pøièem� pro vylouèení pochybností platí, �e ustanovení èlánku 7.3 tìchto 
Emisních podmínek se nepou�ije). 

6.6 Domnìnka splacení 

V pøípadì, �e Emitent uhradí Administrátorovi celou èástku jmenovité hodnoty Dluhopisù a nabìhlých 
úrokových výnosù (pokud je relevantní) splatnou v souvislosti se splacením Dluhopisù ve smyslu ustanovení 
èlánkù 3.2.7, 5, 6, 9,  14.4.1 a  14.4.2 tìchto Emisních podmínek v�echny dluhy Emitenta z Dluhopisù budou pro 
úèely èlánku 4 tìchto Emisních podmínek pova�ovány za plnì splacené ke dni pøipsání pøíslu�ných èástek na 
pøíslu�ný úèet Administrátora. 

6.7 Dispozice s prostøedky na úètu u Administrátora 

S prostøedky, které Emitent uhradí na úèet u Administrátora za úèelem výplaty úrokového výnosu z Dluhopisù 
nebo splacení jmenovité hodnoty Dluhopisù není Emitent oprávnìn disponovat (s výjimkou úrokových výnosù z 
nich) a Administrátor je v souladu s tìmito Emisními podmínkami pou�ije k výplatì Vlastníkùm dluhopisù. 

7 Platby 

7.1 Mìna plateb 

Emitent se zavazuje vyplácet úrokové výnosy a splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisù výluènì v èeských 
korunách, pøípadnì jiné zákonné mìnì Èeské republiky, která by èeskou korunu nahradila. Úrokové výnosy 
budou vypláceny a jmenovitá hodnota Dluhopisù bude splacena Vlastníkùm dluhopisù za podmínek stanovených 
tìmito Emisními podmínkami a daòovými, devizovými a jinými pøíslu�nými právními pøedpisy Èeské republiky 
platnými a úèinnými v dobì provedení pøíslu�né platby a v souladu s nimi. 

V pøípadì, �e (a) èeská koruna, pøípadnì jiná zákonná mìna Èeské republiky, která by èeskou korunu nahradila, 
zanikne a bude nahrazena mìnou EUR a (b) pokud to nebude v rozporu s kogentním ustanovením právního 
pøedpisu, bude (i) denominace takových Dluhopisù zmìnìna na EUR, a to v souladu s platnými právními 
pøedpisy, a (ii) v�echny penì�ité dluhy z takových Dluhopisù budou automaticky a bez dal�ího oznámení 
Vlastníkùm dluhopisù splatné v EUR, pøièem� jako smìnný kurz pøedmìtné mìny nebo národní mìnové 
jednotky na EUR bude pou�it oficiální kurz (tj. pevný pøepoèítací koeficient) v souladu s platnými právními 
pøedpisy. Takové nahrazení pøíslu�né mìny nebo národní mìnové jednotky se v �ádném ohledu nedotkne 
existence dluhù Emitenta vyplývajících z Dluhopisù nebo jejich vymahatelnosti a (ii) pro vylouèení pochybností 
nebude pova�ováno ani za zmìnu Emisních podmínek ani za Pøípad neplnìní dle tìchto Emisních podmínek. 

7.2 Den výplaty 

Výplaty úrokových výnosù a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisù budou Emitentem provádìny 
prostøednictvím Administrátora k datùm uvedeným v tìchto Emisních podmínkách (ka�dý takový den podle 
smyslu dále také jen �Den výplaty úrokù� nebo �Den koneèné splatnosti dluhopisù� nebo �Den pøedèasné 
splatnosti dluhopisù� nebo ka�dý z tìchto dnù také jen �Den výplaty�). Pøipadne-li Den výplaty na jiný ne� 
Pracovní den, vznikne Emitentovi povinnost zaplatit pøedmìtné èástky v nejbli��í následující Pracovní den (dále 
jen �Konvence pracovního dne�), ani� by byl povinen platit úrok z prodlení nebo jakékoli jiné dodateèné 
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èástky za takový èasový odklad. 

�Pracovním dnem� se pro úèely tìchto Emisních podmínek rozumí jakýkoliv kalendáøní den (vyjma soboty a 
nedìle), v nìm� jsou banky v Èeské republice a Centrální depozitáø bì�nì otevøeny pro veøejnost a v nìm� se 
provádí vypoøádání mezibankovních plateb v èeských korunách, pøípadnì jiné zákonné mìnì Èeské republiky, 
která by èeskou korunu nahradila. 

 

7.3 Urèení práva na obdr�ení výplat souvisejících s Dluhopisy 

7.3.1 Úrokové výnosy 

Není-li v tìchto Emisních podmínkách stanoveno jinak, oprávnìné osoby, kterým bude Emitent vyplácet 
úrokové výnosy z Dluhopisù, jsou osoby, na jejich� úètu vlastníka u Centrálního depozitáøe budou Dluhopisy 
evidovány ke konci pøíslu�ného kalendáøního dne, který o 30 (tøicet) dnù pøedchází pøíslu�nému Dni výplaty 
úrokù (dále jen �Rozhodný den pro výplatu úroku�, ka�dá taková osoba dále také jen �Oprávnìná osoba�). 
�Datum ex-kupón� je den bezprostøednì následující po Rozhodném dni pro výplatu úroku. Pro úèely urèení 
pøíjemce úrokového výnosu nebudou Emitent ani Administrátor pøihlí�et k pøevodùm Dluhopisù uèinìným 
poèínaje kalendáøním dnem, na který pøipadá Datum ex-kupón týkající se takové platby, vèetnì tohoto dne. Tato 
skuteènost bude oznámena v souladu s èlánkem 13 tìchto Emisních podmínek. 

7.3.2 Jmenovitá hodnota 

Není-li v tìchto Emisních podmínkách stanoveno jinak, oprávnìné osoby, kterým Emitent splatí jmenovitou 
hodnotu Dluhopisù, jsou osoby, na jejich� úètu vlastníka u Centrálního depozitáøe budou Dluhopisy evidovány 
ke konci pøíslu�ného kalendáøního dne, který o 30 (tøicet) dnù pøedchází Dni splatnosti dluhopisù (dále jen 
�Rozhodný den pro splacení jmenovité hodnoty�, ka�dá taková osoba dále také jen �Oprávnìná osoba�). 
�Datum ex- jistina� je den bezprostøednì následující po Rozhodném dni pro splacení jmenovité hodnoty. Pro 
úèely urèení pøíjemce jmenovité hodnoty Dluhopisù nebudou Emitent ani Administrátor pøihlí�et k pøevodùm 
Dluhopisù uèinìným poèínaje kalendáøním dnem, na který pøipadá Datum ex-jistina vèetnì tohoto dne a� do 
pøíslu�ného Dne výplaty. Pokud to nebude odporovat platným právním pøedpisùm, mohou být pøevody v�ech 
Dluhopisù pozastaveny poèínaje Datem ex-jistina a� do pøíslu�ného Dne výplaty, pøièem� na výzvu 
Administrátora je Vlastník dluhopisù povinen k takovému pozastavení pøevodù poskytnout potøebnou 
souèinnost. Tato skuteènost bude oznámena v souladu s èlánkem 13 tìchto Emisních podmínek. 

7.4 Provádìní plateb 

Administrátor bude provádìt platby Oprávnìným osobám bezhotovostním pøevodem na jejich úèet vedený u 
banky v Èeské republice podle instrukce, kterou pøíslu�ná Oprávnìná osoba sdìlí Administrátorovi na adresu 
Urèené provozovny vìrohodným zpùsobem nejpozdìji 5 (pìt) Pracovních dnù pøede Dnem výplaty. Instrukce 
bude mít formu podepsaného písemného prohlá�ení (s úøednì ovìøeným podpisem nebo podpisy), které bude 
obsahovat dostateènou informaci o vý�e zmínìném úètu umo�òující Administrátorovi platbu provést a v pøípadì 
právnických osob bude doplnìna o originál nebo úøednì ovìøenou kopii platného výpisu z obchodního rejstøíku 
pøíjemce platby ke Dni výplaty ne star�í 3 (tøí) mìsícù (taková instrukce spolu s výpisem z obchodního rejstøíku 
(pokud relevantní) a ostatními pøípadnì pøíslu�nými pøílohami dále také jen �Instrukce�). Instrukce musí být v 
obsahu a formì vyhovující rozumným po�adavkùm Administrátora, pøièem� Administrátor bude oprávnìn 
vy�adovat dostateènì uspokojivý dùkaz o tom, �e osoba, která Instrukci podepsala, je oprávnìna jménem 
Oprávnìné osoby takovou Instrukci podepsat. Takový dùkaz musí být Administrátorovi doruèen takté� 
nejpozdìji 5 (pìt) Pracovních dnù pøede Dnem výplaty. V tomto ohledu bude Administrátor zejména oprávnìn 
po�adovat (i) pøedlo�ení plné moci v pøípadì, �e za Oprávnìnou osobu bude jednat zástupce, a (ii) dodateèné 
potvrzení Instrukce od Oprávnìné osoby. Jakákoliv Oprávnìná osoba, která v souladu s jakoukoliv pøíslu�nou 
mezinárodní smlouvou o zamezení dvojího zdanìní (jí� je Èeská republika smluvní stranou) uplatòuje nárok na 
daòové zvýhodnìní, je povinna doruèit Administrátorovi, spolu s Instrukcí jako její nedílnou souèást doklad o 
svém daòovém domicilu a dal�í doklady, které si mù�e Administrátor a pøíslu�né daòové orgány vy�ádat. Bez 
ohledu na toto své oprávnìní nebudou Administrátor ani Emitent provìøovat správnost a úplnost takových 
Instrukcí a neponesou �ádnou odpovìdnost za �kody zpùsobené prodlením Oprávnìné osoby s doruèením 
Instrukce ani nesprávností èi jinou vadou takové Instrukce. V pøípadì originálù cizích úøedních listin nebo 
úøedního ovìøení v cizinì si Administrátor mù�e vy�ádat poskytnutí pøíslu�ného vy��ího nebo dal�ího ovìøení, 
resp. apostily dle haagské úmluvy o apostilaci (podle toho, co je relevantní). Administrátor mù�e dále �ádat, aby 
ve�keré dokumenty vyhotovené v cizím jazyce byly opatøeny úøedním pøekladem do èeského jazyka. Pokud 
Instrukce obsahuje v�echny nále�itosti podle tohoto èlánku 7.4, je Administrátorovi sdìlena v souladu s tímto 
èlánkem 7.4 a ve v�ech ostatních ohledech vyhovuje po�adavkùm tohoto èlánku 7.4, je pova�ována za øádnou. 
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Povinnost vyplatit kterýkoli úrokový výnos nebo splatit jmenovitou hodnotu Dluhopisu se pova�uje za splnìnou 
øádnì a vèas, pokud je pøíslu�ná èástka poukázána Oprávnìné osobì v souladu s øádnou Instrukcí podle tohoto 
èlánku 7.4 a pokud je v pøíslu�ný den splatnosti takové èástky odepsána z úètu Administrátora, jedná-li se o 
platbu v èeských korunách nebo o platbu v mìnì, která èeskou korunu nahradí (bude-li v ní provádìno zúètování 
prostøednictvím clearingového centra Èeské národní banky). Pokud kterákoli Oprávnìná osoba nedodala 
Administrátorovi øádnou Instrukci v souladu s tímto èlánkem 7.4 Emisních podmínek, pak se povinnost splatit 
jmenovitou hodnotu Dluhopisu pova�uje vùèi takové Oprávnìné osobì za splnìnou øádnì a vèas, pokud je 
pøíslu�ná èástka poukázána Oprávnìné osobì v souladu s øádnou Instrukcí podle tohoto èlánku 7.4 a pokud je 
nejpozdìji do 10 (deseti) Pracovních dnù ode dne, kdy Administrátor obdr�el øádnou Instrukci odepsána z úètu 
Administrátora, pøièem� platí, �e taková Oprávnìná osoba nemá nárok na jakýkoli úrok èi doplatek za èasový 
odklad. 

Emitent ani Administrátor nejsou odpovìdni za zpo�dìní výplaty jakékoli dlu�né èástky zpùsobené tím, �e (i) 
Oprávnìná osoba vèas nedodala øádnou Instrukci nebo dal�í dokumenty nebo informace po�adované v tomto 
èlánku 7.4, (ii) taková Instrukce, dokumenty nebo informace byly neúplné, nesprávné nebo nepravé nebo (iii) 
takové zpo�dìní bylo zpùsobeno okolnostmi, které nemohl Emitent nebo Administrátor ovlivnit, a Oprávnìné 
osobì v takovém pøípadì nevzniká �ádný nárok na jakýkoli doplatek èi úrok nebo jiný výnos za takto zpùsobený 
èasový odklad pøíslu�né platby. 

7.5 Zmìna zpùsobu a místa provádìní výplat 

Emitent spoleènì s Administrátorem je oprávnìn rozhodnout o zmìnì zpùsobu a místa provádìní výplat, 
pøièem� taková zmìna nesmí zpùsobit Vlastníkùm dluhopisù újmu. Toto rozhodnutí bude Vlastníkùm 
dluhopisù oznámeno v souladu s èlánkem 1 3 tìchto Emisních podmínek. 

8 Zdanìní 

Bli��í informace ohlednì daòových souvislostí èeského práva týkajících se nabývání, vlastnictví a dispozic s 
Dluhopisy obsahuje text kapitoly 23 �Zdanìní a devizová regulace v Èeské republice� Základního prospektu. 

9  Pøedèasná splatnost Dluhopisù v pøípadech neplnìní 

9.1 Pøípady neplnìní  

Pokud nastane kterákoli z ní�e uvedených skuteèností a taková skuteènost bude trvat (ka�dá z takových 
skuteèností dále také jen �Pøípad neplnìní�): 

(a) Prodlení s penì�itým plnìním 

Jakákoli platba související s Dluhopisy nebude vyplacena v souladu s tìmito Emisními podmínkami déle 
ne� 10 (deset) Pracovních dnù po dni její splatnosti; nebo 

(b) Poru�ení jiných povinností z Emisních podmínek 

Emitent nesplní nebo nedodr�í jakoukoli svou podstatnou povinnost (jinou ne� uvedenou vý�e v odst. (a) 
tohoto èlánku 9.1) vyplývající z tìchto Emisních podmínek (vèetnì povinností uvedených v èlánku 4 tìchto 
Emisních podmínek) a takové poru�ení zùstane nenapraveno déle ne� 60 (�edesát) dnù ode dne, kdy byl 
Emitent na tuto skuteènost písemnì upozornìn kterýmkoli Vlastníkem dluhopisù (který nebyl k takovému 
datu splacen nebo odkoupen nebo zru�en) dopisem doruèeným Emitentovi nebo Administrátorovi do místa 
Urèené provozovny; nebo 

(c) Neplnìní ostatních dluhù Emitenta (Cross-Default) 

jakékoli Dluhy Emitenta (i) nebudou uhrazeny ve splatnosti nebo bìhem jakékoli pùvodnì stanovené 
dodateèné lhùty splatnosti (tzv. grace period) nebo náhradní lhùty dodateènì dohodnuté s vìøitelem, popø. 
nedojde k jiné dohodì s vìøitelem o dobì splatnosti tìchto Dluhù, nebo (ii) jakýkoli takový Dluh bude 
prohlá�en za splatný pøed pùvodním datem splatnosti v dùsledku existence pøípadu poru�ení (jak je 
definován v pøíslu�né smlouvì, její� stranou je Emitent). Pøípad poru�ení dle tohoto odst. (c) nenastane, 
pokud úhrnná vý�e Dluhù dle bodu (i) nebo (ii) je v pøípadì Emitenta ni��í ne� 50.000.000 CZK (slovy: 
padesát miliónù korun èeských) (nebo ekvivalent uvedené èástky v jiné mìnì nebo mìnách). Pøípad 
poru�ení uvedený v tomto odst. (c) rovnì� nenastane, kdy� Emitent v dobré víøe a øádnì namítá zákonem 
pøedepsaným zpùsobem neexistenci povinnosti plnit co do její vý�e nebo dùvodu a platbu uskuteèní ve 
lhùtì ulo�ené pravomocným rozhodnutím pøíslu�ného soudu nebo jiného orgánu, kterým byl uznán 
povinným tuto povinnost plnit; nebo 

�Dluhy� znamenají pro úèely tohoto odstavce jakýkoli dluh nebo povinnost Emitenta k penì�itému plnìní 
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vyplývající z (i) bankovních a jiných úvìrù a pùjèek a k nim nále�ejících pøíslu�enství, (ii) v�ech ostatních 
forem dluhového financování, (iii) swapových smluv, termínovaných mìnových a úrokových obchodù a 
ostatních derivátù a (iv) jakýchkoli ruèení poskytnutých Emitentem.  

(d) Platební neschopnost, likvidace, insolvence apod. 

nastane jakákoli ní�e uvedená událost: (i) Emitent se stane platebnì neschopným, zastaví platby svých 
dluhù a/nebo není schopen po del�í dobu plnit své splatné dluhy, nebo (ii) je jmenován insolvenèní správce 
nebo likvidátor ve vztahu k Emitentovi nebo k jakékoli èásti jeho majetku, aktiv nebo pøíjmù, nebo (iii) 
Emitent na sebe podá insolvenèní návrh nebo návrh na moratorium, nebo (iv) bude zji�tìn úpadek nebo 
hrozící úpadek Emitenta jakýmkoli soudem, nebo (v) insolvenèní návrh bude pøíslu�ným soudem zamítnut 
pro nedostatek majetku dlu�níka, nebo (vi) pøíslu�ným soudem bude vydáno pravomocné rozhodnutí nebo 
bude pøijato platné usnesení o zru�ení Emitenta s likvidací, nebo (vii) bude realizováno zástavní nebo jiné 
obdobné právo tøetí osoby, které by omezilo právo Emitenta k jeho souèasnému nebo budoucímu majetku 
nebo pøíjmùm, jeho� celková hodnota pøesahuje v pøípadì Emitenta èástku 50.000.000 CZK (slovy: padesát 
miliónù korun èeských) (nebo její ekvivalent v jakékoli jiné mìnì), nebo (viii) bude realizováno exekuèní 
øízení na majetek Emitenta pro vymo�ení pohledávky, její� celková hodnota pøesahuje èástku 50.000.000 
CZK (slovy: padesát miliónù korun èeských) (nebo ekvivalent v jakékoliv jiné mìnì); nebo 

(e) Zmìna ovládání 

spoleènost CPI, do doby, ne� dojde k úèinnému pøevodu Akcií ze spoleènosti CPI na spoleènost CPI 
Residential, nebo spoleènost CPI Residential, poté, co dojde k úèinnému pøevodu Akcií ze spoleènosti CPI 
na spoleènost CPI Residentialpøestane být jediným akcionáøem Emitenta, s výjimkou pøípadu, kdy takovou 
zmìnu Schùze pøedem schválí; nebo 

(f) Pøemìny 

v dùsledku pøemìny Emitenta, kde bude Emitent vystupovat jako zúèastnìná osoba (zejména slouèení, 
splynutí, pøevod jmìní na spoleèníka, rozdìlení èi od�tìpení), nebo pøevodu obchodního závodu èi jeho 
èásti pøejdou dluhy z Dluhopisù na osobu, která výslovnì nepøijme (právnì platným a vynutitelným 
zpùsobem) v�echny dluhy Emitenta vyplývající z Dluhopisù, s výjimkou pøípadù, kdy (i) takové pøevzetí 
dluhù Emitenta z Dluhopisù vyplývá ze zákona (pøièem� o tomto úèinku takového slouèení, splynutí, 
rozdìlení nebo pøevodu obchodního závodu èi jeho èásti není rozumných pochyb); nebo (ii) Schùze pøedem 
takovou pøemìnu Emitenta nebo pøevod obchodního závodu èi jeho èásti schválí; nebo 

(g) Zmìna pøedmìtu podnikání 

Emitent pøestane být z vlastního rozhodnutí nebo z rozhodnutí pøíslu�ného orgánu èi soudu oprávnìn 
vykonávat podnikatelskou èinnost v oboru pronájem bytových a nebytových prostor a/nebo Emitent 
pozbude jakékoli povolení, souhlasy a licence, které jsou nezbytné k vykonávání jeho hlavní podnikatelské 
èinnosti nebo taková povolení, souhlasy èi licence pøestanou být platné a úèinné a Emitent nezajistí 
nápravu ve lhùtì 60 (�edesát) dnù ode dne, kdy do�lo k pozbytí nebo ukonèení platnosti a úèinnosti 
takových povolení; nebo 

(h) Výplata dividend, apod. 

v pøípadì, �e Emitent neplní finanèní ukazatele podle èlánku 4.2 tìchto Emisních podmínek a/nebo Emitent 
neplní povinnost uvedenou v èlánku 4.3 písmeno (c) tìchto Emisních podmínek, Emitent (i) vyplatí, pøímo 
nebo nepøímo, dividendy nebo jakoukoli jinou platbu jakéhokoli druhu akcionáøùm Emitenta nebo (ii) 
koupí, odkoupí od akcionáøù nebo jakýmkoli jiným zpùsobem nabude vlastní akcie a Schùze neschválí 
pøedem takovou platbu, distribuci, nákup, odkup nebo nabytí. Pøípadem neplnìní v�ak není výplata 
dividend nebo jakékoliv jiné platby jakéhokoliv druhu èi poskytnutí zápùjèek èi úvìrù Emitentem v 
pøípadech, kdy zdrojem tìchto finanèních prostøedkù jsou výluènì výnosy dosa�ené Emitentem v 
souvislosti s Vybranými nemovitými vìcmi (souhlas Schùze se v takovém pøípadì nevy�aduje); nebo 

(i) Poru�ení soudních rozhodnutí 

Emitent je v prodlení s plnìním dluhu pøevy�ujícího èástku 1.000.000 CZK (slovy: jeden milión korun 
èeských) (nebo ekvivalent uvedené èástky v jiné mìnì nebo mìnách), který mu byl ulo�en na základì 
vykonatelného soudního, rozhodèího nebo správního rozhodnutí èi jiného opatøení s obdobnými úèinky po 
dobu del�í ne� 30 (tøicet) kalendáøních dnù; nebo 

(j) Poru�ení èi zpochybnìní Zaji�tìní 

Emitent jakýmkoli podstatným zpùsobem poru�í jakoukoli svou povinnost vyplývající ze Zástavních smluv 
a/nebo zpochybní jakýmkoli zpùsobem své dluhy vyplývající ze Zástavních smluv k nemovitým vìcem 
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nebo je uèiní jakýmkoli zpùsobem neplatnými, neúèinnými èi nevymahatelnými. Emitent uèiní jakýkoli 
úkon smìøující ke zhor�ení právního postavení Vlastníkù dluhopisù, pokud takový úkon mù�e jakýmkoli 
podstatným zpùsobem zhor�it schopnost Emitenta splnit øádnì a vèas ve�keré své dluhy z Dluhopisù. 

pak: 

mù�e kterýkoli Vlastník dluhopisù dle své úvahy písemným oznámením urèeným Emitentovi a doruèeným 
Administrátorovi na adresu Urèené provozovny (dále jen �Oznámení o pøedèasném splacení�) po�ádat o 
pøedèasné splacení jmenovité hodnoty v�ech Dluhopisù, jejich� je vlastníkem, a dosud nevyplaceného 
úrokového výnosu narostlého na tìchto Dluhopisech v souladu s èlánkem 5 tìchto Emisních podmínek, ke Dni 
pøedèasné splatnosti dluhopisù (jak je definován dále), leda�e se Dluhopisy stanou splatné døíve na základì 
kogentního ustanovení zákona (v takovém pøípadì se postupuje podle pøíslu�ných kogentních ustanovení 
zákona) a Emitent je povinen takové Dluhopisy (spolu s narostlým a dosud nevyplaceným úrokovým výnosem) 
takto splatit v souladu s èlánkem 9.2 tìchto Emisních podmínek. 

9.2 Splatnost pøedèasnì splatných Dluhopisù 

V�echny èástky splatné Emitentem kterémukoli Vlastníkovi dluhopisù dle posledního odstavce èlánku 9.1 tìchto 
Emisních podmínek se stávají splatnými k poslednímu Pracovnímu dni v mìsíci následujícím po mìsíci, ve 
kterém Vlastník dluhopisù doruèil Administrátorovi do Urèené provozovny pøíslu�né Oznámení o pøedèasném 
splacení urèené Emitentovi (takový den, vedle jiných dnù takto oznaèených v tìchto Emisních podmínkách, také 
�Den pøedèasné splatnosti dluhopisù�). 

9.3 Zpìtvzetí Oznámení o pøedèasném splacení Dluhopisù 

Oznámení o pøedèasném splacení mù�e být jednotlivým Vlastníkem dluhopisù vzato zpìt, av�ak jen ve vztahu k 
jím vlastnìným Dluhopisùm a jen pokud takové odvolání je adresováno Emitentovi a doruèeno Administrátorovi 
na adresu Urèené provozovny døíve, ne� se pøíslu�né èástky stávají podle pøedchozího èlánku 9.2 tìchto 
Emisních podmínek splatnými. Zpìtvzetí Oznámení o pøedèasném splacení v�ak nemá vliv na Oznámení o 
pøedèasném splacení ostatních Vlastníkù dluhopisù. 

9.4 Dal�í podmínky pøedèasného splacení Dluhopisù 

Pro pøedèasné splacení Dluhopisù podle tohoto èlánku 9 se jinak pøimìøenì pou�ijí ustanovení èlánku 7 tìchto 
Emisních podmínek. 

10  Promlèení 

Práva z Dluhopisù se promlèují uplynutím 10 (deseti) let ode dne, kdy mohla být poprvé uplatnìna. 

11  Administrátor, Kotaèní agent a Agent pro výpoèty 

11.1 Administrátor 

11.1.1 Administrátor a Urèená provozovna 

Nedojde-li ke zmìnì v souladu s èlánkem 11.1.2 tìchto Emisních podmínek, je Administrátorem Raiffeisenbank 
a urèená provozovna a výplatní místo Administrátora (dále jen �Urèená provozovna�) jsou na následující 
adrese: 

Raiffeisenbank a.s. Hvìzdova 1716/2b 140 78 Praha 4 

11.1.2 Dal�í a jiný Administrátor a Urèená provozovna 

Emitent si vyhrazuje právo kdykoli jmenovat jiného nebo dal�ího Administrátora a urèit jinou nebo dal�í 
Urèenou provozovnu. Dojde-li ke zmìnì Administrátora nebo Urèené provozovny zpøístupní Emitent 
Vlastníkùm dluhopisù jakoukoliv zmìnu Urèené provozovny a Administrátora a úplné znìní Emisních podmínek 
po provedené zmìnì zpùsobem uvedeným v èlánku 13 tìchto Emisních podmínek. Jakákoliv taková zmìna 
nabude úèinnosti uplynutím lhùty 15 (patnácti) kalendáøních dnù ode dne takového oznámení, pokud v takovém 
oznámení není stanoveno pozdìj�í datum úèinnosti. V ka�dém pøípadì v�ak jakákoliv zmìna, která by jinak 
nabyla úèinnosti ménì ne� 30 (tøicet) kalendáøních dnù pøed nebo po Dni výplaty jakékoliv èástky v souvislosti s 
Dluhopisy, nabude úèinnosti 30. (tøicátým) dnem po takovém Dni výplaty. 

Zmìny pøedpokládané tímto èlánkem 11.1.2 nesmìjí zpùsobit Vlastníkùm dluhopisù újmu. 

11.1.3 Vztah Administrátora a Vlastníkù dluhopisù 
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Administrátor jedná v souvislosti s plnìním povinností vyplývajících ze Smlouvy s administrátorem jako 
zástupce Emitenta a jeho právní vztah k Vlastníkùm dluhopisù vyplývá pouze ze Smlouvy s administrátorem. 

11.2 Kotaèní agent 

11.2.1 Kotaèní agent 

Nedojde-li ke zmìnì v souladu s èlánkem 1 1 . 2 . 2 tìchto Emisních podmínek, je Kotaèním agentem 
Raiffeisenbank. 

11.2.2 Dal�í a jiný Kotaèní agent 

Emitent si vyhrazuje právo jmenovat jiného nebo dal�ího Kotaèního agenta. Tato zmìna v�ak nesmí zpùsobit 
Vlastníkùm dluhopisù újmu. 

11.2.3 Vztah Kotaèního agenta a Vlastníkù dluhopisù 

Kotaèní agent jedná v souvislosti s plnìním povinností Kotaèního agenta jako zástupce Emitenta a není v 
�ádném právním vztahu s Vlastníky dluhopisù. 

11.3 Agent pro výpoèty 

11.3.1 Agent pro výpoèty 

Nedojde-li ke zmìnì v souladu s èlánkem 11.3.2 tìchto Emisních podmínek, je Agentem pro výpoèty 
Raiffeisenbank. 

11.3.2 Dal�í a jiný Agent pro výpoèty 

Emitent si vyhrazuje právo kdykoliv jmenovat jiného nebo dal�ího Agenta pro výpoèty. Tato zmìna v�ak 
nesmí zpùsobit Vlastníkùm dluhopisù újmu. 

11.3.3 Vztah Agenta pro výpoèty a Vlastníkù dluhopisù 

Agent pro výpoèty jedná v souvislosti s plnìním povinností Agenta pro výpoèty jako zástupce Emitenta a není v 
�ádném právním vztahu s Vlastníky dluhopisù. 

12  Zmìny a vzdání se nárokù 

Emitent a Administrátor se mohou bez souhlasu Vlastníkù dluhopisù dohodnout na (i) jakékoli zmìnì 
kteréhokoli ustanovení Smlouvy s administrátorem, pokud jde výluènì o zmìnu formální, vedlej�í nebo 
technické povahy, je-li provedena k opravì zøejmého omylu nebo je vy�adována platnou právní úpravou a (ii) 
jakékoli jiné zmìnì a vzdání se nárokù z jakéhokoli poru�ení nìkterého z èlánkù Smlouvy s administrátorem, 
které podle rozumného názoru Emitenta a Administrátora nezpùsobí Vlastníkùm dluhopisù újmu. 

13  Oznámení 

Není-li v zákonì èi v tìchto Emisních podmínkách stanoveno jinak, bude jakékoli oznámení Vlastníkùm 
dluhopisù dle tìchto Emisních podmínek platné, pokud bude uveøejnìno a zpøístupnìno v èeském jazyce alespoò 
na webových stránkách Emitenta http://www.cpibyty.cz. Stanoví-li kogentní právní pøedpisy pro uveøejnìní 
nìkterého z oznámení podle tìchto Emisních podmínek jiný zpùsob, bude takové oznámení pova�ováno za 
platnì uveøejnìné  jeho  uveøejnìním  pøedepsaným  pøíslu�ným  právním  pøedpisem. V pøípadì, �e bude nìkteré 
oznámení uveøejòováno více zpùsoby, bude se za datum takového oznámení pova�ovat datum jeho prvního 
uveøejnìní. 

Jakékoli oznámení Emitentovi ve smyslu tìchto Emisních podmínek bude øádnì uèinìno, pokud bude 
doruèeno na následující adresu: 

CPI BYTY, a.s. 

Vladislavova 1390/17   

110 00 Praha 1 � Nové Mìsto 

Èeská republika 

nebo na jakoukoli jinou adresu, je� bude Vlastníkùm dluhopisù oznámena zpùsobem popsaným v pøedchozím 
odstavci tohoto èlánku 13. 
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14 Schùze vlastníkù Dluhopisù 

14.1 Pùsobnost a svolání Schùze 

14.1.1 Právo svolat Schùzi 

Emitent nebo Vlastník dluhopisù nebo Vlastníci dluhopisù mohou svolat schùzi Vlastníkù dluhopisù (dále jen 
�Schùze�), je-li to tøeba k rozhodnutí o spoleèných zájmech Vlastníkù dluhopisù, a to v souladu s tìmito 
Emisními podmínkami a platnými právními pøedpisy. Náklady na organizaci a svolání Schùze hradí svolavatel, 
pokud pøíslu�né právní pøedpisy nestanoví jinak. Svolavatel, pokud jím je Vlastník dluhopisù nebo Vlastníci 
dluhopisù, je povinen nejpozdìji v den oznámení konání Schùze (viz èlánek 14.1.3 tìchto Emisních podmínek) 
(i) doruèit Administrátorovi (resp. i Emitentovi, jedná-li se o Schùzi svolávanou Vlastníkem dluhopisù nebo 
Vlastníky dluhopisù) �ádost o obstarání dokladu o poètu v�ech Dluhopisù opravòujících k úèasti na jím, resp.  
jimi, svolávané Schùzi, tj. výpis z pøíslu�né evidence emise Dluhopisù, a (ii) tam, kde to je relevantní, uhradit 
Administrátorovi zálohu na náklady související s jeho slu�bami ve vztahu ke Schùzi. Øádné a vèasné doruèení 
�ádosti dle vý�e uvedeného bodu (i) a úhrada zálohy na náklady dle bodu (ii) vý�e jsou pøedpokladem pro platné 
svolání Schùze. Svolává-li Schùzi Vlastník dluhopisù nebo Vlastníci dluhopisù, je Emitent povinen poskytnout k 
tomu ve�kerou potøebnou souèinnost. 

14.1.2 Schùze svolávaná Emitentem 

Emitent je povinen bez zbyteèného odkladu svolat Schùzi a vy�ádat si jejím prostøednictvím stanovisko 
Vlastníkù dluhopisù v pøípadech uvedených ní�e v tomto èlánku 14.1.2 a dal�ích pøípadech stanovených 
aktuálnì platnými obecnì závaznými právními pøedpisy (dále jen �Zmìny zásadní povahy�): 

(a) návrhu zmìny nebo zmìn Emisních podmínek, pokud se souhlas Schùze k takové zmìnì èi zmìnám 
vy�aduje podle platných právních pøedpisù; 

(b) návrhu na pøemìnu Emitenta; 

(c) návrhu na uzavøení smlouvy, na jejím� základì dochází k dispozici s obchodním závodem nebo jeho 
èástí bez ohledu na to, kterou smluvní stranou Emitent je, za pøedpokladu, �e mù�e být ohro�eno øádné 
a vèasné splacení Dluhopisù nebo vyplacení výnosu Dluhopisù; 

(d) je-li Emitent v prodlení s uspokojením práv spojených s Dluhopisy déle ne� 7 (sedm) dnù ode dne, 
kdy právo mohlo být uplatnìno; 

(e) návrhu o podání �ádosti o vyøazení Dluhopisù z obchodování na evropském regulovaném trhu nebo 
zahranièním trhu obdobnému regulovanému trhu nebo v mnohostranném obchodním systému 
provozovatele se sídlem v èlenském státì Evropské unie nebo jiném státì tvoøícím Evropský 
hospodáøský prostor; nebo 

(f) zmìn, které mohou významnì zhor�it schopnost Emitenta plnit dluhy vyplývající z Dluhopisù. 

Probíhá-li podle právního pøedpisu èlenského státu reorganizace nebo jiné srovnatelné øe�ení úpadku Emitenta, 
Emitent nemusí Schùzi svolat. 

14.1.3 Oznámení o svolání Schùze 

Svolavatel oznámí konání Schùze zpùsobem stanoveným v èlánku 13 tìchto Emisních podmínek, a to ve lhùtì 
nejpozdìji 15 (patnáct) kalendáøních dnù pøede dnem konání Schùze. Je-li svolavatelem Vlastník dluhopisù nebo 
Vlastníci dluhopisù, jsou povinni oznámení o svolání Schùze doruèit Emitentovi na adresu Urèené provozovny 
nejpozdìji 30 (tøicet) kalendáøních dnù pøed navrhovaným datem schùze, aby Emitent mohl zajistit uveøejnìní 
oznámení zpùsobem stanoveným v èlánku 13 tìchto Emisních podmínek, a to ve lhùtì nejpozdìji 15 (patnáct) 
kalendáøních dnù pøede dnem konání Schùze. Oznámení o svolání Schùze musí obsahovat alespoò (i) údaje 
nutné k jednoznaèné identifikaci Emitenta, (ii) oznaèení Dluhopisù, jich� se má Schùze týkat, minimálnì v 
rozsahu název Dluhopisu, Datum emise a ISIN, (iii) místo, datum a hodinu konání Schùze, pøièem� místem 
konání Schùze mù�e být pouze místo v Praze, datum konání Schùze musí pøipadat na den, který je Pracovním 
dnem a hodina konání Schùze nesmí být døíve ne� v 11:00 hod., (iv) program jednání Schùze, vèetnì pøípadného 
návrhu zmìny Emisních podmínek a jejich zdùvodnìní a vèetnì úplných návrhù usnesení k jednotlivým bodùm 
jednání a (v) den, který je Rozhodným dnem pro úèast na Schùzi. Zále�itosti, které nebyly zaøazeny na 
navrhovaný program jednání Schùze, lze na této Schùzi rozhodnout jen za úèasti a se souhlasem v�ech Vlastníkù 
dluhopisù. Odpadne-li dùvod pro svolání Schùze, odvolá ji svolavatel stejným zpùsobem, jakým byla svolána. 

14.2 Osoby oprávnìné úèastnit se Schùze a hlasovat na ní 



CPI BYTY, a.s.  ZÁKLADNÍ PROSPEKT 

103  

14.2.1 Zaknihované Dluhopisy 

Schùze je oprávnìn se úèastnit a hlasovat na ní (dále jen �Osoba oprávnìná k úèasti na schùzi�) pouze ten 
Vlastník dluhopisù, který byl evidován jako Vlastník dluhopisù v evidenci u Centrálního depozitáøe ke konci 
dne, který o 7 (sedm) dnù pøedchází den konání pøíslu�né Schùze (dále jen �Rozhodný den pro úèast na 
schùzi�), pøípadnì ta osoba, která proká�e potvrzením od osoby, na jejím� úètu byl pøíslu�ný poèet Dluhopisù 
evidován v evidenci Centrálního depozitáøe v Rozhodný den pro úèast na schùzi, �e je Vlastníkem dluhopisù a 
tyto jsou evidovány na úètu první uvedené osoby z dùvodu jejich správy takovou osobou. Potvrzení dle pøede�lé 
vìty musí být o obsahu a ve formì uspokojivé pro Administrátora. K pøevodùm Dluhopisù uskuteènìným po 
Rozhodném dni pro úèast na schùzi se nepøihlí�í. 

14.2.2 Hlasovací právo 

Osoba oprávnìná k úèasti na schùzi má takový poèet hlasù z celkového poètu hlasù, který odpovídá pomìru 
mezi jmenovitou hodnotou Dluhopisù, které vlastnila k Rozhodnému dni pro úèast na schùzi, a celkovou 
nesplacenou jmenovitou hodnotou vydaných a nesplacených Dluhopisù. S Dluhopisy, které byly v majetku 
Emitenta k Rozhodnému dni pro úèast na schùzi a které nebyly Emitentem pøedèasnì splaceny ve smyslu 
èlánku 6 .5  tìchto Emisních podmínek, není spojeno hlasovací právo a nezapoèítávají se pro úèely 
usná�eníschopnosti Schùze. Rozhoduje-li Schùze o odvolání Spoleèného zástupce, nemù�e Spoleèný zástupce 
(je-li Osobou oprávnìnou k úèasti na schùzi) vykonávat hlasovací právo spojené s Dluhopisy, které vlastní, a 
jeho hlasovací práva se nezapoèítávají do celkového poètu hlasù nutných k tomu, aby Schùze byla schopna se 
usná�et. 

14.2.3 Úèast dal�ích osob na Schùzi 

Emitent je povinen úèastnit se Schùze, a to buï osobnì, nebo prostøednictvím zmocnìnce. Dále jsou 
oprávnìni úèastnit se Schùze zástupci Administrátora, Spoleèný zástupce (není-li jinak Osobou oprávnìnou 
k úèasti na schùzi) a hosté pøizvaní Emitentem a/nebo Administrátorem. 

14.3 Prùbìh Schùze; rozhodování Schùze 

14.3.1 Usná�eníschopnost 

Schùze je usná�eníschopná, pokud se jí úèastní Osoby oprávnìné k úèasti na Schùzi, které byly k Rozhodnému 
dni pro úèast na schùzi Vlastníky dluhopisù, jejich� jmenovitá hodnota pøedstavuje více ne� 30 % (tøicet 
procent) celkové jmenovité hodnoty vydaných a dosud nesplacených Dluhopisù. Není-li Schùze, která má 
rozhodovat o zmìnì Emisních podmínek, schopna se usná�et, svolavatel svolá, je-li to nadále potøebné, náhradní 
Schùzi tak, aby se konala do 6 (�esti) týdnù ode dne, na který byla svolána pùvodní Schùze. Konání náhradní 
Schùze s nezmìnìným programem jednání se oznámí Vlastníkùm dluhopisù nejpozdìji do 15 (patnácti) dnù ode 
dne, na který byla svolána pùvodní Schùze. Náhradní Schùze je schopna se usná�et bez ohledu na podmínky 
uvedené v první vìtì tohoto èlánku 14.3.1. Pøed zahájením Schùze poskytne Emitent, sám nebo prostøednictvím 
Administrátora, informaci o poètu v�ech Dluhopisù, ohlednì nich� jsou Osoby oprávnìné k úèasti na schùzi v 
souladu s tìmito Emisními podmínkami oprávnìny se Schùze úèastnit a hlasovat na ní. Vlastní Dluhopisy ve 
vlastnictví Emitenta k Rozhodnému dni pro úèast na schùzi se pro úèely tohoto èlánku 14.3.1 nezapoèítávají. 

14.3.2 Pøedseda Schùze 

Schùzi svolané Emitentem pøedsedá pøedseda jmenovaný Emitentem. Schùzi svolané Vlastníkem dluhopisù 
nebo Vlastníky dluhopisù pøedsedá pøedseda zvolený prostou vìt�inou hlasù pøítomných Osob oprávnìných k 
úèasti na schùzi, pøièem� do zvolení pøedsedy pøedsedá Schùzi osoba urèená svolavatelem a volba pøedsedy 
musí být prvním bodem programu Schùze, kterou nesvolává Emitent. 

14.3.3 Spoleèný zástupce 

Schùze mù�e usnesením zvolit fyzickou nebo právnickou osobu za spoleèného zástupce a povìøit jej èinnostmi 
podle ustanovení § 24 odst. 1 Zákona o dluhopisech (dále jen �Spoleèný zástupce�). Takového Spoleèného 
zástupce mù�e Schùze odvolat stejným zpùsobem, jakým byl zvolen nebo jej nahradit jiným spoleèným 
zástupcem. Spoleèný zástupce oznámí pøed svým ustanovením do funkce Vlastníkùm dluhopisù skuteènosti, 
které by pro nì mohly mít význam pro posouzení, zda je tu støet jejich zájmù se zájmem Spoleèného zástupce, 
anebo takový støet hrozí. Pøed ustanovením Spoleèného zástupce do funkce Schùze v rozhodnutí rovnì� urèí, jak 
se postupuje, dojde-li ke støetu zájmu Spoleèného zástupce se zájmy Vlastníkù dluhopisù, anebo bude-li hrozit 
takový støet, po ustanovení Spoleèného zástupce do funkce. 
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14.3.4 Rozhodování Schùze 

Schùze o pøedlo�ených otázkách rozhoduje formou usnesení. Usnesení, jím� se (i) schvaluje návrh podle èlánku 
14.1.2 (a) tìchto Emisních podmínek nebo (ii) ustavuje èi odvolává Spoleèný zástupce nebo (iii) se odvolává 
Agent pro zaji�tìní, je zapotøebí souhlas alespoò " (tøí ètvrtin) hlasù pøítomných Osob oprávnìných k úèasti na 
Schùzi. K pøejetí ostatních usnesení staèí prostá vìt�ina hlasù pøítomných Osob oprávnìných k úèasti na Schùzi. 

14.3.5 Odroèení Schùze 

Pokud bìhem jedné hodiny od stanoveného zaèátku Schùze není tato Schùze usná�eníschopná, pak (i) v 
pøípadì, �e byla svolána na �ádost Vlastníka dluhopisù nebo Vlastníkù dluhopisù, bude taková Schùze bez 
dal�ího rozpu�tìna a (ii) v pøípadì, �e byla svolána Emitentem, bude taková Schùze odroèena na dobu a 
místo, které urèí pøedseda této Schùze. O konání náhradní Schùze platí obdobnì ustanovení o konání øádné 
Schùze. 

14.4 Nìkterá dal�í práva Vlastníkù dluhopisù 

14.4.1 Dùsledek hlasování proti nìkterým usnesením Schùze 

Jestli�e Schùze souhlasila se Zmìnami zásadní povahy, pak Osoba oprávnìná k úèasti na schùzi, která podle 
zápisu z této Schùze hlasovala na Schùzi proti návrhu usnesení Schùze nebo se pøíslu�né Schùze nezúèastnila 
(dále také jen ��adatel�), mù�e do 30 (tøiceti) dnù od zpøístupnìní usnesení pøíslu�né Schùze po�adovat 
vyplacení jmenovité hodnoty Dluhopisù vèetnì pomìrného výnosu z Dluhopisù, jich� byla vlastníkem k 
Rozhodnému dni pro úèast na schùzi a které od takového okam�iku nezcizila. Toto právo musí být �adatelem 
uplatnìno do 30 (tøiceti) dnù ode dne zpøístupnìní usnesení Schùze podle èlánku 14.6 tìchto Emisních podmínek 
písemným oznámením (dále také jen ��ádost�) urèeným Emitentovi a doruèeným Administrátorovi na adresu 
Urèené provozovny, jinak zaniká. Vý�e uvedené èástky se stávají splatnými 30 (tøicet) dnù po dni, kdy byla 
�ádost doruèena Administrátorovi (takový den, vedle jiných dnù takto oznaèených v tìchto Emisních 
podmínkách, také �Den pøedèasné splatnosti dluhopisù�). 

Pokud Schùze projednávala nìkterou ze Zmìn zásadní povahy, musí být o úèasti na Schùzi a o rozhodnutí 
Schùze poøízen notáøský zápis. Pokud Schùze s nìkterou z tìchto Zmìn zásadní povahy souhlasila, uvedou se v 
notáøském zápisu jména tìch Vlastníkù dluhopisù, kteøí se Zmìnou zásadní povahy souhlasili, a poèty kusù 
Dluhopisù, které ka�dý z tìchto Vlastníkù dluhopisù mìl ve svém vlastnictví k Rozhodnému dni pro úèast na 
schùzi. 

14.4.2 Usnesení o pøedèasné splatnosti Dluhopisù 

Nesouhlasí-li Schùze se Zmìnami zásadní povahy uvedenými v èlánku 14.1.2 písm. (b) a� (f) tìchto Emisních 
podmínek, pak mù�e Schùze souèasnì rozhodnout o tom, �e pokud bude Emitent postupovat v rozporu s jejím 
usnesením, je Emitent povinen pøedèasnì splatit tìm Vlastníkùm dluhopisù, kteøí o to po�ádají (dále také jen 
��adatel�), jmenovitou hodnotu vèetnì pomìrného výnosu vztahující se k Dluhopisùm v souladu s tìmito 
Emisními podmínkami. �ádost dle pøedchozí vìty je tøeba uèinit písemným oznámením (dále také jen ��ádost�) 
urèeným Emitentovi a doruèeným Administrátorovi na adresu Urèené provozovny. Emitent je povinen v 
takovém pøípadì splatit �adateli pøíslu�nou èástku zpùsobem a na místì, které pro splacení Dluhopisu stanoví 
tyto Emisní podmínky nejpozdìji do 30 (tøiceti) dnù ode dne doruèení �ádosti oznaèené v tìchto Emisních 
podmínkách, (takový den, vedle jiných dnù takto oznaèených v tìchto Emisních podmínkách, také �Den 
pøedèasné splatnosti dluhopisù�). 

14.4.3 Nále�itosti �ádosti 

V �ádosti je nutno uvést poèet kusù Dluhopisù, o jejich� splacení je v souladu s tímto èlánkem �ádáno. �ádost 
musí být písemná, podepsaná osobami, oprávnìnými jménem �adatele jednat, pøièem� jejich podpisy musí být 
úøednì ovìøeny. �adatel musí ve stejné lhùtì doruèit Administrátorovi na adresu Urèené provozovny i ve�keré 
dokumenty po�adované pro provedení výplaty podle èlánku 7 tìchto Emisních podmínek. 

14.5 Spoleèná Schùze 

Vydal-li Emitent v rámci Dluhopisového programu více ne� jednu emisi Dluhopisù, mù�e k projednání Zmìn 
zásadní povahy dle èlánku 14.1.2  písm. (b) a� (f) svolat spoleènou schùzi Vlastníkù dluhopisù v�ech dosud 
vydaných a nesplacených Dluhopisù. Na spoleènou Schùzi se pou�ijí obdobnì ustanovení o Schùzi s tím, �e 
usná�eníschopnost, poèet hlasù Osob oprávnìných k úèasti na Schùzi a pøijetí usnesení takové Schùze se 
posuzuje oddìlenì podle jednotlivých emisí Dluhopisù jako v pøípadì Schùze Vlastníkù dluhopisù ka�dé takové 
emise. V notáøském zápisu ze spoleèné Schùze, která pøijala usnesení o Zmìnì zásadní povahy, musí být poèty 
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kusù Dluhopisù u ka�dé Osoby oprávnìné k úèasti na Schùzi rozli�eny podle jednotlivých emisí Dluhopisù. 

14.6 Zápis z jednání 

O jednání Schùze poøizuje svolavatel, sám nebo prostøednictvím jím povìøené osoby ve lhùtì 30 (tøiceti) dnù ode 
dne konání Schùze zápis, ve kterém uvede závìry Schùze, zejména usnesení, která taková Schùze pøijala. Pokud 
je svolavatelem Schùze Vlastník dluhopisù nebo Vlastníci dluhopisù, pak musí být zápis ze Schùze doruèen 
nejpozdìji ve lhùtì 30 (tøiceti) dnù ode dne konání Schùze rovnì� Emitentovi na adresu Urèené provozovny. 
Emitent je povinen do 30 (tøiceti) dnù ode dne konání Schùze uveøejnit sám nebo prostøednictvím jím povìøené 
osoby (zejména Administrátora) v�echna rozhodnutí Schùze, a to zpùsobem, kterým uveøejnil tyto Emisní 
podmínky. Zápis ze Schùze je Emitent povinen uschovat do doby promlèení práv z Dluhopisù. Zápis ze Schùze 
je k dispozici k nahlédnutí Vlastníkùm dluhopisù v bì�né pracovní dobì v Urèené provozovnì. Ustanovení 
èlánku 14.4.1 tìchto Emisních podmínek o povinnosti vyhotovení notáøských zápisù tím není dotèeno. 

 

15  Rozhodné právo, jazyk, spory 

Dluhopisy jsou vydávány na základì platných a úèinných právních pøedpisù Èeské republiky, zejména na 
základì Zákona o dluhopisech. Práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisù se budou øídit a vykládat v 
souladu s právem Èeské republiky. Tyto Emisní podmínky mohou být pøelo�eny do angliètiny, pøípadnì i do 
dal�ích jazykù. V takovém pøípadì, pokud dojde k rozporu mezi rùznými jazykovými verzemi, bude 
rozhodující verze èeská. Jakékoli pøípadné spory mezi Emitentem a Vlastníky dluhopisù vyplývající z 
Dluhopisù, tìchto Emisních podmínek a kteréhokoli Doplòku dluhopisového programu nebo s nimi 
související budou øe�eny Mìstským soudem v Praze. 
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8 VZOR EMISNÍHO DODATKU � KONEÈNÝCH PODMÍNEK 

Ní�e je uveden vzor Emisního dodatku obsahujícího koneèné podmínky nabídky Dluhopisù, který bude 
vyhotoven pro ka�dou jednotlivou Emisi vydávanou v rámci tohoto nabídkového programu, pro kterou bude 
nutné vyhotovit prospekt cenného papíru. Souèástí Emisního dodatku bude i shrnutí dané Emise. V pøípadech, 
kdy nebude nutné vyhotovit pro danou Emisi dluhopisù prospekt cenného papíru, mù�e Emitent vyhotovit pouze 
Doplnìk dluhopisového programu, který v souladu se zákonem zpøístupní. Koneèné podmínky nabídky budou v 
souladu se zákonem sdìleny ÈNB a uveøejnìny stejným zpùsobem jako Základní prospekt. 

D"le�ité upozorn!ní: Následující text pøedstavuje vzor Emisního dodatku (bez krycí strany, kterou bude ka�dý 
Emisní dodatek obsahovat), obsahujícího koneèné podmínky nabídky dané emise Dluhopisù, tzn. tìch podmínek, 
které budou pro danou Emisi specifické. Je-li v hranatých závorkách uveden jeden nebo více údajù, bude pro 
konkrétní emisi pou�it jeden z uvedených údajù. Je-li v hranatých závorkách uveden symbol �!�, budou 
chybìjící údaje doplnìny v pøíslu�ném Emisním dodatku. Rozhodující bude v�dy úprava pou�itá v pøíslu�ném 
Emisním dodatku. 

EMISNÍ DODATEK � Koneèné podmínky Emise dluhopisù 

Tento emisní dodatek (dále jen �Emisní dodatek�) pøedstavuje koneèné podmínky nabídky ve smyslu 
ustanovení § 36a odst. 3 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu vztahující se k emisi ní�e podrobnìji 
specifikovaných dluhopisù (dále jen �Dluhopisy�). Kompletní prospekt Dluhopisù je tvoøen (i) tímto Emisním 
dodatkem  
a (ii) Základním prospektem spoleènosti CPI BYTY, a.s, se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Mìsto, 110 00 

Praha 1, IÈ: 262 28 700, zapsané v obchodním rejstøíku vedeném Mìstským soudem v Praze pod sp. zn. B 7990 
(dále jen �Emitent�), schváleném rozhodnutím Èeské národní banky è.j. [!] ze dne [!], které nabylo právní 
moci dne [!], [ve znìní dodatku è. [!] schváleném rozhodnutím ÈNB è.j. [!] ze dne [!], které nabylo právní 
moci dne [!]] (dále jen �Základní prospekt�). Investoøi by se mìli podrobnì seznámit se Základním 
prospektem i s tímto Emisním dodatkem jako celkem. Základní prospekt byl uveøejnìn a je k dispozici v 
elektronické podobì na webových stránkách Emitenta www.cpibyty.cz v sekci: PRO INVESTORY na této 
adrese http://cpibyty.cz/stranka/obchodni-udaje).  

Tento Emisní dodatek (koneèné podmínky Emise) byl vypracován pro úèely èl. 5 odst. 4 smìrnice Evropského 
parlamentu a Rady è. 2003/71/ES a musí být vykládán ve spojení se Základním prospektem a jeho pøípadnými 
dodatky. Tento Emisní dodatek byl v souladu s ustanovením § 36a odst. 3 Zákona o podnikání na kapitálovém 
trhu uveøejnìn shodným zpùsobem jako Základní prospekt a jeho pøípadné dodatky, tj. na webových stránkách 
Emitenta www.cpibyty.cz v sekci: PRO INVESTORY na této adrese http://cpibyty.cz/stranka/obchodni-udaje a 
byl v souladu s právními pøedpisy sdìlen ÈNB. Úplné údaje o Dluhopisech lze získat, jen pokud je Základní 
prospekt (ve znìní pøípadných dodatkù) vykládán ve spojení s tímto Emisním dodatkem (koneènými podmínkami 
Emise). Souèástí tohoto Emisního dodatku je shrnutí Emise dluhopisù. 

Dluhopisy jsou vydávány jako [doplnit poøadí] emise v rámci dluhopisového programu Emitenta v maximální 
celkové jmenovité hodnotì 17.000.000.000 CZK (slovy: sedmnáct miliard korun èeských), s dobou trvání 
programu do 30. dubna 2031 ode dne schválení Dluhopisového programu rozhodnutím pøedstavenstva Emitenta, 
tj. od 11. prosince 2012 (dále jen �Dluhopisový program�). Celková jmenovitá hodnota v�ech vydaných a 
nesplacených Dluhopisù v rámci tohoto Dluhopisového programu nesmí k �ádnému okam�iku pøekroèit 
3.000.000.000 CZK (slovy: tøi miliardy korun èeských), s výjimkami stanovenými v Emisních podmínkách. 
Znìní spoleèných emisních podmínek, které jsou stejné pro jednotlivé Emise dluhopisù v rámci Dluhopisového 
programu, je uvedeno v kapitole 7 �Spoleèné emisní podmínky Dluhopisù� v Základním prospektu schváleném 
ÈNB a uveøejnìném Emitentem (dále jen �Emisní podmínky�). Pojmy nedefinované v tomto Emisním dodatku 
mají význam, jaký je jim pøiøazen v Základním prospektu, nevyplývá-li z kontextu jejich pou�ití v tomto 
Emisním dodatku jinak. Investoøi by mìli zvá�it rizikové faktory spojené s investicí do Dluhopisù. Tyto rizikové 
faktory jsou uvedeny v kapitole 3 �Rizikové faktory� Základního prospektu. Tento Emisní dodatek byl 
vyhotoven dne [!] a informace v nìm uvedené jsou aktuální pouze k tomuto dni. Emitent pravidelnì uveøejòuje 
informace o sobì a o výsledcích své podnikatelské èinnosti v souvislosti s plnìním informaèních povinností na 
základì právních pøedpisù, zejména v souvislosti s plnìním prùbì�ných informaèních povinností emitenta 
cenných papírù pøijatých k obchodování na regulovaném trhu. Po datu tohoto Emisního dodatku by zájemci o 
koupi Dluhopisù mìli svá investièní rozhodnutí zalo�it nejen na základì tohoto Emisního dodatku a Základního 
prospektu, ale i na základì dal�ích informací, které mohl Emitent po datu tohoto Emisního dodatku uveøejnit, èi 
jiných veøejnì dostupných informací. Roz�iøování tohoto Emisního dodatku a Základního prospektu a nabídka, 
prodej nebo koupì Dluhopisù jsou v nìkterých zemích omezeny zákonem. Emitent nepo�ádal a nezamý�lí 
po�ádat o uznání Základního prospektu a Emisního dodatku v jiném státì a Dluhopisy nebudou pøijaty k 
obchodování na regulovaném trhu, registrovány, povoleny ani schváleny jakýmkoli správním èi jiným orgánem 
jakékoli jurisdikce s výjimkou ÈNB pro úèely veøejné nabídky. 
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DOPLNÌK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU 

Tento doplnìk dluhopisového programu pøipravený pro Dluhopisy (dále jen �Doplnìk dluhopisového 
programu�) pøedstavuje doplnìk k Emisním podmínkám jako�to spoleèným emisním podmínkám 
Dluhopisového programu ve smyslu ustanovení § 11 odst. 3 zákona è. 190/2004 Sb., o dluhopisech, v platném 
znìní (dále jen �Zákon o dluhopisech�). S Dluhopisovým programem je mo�né se seznámit na internetových 
stránkách Emitenta www.cpibyty.cz v sekci: PRO INVESTORY na této adrese 
http://cpibyty.cz/stranka/obchodni-udaje. Tento Doplnìk dluhopisového programu spolu s Emisními 
podmínkami tvoøí emisní podmínky ní�e specifikovaných Dluhopisù, které jsou vydávány v rámci 
Dluhopisového programu. 

Tento Doplnìk dluhopisového programu nemù�e být posuzován samostatnì, ale pouze spoleènì s Emisními 
podmínkami. Ní�e uvedené parametry Dluhopisù upøesòují a doplòují v souvislosti s touto Emisí dluhopisù 
Emisní podmínky uveøejnìné døíve vý�e popsaným zpùsobem. Podmínky, které se na ní�e specifikované 
Dluhopisy nevztahují, jsou v ní�e uvedené tabulce oznaèeny souslovím �nepou�ije se�. Výrazy uvedené velkými 
písmeny mají stejný význam, jaký je jim pøiøazen v Emisních podmínkách. Dluhopisy jsou vydávány podle 
Zákona o dluhopisech. 

D"le�ité upozorn!ní: Následující tabulka obsahuje vzor Doplòku dluhopisového programu pro danou Emisi 
dluhopisù, tzn. vzor té èásti emisních podmínek dané Emise, která bude pro takovou Emisi specifická. Je-li v 
hranatých závorkách uveden jeden nebo více údajù, bude pro konkrétní emisi pou�it jeden z uvedených údajù. 
Je-li v hranatých závorkách uveden symbol �!�, budou chybìjící údaje doplnìny v pøíslu�ném Emisním dodatku. 
Èíslování jednotlivých oddílù Doplòku dluhopisového programu vychází z èíslování Emisních podmínek, a tudí� 
nemusí v�dy navazovat. 

1 OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DLUHOPISÙ 

1.1 Název Dluhopisù: [!] 

1.2 ISIN Dluhopisù: [!] 

1.3 Podoba Dluhopisù: 
zaknihované; evidenci o Dluhopisech vede 
Centrální depozitáø, a.s. 

1.4 Forma Dluhopisù: na doruèitele 

1.5 Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu [!] 

1.6 Celková pøedpokládaná jmenovitá hodnota 
emise Dluhopisù: 

[!] 

1.7 Poèet Dluhopisù: [!] 

1.8 Mìna, v ní� jsou Dluhopisy denominovány: CZK 

1.9 Provedeno ohodnocení finanèní zpùsobilosti 
emise Dluhopisù (rating): 

[ano, emisi Dluhopisù byl pøidìlen rating 
spoleènostmi registrovanými dle naøízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) è. 1060/2009 
[!] / nepou�ije se (emisi Dluhopisù nebyl pøidìlen 
rating)] 

2 DATUM A ZPÙSOB ÚPISU DLUHOPISÙ, EMISNÍ KURZ 

2.1 Datum emise: [!] 

2.2 Lhùta pro upisování emise dluhopisù: [!] 

2.3 Emisní kurz Dluhopisù k Datu emise: [!] % jmenovité hodnoty 

2.4 Emisní kurz Dluhopisù vydaných / 
nabízených po Datu emise: 

[Emitentem bude cena za nabízené Dluhopisy 
urèena v�dy na základì aktuálních tr�ních podmínek 
a bude pravidelnì uveøejòována na webových 
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stránkách Emitenta [!] /nepou�ije se] 

2.5 Zpùsob a místo úpisu Dluhopisù / údaje o 
osobách, které se podílejí na zabezpeèení 
vydání Dluhopisù a zpùsob a místo splácení 
emisního kurzu: 

[Celý objem nebo èást Emise bude upsána Hlavním 
mana�erem formou �best effort basis� dle aktuální 
situace na trhu, av�ak v�dy s výhradou schválení 
pøíslu�nými orgány Hlavního mana�era, nebo 
alternativnì tøetí osobou] / [Celý objem nebo èást 
Emise bude upsána jménem Hlavního mana�era 
(jednajícího na základì komisionáøského vztahu) na 
úèet investorù]. Jednotlivé Dluhopisy, které Hlavní 
mana�er upí�e v rámci primárního úpisu svým 
jménem a na svùj úèet a které pøevy�ují poèet, je� 
musí Hlavní mana�er z pozice Agenta pro zaji�tìní 
dr�et, mohou být dále nabízeny Hlavním 
mana�erem na sekundárním trhu. Hlavní mana�er 
bude Dluhopisy nabízet zájemcùm z øad 
[tuzemských /[a] zahranièních] [/ jiných ne� 
kvalifikovaných (zejména retailových) / 
kvalifikovaných i jiných ne� kvalifikovaných 
(zejména retailových)] investorù, v rámci 
[primárního / sekundárního] trhu. Dluhopisy budou 
nabídnuty investorùm [prostøednictvím 
internetových stránek Hlavního mana�era] / [v sídle 
Hlavního mana�era]. Investoøi budou moci upsat / 
koupit Dluhopisy [na základì smluvního ujednání 
mezi investorem a Hlavním mana�erem za 
podmínek uvedených v popisu podmínek nabídky 
ní�e] / [prostøednictvím Hlavního mana�era na 
základì smlouvy o upsání a koupi Dluhopisù, která 
bude mezi Emitentem a Hlavním mana�erem 
uzavøena nejpozdìji do [!] na základì smluvních 
vztahù investorù s Hlavním mana�erem (zejména 
podle komisionáøských smluv uzavøených 
s Hlavním mana�erem)]. Vydání Dluhopisù 
zabezpeèuje Administrátor. 

3 VÝNOSY DLUHOPISÙ 

3.1 Úrokový výnos: pevný 

3.1.1 Úroková sazba: [! % p.a.] 

3.1.2 Výplata úrokových výnosù: jednou roènì zpìtnì 

3.1.3 Den výplaty úrokù: [!] 

4 SPLACENÍ A ODKOUPENÍ DLUHOPISÙ  

4.1 Den koneèné splatnosti dluhopisù: [!] 

4.1 Pøedèasné splacení z rozhodnutí Emitenta: ne 

5 ADMINISTRÁTOR, KOTAÈNÍ AGENT, 

AGENT PRO VÝPOÈTY A AGENT PRO 

ZAJI�TÌNÍ 

 

5.1 Urèená provozovna: 
[Raiffeisenbank a.s., Hvìzdova 1716/2b, 140 78 

Praha 4/ !] 

5.2 Administrátor: [Raiffeisenbank a.s. / !] 
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5.3 Agent pro výpoèty: [Raiffeisenbank a.s. / !] 

5.4 Kotaèní agent: [Raiffeisenbank a.s. / !] 

5.5 Agent pro zaji�tìní: [Raiffeisenbank a.s. / !] 

6 SCHÙZE VLASTNÍKÙ DLUHOPISÙ  

6.1 Spoleèný zástupce Vlastníkù dluhopisù: [! / viz èl. 14.3.3. Emisních podmínek] 

DAL�Í INFORMACE  

ODPOVÌDNÉ OSOBY  

Osoby odpovìdné za údaje uvedené v Emisním 
dodatku: 

Osobou odpovìdnou za správné vyhotovení tohoto 
Emisního dodatku je Emitent, tedy spoleènost CPI 
BYTY, a.s., se sídlem na adrese Vladislavova 

1390/17, Nové Mìsto, 110 00 Praha 1, IÈ: 262 28 
700, zapsaná v obchodním rejstøíku vedeném 
Mìstským soudem v Praze pod sp. zn. B 7990. 
 
Emitent prohla�uje, �e pøi vynalo�ení ve�keré 
pøimìøené péèe jsou podle jeho nejlep�ího vìdomí 
údaje uvedené v tomto Emisním dodatku k datu jeho 
vyhotovení správné, v souladu se skuteèností a �e v 
nìm nebyly zamlèeny �ádné skuteènosti, které by 
mohly zmìnit jeho význam. 

 V Praze dne [!] 

 

 
CPI BYTY, a.s. 
 
 
 
 
 _________________________ 
 Jméno: [!] 
 Funkce: pøedseda pøedstavenstva 
 
 
 
 
 _________________________ 
 Jméno: [!] 
 Funkce: èlen pøedstavenstva 
 

Interní schválení emise Dluhopisù: 
Vydání této emise Dluhopisù schválilo pøedstavenstvo 

Emitenta dne [!]. 

HLAVNÍ ÚDAJE  

Zájem fyzických a právnických osob zúèastnìných v 
Emisi /nabídce: 

[!] / [Dle vìdomí Emitenta nemá �ádná z fyzických 
ani právnických osob zúèastnìných na Emisi èi 
nabídce Dluhopisù na takové Emisi èi nabídce 
zájem, který by byl pro takovou Emisi èi nabídku 
Dluhopisù podstatný.] 
[[!] pùsobí v pozici [Administrátora, Agenta pro 
výpoèty, Kotaèního agenta] / [a] [Agenta pro 
zaji�tìní]. 
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Dùvody nabídky a pou�ití výnosù: 

Dluhopisy jsou vydávány za úèelem zaji�tìní 
[finanèních prostøedkù pro [refinancování 
stávajícího zadlu�ení Emitenta] / [a] [pro dal�í 
uskuteèòování podnikatelské èinnosti Emitenta]]. 
Náklady pøípravy emise Dluhopisù èinily cca [!] 
Kè. Èistý výtì�ek emise Dluhopisù pøi primárním 
úpisu k Datu emise bude roven emisnímu kurzu 
Dluhopisù vydaných k Datu emise po odeètení 
nákladù na pøípravu Emise. Celý výtì�ek bude 
pou�it k vý�e uvedenému úèelu. 

PODMÍNKY NABÍDKY  

Lhùta nabídky Dluhopisù: [!] / [nepou�ije se] 

Popis postupu pro objednávku Dluhopisù / minimální 
a maximální èástky objednávky / krácení objednávek 
Hlavním mana�erem / oznámení pøidìlené èástky 
investorùm: 

[V rámci primární nabídky bude celý objem nebo 
pøíslu�ná èást emise Dluhopisù upsána Hlavním 
mana�erem formou �best effort basis� dle aktuální 
situace na trhu, av�ak v�dy s výhradou schválení 
pøíslu�nými orgány Hlavního mana�era, nebo 
alternativnì tøetí osobou] / [V rámci primární nabídky 
bude celý objem nebo èást emise Dluhopisù upsána 
jménem Hlavního mana�era (jednajícího na základì 
komisionáøského vztahu) na úèet investorù]]. 
V rámci nabídky budou Investoøi oslovováni Hlavním 
mana�erem (za pou�ití prostøedkù komunikace na 
dálku) a vyzváni k podání objednávky ke koupi 
Dluhopisù. Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisù, 
kterou bude jednotlivý investor oprávnìn koupit, 
bude èinit 10.000 CZK. Maximální vý�e jmenovité 
hodnoty Dluhopisù po�adovaná jednotlivým 
investorem v objednávce je omezena celkovou 
jmenovitou hodnotou nabízených Dluhopisù. Hlavní 
mana�er je oprávnìn nabídky investorù dle svého 
výhradního uvá�ení krátit (pokud ji� investor uhradil 
Hlavnímu mana�erovi celý emisní kurz pùvodnì v 
objednávce po�adovaných Dluhopisù, za�le mu Hlavní 
mana�er pøípadný pøeplatek zpìt bez zbyteèného 
prodlení na úèet sdìlený Hlavnímu mana�erovi 
investorem). Koneèná jmenovitá hodnota Dluhopisù 
pøidìlená jednotlivému investorovi bude uvedena v 
potvrzení o pøijetí nabídky, které bude Hlavní 
mana�er zasílat jednotlivým investorùm (za pou�ití 
prostøedkù komunikace na dálku). Obchodování mù�e 
zaèít pøed uèinìním vý�e uvedeného potvrzení.] / 
[nepou�ije se] 

Metoda a lhùta pro splacení Dluhopisù; pøipsání 
Dluhopisù na úèet investora: 

[V rámci primární nabídky bude celý objem nebo 
pøíslu�ná èást emise Dluhopisù upsána Hlavním 
mana�erem formou �best effort basis� dle aktuální 
situace na trhu, av�ak v�dy s výhradou schválení 
pøíslu�nými orgány Hlavního mana�era, nebo 
alternativnì tøetí osobou] / [V rámci primární nabídky 
bude celý objem nebo èást emise Dluhopisù upsána 
jménem Hlavního mana�era (jednajícího na základì 
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komisionáøského vztahu) na úèet investorù]. V 
rámci nabídky bude kupní cena Dluhopisù hrazena 
investorem na úèet Hlavního mana�era [!] 
nejpozdìji do [!]. Dluhopisy budou pøipsány na 
úèet investora v centrální evidenci vedené 
Centrálním depozitáøem, nebo v navazující evidenci 
dle instrukce investora, proti zaplacení kupní ceny v 
plné vý�i nejpozdìji do [!]. 

Uveøejnìní výsledkù nabídky: 

Výsledky nabídky budou uveøejnìny bez 
zbyteèného odkladu po jejím ukonèení, nejpozdìji 
dne [!], na webové stránce Emitenta [!]. / 
[nepou�ije se] 

Postup pro výkon pøedkupního práva, obchodovatelnosti 
upisovacích práv a zacházení s neuplatnìnými 
upisovacími právy: 

[! / nepou�ije se] 

Nabídka na více trzích, vyhrazení tran�e pro urèitý trh: [! / nepou�ije se] 

Uvedení ceny, za kterou budou Dluhopisy nabídnuty, 
nebo metody jejího urèení a postupu jejího 
uveøejnìní: 

Cena za Dluhopisy nabízené v rámci nabídky bude 
rovna [!] % jmenovité hodnoty kupovaných 
Dluhopisù. V pøípadì sekundární nabídky bude cena 
za Dluhopisy urèena Hlavním mana�erem na 
základì aktuálních podmínek na trhu a, bude-li to 
relevantní, pøi zohlednìní odpovídajícího 
alikvotního úrokového výnosu, a uveøejnìna ka�dý 
pracovní den na jeho internetových stránkách 
www.rb.cz v sekci: Informaèní servis > Finanèní 
trhy > Investice > Sekundární nabídka5 a také na 
obchodním portálu Bloomberg. 

Náklady úètované investorovi: 

S výjimkou poplatku Hlavního mana�era za podání 
a vypoøádání pokynu k nákupu Dluhopisu a ní�e 
uvedených poplatkù s tím souvisejících nebudou 
Emitentem ani Hlavním mana�erem na vrub 
kupujících úètovány �ádné náklady v souvislosti s 
nákupem Dluhopisù v rámci veøejné nabídky 
Dluhopisù uskuteèòované na trhu. Ke dni tohoto 
Emisního dodatku vý�e poplatku Hlavního 
mana�era za podání a vypoøádání pokynu k nákupu 
dluhopisu èiní èástku ve vý�i [!] % objemu 
obchodu (konkrétní procentní sazba poplatku je 
odvislá od celkového objemu obchodu), av�ak 
minimálnì [!] CZK a maximálnì [!] CZK za jeden 
obchod. K tomuto poplatku se pøipoèítává poplatek 
BCPP, který k datu tohoto Emisního dodatku èiní 
pro v�echny úèastníky obchodování (tvùrci trhu i 
ostatní) s dluhopisy vè. vypoøádání [!] % z objemu 
obchodù, av�ak minimálnì [!] CZK a maximálnì 
[!] CZK za objednávku a den. K tomuto poplatku se 
dále pøipoèítává poplatek CDCP, který k datu tohoto 
Emisního dodatku èiní èástku [!] CZK za 
vypoøádání mimoburzovního obchodu a vypoøádání 

                                                           
5 https://www.rb.cz/informacni-servis/financni-trhy/investice/sekundarni-nabidka 
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mimoburzovní transakce DVP (delivery-versus-
payment), èástku [!] CZK za vypoøádání 
mimoburzovní transakce DFP a èástku [!] CZK za 
registraci mimoburzovního obchodu. Hlavní 
mana�er je oprávnìn pøeúètovat investorùm 
poplatek CDCP za vedení Dluhopisù v CDCP. 
Vybrané poplatky se budou úètovat pouze v 
pøípadech, kde to bude relevantní vzhledem ke 
zpùsobu provedení transakce. S aktuální vý�í 
poplatku za podání a vypoøádání pokynu k nákupu 
dluhopisu a vý�e uvedených poplatkù s tím 
souvisejících po datu tohoto Emisního dodatku se 
investor mù�e seznámit v sazebníku na 
internetových stránkách Hlavního mana�era [!]. K 
Datu emise èiní v souladu se sazebníkem 
burzovních poplatkù náklady Emitenta spojené s 
pøijetím Dluhopisù k obchodování na Regulovaném 
trhu BCPP [!] CZK. Poplatky za obchodování a 
vypoøádání Dluhopisù na regulovaném trhu burzy 
nejsou Burzou cenných papírù Praha, a.s. úètovány. 
Pokud se potenciální zájemce rozhodne nabýt 
Dluhopisy na regulovaném trhu burzy, budou mu 
úètovány poplatky dle sazebníku pøíslu�ného èlena 
burzy a v závislosti na velikosti pokynu. 

Umístìní Emise prostøednictvím Hlavního mana�era 
(jiného ne� Emitenta) na základì pevného èi bez 
pevného závazku / uzavøení dohody o upsání Emise: 

[Emitent [uzavøel dne [!]] / [uzavøe nejpozdìji ke 
dni [!]] s Hlavním mana�erem smlouvu o upsání a 
koupi Dluhopisù, jejím� pøedmìtem bude závazek 
Emitenta vydat a závazek Hlavního mana�era upsat 
a koupit [svým jménem a na úèet koncových 
investorù] v�echny Dluhopisy této emise / [!]].  

Pøijetí Dluhopisù na pøíslu�ný regulovaný trh, popø. 
mnohostranný obchodní systém: 

[Emitent po�ádal o pøijetí Dluhopisù k obchodování 
na Regulovaném trhu BCPP. �ádost smìøovala k 
tomu, aby obchodování bylo zahájeno k Datu 
emise.] / [Emitent ani jiná osoba s jeho svolením èi 
vìdomím nepo�ádala o pøijetí Dluhopisù k 
obchodování na regulovaném èi jiném trhu cenných 
papírù ani v Èeské republice, ani v zahranièí, ani v 
mnohostranném obchodním systému.] 

Poradci: 
Názvy, funkce a adresy poradcù jsou uvedeny na zadní 
stranì tohoto Emisního dodatku. 

Informace od tøetích stran uvedené v Emisním 
dodatku / zdroj informací. 

[nepou�ije se] / [Nìkteré informace uvedené v 
Emisním dodatku pocházejí od tøetích stran. Takové 
informace byly pøesnì reprodukovány a podle 
vìdomostí Emitenta a v míøe, ve které je schopen to 
zjistit z informací zveøejnìných pøíslu�nou tøetí 
stranou, nebyly vynechány �ádné skuteènosti, kvùli 
kterým by reprodukované informace byly nepøesné 
nebo zavádìjící. Emitent v�ak neodpovídá za 
nesprávnost informací od tøetích stran, pokud 
takovou nesprávnost nemohl pøi vynalo�ení vý�e 
uvedené péèe zjistit. [Zdroj informací [!]] 

V souladu s ustanovením § 36i Zákona o podnikání na kapitálovém trhu je Základní prospekt pro úèely veøejné 
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nabídky a pøijetí cenného papíru k obchodu na regulovaném trhu platný po dobu 12 mìsícù od uveøejnìní, tj. do 
[!] 2018. Bude-li veøejná nabídka Dluhopisù èinìna po tomto datu, uveøejní Emitent nový základní prospekt 
schválený ÈNB tak, aby veøejná nabídka probíhala v�dy na základì platného základního prospektu (pøípadnì 
základního prospektu aktualizovaného formou dodatkù) a odpovídajícího Emisního dodatku, resp. koneèných 
podmínek nabídky ve smyslu § 36a odst. 3 Zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Takové základní prospekty 
(a jejich pøípadné dodatky) a Emisní dodatky budou v�em zájemcùm k dispozici v elektronické podobì na 
webové stránce Emitenta www.cpibyty.cz v sekci: Pro investory na této adrese 
http://cpibyty.cz/stranka/obchodni-udaje). 
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9 POU�ITÍ VÝTÌ�KU EMISE 

Emitent oèekává, �e hrubý celkový výtì�ek emise Dluhopisù bude odpovídat èástce Emisního kurzu 
zaplaceného za Dluhopisy vydávané k Datu emise. Od takového Emisního kurzu budou odeèteny náklady na 
auditora Emitenta, poplatky CDCP, BCPP, ÈNB a nìkteré dal�í náklady související s emisí Dluhopisù èi jejím 
umístìním na trhu. 

Celkové oèekávané náklady pøípravy ka�dé emise Dluhopisù budou v�dy uvedeny v pøíslu�ném Doplòku 
dluhopisového programu. Pokud Generální øeditel BCPP rozhodne o pøijetí Dluhopisù k obchodování na 
Regulovaném trhu BCPP, náklady Emitenta spojené s pøijetím Dluhopisù k obchodování na Regulovaném trhu 
BCPP budou èinit v souladu se sazebníkem burzovních poplatkù 50.000 CZK. 

Dluhopisy jsou vydávány za úèelem zaji�tìní finanèních prostøedkù pro refinancování stávajícího zadlu�ení 
Emitenta a pro dal�í uskuteèòování podnikatelské èinnosti Emitenta. Oèekávané výnosy emise Dluhopisù budou 
dostateèné pro financování navrhovaného pou�ití. 
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10 AUDITOØI 

10.1 Odpovìdní auditoøi 

Odpovìdným auditorem Emitenta byla od období roku 2013 povìøena spoleènost KPMG Èeská republika 
Audit, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobøe�ní 648/1a, PSÈ 186 00, IÈ: 496 19 187, zapsaná v obchodním rejstøíku 
vedeném Mìstským soudem v Praze pod sp. zn. C 24185, èlen Komory auditorù Èeské republiky, osvìdèení è. 71 
(dále jako �Auditor�). 

Individuální úèetní závìrku Emitenta k 31. prosinci 2015 za úèetní období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 
2015 sestavenou v souladu s IFRS a individuální úèetní závìrku Emitenta k 31. prosinci 2016 za úèetní 
období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 sestavenou v souladu s IFRS, ovìøila spoleènost Auditora. 
Auditorem odpovìdným za provedení auditu byl Ing. Pavel Kliment, oprávnìní èíslo 2145. 

Výroky auditora k vý�e uvedeným úèetním závìrkám byly bez výhrad. Zprávy o individuální úèetní závìrce 
Emitenta za úèetní období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 a individuální úèetní závìrce Emitenta za 
úèetní období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 sestavených v souladu s IFRS jsou uvedeny v kapitole 26 
�Finanèní výkazy za úèetní období 2015� tohoto Základního prospektu a kapitole 27 �Finanèní výkazy za úèetní 
období 2016� tohoto Základního prospektu. 

Výrok auditora k úèetní závìrce za úèetní období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 byl bez výhrad. 

Výrok auditora k úèetní závìrce za úèetní období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 byl bez výhrad s ní�e 
uvedeným vyjádøením auditora:  

�Významná (materiální) nejistota týkající se nepøetr�itého trvání podniku:  

Upozoròujeme na bod 2.1 b) pøílohy úèetní závìrky, podle nìho� krátkodobé závazky Spoleènosti k 31. prosinci 
2016 pøevý�ili krátkodobá aktiva o 639 835 tis. Kè a dluhopisy ve vý�i 876 495 tis. Kè jsou splatné v kvìtnu 
2017. 

Jak je uvedeno v bodì 2.1 b) pøílohy úèetní závìrky, tyto události a podmínky jsou spolu s dal�ími zále�itostmi 
popsanými v tomto bodì ukazují na existenci významné (materiální) nejistoty, která mù�e zásadním zpùsobem  
zpochybnit  schopnost spoleènosti  nepøetr�itì  pokraèovat ve své èinnosti. Ná� výrok není v souvislosti s touto 
zále�itostí modifikován.� 

Zdùvodnìní vyjádøení auditora je popsáno v ní�e 2.1 b) pøílohy úèetní závìrky: 

�Going concern (Pøedpoklad nepøetr�itého trvání úèetní jednotky) 

Pøi urèování postupù k sestavování úèetní závìrky je pøedstavenstvo povinno zvá�it, zda Spoleènost bude 
schopna v období 12-ti mìsícù od 31. prosince 2016 nepøetr�itì pokraèovat ve své èinnosti. 

Krátkodobé závazky Spoleènosti k 31. prosinci 2016 pøevý�ily krátkodobá aktiva o 639 835 tis. Kè a dluhopisy 
ve vý�i 876 495 tis. Kè jsou splatné v kvìtnu 2017. Tato skuteènost pøedstavuje významnou nejistotu ohlednì 
schopnosti Spoleènosti nepøetr�itì pokraèovat ve své èinnosti. 

Vedení spoleènosti si je vìdomo tohoto faktu a èiní aktivní kroky pro refinancování vý�e uvedených splatných 
závazkù. Dne 7. kvìtna 2017 dojde ke splatnosti dvou emisí vydaných dluhopisù (CPI BYTY 2,50/17, ISIN 
CZ0003512485; CPI BYTY 3,50/17, ISIN CZ0003510687). Pro úèely splacení tohoto typu závazku z titulu 
dluhopisù plánuje Spoleènost naèerpat krátkodobý pøeklenovací úvìr (bridge to bond) od Raiffeisenbank a.s., 
který pak následnì bude splacen novou emisí dluhopisù. Tato emise je naplánována na kvìten 2017 a bude 
uzavøena za výhodnìj�ích podmínek pro Spoleènost, ne� byly emise pøede�lé. 

Pøi hodnocení pøedpokladu nepøetr�itého trvání úèetní jednotky vedení spoleènosti také vzalo v úvahu 
následující skuteènosti 

· Spoleènost je zisková � úplný výsledek celkem za úèetní období èiní 340 990 tis. Kè. 

· Spoleènost generuje pozitivní penì�ní toky z provozní èinnosti ve vý�i 181 324 tis. Kè. 

· Pøíjmy z prodeje investic do nemovitostí pøevy�ují náklady na poøízení investice. 

· Zisk z pøecenìní investic do nemovitostí � 350 113 tis. Kè. 

· Spoleènost plní a v minulosti plnila podmínky vyplývající z emisních podmínek kovenantù 

· Spoleènost je souèástí konsolidaèního celku CPI Property Group, která se anga�uje v udr�ení 
nepøetr�itého trvání Spoleènosti. 
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Na základì tìchto dùvodù byla úèetní závìrka k 31. prosinci 2016 sestavena s pøedpokladem nepøetr�itého trvání 
úèetní jednotky.� 

 

10.2 Prohlá�ení Emitenta 

Emitent prohla�uje, �e v prùbìhu období, za které jsou pøedkládány vý�e uvedené úèetní závìrky Emitenta, 
nedo�lo k odstoupení nebo odvolání auditora odpovìdného za ovìøení úèetní závìrky. 

Emitent prohla�uje, �e auditor Emitenta udìlil souhlas se zahrnutím úèetních závìrek uvedených v kapitole 10.1 
�Odpovìdní auditoøi� do tohoto Základního prospektu a k jejich vyu�ití pro úèely tohoto Základního prospektu. 
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11 VYBRANÉ FINANÈNÍ ÚDAJE 

Tuto èást Základního prospektu je tøeba èíst spolu s Emitentovými finanèními údaji uvedenými v kapitole 26 
�Finanèní výkazy za úèetní období 2015� a kapitole 27 �Finanèní výkazy za úèetní období 2016� tohoto 
Základního prospektu. 

11.1 Individuální finanèní údaje Emitenta za rok 2015 a 2016 

Ní�e uvedené tabulky obsahují auditované finanèní údaje Emitenta zpracované v souladu s IFRS za úèetní 
období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 a za úèetní období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 a je 
tøeba je èíst ve spojení s finanèními informacemi obsa�enými jinde v tomto Základním prospektu.  

11.1.1 Tabulka: Hlavní ukazatele Emitenta � Výkaz o finanèní pozici (v tis. Kè) 

Výkaz o finanèní pozici Individuální Individuální 
 31.12.2015 31.12.2016 

Investice do nemovitých vìcí 7 295 190 7 644 360 

Dlouhodobá aktiva celkem                                     7 295 455 7 657 203 

Krátkodobá aktiva celkem 859 903 619 150 

AKTIVA CELKEM                                                   8 155 358 8 276 353 

Vlastní kapitál celkem                                             3 328 484 3 669 474 

Dlouhodobé závazky celkem                                 4 263 364 3 347 894 

Krátkodobé závazky celkem                                  563 510 1 258 985 

VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM                      8 155 358 8 276 353 

11.1.2 Tabulka: Hlavní ukazatele Emitenta � Výkaz o úplném výsledku (v tis. Kè) 

Výkaz o úplném výsledku                              Individuální Individuální 
 31.12.2015 31.12.2016 

Hrubé pøíjmy z pronájmu a slu�eb 488 484 503481 
Náklady na provoz nemovitých vìcí                             (275 561) (259 333) 
Èisté pøíjmy z podnikání                              212 696 244 212 
Èistý zisk/(ztráta) z pøecenìní investic do nemovitých vìcí  (148 670) 350 113 
Provozní výsledek    45 897 580 015 
Èisté finanèní náklady                                                 (157 000) (157 457) 
Zisk/ztráta pøed zdanìním                                 (111 103) 422 558 
Zisk/ztráta z pokraèujících èinností                          (90 528) 340 990 
Úplný výsledek celkem za úèetní období                               (90 528) 340 990 

11.1.3 Tabulka: Hlavní ukazatele Emitenta � Pøehled o finanèních tocích (v tis. Kè) 

Pøehled o penì�ních tocích                                                   Individuální Individuální 
 31.12.2015 31.12.2016 

Zisk/ztráta pøed zdanìním                                            (111 103) 422 558 
Zisk pøed zmìnami pracovního kapitálu a rezerv                             203 453 228 283 
Èisté penì�ní toky z provozní èinnosti    257 734 181 324 
Èisté penì�ní toky pou�ívané pøi investièní èinnosti 81 733 184 077 
Èisté penì�ní toky pou�ité pro aktivity financování (172 952) (345 242) 
Èistý nárùst penì�ních prostøedkù a penì�ních ekvivalentù    166 515 20 159 
Penì�ní prostøedky a penì�ní ekvivalenty na zaèátku roku 97 657 264 172 
Penì�ní prostøedky a penì�ní ekvivalenty na konci roku   264 172 284 331 
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12 INFORMACE O EMITENTOVI 

12.1 Základní údaje o Emitentovi 

Obchodní firma: CPI BYTY, a.s. 

Místo registrace: Èeská republika 

IÈ: 262 28 700 

Vznik Emitenta: Emitent vznikl dnem zápisu do obchodního rejstøíku 
vedeného Mìstským soudem v Praze pod sp. zn. B 7990 
dne 14. listopadu 2000 

Doba trvání: zalo�en na dobu neurèitou 

Zpùsob zalo�ení: zakladatelská smlouva 

Právní forma: akciová spoleènost 

Rozhodné právo: právo Èeské republiky 

Sídlo: Vladislavova 1390/17, Nové Mìsto, 110 00 Praha 1 

Telefon: +420 226 506 160 

Kontaktní osoba: Ing. Zdenìk Havelka, èlen pøedstavenstva 

 +420 226 506 160 

 z.havelka@cpipg.cz 

Internetová stránka: http://www.cpibyty.cz/ 

Základní kapitál: základní kapitál Emitenta èiní 2 000 000 CZK 

Základní kapitál je rozvr�en na 20 kusù kmenových akcií, 
ve formì na jméno, neomezenì pøevoditelných, v listinné 
podobì, o jmenovité hodnotì jedné akcie 100. 000 CZK. 
S ka�dou akcií o jmenovité hodnotì 100.000 CZK je 
spojen 1 hlas 

Základní kapitál byl v plné vý�i splacen 

Zakladatelská smlouva a stanovy: Pøi zakládání Emitenta byla dne 21. srpna 2000 uzavøena 
zakladatelská smlouva. Obsah zakladatelské smlouvy byl 
pozdìji pøekonán zmìnami stanov v bodech, je� upravuje. 
Poslední znìní stanov Emitenta je ze dne 20. øíjna 2016 

Pøedmìt èinnosti: Emitent je právnickou osobou zalo�enou za úèelem 
podnikání. Pøedmìt podnikání Emitenta je uveden v èlánku 
4 stanov Emitenta ze dne 9. ledna 2014: 

(a) pronájem nemovitých vìcí, bytù a nebytových 
prostor, a 

(b) výroba, obchod a slu�by neuvedené v pøílohách 1 
a� 3 �ivnostenského zákona 

Hlavní právní pøedpisy, jimi� se Emitent øídí: Obèanský zákoník, Zákon o obchodních korporacích, zákon 
è. 455/1991 Sb., o �ivnostenském podnikání (�ivnostenský 
zákon), v platném znìní, zákon è. 586/1992 Sb., o daních z 
pøíjmù, v platném znìní, zákon è. 235/2004 Sb., o dani z 
pøidané hodnoty, v platném znìní, zákon è. 338/1992 Sb., o 
dani z nemovitých vìcí, v platném znìní, zákon è. 
280/2009 Sb., daòový øád, v platném znìní, zákon è. 
563/1991 Sb., o úèetnictví, v platném znìní, zákon è. 
256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném 
znìní, zákon è. 125/2008 Sb., o pøemìnách obchodních 
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spoleèností a dru�stev, v platném znìní, Insolvenèní zákon, 
a dal�í 

12.2 Historie a vývoj Emitenta 

Emitent je akciovou spoleèností zalo�enou v souladu s právním øádem Èeské republiky. Spoleènost Emitenta 
vznikla 14. listopadu 2000 (pod pùvodní obchodní firmou BPT Prague, a.s.) a má sídlo na adrese Vladislavova 
1390/17, Nové Mìsto, 110 00 Praha 1. Jediným akcionáøem Emitenta je spoleènost CPI Residential, a.s. 

Dne 1. ledna 2010 byla do obchodního rejstøíku zapsána fúze slouèením spoleènosti Emitenta (døíve BPT 
Prague, a.s.) jako nástupnickou spoleèností se spoleènostmi SPOBYT, a.s., BYTY TØINEC, a.s. a Byty Èeská 
Lípa, a.s. jako zanikajícími spoleènostmi, a to s rozhodným dnem fúze 1. ledna 2009. Dne 19. listopadu 2010 
byla do obchodního rejstøíku zapsána fúze slouèením spoleènosti Emitenta jako nástupnickou spoleèností se 
spoleèností RLRE Tellmer Property, a.s. jako zanikající spoleèností, a to s rozhodným dnem fúze 1. èervence 
2010. 

Strategií Emitenta je dlouhodobý pronájem spojený se slu�bami klientských center a odborných pracovníkù v 
oblasti bydlení a sociálních otázek, zastøe�ený vlastní technickou správou nemovitých vìcí ve v�ech regionech. 

12.3 Platební schopnost Emitenta 

Pro hodnocení platební schopnosti Emitenta je nutné vzít v úvahu ní�e uvedené dluhy Emitenta. 

(a) Vydané investièní nástroje Emitenta 

K datu vyhotovení tohoto Základního prospektu nebyly Emitentem vydány �ádné investièní nástroje, s 
výjimkou akcií Emitenta a Emisí dluhopisù vydaných v rámci Dluhopisového programu. K datu 
vyhotovení tohoto Základního prospektu byly v rámci Dluhopisového programu vydány Emise dluhopisù 
v celkové jmenovité hodnotì 3.800.000.000 CZK a vý�e nesplacených dluhopisù vydaných v rámci 
Dluhopisového programu èiní 3.000.000.000 CZK. 

 Ní�e je uveden pøehled vydaných a ke dni vyhotovení tohoto Základního prospektu nesplacených Emisí 
dluhopisù, které byly pøijaty na Regulovaném trhu BCPP: 

(i) CPI BYTY 2,50/17, ISIN CZ0003512485, vydané dne 11. kvìtna 2015, splatné 7. kvìtna 2017, 
jmenovitá hodnota ka�dého dluhopisu èiní 1.000 CZK. Dluhopisy jsou úroèeny pevnou úrokovou 
sazbou ve vý�i 2,50 % roènì. Úroky jsou splatné ka�doroènì dne 7. kvìtna. Objem vydaných a 
dosud nesplacených dluhopisù èiní 300.000.000 CZK. 

(ii) CPI BYTY 3,50/17, ISIN CZ0003510687, vydané dne 7. kvìtna 2013, splatné 7. kvìtna 2017. 
jmenovitá hodnota ka�dého dluhopisu èiní 1.000 CZK. Dluhopisy jsou úroèeny pevnou úrokovou 
sazbou ve vý�i 3,50 % roènì. Úroky jsou splatné ka�doroènì dne 7. kvìtna. Objem vydaných a 
dosud nesplacených dluhopisù èiní 500.000.000 CZK. 

(iii) CPI BYTY 4,80/19, ISIN CZ0003510695, vydané dne 7. kvìtna 2013, splatné 7. kvìtna 2019. 
jmenovitá hodnota ka�dého dluhopisu èiní 1.000 CZK. Dluhopisy jsou úroèeny pevnou úrokovou 
sazbou ve vý�i 4,80 % roènì. Úroky jsou splatné ka�doroènì dne 7. kvìtna. Objem vydaných a 
dosud nesplacených dluhopisù èiní 900.000.000 CZK. 

(iv) CPI BYTY 5,80/21, ISIN CZ0003510703, vydané dne 7. kvìtna 2013, splatné 7. kvìtna 2021. 
jmenovitá hodnota ka�dého dluhopisu èiní 1.000 CZK. Dluhopisy jsou úroèeny pevnou úrokovou 
sazbou ve vý�i 5,80 % roènì. Úroky jsou splatné ka�doroènì dne 7. kvìtna. Objem vydaných a 
dosud nesplacených dluhopisù èiní 800.000.000 CZK. 

(v) CPI BYTY Real Estate 4,80/19, ISIN CZ0003511412, vydané dne 30. dubna 2014, splatné 7. 
kvìtna 2019, jmenovitá hodnota ka�dého dluhopisu èiní 1.000 CZK. Dluhopisy jsou úroèeny 
pevnou úrokovou sazbou ve vý�i 4,80 % roènì. Úroky jsou splatné ka�doroènì dne 7. kvìtna. 
Objem vydaných a dosud nesplacených dluhopisù èiní 500.000.000 CZK. 

(b) Existující zaji�tìní 

 Jediným existujícím Emitentem zøízeným zaji�tìním je Zaji�tìní specifikované v èlánku 3.2.1. Emisních 
podmínek. 
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12.4 Investice 

(a) Popis hlavních investic provedených od data poslední zveøejnìné úèetní závìrky 

V následující tabulce Emitent uvádí popis oprav uskuteènìných od 1. ledna 2016 do 31. bøezna 2017. 
Vý�e investic do jednotlivých oprav jsou pro lep�í orientaci rozdìleny podle jednotlivých oblastí, ve 
kterých byly investice realizovány. 

 

Oblast: Litvínov Èeská Lípa 
Nové 

Mìsto p.s. 
Tøinec 

Ústí nad 
Labem 

Letòany 
Celkový 
souèet 

Velké 
opravy � 
investice 

do 
nemovitých 

vìcí v 
období od 
1. ledna 
2016 do 

31. bøezna 
2017 (tis. 

CZK) 

22 891 798  16 085 787 5 612 052 62 281 372 39 545 792 1 583 880 148 000 681 

Investice byly smìøovány pøedev�ím do oprav uvolnìných bytù. 

 

(b) Údaje o hlavních budoucích investicích Emitenta 

V následující tabulce Emitent uvádí popis závazného plánu oprav nemovitých vìcí pro rok 2017. Vý�e 
investic do jednotlivých oprav jsou pro lep�í orientaci rozdìleny podle jednotlivých oblastí, ve kterých 
budou investice realizovány. Tyto opravy zahrnují pøedev�ím opravy uvolnìných bytù, opravy støech, 
výmìny výtahù, opravy hydroizolace spodních staveb a opravy rozvodù vody a kanalizace. 

 Emitent se zavazuje, �e èástka investic do nemovitých vìcí bude za ka�dý následující finanèní rok 
finanèním rokem 2016 poèínaje a konèe finanèním rokem 2020 vèetnì èinit alespoò 120.000.000 CZK 
roènì a 50.000.000 CZK za ka�dý následující rok poèínaje finanèním rokem 2021. Finanèní prostøedky, 
ze kterých budou závazné investice hrazeny, budou generovány z provozní èinnosti Emitenta (pronájem 
bytù) a pøípadnì vnitroskupinovým úvìrem od mateøské spoleènosti. 

 

Oblast: Litvínov Èeská Lípa 
Nové 

Mìsto p.s. 
Tøinec 

Ústí nad 
Labem 

Letòany Celkový souèet 

Velké 
opravy � 
CAPEX 
v období 

od 1. 
dubna 

2017 do 
31. 

prosince 
2017 (tis. 

CZK) 

31 271 876  21 398 859 5 241 293 63 158 695 55 463 431 2 034 500 178 568 654 
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13 PØEHLED PODNIKÁNÍ EMITENTA 

13.1 Pøedmìt podnikání Emitenta 

Podle èlánku 4 stanov Emitenta ze dne 20. øíjna 2016 je pøedmìtem podnikání Emitenta, v nej�ir�ím slova 
smyslu: 

- pronájem nemovitých vìcí, bytù a nebytových prostor; a 

- výroba, obchod a slu�by neuvedené v pøílohách 1 a� 3 �ivnostenského zákona. 

13.2 Hlavní èinnosti Emitenta 

Mezi hlavní èinnosti Emitenta patøí pronájem nemovitých vìcí, bytù a nebytových prostor. 

Na základì veøejnì dostupných informací o segmentu nájemního bydlení se Emitent domnívá, �e je po 
spoleènosti RESIDOMO, s.r.o. s celkovým mno�stvím cca 43 000 jednotek6 druhým nejvìt�ím vlastníkem a 
poskytovatelem nájemního bydlení v Èeské republice. Emitent vlastní a spravuje celkem pøes 12.3827 bytù v 
Praze, støedních a severních Èechách a na severní Moravì. 

13.3 Hlavní trhy, na kterých Emitent soutì�í 

Emitent se ve svých aktivitách zamìøuje výhradnì na èeský trh s realitami. Klíèové obchodní aktivity 
Emitenta j s o u  realizovány na trhu rezidenèního a nájemního bydlení. 

Celkové investice do realit pøekroèily v roce 2016 hranici 100 miliard Kè (3,7 mld. EUR). Èeskému trhu 
dominovaly investice do kanceláøských nemovitostí (43 %), prùmyslové investice (28 %) a maloobchod (17 %). 
Nejvíce transakcí v kanceláøském sektoru se odehrálo v Praze (97 %). Investice asijských investorù v roce 2016 
tvoøily 36 % z celkového objemu investice, následovány investory z Èeské republiky (32 %) a tøetím Nìmeckem 
(12 %).8 

Rezidenèní trh a nájemní bydlení 

Rezidenèní trh v Èeské republice jako celku se v roce 2016 vyznaèoval vysokou poptávkou po nemovitostech. V 
roce 2017 analytici oèekávají zpomalení v dùsledku nedostatku rezidenèních projektù. Dramatické rozdíly 
v cenách bytù jsou znatelné v závislosti na lokalitì i dispozicích bytù. Ceny rostou zejména v Praze a nìkolika 
dal�ích výjimeèných lokalitách v ÈR. Ani v Praze ale není rùst plo�ný. Prùmìrný rùst o 1,7 % v sobì skrývá 
velmi odli�ná konkrétní èísla z rùzných lokalit9. 

Úrokové sazby hypoték jsou v souèasné dobì relativnì nízké, nicménì se dá oèekávat postupné zdra�ování10. 
V roce 2016 do�lo k navy�ování nutného LTV kovenantu, který neumo�òuje 100 % hypotéky, co� nahrává 
nájemnímu bydlení.  

 

Jak bylo uvedeno vý�e, Emitent se zamìøuje pøedev�ím na oblast nájemního bydlení.  

V segmentu nájemního bydlení byl pro øadu vlastníkù nejvýznamnìj�ím momentem právì rok 2011, kdy se po 
desetiletích uvolnil trh s regulovaným nájemným díky konci platnosti Zákona o jednostranném zvy�ování 
nájemného k 31. prosinci 2010. Podle Obèanského sdru�ení majitelù domù, bytù a dal�ích nemovitých vìcí a 
Ministerstva pro místní rozvoj je v ÈR zhruba 700 000 nájemních bytù s regulovaným nájemným. Èást tìchto 
bytù pøe�la od ledna 2011 do re�imu smluvního nájemného, co� se v pøípadì Emitenta dotklo 7 777 bytù v deseti 
mìstech ÈR. Zvy�ování pùvodnì regulovaného nájemného se neobe�lo bez dal�ích nutných legislativních i 
spoleèenských zmìn. Z pohledu Emitenta jde o stabilní pronajaté portfolio, u nìho� se zisk díky postupnì 

                                                           
6 Zdroj: Spoleènost RESIDOMO, s.r.o., http://www.residomo.cz/o-nas.  

7 Zdroj: Výroèní zpráva Emitenta za rok 2016 

8 Zdroj: Spoleènost CBRE, http://novinky.cbre.cz/cbre-objem-realitnich-investic-v-roce-2016-byl-historicky-nejvyssi-a-prekrocil-hranici-

100-mld-k/.  

9 Zdroj: Èeský statistický úøad, https://www.czso.cz/csu/czso/ceny_bytu.  
10 Zdroj: Èeská národní banka, http://www.cnb.cz/cs/menova_politika/br_zapisy_z_jednani/2017/cmom_170330.html, 

http://www.cnb.cz/cs/verejnost/pro_media/tiskove_zpravy_cnb/2017/20170330_menove_rozhodnuti.html.  
Zdroj: Komerèní banka a.s., https://www.kb.cz/cs/o-bance/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/makroekonomicka-prognoza-komercni-banky-

2017-konec-kurzoveho-zavazku-a-postupny-navrat-investic-1243/.  
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narùstajícímu nájemnému dlouhodobì zvy�uje. Tento trend bude v následujících letech stagnovat, nebo� v roce 
2014 se projevila kumulace navý�eného nájemného z velké èásti portfolia (pùvodnì okolo 70 % bytù 
s regulovaným nájemným) a s ohledem na smlouvy mezi nájemci a pronajímatelem není dùvod k dal�ímu 
razantnímu nárùstu cen. Cílem managementu je v�ak pøedev�ím dlouhodobý pronájem a trvalý pøíjem 
z nájemného. 

13.4 Popis jednotlivých slu�eb Emitenta 

Emitent se zamìøuje na provozování a správu portfolia nemovitých vìcí, které slou�í k poskytování nájemního 
bydlení. Bytový fond Emitenta k datu 31. prosince 2016 èítal více ne� 12.382 bytù rozmístìných v lokalitách 
Chlumec, Litvínov-Janov, Èeská Lípa, Èeský Tì�ín, Dìèín, Jablonec, Liberec, Litvínov, Most, Nové Mìsto pod 
Smrkem, Slaný, Teplice, Tøinec, Ústí nad Labem a Praha. Rozsahem poskytovaných slu�eb je Emitent druhým 
nejvìt�ím poskytovatelem nájemního bydlení v Èeské republice11. 

Bytové portfolio Emitenta zahrnuje také nerezidenèní prostory, které Emitent pronajímá ke komerèním úèelùm a 
vyu�ívá tak jako dodateèný zdroj pøíjmù. 

                                                           
11 Zdroj: Spoleènost RESIDOMO, s.r.o., http://www.residomo.cz/o-nas 
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14 ORGANIZAÈNÍ STRUKTURA  

14.1 Postavení Emitenta ve Skupinì 

Emitent je dceøinou spoleèností spoleènosti CPI Residential, která je jediným akcionáøem Emitenta. Vztah 
ovládání Emitenta ze strany CPI Residential je zalo�en výhradnì na bázi vlastnictví 100 % akcií Emitenta. CPI 
Residential je pøímo ovládána spoleèností CPI, která pøímo vlastní 100 % podíl na základním kapitálu a 
hlasovacích právech CPI Residential. Spoleènost CPI PG je pøímým vlastníkem 100 % podílu na základním 
kapitálu a hlasovacích právech CPI. Celá Skupina je ovládána ve smyslu ustanovení § 74 a násl. Zákona o 
obchodních korporacích JUDr. Radovanem Vítkem, který prostøednictvím spoleèností Rivaroli, a.s., Ravento 
S.á.r.l., Efimacor S.á.r.l. a Whislow Equities Limited vlastní podíl na základním kapitálu CPI PG ve vý�i 89,10 
% (s podílem 90,18 % na hlasovacích právech). 

14.2 Organizaèní struktura Skupiny 

Ní�e je uvedena organizaèní struktura Skupiny. 

 

K datu vyhotovení tohoto Základního prospektu CPI PG jako ovládající spoleènost vlastní pøímo èi nepøímo 352 
spoleèností. Spoleènosti vlastnìné pøímo èi nepøímo CPI PG vèetnì CPI PG tvoøí konsolidaèní celek, který plnì 
odpovídá rozsahu konsolidace schválené auditorem Skupiny. V tabulce, která je uvedena v kapitole 28 �Seznam 
spoleèností ze Skupiny� tohoto Základního prospektu, je uveden seznam spoleèností, které jsou pøímo nebo 
nepøímo ovládány CPI PG. 

14.3 Struèný popis Skupiny  

Skupina patøí k nejvýznamnìj�ím realitním skupinám zamìøujícím se na dlouhodobé investice a pronájmy 
nemovitých vìcí zejména ve støední a východní Evropì i Nìmecku. Skupina byla zalo�ena v roce 2004, pøièem� 
jejím novým vìt�inovým vlastníkem se v èervnu 2014 stal JUDr. Radovan Vítek, který výmìnou za akcie CPI 
PG vlo�il do CPI PG 100 % podíl ve spoleènosti CPI. CPI PG má sídlo v Lucembursku a její akcie jsou 
obchodované na frankfurtské burze. Skupina spravuje majetek v hodnotì pøesahující 5,7 miliardy EUR a pùsobí 
v oblasti kanceláøí, maloobchodu, bydlení, hotelového ubytování, prùmyslových areálù a logistických center12.  

                                                           
12 Zdroj: CPI PROPERTY GROUP, http://www.cpipg.com/about-us.  
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Pøibli�nì 7 % aktivit tvoøí development nových projektù a investice do portfolia pozemkù. Souèasný rozsah CPI 
PG vznikl vý�e uvedenou operací, v jejím� dùsledku do�lo k propojením portfolia èeské CPI a nìmecké GSG 
Group (bývalé ORCO GERMANY S.A.). GSG Group byla lídrem v oblasti pronájmu poskytování komerèních 
nemovitých vìcí v Berlínì s více ne� osmi sty tisíci metry pronajímatelných kanceláøských ploch, zamìøena na 
investice do nemovitých vìcí, development a správu nemovitých vìcí. Obchodní spojení otevøelo GSG Group 
prostor pro geografickou expanzi za hranice Nìmecka do regionu støední, východní i západní Evropy a také pro 
strategické diverzifikace napøíè realitními segmenty. Mimoøádná valná hromada dne 28. srpna 2014 rozhodla o 
zmìnì jména pro spojenou skupinu z názvu GSG Group na CPI PROPERTY GROUP13. 

14.4 Významné dceøiné spoleènosti Emitenta 

Emitent nemá �ádné dceøiné spoleènosti.  

14.5 Závislost Emitenta na subjektech ze Skupiny 

Emitent je 100 % dceøinou spoleèností spoleènosti CPI Residential a není závislý na spoleènosti CPI Residential, 
èi jiných subjektech ze Skupiny. 

                                                           
13

 Zdroj: CPI PROPERTY GROUP, http://www.cpipg.com/about-us. 
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15 INFORMACE O TRENDECH  

15.1 Prohlá�ení Emitenta 

Emitent prohla�uje, �e nedo�lo k �ádné podstatné negativní zmìnì vyhlídek Emitenta od data jeho poslední 
zveøejnìné úèetní závìrky ke dni 31. prosince 2016, která by byla Emitentovi známa a která by mìla vliv na 
jeho finanèní situaci. 

15.2 Informace o známých trendech 

Emitent prohla�uje, �e od data zveøejnìní poslední auditované úèetní závìrky Emitenta do data vyhotovení 
tohoto Základního prospektu nedo�lo k �ádné podstatné negativní zmìnì vyhlídek Emitenta. 

Emitentovi nejsou známy �ádné trendy, nejistoty, poptávky, závazky nebo události, které by s pøimìøenou 
pravdìpodobností mohly mít významný vliv na vyhlídky Emitenta na bì�ný finanèní rok. 

Pokud jde o trendy týkající se Emitenta, pak ty vycházejí zejména ze skuteènosti, �e se Emitent ve svých 
aktivitách zamìøuje výhradnì na èeský trh s rezidenèními nemovitými vìcmi. Potenciální nájemce se sna�í 
oslovit kvalitou slu�eb spojených se správou nemovitých vìcí, ale také �íøí svého portfolia a silným finanèním 
zázemím. Výhodou Emitenta je ji� existující a vìrná klientela, výhodná regionálnì diverzifikovaná poloha a 
dlouholetá spolupráce s místními subjekty. Trendy, které Emitenta ovlivòují, se projevují zejména na trhu 
nájemního bydlení a na trhu maloobchodních nemovitých vìcí. Hospodáøský rùst ekonomiky, celkový rozmach 
pracovních pøíle�itostí a pomalé ukonèování jednodu�e pøístupných hypoték jsou hlavními trendy ovlivòující 
Emitenta.  

Nároènost rozsáhlého a geograficky i technicky rozmanitého portfolia Emitenta se projevuje ve vysokých 
nárocích na dlouhodobou strategii i lidské zdroje, schopné Emitentem vytýèené cíle zajistit. Emitent se proto v 
roce 2016 dùslednì zamìøoval na informaèní a procesní podporu podporující vysokou efektivitu lidské práce. 
Emitent investuje do roz�iøování informaèního systému a �kolení klíèových znalostí svých zamìstnancù.; 

Z ekonomického pohledu zaznamenaly ve�keré ukazatele v posledních letech pozitivní rùst, s výjimkou 
jednorázového vlivu deregulací v roce 2014, který znamenal nárazové zvý�ení tr�eb. Na portfoliu Emitenta se 
stále projevuje dlouhodobý rùst nájemného v dùsledku deregulace, který Emitent rozprostøel do nìkolika let 
(2010�2013), a kdy se právì po roce 2014 projevila kumulace navý�eného nájemného z velké èásti portfolia 
(pùvodnì okolo 70 % bytù s regulovaným nájemným). 

Emitent dosáhl pozitivního salda vrácených a pronajatých bytù, respektive nejni��ího poètu ukonèených 
nájemních smluv v historii. Pùvodní trend vysokého odchodu nájemníkù, který byl typický pro období 
deregulace v letech 2010�2012, se od roku 2013 stabilizoval a poèet novì uzavøených nájemních smluv se dr�í 
na stejné úrovni, oproti tomu poèet �vrácených� bytù klesá. 

Investice do bytového fondu 

Rok 2016 byl rokem dal�ího zøetelného posunu v oblasti úrovnì stavebnì�technického stavu bytových domù v 
portfoliu Emitenta. Do pøedem plánovaných velkých oprav bytových domù Emitent investoval více ne� 125 
miliónù CZK, pøièem� dal�ích více ne� 30 miliónù Kè do oprav, jejich� potøeba vyvstala v prùbìhu roku anebo 
byla vyvolána zji�tìními uvedenými ve zprávách revizních technikù. Dal�ích 17 miliónù CZK bylo investováno 
do ostatních dùle�itých aspektù souvisejících s kvalitním bydlením jako je napøíklad problematika úklidu a 
èistoty bytových domù, v rámci èeho� do�lo v dal�ích vybraných bytových domech k zavedení úklidových 
slu�eb nebo domovníkù, údr�ba pøilehlé zelenì a v neposlední øadì i otázka bezpeènosti, kdy cestou instalací 
kamer èi dokonce bezpeènostních agentur do�lo k výraznému sní�ení ne�ádoucích jevù v bytových domech 
Emitenta. 

Finanèní prostøedky byly investovány do oprav vnitøních rozvodù vody a kanalizace, oprav a výmìn výtahù, 
oprav støech, komínù vèetnì vlo�kování, balkónù a lod�ií. Stejnì tak bylo investováno napøíklad v Tøinci do 
provedení generálních oprav rozvodù elektroinstalace spoleèných prostor a hromosvodù nebo do výmìny 
podlahových krytin a výmalby spoleèných prostor v Ústí nad Labem èi v Èeské Lípì. V Èeské Lípì bylo ale 
investováno pøedev�ím do zøízení nových vstupních prostor bytových domù a do výmìn výkladcù spoleèných 
prostor s cílem zatraktivnit bydlení zejména po stránce estetické, ale i funkèní. 

Znaèné úsilí bylo vìnováno oblasti sni�ování nákladù na vytápìní, a to nejen z hlediska realizace zateplení 
konstrukcí, jako tomu bylo napøíklad v Ústí nad Labem, kde bylo u vybraných domù realizováno zateplení 
nejvy��ího podla�í objektu, ale pøedev�ím z hlediska krokù spojených s vìt�ím koneèným dopadem do úètù za 
vytápìní domácností, kdy je øe�ena otázka zpùsobu, kvality a ceny dodávky tepla do bytových domù Emitenta. 
V Èeské Lípì do�lo k odpojení domù od centrálního zdroje vytápìní a pøechodu na lokální kotelny se zahrnutím 
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tepelných èerpadel, výsledkem èeho� jsou stále se rozvírající nù�ky mezi cenou pùvodního dodavatele a cenou 
tepla vyrobeného v tìchto nových lokálních zdrojích. Tato skuteènost výraznì zatraktivnila nabídku bytù 
Emitenta v tomto mìstì. V roce 2015 byl zahájen dal�í významný projekt smìøující k úspoøe nákladù na 
vytápìní, a to v Ústí nad Labem, kde byla s ohledem na pøíznivé ceny z centrálního zdroje topení zvolena 
odli�ná cesta. Emitent ukonèil v pøípadì 32 odbìrných míst spolupráci se stávajícím dodavatelem tepla a 
investoval 17 miliónù CZK do poøízení nových moderních kompaktních pøedávacích stanic, s oèekáváním 
výrazné úspory spotøeby fakturovaného mno�ství tepla. Úspì�ná byla také jednání s dodavatelem tepla v Dìèínì, 
který na svùj vlastní náklad vybudoval ve vybraných bytových domech takté� nové moderní kompaktní 
pøedávací stanice, které by opìt mìly v dal�ích obdobích pøinést zøetelnou úsporu spotøebované tepelné energie. 

Rovnì� byla úspì�nì realizována první etapa investièní akce spojené s realizací zmìny zpùsobu vytápìní u 
vybraných domù v Tøinci, a to ze souèasného vytápìní pomocí plynových spotøebièù umístìných v jednotlivých 
bytech na nový zpùsob, kdy vytápìní a ohøev teplé vody bude zaji�tìn dodavatelem tepla z novì vybudovaných 
kompaktních pøedávacích stanic. Druhá a koneèná etapa této investièní akce zapoèala v bøeznu 2017. 
 

Strategie nájemního bydlení 

Podpora nájemního bydlení v rámci trhu s bydlením v Èeské republice je dlouhodobì strategickým cílem 
Emitenta. Stát dlouhodobì preferuje výstavbu nových bytù namísto rekonstrukce stávajících bytových domù 
v lokalitách s ji� existující a dobøe fungující infrastrukturou, co� se posledních dvacet let promítalo do odlivu lidí 
z nájemních bytù do vlastních nemovitých vìcí, èasto v novì vybudovaných ètvrtích, co� sekundárnì zpùsobuje 
problémy s bezpeèností, dopravní situací, zaji�tìním slu�eb a lékaøské péèe nebo pøed�kolním a �kolním 
vzdìláváním. Poptávka v�ak dokazuje, �e zájem o bydlení ve star�ích domech a bytech v pùvodních lokalitách 
s obèanskou vybaveností roste. Dokládají to i rostoucí ceny u prodeje bytù. Souèasná politická reprezentace 
navíc zva�uje pøípadné utlumení podpory hypoték na nákup vlastního bydlení, co� nájemnímu bydlení nahrává a 
na aktivity Emitenta by mohlo mít významný dopad.  

Pro udr�ení nájemníkù a získání nových bude Emitent pokraèovat pøedev�ím v revitalizaci bytového portfolia a 
speciálnì v programu na sní�ení energetické nároènosti objektù, co� pøedstavuje jediný zpùsob, jak mù�e 
pronajímatel ovlivnit vý�i mìsíèních nákladù svých nájemcù. Dosavadní zku�enosti potvrdily, �e úspì�né mù�e 
být jak jednání s dodavateli, tak vlastní koncepce a zmìny technologií.  

Emitent se hodlá také zamìøit na kvalitativní stránku svého portfolia z pohledu cílové klientely. Lokalita, 
velikost bytù, jejich standard i obèanská vybavenost v okolí hrají jinou roli u seniorù, u støednì pøíjmových lidí a 
jinou u rodin s dìtmi. Kategorizace jednotlivých objektù a ètvrtí a pøizpùsobení jejich stavu poptávce a cílové 
skupinì umo�ní efektivnìji investovat do rekonstrukcí a oprav a lépe zacílit obchodní potenciál ka�dého objektu. 
Analýza, která se v souèasnosti provádí ve v�ech lokalitách s èinností Emitenta, poèítá také s realizací tzv. 
sociálního bydlení v rámci státní politiky na podporu znevýhodnìných obèanù.  

S ohledem na stanovené úkoly lze pøedpokládat konstantní vý�i investic do portfolia i komunikace Emitenta a 
péèe o nájemníky. 

S ohledem na ukonèení deregulaèního procesu spoleènost nepøedpokládá stejnì vysoký nárùst tr�eb, jako 
v uplynulých letech, spí�e velmi mírný rùst èi stabilizaci pøíjmù z nájemného. Velkou pozornost bude Emitent 
opìt vìnovat podpoøe nových pronájmù a pobídkám. 

Emitentovi nejsou známy �ádné trendy, nejistoty, poptávky, závazky nebo události, které by s pøimìøenou 
pravdìpodobností mohly mít významný vliv na vyhlídky Emitenta na bì�ný finanèní rok. 
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16 PROGNÓZY NEBO ODHADY ZISKU 

Emitent prognózu nebo odhad zisku nevyhotovil. 
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17 ØÍDÍCÍ A DOZORÈÍ ORGÁNY EMITENTA 

17.1 Pøedstavenstvo Emitenta 

Pøedstavenstvo je statutárním orgánem Emitenta a jako takové øídí èinnost Emitenta a zastupuje Emitenta. 
Pøedstavenstvo rozhoduje o v�ech zále�itostech, které nejsou obecnì závaznými právními pøedpisy èi stanovami 
Emitenta vyhrazeny do pùsobnosti valné hromady nebo dozorèí rady. Pøedstavenstvo také zabezpeèuje obchodní 
vedení spoleènosti, vèetnì øádného vedení úèetnictví a pøedkládá valné hromadì ke schválení øádnou, 
mimoøádnou a konsolidovanou, pøípadnì mezitímní úèetní závìrku a návrh na rozdìlení zisku nebo úhradu 
ztráty. 

Pøedstavenstvo Emitenta má v souladu s platnými stanovami Emitenta dva èleny. Èlenové pøedstavenstva jsou 
voleni a odvoláváni valnou hromadou. Funkèní období jednotlivých èlenù pøedstavenstva je 50 let. 
Pøedstavenstvo volí a odvolává ze svého støedu pøedsedu. Pøedstavenstvo je schopno se usná�et za pøítomnosti 
v�ech èlenù pøedstavenstva. K pøijetí rozhodnutí ve v�ech zále�itostech projednávaných na zasedání pøedstava je 
zapotøebí, aby pro nì hlasovali v�ichni jeho pøítomní èlenové. Pøedstavenstvo mù�e rozhodovat i mimo zasedání 
v písemné formì nebo pomocí technických prostøedkù. 

Emitenta zastupují èlenové pøedstavenstva spoleènì. 

Ke dni vyhotovení tohoto Základního prospektu jsou èleny pøedstavenstva následující osoby: 

Funkce Jméno Pracovní adresa 

Pøedseda pøedstavenstva Mgr. Kristína Magdolenová Vladislavova 13970/17, 110 00 Praha 1 

Èlen pøedstavenstva Ing. Zdenìk Havelka Vladislavova 13970/17, 110 00 Praha 1 

 

Ing. Zdenìk Havelka 

Datum narození: 20. dubna 1978 

Bydli�tì: Loretánská 106/23, Hradèany, 118 00 Praha 1 

Vzdìlání a praxe: Absolvent Zemìdìlské fakulty Jihoèeské univerzity v Èeských Budìjovicích. Ve Skupinì 
pùsobil od roku 2002 na pozici samostatného úèetního a následnì finanèního øeditele. V roce 2005 byl jmenován 
generálním øeditelem Skupiny. Pøímými podøízenými generálního øeditele jsou øeditel interního auditu, øeditel 
developmentu, asset managementu, akvizic, property managementu a provozní øeditel. 

 

Zdenìk Havelka dále pùsobí jako èlen pøedstavenstva / jednatel v následujících spoleènostech, je� jsou z pohledu 
Emitenta významné: 

PV � Cvikov s.r.o., Èeský Tì�ín Property Development, a.s., Verneøický Angus a.s., Agrome s.r.o., CPI 
Palmovka Office, s.r.o., HD Investment s.r.o., ZEMSPOL s.r.o., JAGRA spol. s r.o., Nymburk Property 

Development, a.s., BPT Development, a.s., Arkáda Prostìjov, s.r.o., Leterme, a.s., Tolimir, a.s., Vila Anièka, 
a.s., Camuzzi, a.s., Malerba, a.s., CPI � Land Development, a.s., CPI � �tupartská, a.s., Pelhøimov Property 
Development, a.s., Saleya, a.s., Tandis, a.s., Benjina, a.s., Bandar, a.s., Baudry, a.s., Beroun Property 

Development, a.s., CPI Management s.r.o., CPI Property, s.r.o., Baudry Beta, a.s., Svitavy Property Alfa, a.s., 

Guerrera, a.s., BAYTON Gama, a.s., Tøinec Investments, s.r.o., Rolnická Skalná s.r.o., SPO-ZEM Nový Kostel 
s.r.o., Pøíbor Property Development s. r.o., Zámek Bezdru�ice, a.s. v likvidaci (pár dní do výmazu), CD Property 
s.r.o., Strakonice Property Development, a.s., U svatého Michala, a.s., CPI Retail MB s.r.o., CPI Retail Portfolio 

VI, s.r.o., CPI Retail Portfolio IV, s.r.o., CPI Retail Portfolio VII, s.r.o., CPI Retail Portfolio V, s.r.o., Statenice 

Property Development, a.s., IGY2 CB, a.s., Vigano, a.s., Lucemburská 46, a.s., Biohovìzí s.r.o., CPI BYTY, 
a.s., Turati, a.s. v likvidaci, Carpenter Invest, a.s., CPI Národní, s.r.o., CPI Heli, s.r.o., Felisa, a.s., Sistina, a.s., 
�ïár Property Development, a.s., Èáslav Investments, a.s., Trutnov Property Development, a.s., Salaman, a.s., 

Rampino, a.s., Brinkley, a.s., Lavagna, a.s., CPI � Real Estate, a.s., Romney, a.s., Wanchai, a.s., Garribba, a.s., 

CPI � Orlová, a.s., Balvinder, a.s., Garreta, a.s., Wang, a.s., Svitavy Property Development, a.s., Telè Property 
Development, a.s., Duggetti, a.s., LD Praha, a.s., Farhan, a.s., Feldman, a.s., CPI � Krásné Bøezno, a.s., Sexton, 
a.s., Cobham, a.s., Olomouc Office, a.s., CPI Retail Portfolio II, a.s., Gartmore, a.s., Kerina, a.s., CPI � Zbraslav, 
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a.s., Jeseník Investments, a.s., CPI Park �ïárek, a.s., CPI Park Mlýnec, a.s., CPI City Center ÚL, a.s., CPI 
Reality, a.s., Wingera, a.s., Vedant, a.s., Tabcorp, a.s., Barkana, a.s., CPI Group, a.s., Brandýs Logistic, a.s., 
Jetøichovice Property, a.s., Yosana, a.s., Tantala, a.s., Soprem, a.s., Mendesa, a.s., Vorga, a.s., Zordiac, a.s., 
Tøinec Property Development, a.s., Conradian, a.s., Komeya, a.s., Idrama, a.s., Rosenfeld, a.s., Lockhart, a.s., 

Huryana,a.s., Husson, a.s., Ogwell, a.s., Margulius, a.s., CPI Retails TWO, a.s., Darvall, a.s., Appiana, a.s., 

�dírec Property Development, a.s., Konkola, a.s, Mercuda, a.s., Sidoti, a.s., CPI � Horomìøice, a.s., Muleti, a.s., 
Jeseník Property Development, a.s., Scampia, a.s., FL Property Development, a.s., Hranièáø, a.s., OC Nová 
Zdaboø a.s., Residence Belgická, s.r.o., CPI Services, a.s., Best Properties South, a.s., Vy�kov Property 
Development, a.s., Farma Valteøice, a.s., Marissa West, a.s., Marissa Tau, a.s., RL � Management s.r.o., CPI � 

Facility, a.s., Biochov s.r.o., STRM Property, a.s., MB Property Development, a.s., CB Property Development, 

a.s., Olomouc City Center, a.s., Farma Radeè, a.s., Marissa Ypsilon, a.s., Marissa Kappa, a.s., Maøenická farma, 
a.s., Marissa Gama, a.s., CPI Jihlava Shopping, a.s., Marissa Théta, a.s., Janovická farma, a.s., Valkeøická 
ekologická, a.s., Marissa Yellow, a.s., Farma Javorská, a.s., Valdovská zemìdìlská, a.s., Farma Krásný Les, a.s., 
Marissa Omikrón, a.s., Dienzenhoferovy sady 5, s.r.o., Robberg, a.s., Materali, a.s., VERETIX a.s., CPI Retail 
Portfolio III, s.r.o., Modøanská Property, a.s., Austenit, a.s., CPI Delta, a.s., CPI Alfa, a.s., CPI Beta, a.s., 

Pietroni, s.r.o., Rivaroli, a.s., Zacari, a.s., Mondello, a.s., Cerrini, s.r.o., Zelená louka s.r.o., HAINES s.r.o., CPI 
Meteor Centre, s.r.o., CPI East,s.r.o., CPI Shopping Teplice, a.s., CPI Shopping MB, a.s., CPI West, s.r.o., 

Kromìøí� Property Development, a.s., Karviná Property Development, a.s., CURITIBA a.s., Dìèínská 
zemìdìlská a.s., Èeskolipská zemìdìlská a.s., Janáèkovo nábøe�í 15, s.r.o., PG-Hazlov a.s., CPI HOLDING, SE, 

CPI Flats, a.s., BAYTON Delta, a.s., BAYTON Alfa, a.s., Quadrio Residence, s.r.o., Naturland s.r.o., CPI Retail 

Portfolio I, a.s., SV FÁZE II., s.r.o., OC Spektrum, s.r.o., Spojené farmy a.s., Platnéøská 10 s.r.o., Biopark s.r.o., 
CPI South, s.r.o., Farma Plouènice a.s., Tyr�ova 6, a.s., CPI Epsilon, a.s., CPI Lambda, a.s., Gerosa � JMB, a.s., 

Czech Property Development, a.s., CPI North, s.r.o., EMH West, s.r.o., EMH South, s.r.o., EMH North, s.r.o., 

ORCO Hotel Riverside, s.r.o., Prague Property Development, s.r.o., Vinice Property Development a.s., 

MULTICREDIT GROUP a.s. �v likvidaci�, CPI � Bor, a.s., VM Property Development, a.s., MUXUM, a.s., 

Marissa, a.s., Angusland s.r.o., Biopotraviny s.r.o., Pastviny a.s., Farmy Frýdlant a.s., Týni�tì Property 
Development s.r.o., CPI Retails ONE, a.s., JMB Lambda, s.r.o., CPI Retail Portfolio VIII s.r.o., CPI Hotels 

Properties, a.s., SV Fáze III, s.r.o., ETO, a.s., Spoleèenství vlastníkù pro dùm U Stadionu 21, Agro 2014 s.r.o., 
ITL Alfa, s.r.o., �enovská zemìdìlská, s.r.o., Statek Mikulá�ovice, s.r.o., Farma Poustevna, s.r.o., Farma Tøebeò, 
s.r.o., Ekofarma Lipná, s.r.o. 

Zdenìk Havelka dále pùsobí jako èlen správní rady spoleènosti ZIBA, o.p.s. 

 

Mgr. Kristína Magdolenová 

Datum narození: 18. února 1982 

Bydli�tì: U prùhonu 1242/52, Hole�ovice, 170 00 Praha 7 

Vzdìlání a praxe: Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 

Kristína Magdolenová dále pùsobí jako èlen pøedstavenstva v následujících spoleènostech, je� jsou z pohledu 
Emitenta významné: Rivaroli, a.s. 

Kristína Magdolenová má majetkovou úèast ve spoleènostech Zatepleni.cz s.r.o. a ECOFARMA Zdiby s.r.o. 

17.2 Dozorèí rada Emitenta 

Dozorèí rada je kontrolním orgánem spoleènosti a pøíslu�í jí ve�kerá práva v rozsahu obecnì závazných právních 
pøedpisù, stanov Emitenta a usnesení valné hromady Emitenta. Dozorèí rada dohlí�í na výkon pùsobnosti 
pøedstavenstva a na èinnost Emitenta. Dozorèí radì pøíslu�í zejména pøezkoumávat øádné, mimoøádné, 
konsolidované i mezitímní úèetní závìrky a návrh na rozdìlení zisku nebo úhrady ztráty a pøedkládat své 
vyjádøení valné hromadì, nahlí�et do v�ech dokladù a záznamù týkajících se èinnosti Emitenta a kontrolovat, 
zda jsou úèetní zápisy øádnì vedeny v souladu se skuteèností a zda se podnikatelská èi jiná èinnost Emitenta 
uskuteèòuje v souladu s právními pøedpisy a stanovami. Dozorèí radì pøíslu�í svolat valnou hromadu, vy�adují-li 
to zájmy Emitenta anebo v pøípadì, kdy Emitent nemá zvolené pøedstavenstvo nebo pøedstavenstvo dlouhodobì 
neplní své povinnosti a valnou hromadu nesvolá ani jeho èlen. 

Dozorèí rada má jednoho èlena. Èlena dozorèí rady volí a odvolává valná hromada. Funkèní období èlena 
dozorèí rady èiní 50 let. Rozhodnutí èlena dozorèí rady se pova�uje za rozhodnutí dozorèí rady. Rozhodnutí 
èlena dozorèí rady se vyhotovuje v písemné formì a toto rozhodnutí podepisuje èlen dozorèí rady. 
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Ke dni vyhotovení tohoto Základního prospektu je èlenem dozorèí rady pouze následující osoba: 

Funkce Jméno Pracovní adresa 

Èlen dozorèí rady JUDr. Radovan Vítek Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1 

JUDr. Radovan Vítek 

Datum narození: 22. ledna 1971 

Bydli�tì: 3693 Crans-Montana, Route de la Moubra 21, �výcarská konfederace 

Vzdìlání a praxe: Absolvent Právnické fakulty Západoèeské univerzity v Plzni. Dokonèení studia v kvìtnu 2005. 
Od 29. prosince 2010 byl jediným akcionáøem spoleènosti Czech Property Investments, a.s., nicménì ji� od 
poèátku 90. let je pan Vítek hlavním tvùrcem strategie celé Skupiny. Od roku 2014 nepøímo ovládá celou 
Skupinu, kdy� prostøednictvím spoleèností Rivaroli, a.s., Ravento S.á.r.l., Efimacor S.á.r.l. a Whislow Equities 
Limited vlastní podíl na základním kapitálu CPI PG ve vý�i 89,10 % (s podílem na hlasovacích právech 90,18 
%). 

Radovan Vítek dále pùsobí v následujících spoleènostech, je� jsou z pohledu Emitenta významné: 

- jako èlen pøedstavenstva a správní rady ve spoleènosti Vila �árka, a.s., 

- jako èlen dozorèí rady ve spoleènostech: U svatého Michala, a.s., CPI BYTY, a.s., MUXUM, a.s. 

Radovan Vítek má rovnì� majetkovou úèast v následujících spoleènostech: Cerrini, s.r.o., Materali, a.s., 

Pietroni, s.r.o., Rivaroli, a.s., Vila �árka, a.s., ZIBA Art s.r.o., ZIBA, o.p.s. 
� zakladatel a CPI Property Group S.A. 

17.3 Støet zájmù na úrovni správních, øídích a dozorèích orgánù 

Emitent prohla�uje, �e na èleny pøedstavenstva a èleny dozorèí rady Emitenta se vztahují zákonná omezení 
stanovená v ustanovení § 441 a § 451 Zákona o obchodních korporacích, týkající se konkurence mezi èleny 
pøedstavenstva a Emitentem a mezi èleny dozorèí rady a Emitentem. Èlenové pøedstavenstva ani èlenové dozorèí 
rady nesmìjí podnikat v pøedmìtu èinnosti spoleènosti, a to ani ve prospìch jiných osob, ani zprostøedkovávat 
obchody spoleènosti pro jiného, nesmìjí být èlenem statutárního orgánu jiné právnické osoby se stejným nebo 
obdobným pøedmìtem èinnosti nebo osobou v obdobném postavení, leda�e se jedná o koncern, nesmìjí se 
úèastnit na podnikání jiné obchodní korporace jako spoleèník s neomezeným ruèením nebo jako ovládající osoba 
jiné osoby se stejným nebo podobným pøedmìtem èinnosti. 

Emitent si není vìdom �ádného mo�ného støetu mezi povinnostmi èlenù pøedstavenstva a dozorèí rady Emitenta 
k Emitentovi a jejich soukromými zájmy nebo jinými povinnostmi. 

17.4 Management Emitenta 

Vrcholovým vedením je Management Emitenta, který je odpovìdný za øízení jednotlivých organizaèních 
jednotek Emitenta. Jeho organizaèní struktura je zalo�ena na specializaci podle podnikových funkcí. 
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Øeditelem spoleènosti Emitenta je David �týbr. Mezi jeho hlavní agendy patøí celkové smìøování Emitenta, 
cílený dohled nad významnými IT projekty a posílení obchodních aktivit spoleènosti pod vedením Obchodního 
øeditele Daniela Bacíka, jeho� cílem je pokraèovat v obchodním rùstu spoleènosti a stabilizovat oblast 
pohledávek.  

Za kompletní úèetní a finanèní procesy ve spoleènosti zodpovídá Vedoucí financí Jana Pourová, která má 
mnohaleté zku�enosti a znalosti o Emitentovi. 

Technickou stránku nemovitostí a celkový stav portfolia má i nadále na starosti Technický øeditel Ludìk 
Zelinka. 

17.5 Dodr�ování správy a øízení spoleènosti 

Emitent se v souèasné dobì øídí a dodr�uje ve�keré po�adavky na správu a øízení spoleènosti, které stanoví 
obecné závazné právní pøedpisy Èeské republiky, zejména Zákon o obchodních korporacích. Emitent se pøi své 
správì a øízení neøídí pravidly stanovenými v Kodexu správy a øízení spoleèností zalo�eného na principech 
OECD (2004) (dále jen �Kodex�). Tento Kodex, který byl vypracován Komisí po cenné papíry, je v souèasné 
dobì pouze doporuèením a nejedná se o závazná pravidla, jejich� dodr�ování by bylo v Èeské republice povinné. 

Pravidla stanovená v Kodexu se v urèité míøe pøekrývají s po�adavky kladenými na správu a øízení obecnì 
závaznými právními pøedpisy Èeské republiky, proto lze øíci, �e Emitent nìkterá pravidla stanovená v Kodexu 
ke dni vyhotovení Základního prospektu fakticky dodr�uje, nicménì vzhledem k tomu, �e Emitent pravidla 
stanovená v Kodexu výslovnì do své správy a øízení neimplementoval, ani podle Kodexu pøi své správì a øízení 
nepostupuje, èiní pro úèely tohoto Základního prospektu vý�e uvedené prohlá�ení, �e pøi své správì a øízení 
nedodr�uje pravidla stanovená v Kodexu. 

Úèetní závìrky Emitenta za jednotlivá úèetní období jsou auditovány externími auditory v souladu s pøíslu�nými 
právními a úèetními pøedpisy. U Emitenta byl zøízen kontrolní výbor pro audit popsaný v Kodexu. Mezi 
nejvýznamnìj�í okruhy pùsobnosti se øadí zejména sledování úèinnosti vnitøní kontroly, systému øízení rizik a 
sledování postupu sestavování úèetní závìrky. Dále posuzuje nezávislost statutárního auditora a auditorské 
spoleènosti a poskytování neauditních slu�eb Emitenta. Èleny výboru pro audit k 31. 12. 2016 byli Jiøí Medøický 
(pøedseda), Iveta Kra�ovicová a Zdenìk Havelka.  

17.6 Dal�í obsah stanov a zakladatelské listiny Emitenta 

Emitent se zcela podøídil Zákonu o obchodních korporacích jako celku postupem podle § 777 odst. 5 Zákona o 
obchodních korporacích. 

David �týbr 
Generální !editel 

Daniel Bacík 

Obchodní !editel 
Jana Pourová 

Vedoucí financí 
Lud"k Zelinka 

Technický !editel 
Michal Nývlt 

Interní controlling 

Lubo� Fendrych 

Korporátní právník 
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18 HLAVNÍ AKCIONÁØ 

18.1 Hlavní akcionáø 

Emitent má jediného akcionáøe, a to CPI Residential, která vlastní 100% podíl na základním kapitálu a 
hlasovacích právech Emitenta.  

Vztah ovládání Emitenta ze strany CPI Residential, je zalo�en výhradnì na bázi vlastnictví 100 % akcií Emitenta. 
Emitent si není vìdom, �e by linie ovládání Emitenta byla zalo�ena na jiných formách ovládání, ne� je majetková 
úèast na základním kapitálu spoleènosti Emitenta, jakými napø. mù�e být smluvní ujednání. 

CPI Residential je pøímo ovládáno spoleèností CPI, je� je ovládána spoleèností CPI PG ovládanou JUDr. 
Radovanem Vítkem. JUDr. Radovan Vítek prostøednictvím spoleèností Rivaroli, a.s., Ravento S.á.r.l., Efimacor 
S.á.r.l. a Whislow Equities Limited vlastní podíl na základním kapitálu CPI PG ve vý�i 89,10 % (s podílem na 
hlasovacích právech 90,18 %). Tento vztah ovládání je zalo�en výhradnì na bázi nepøímého vlastnictví 
kontrolního balíku akcií. 

Ke dni vyhotovení tohoto Základního prospektu nebyla Emitentem pøijata �ádná opatøení, která by mìla zajistit, 
aby nedo�lo ke zneu�ití této kontroly. Proti zneu�ití kontroly Emitent vyu�ívá zákonný instrument zprávy o 
vztazích mezi propojenými osobami. 

18.2 Ujednání, která mohou vést ke zmìnì kontroly nad Emitentem 

Ke dni vyhovení tohoto Základního prospektu nejsou Emitentovi známa �ádná ujednání, která by mohla vést ke 
zmìnì kontroly nad Emitentem. 
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19 FINANÈNÍ ÚDAJE O AKTIVECH, ZÁVAZCÍCH, FINANÈNÍ SITUACI A ZISKU A 

ZTRÁTÁCH EMITENTA 

19.1 Historické finanèní údaje Emitenta 

Emitent vypracoval individuální úèetní závìrku za úèetní období konèící k 31. prosinci 2015 vyhotovenou v 
souladu s IFRS, která je uvedena v kapitole 26 �Finanèní výkazy za úèetní období 2015� tohoto Základního 
prospektu.  

Emitent vypracoval individuální úèetní závìrku za úèetní období konèící k 31. prosinci 2016 vyhotovenou v 
souladu s IFRS, která je uvedena v kapitole 27 �Finanèní výkazy za úèetní období 2016� tohoto Základního 
prospektu.  

19.2 Ovìøení historických roèních finanèních údajù  

Historické finanèní údaje Emitenta za úèetní období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 a za úèetní období od 
1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 byly ovìøeny Auditorem. 

Výrok Auditora k individuální úèetní závìrce Emitenta za úèetní období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 a 
k úèetní závìrce Emitenta za úèetní období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 byl �bez výhrad�. Pøeklad 
zprávy o auditu individuální úèetní závìrky Emitenta za úèetní období od 1. ledna 2015 do 31. prosince 2015 a 
individuální úèetní závìrky Emitenta za úèetní období od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2016 sestavených v 
souladu s IFRS je uveden v kapitole 26 �Finanèní výkazy za úèetní období 2015� a kapitole 27 �Finanèní výkazy 
za úèetní období 2016� tohoto Základního prospektu. 

19.3 Mezitímní a jiné finanèní údaje 

V období od poslední ovìøené individuální úèetní závìrky Emitenta sestavené za úèetní období konèící k 31. 
prosinci 2016 do data vyhotovení tohoto Základního prospektu nezveøejnil Emitent �ádné mezitímní nebo jiné 
finanèní údaje. 
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20 VÝZNAMNÉ SMLOUVY EMITENTA 

20.1 Významné smlouvy 

K datu vyhotovení tohoto Základního prospektu má Emitent uzavøeny následující smlouvy: 

(a) Komisionáøská smlouva ze dne 16. prosince 2014, uzavøená mezi spoleèností J&T Banka, a.s.  
a Emitentem, na jejím� základì mù�e J&T Banka, a.s. poskytovat Emitentovi investièní slu�by. 

(b) Smlouva o správì spoleènosti ze dne 1. ledna 2015, uzavøená mezi spoleèností CPI Services, a.s. a 
Emitentem, na jejím� základì spoleènost CPI Services, a.s. poskytuje Emitentovi slu�by v oblasti 
správy nemovitostí 

(c) Emitent má uzavøeny následující úvìrové smlouvy: 

 

V'%itel Dlu�ník Datum 

uzav%ení!
smlouvy 

Úv'rový!
rámec 

Datum 

splatnosti 

Úrok K 

31.3.2017 

(erpáno 

Emitent CPI Flats 26.7.2016 16 MCZK 26.7.2026 5 % p.a. 6 601 

TCZK 

Emitent CPI Residential 3.1.2017 2 MCZK 3.1.2022 5 % p.a. 400 TCZK 

Emitent BPT 

Development 

3.1.2017 2 MCZK 3.1.2022 5 % p.a. 370 TCZK 

SFRB Emitent 30.6.2014 712 TCZK 31.5.2024 0,75 % p.a. 712 TCZK 

SFRB Emitent 30.6.2014 710 TCZK 31.5.2024 0,75 % p.a. 710 TZCK 

SFRB Emitent 30.6.2014 752 TCZK 31.5.2024 0,75 % p.a. 752 TCZK 

 

Emitent prohla�uje, �e k datu vypracování tohoto Základního prospektu nemá uzavøené �ádné jiné smlouvy 
(kromì smluv uzavøených v rámci bì�ného podnikání), které by mohly vést ke vzniku závazku, který by byl 
podstatný pro schopnost Emitenta plnit své dluhy z Dluhopisù. 

Emitent má v souèasné dobì uzavøené pouze standardní smlouvy (napøíklad s dodavateli energií aj.) Tyto jsou 
uzavírány i v pøípadì údr�bových a jiných investic do jednotlivých investièních celkù a nemají na schopnost 
Emitenta splácet své závazky �ádný vliv. 
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21 ÚDAJE TØETÍCH STRAN A PROHLÁ�ENÍ ZNALCÙ A PROHLÁ�ENÍ O JAKÉMKOLI 

ZÁJMU 

21.1 Zpráva o ocenìní nemovitých vìcí 

Emitent vlastní portfolio nemovitých vìcí, které ke dni 31. prosince 2016 èítalo 12.382 bytù. Nemovité vìci 
zahrnují bytový fond v lokalitách Praha, Ústí nad Labem, Èeská Lípa, Tøinec, Slaný, Teplice, Most, Dìèín, 
Liberec, Jablonec nad Nisou, Nové Mìsto pod Smrkem, Chlumec, Èeský Tì�ín, Litvínov � Janov a Litvínov. 

Portfolium nemovitých vìcí bylo ocenìno nezávislým znalcem, spoleèností Cushman & Wakefield Czech 
Republic, a.s. se sídlem Purkyòova 2121/3, Nové Mìsto, 110 00 Praha 1, IÈ: 267 48 606, zapsaným 
v obchodním rejstøíku vedeném u Mìstského soudu v Praze, oddíl B, vlo�ka 8062 (dále jen �Znalec�). 
Nezávislý odhad �Report, and Valuation as at 31 December 2016 for Czech Property Investments, a.s. � CPI 
BYTY, a.s., Czech Republic � vypracovaný Znalcem k datu 31. prosince 2016 bude po dobu, po kterou zùstanou 
Dluhopisy nesplaceny, na po�ádání k nahlédnutí v bì�né pracovní dobì v sídle Emitenta. Znalec poskytuje 
poradenství v oblasti oceòování a na nemovitostním trhu se zamìøuje na sektory maloobchodní, kanceláøský, 
rezidenèní, volnoèasový, a jiné.  

Na základì ocenìní Znalce byla tr�ní hodnota Zastavených nemovitých vìcí, jejich� pøehled je uveden 
v Emisních podmínkách, stanovena k datu 31. prosince 2016 ve vý�i 6.199.170.000 CZK (slovy: �est miliard 
jedno sto devadesát devìt miliónù jedno sto sedmdesát tisíc korun èeských). Tr�ní hodnota Vybraných 
nemovitostí, jejich� pøehled je uveden v Emisních podmínkách, ve znìní uvedeném v kapitole 6.1�Aktuální 
informace k pøíslu�ným ustanovením Emisních podmínek� tohoto Základního prospektu, byla stanovena k datu 
31. prosince 2016 ve vý�i 1.445.190.000 CZK (slovy: jedna miliarda ètyøi sta ètyøicet pìt miliónù jedno sto 

devadesát tisíc korun èeských). Celková tr�ní hodnota portfolia nemovitých vìcí Emitenta tedy podle Znalce 
dosahuje èástky ve vý�i 7.644.360.000 CZK (slovy: sedm miliard �est set ètyøicet ètyøi milionù tøi sta �edesát 
tisíc korun èeských). Ocenìní portfolia Emitenta bylo stanoveno ke dni 31. prosince 2016. Inspekce nemovitých 
vìcí probíhaly v období mezi rokem 2015 a 2016. Znalec oceòuje Emitentovo portfolio zpravidla jednou za rok. 
Emitent prohla�uje, �e od data ocenìní portfolia nemovitých vìcí nedo�lo v tomto portfoliu k �ádné významné 
zmìnì. 

V roce 2015 byl vykázán výkyv ztráty z pøecenìní portfolia nemovitostí, která vznikla tím, �e v pøedchozím roce 

2014 byly výnosy spoleènosti ovlivnìny jednorázovým pøíjmem z deregulace, který v roce 2015 neexistoval. 
Rùst roku 2016 je dán zvý�eným pøíjmem z obchodní èinnosti a hodnoty bytù na realitním trhu. 

Emitent dále prohla�uje, �e ve�keré nemovité vìci, které tvoøí vý�e uvedené portfolio, je� ke dni 31. prosince 
2016 èítalo celkem 12.354 bytù a jejich� celková tr�ní hodnota podle Znalce dosahuje èástky ve vý�i 
7.644.360.000 CZK (slovy: sedm miliard �est set ètyøicet ètyøi milionù tøi sta �edesát tisíc korun èeských) jsou 
ve vlastnictví Emitenta. 

Tr�ní hodnota portfolia nemovitých vìcí ve vlastnictví Emitenta byla stanovena na základì metody 
diskontovaného CF (DCF), pøi které se reálná hodnota nemovitých vìcí odhaduje pomocí explicitních 
pøedpokladù vyplývajících z výhod a závazkù z vlastnictví bìhem �ivotnosti aktiv, vèetnì jeho prodeje nebo 
zùstatkové hodnoty. Tato metoda zahrnuje projekci øady penì�ních tokù, je� jsou diskontovány zjistitelnou 
diskontní sazbou za úèelem stanovení souèasné hodnoty penì�ních tokù plynoucích z nemovitých vìcí. Doba 
trvání a povaha penì�ních tokù je urèena na základì nájemných smluv a odhadované vý�e nájemného. Vý�e 
nájemného se urèí podle tr�ních hodnot v dané oblasti. Tr�ní hodnota nìkterých pozemkù a rezidenèních bytù ve 
vlastnictví Emitenta byla dále stanovena na základì metody tr�ního porovnání, pøi ní� je hodnota nemovitých 
vìcí odhadnuta na základì porovnatelných transakcí.  

Finanèní oddìlení Emitenta zahrnuje tým, který pøezkoumává znalecká ocenìní pro úèely finanèního 
výkaznictví. Dle individuální úèetní uzávìrky Emitenta za úèetní období konèící k 31. prosinci 2016, její� 
pøeklad je uveden v kapitole 27 �Finanèní výkazy za úèetní období 2016� tohoto Základního prospektu, byla 
hodnota portfolia nemovitých vìcí Emitenta vyèíslena na èástku 7.644.360.000 CZK (slovy: sedm miliard �est 
set ètyøicet ètyøi milionù tøi sta �edesát tisíc korun èeských) jako kategorie tøetí úrovnì reálné hodnoty zalo�ené 
na oceòovacích postupech pou�ívaných v souladu s IFRS 13.  

21.2  Informace tøetích stran 

Emitent potvrzuje, �e nìkteré informace uvedené v tomto Základním prospektu pocházejí od tøetí strany. Takové 
informace byly pøesnì reprodukovány a podle vìdomí Emitenta a v míøe, ve které je schopen to zjistit z 
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informací zveøejnìných touto tøetí stranou, nebyly vynechány �ádné skuteènosti, kvùli kterým by reprodukované 
informace byly nepøesné nebo zavádìjící. 

Zdroje informací: 

(a) CBRE Czech Republic � www.cbre.cz 

(b) Internetová stránka RESIDOMO, s.r.o. � www.residomo.cz 

(c) Komerèní banka, a.s. � www.kb.cz 

(d) Èeský statistický úøad � www.czus.cz  

(e) Internetová stránka Fincentrum a. s. - www.hypoindex.cz 

 

21.3 Prohlá�ení o zájmu Znalce a Auditora 

V Základním prospektu není, s výjimkou zpráv Auditora a Zprávy o ocenìní nemovitých vìcí Znalce, uvedeno 
�ádné jiné prohlá�ení nebo zpráva osoby jednající jako znalec.  

Znalec ani Auditor Emitenta nemají dle nejlep�ího vìdomí Emitenta jakýkoli významný zájem v Emitentovi. Pro 
úèely tohoto prohlá�ení Emitent zvá�il zejména: 

(i) pøípadné vlastnictví cenných papírù vydaných Emitentem nebo spoleèností ze Skupiny, nebo jakýchkoli 
opcí k nabytí èi upsání takových cenných papírù Emitenta,  

(ii) zamìstnání u Emitenta nebo jakoukoli kompenzaci od Emitenta,  

(iii) èlenství v orgánech Emitenta, a  

(iv) jakékoli spojení s finanèními zprostøedkovateli podílejícími se na nabízení nebo upisování cenných papírù 
Emitenta. 
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22  ZVEØEJNÌNÉ DOKUMENTY 

Po dobu platnosti tohoto Základního prospektu lze dle potøeby nahlédnout v sídle Emitenta, tj. na adrese 
Vladislavova 1390/17, Nové Mìsto, 110 00 Praha 1 do následujících dokumentù (nebo jejich kopií): 

(a) zakladatelská smlouva Emitenta; 

(b) stanovy Emitenta; 

(c) Zástavní smlouva k nemovitým vìcem; 

(d) Zástavní smlouva k pohledávkám z pojistné smlouvy; 

(e) Zástavní smlouva k akciím; 

(f) Smlouva s administrátorem; 

(g) Smlouva s agentem pro zaji�tìní; 

(h) Pojistná smlouva; a 

(i) Nezávislý odhad Zastavených nemovitých vìcí � Report and Valuation as at 31 December 2012 for 
Czech Property Investments, a.s. - CPI BYTY, a.s., Czech Republic vypracovaný ke dni 31. prosince 
2012 nezávislým odhadcem spoleèností DTZ Czech Republic, a.s. 

(j) Nezávislý odhad Zastavených nemovitých vìcí � �DESKTOP VALUATION OF VARIOUS 
PROPERTIES OWNED BY CPI BYTY a.s. as at 31 DECEMBER 2013, CZECH REPUBLIC� 
vypracovaný ke dni 31. prosince 2013 nezávislým odhadcem spoleèností DTZ Czech Republic, a.s.  

(k) Nezávislý odhad Zastavených nemovitých vìcí - �Report, Valuation and Value Allocation of CPI 
Property Group � CPI Byty a.s. as at 31 December 2014, Czech Republic� vypracovaný ke dni 31. 
prosince 2014 a vydaný ke dni 31. bøezna 2015 nezávislým odhadcem spoleèností DTZ Czech 
Republic, a.s. 

(l) Nezávislý odhad �Report, and Valuation as at 31 December 2015 for Czech Property Investments, a.s. 
� CPI BYTY, a.s., Czech Republic� vypracovaný ke dni 31. prosince 2015 nezávislým odhadcem 
spoleèností DTZ Czech Republic, a.s. 

(m) Nezávislý odhad �Report, and Valuation as at 31 December 2016 for Czech Property Investments, a.s. 
� CPI BYTY, a.s., Czech Republic� vypracovaný ke dni 31. prosince 2016 nezávislým odhadcem 
spoleèností Cushman & Wakefield Czech Republic, a.s. 

Do dokumentù uvedených pod body (a) a (b), výroèních zpráv, zpráv auditora a zpráv o vztazích mezi 
propojenými osobami, které se týkají Emitenta, je mo�né nahlédnou ve sbírce listin obchodního rejstøíku vedené 
Mìstským soudem v Praze, která je veøejnì pøístupná. 

Plné znìní auditovaných roèních úèetních závìrek Emitenta, vèetnì pøíloh a výroku auditora za období let 2015 
a 2016 bude rovnì� spoleènì se v�emi ostatními dokumenty, na které se tento Základní prospekt odvolává, po 
dobu, po kterou zùstanou Dluhopisy nesplaceny, na po�ádání k nahlédnutí v bì�né pracovní dobì v sídle 
Emitenta. 
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23 ZDANÌNÍ V ÈESKÉ REPUBLICE 

Text této kapitoly 23 �Zdanìní v Èeské republice� je pouze shrnutím urèitých daòových souvislostí èeského 
práva týkajících se nabývání, vlastnictví a dispozic s Dluhopisy a neusiluje o to být komplexní souhrnem v�ech 
daòovì relevantních souvislostí, je� mohou být významné z hlediska rozhodnutí o koupi Dluhopisù. Toto shrnutí 
nepopisuje jakékoli daòové souvislosti vyplývající z práva jakéhokoli jiného státu ne� Èeské republiky. Toto 
shrnutí vychází z právních pøedpisù úèinných k datu tohoto Základního prospektu a mù�e podléhat následné 
zmìnì (i s pøípadnými retroaktivními úèinky). Budoucím nabyvatelùm Dluhopisù se doporuèuje, aby se poradili 
se svými právními a daòovými poradci o daòových a devizovì právních dùsledcích koupì, prodeje a dr�ení 
Dluhopisù a pøijímání plateb úrokù z Dluhopisù podle daòových a devizových pøedpisù platných v Èeské 
republice a v zemích, v nich� jsou rezidenty, jako� i v zemích, v nich� výnosy z dr�ení a prodeje Dluhopisù 
mohou být zdanìny.  

23.1 Zdanìní 

(a) Úrokový pøíjem 

Z úrokových pøíjmù plynoucích z Dluhopisù fyzické osobì, která je èeským daòovým rezidentem (nebo 
èeské stálé provozovnì fyzické osoby, která není èeským daòovým rezidentem), bude vybírána èeská daò 
srá�kou u zdroje, sazba takovéto danì je 15 %. Emitent pøebírá odpovìdnost za srá�ku danì u zdroje, 
bude-li taková srá�ka relevantní. 

V pøípadì, �e úrok plyne právnické osobì, která je èeským daòovým rezidentem (nebo èeské stálé 
provozovnì právnické osoby, která není èeským daòovým rezidentem), pøièem� tato právnická osoba 
není investièním, podílovým nebo penzijním fondem, je úrokový pøíjem souèástí jejího obecného základu 
danì podléhajícího pøíslu�né sazbì danì z pøíjmù právnických osob (19 % v roce 2017). U základního 
investièního fondu vstupuje úrokový výnos do obecného základu danì podléhajícímu sní�ené sazbì danì 
platné pro vybrané subjekty kolektivního investování (5 % v roce 2017). U fondu penzijní spoleènosti 
nebo u instituce penzijního poji�tìní s výjimkou penzijní spoleènosti nebo obdobné spoleènosti 
obhospodaøující fondy obdobné fondùm penzijního poji�tìní vstupuje úrokový výnos do obecného 
základu danì podléhajícímu sní�ené sazbì danì platné pro vybrané subjekty kolektivního investování (0 
% v roce 2017). 

Úrokové pøíjmy z Dluhopisù realizované èeským daòovým nerezidentem podléhají èeské dani vybírané 
srá�kou u zdroje, její� sazba je 15 %, pokud pøíslu�ná smlouva o zamezení dvojího zdanìní nebo 
smìrnice EU nestanoví sazbu ni��í. 

Osoba, která vyplácí úrokový pøíjem (zpravidla Administrátor nebo Emitent) je povinna podat hlá�ení 
pøíslu�nému správci danì o pøíjmu úrokového charakteru ka�dé fyzické osoby, která má bydli�tì na 
území jiného èlenského státu Evropské unie. Pro úèely tohoto hlá�ení bude plátce po pøíjemci po�adovat 
pøedlo�ení pasu nebo jiného prùkazu toto�nosti, pøípadnì dal�ích dokumentù, ke zji�tìní a ovìøení 
pøíjemcova jména, pøíjmení, bydli�tì a daòového identifikaèního èísla, pøípadnì data a místa narození, 
pokud nebylo pøíjemci daòové identifikaèní èíslo pøidìleno. 

(b) Zisky z prodeje 

Zisky z prodeje Dluhopisù realizované právnickou osobou, která je èeským daòovým rezidentem, nebo 
stálou provozovnou daòového nerezidenta � právnické osoby umístìnou v Èeské republice se zahrnují do 
obecného základu danì podléhajícímu zdanìní pøíslu�nou sazbou danì z pøíjmù právnických osob (19 % 
v roce 2017). U základního investièního fondu vstupuje zisk z prodeje do obecného základu danì 
podléhajícímu sní�ené sazbì danì platné pro vybrané subjekty kolektivního investování (5 % v roce 
2017). U fondu penzijní spoleènosti nebo u instituce penzijního poji�tìní s výjimkou penzijní spoleènosti 
nebo obdobné spoleènosti obhospodaøující fondy obdobné fondùm penzijního poji�tìní vstupuje zisk 
z prodeje do obecného základu danì podléhajícímu sní�ené sazbì danì platné pro vybrané subjekty 
kolektivního investování (0 % v roce 2017). Ztráty z prodeje jsou obecnì daòovì uznatelné. 

Zisky z prodeje dluhopisù realizované fyzickou osobou, která je èeským daòovým rezidentem, anebo 
která není èeským daòovým rezidentem a zároveò tyto zisky dosahuje v Èeské republice prostøednictvím 
stálé provozovny, anebo která není èeským daòovým rezidentem a pøíjem z prodeje dluhopisù jí plyne od 
kupujícího, který je èeským daòovým rezidentem nebo od èeské stálé provozovny kupujícího, který není 
èeským daòovým rezidentem, nepodléhají srá�kové dani a zahrnují se do obecného základu danì, kde 
podléhají dani z pøíjmù fyzických osob v sazbì 15 % a pokud jsou realizovány v rámci podnikatelské 
èinnosti fyzické osoby, která dluhopisy prodává, pøípadnì té� solidárnímu zvý�ení danì ve vý�i 7 % z 
kladného rozdílu mezi souètem pøíjmù zahrnovaných do dílèího základu danì z pøíjmù ze závislé èinnosti 
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a dílèího základu danì z pøíjmù z podnikání a jiné samostatné výdìleèné èinnosti v pøíslu�ném 
zdaòovacím období, a èástkou ve vý�i 48 násobku prùmìrné mzdy, tj. èástkou ve vý�i 1.355.136 CZK v 
roce 2017. Ztráty z prodeje dluhopisù jsou u nepodnikajících fyzických osob obecnì daòovì neuznatelné, 
leda�e jsou v tém�e zdaòovacím období zároveò vykázány zdanitelné zisky z prodeje jiných cenných 
papírù; v tom pøípadì je mo�né ztráty z prodeje dluhopisù a� do vý�e ziskù z prodeje ostatních cenných 
papírù vzájemnì zapoèíst. 

Zisky z prodeje dluhopisù, které nebyly zahrnuty v obchodním majetku, u fyzických osob jsou obecnì 
osvobozeny od danì z pøíjmù, pokud mezi nabytím a prodejem dluhopisù uplyne doba alespoò 3 let. Bez 
ohledu na dobu mezi nabytím a prodejem jsou pøíjmy z prodeje dluhopisù osvobozeny, pokud úhrn 
pøíjmù z prodejù cenných papírù u poplatníka nepøesáhne ve zdaòovacím období 100.000 CZK.  

Pøíjmy z prodeje Dluhopisù realizované èeským daòovým nerezidentem, které plynou od èeského 
daòového rezidenta nebo stálé provozovny èeského daòového nerezidenta umístìné v Èeské republice, 
jsou obecnì pøedmìtem zdanìní obecnou sazbou danì z pøíjmù (19 % u právnických osob, 15 % u 
fyzických osob), nestanoví-li pøíslu�ná smlouva o zamezení dvojího zdanìní uzavøená Èeskou republikou 
jinak nebo není-li tento pøíjem osvobozen od danì z pøíjmù fyzických osob (viz vý�e). 

Pokud Dluhopisy prodává osoba, která není daòovým rezidentem èlenského státu Evropské unie ani 
nìkterého ze státù Evropského hospodáøského prostoru, je kupující obecnì povinen srazit zaji�tìní danì 
ve vý�i 1 % z tohoto pøíjmu, pokud pøíslu�ná smlouva o zamezení dvojího zdanìní nestanoví jinak. Toto 
zaji�tìní je po skonèení zdaòovacího období zapoèitatelné na výslednou daòovou povinnost èeského 
daòového nerezidenta v Èeské republice. 
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24 VYMÁHÁNÍ SOUKROMOPRÁVNÍCH NÁROKÙ VÙÈI EMITENTOVI 

Informace, uvedené v této kapitole 24 �Vymáhání soukromoprávních nárokù vùèi Emitentovi� jsou pøedlo�eny 
jen jako v�eobecné informace pro charakteristiku právní situace a byly získány z veøejnì pøístupných 
dokumentù. Emitent ani jeho poradci nedávají �ádné prohlá�ení týkající se pøesnosti nebo úplnosti informací zde 
uvedených. Potenciální nabyvatelé jakýchkoli Dluhopisù vydávaných v rámci tohoto Dluhopisového programu 
by se nemìli spoléhat výhradnì na informace zde uvedené a doporuèuje se jim posoudit se svými právními 
poradci otázky vymáhání soukromoprávních závazkù vùèi Emitentovi v ka�dém pøíslu�ném státì. 

24.1 Vymáhání nárokù v Èeské republice 

Emitent neudìlil souhlas s pøíslu�ností zahranièního soudu v souvislosti s jakýmkoli soudním procesem 
zahájeným na základì nabytí jakýchkoli Dluhopisù vydávaných v rámci tohoto Dluhopisového programu, ani 
nejmenoval �ádného zástupce pro øízení v jakémkoli státì. V dùsledku toho mù�e být pro nabyvatele Dluhopisù 
vydávaných v rámci tohoto Dluhopisového programu nemo�né podat v zahranièí �alobu nebo zahájit jakékoli 
øízení proti Emitentovi nebo po�adovat u zahranièních soudù vydání soudních rozhodnutí proti Emitentovi nebo 
plnìní soudních rozhodnutí vydaných takovými soudy, zalo�ené na ustanoveních zahranièních právních 
pøedpisù. 

V pøípadech, kdy Èeská republika uzavøela s urèitým státem mezinárodní smlouvu o uznání a výkonu soudních 
rozhodnutí, je zabezpeèen výkon soudních rozhodnutí takového státu v souladu s ustanovením dané mezinárodní 
smlouvy. Pøi neexistenci takové smlouvy mohou být rozhodnutí cizích soudù uznána a vykonána v Èeské 
republice za podmínek stanovených v zákonì è. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znìní 
pozdìj�ích pøedpisù (dále jen �ZMPS�). 

Podle ZMPS platí, �e rozhodnutí soudù cizího státu a rozhodnutí úøadù cizího státu o právech a povinnostech, o 
kterých by podle jejich soukromoprávní povahy rozhodovaly v Èeské republice soudy, stejnì jako cizí soudní 
smíry a cizí notáøské a jiné veøejné listiny v tìchto vìcech (dále jen �cizí rozhodnutí�) mají v Èeské republice 
úèinnost, jestli�e nabyla podle potvrzení pøíslu�ného cizího orgánu právní moci a byla-li uznána èeskými orgány 
veøejné moci. 

Cizí soudní rozhodnutí jsou obecnì uznávána a vykonávána pøíslu�nými èeskými orgány, nicménì existují jisté 
výjimky, kdy nelze cizí rozhodnutí uznat a vykonat, a to jestli�e:  

(a) vìc nále�í do výluèné pravomoci èeských soudù, nebo jestli�e by øízení nemohlo být provedeno u 
�ádného orgánu cizího státu, kdyby se ustanovení o pøíslu�nosti èeských soudù pou�ilo na posouzení 
pravomoci cizího orgánu, leda�e se úèastník øízení, proti nìmu� cizí rozhodnutí smìøuje, pravomoci 
cizího orgánu dobrovolnì podrobil;  

(b) o tém�e právním pomìru se vede øízení u èeského soudu a toto øízení bylo zahájeno døíve, ne� bylo 
zahájeno øízení v cizinì, v nìm� bylo vydáno rozhodnutí, jeho� uznání se navrhuje;  

(c) o tém�e právním pomìru bylo èeským soudem vydáno pravomocné rozhodnutí nebo bylo-li v Èeské 
republice ji� uznáno pravomocné rozhodnutí orgánu tøetího státu;  

(d) úèastníku øízení, vùèi nìmu� má být rozhodnutí uznáno, byla odòata postupem cizího orgánu mo�nost 
øádnì se úèastnit øízení, zejména nebylo-li mu doruèeno pøedvolání nebo návrh na zahájení øízení;  

(e) uznání by se zjevnì pøíèilo veøejnému poøádku, nebo  

(f) není zaruèena vzájemnost; vzájemnost se nevy�aduje, nesmìøuje-li cizí rozhodnutí proti státnímu 
obèanu Èeské republiky nebo èeské právnické osobì. 

K pøeká�ce uvedené v písm. (d) se pøihlédne, jen jestli�e se jí dovolá úèastník øízení, vùèi nìmu� má být cizí 
rozhodnutí uznáno. Toté� platí i o pøeká�kách uvedených pod písm. (b) a (c), leda�e je jejich existence orgánu 
rozhodujícímu o uznání jinak známa. 

Ministerstvo spravedlnosti poskytne soudu na jeho �ádost sdìlení o vzájemnosti ze strany cizího státu. 

Uznání cizího rozhodnutí v majetkových vìcech se nevyslovuje zvlá�tním výrokem. Cizí rozhodnutí je uznáno 
tím, �e èeský orgán veøejné moci k nìmu pøihlédne, jako by �lo o rozhodnutí èeského orgánu veøejné moci.  

Na základì cizího rozhodnutí o majetkových vìcech, které splòuje podmínky pro uznání podle ZMPS, lze naøídit 
výkon tohoto rozhodnutí rozhodnutím èeského soudu, které je tøeba odùvodnit. 
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V souvislosti se vstupem Èeské republiky do Evropské unie je v Èeské republice pøímo aplikovatelné Naøízení 
Rady (ES) è. 44/2001/ES ze dne 22. prosince 2000 o pøíslu�nosti a uznávání a výkonu rozhodnutí v obèanských 
a obchodních vìcech (�Brusel I�), které bylo s úèinností od 10. ledna 2015 nahrazeno Naøízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) è. 1215/2012 ze dne 12. prosince 2012 o pøíslu�nosti a uznávání a výkonu soudních 
rozhodnutí v obèanských a obchodních vìcech (dále jen �Nové Naøízení Brusel�).  

Na základì Nového Naøízení Brusel jsou soudní rozhodnutí vydaná soudními orgány v èlenských státech EU, 
s výjimkou Dánska, v obèanských a obchodních vìcech obecnì vykonatelná v Èeské republice a naopak, soudní 
rozhodnutí vydaná soudními orgány v Èeské republice v obèanských a obchodních vìcech jsou vykonatelná 
v ostatních èlenských státech EU, s výjimkou Dánska. 

Nové Naøízení Brusel stanoví výjimky, kdy se rozhodnutí neuzná, a to jestli�e: 

(a) je-li takové uznání zjevnì v rozporu s veøejným poøádkem do�ádaného èlenského státu; 
(b) jestli�e �alovanému, v jeho� nepøítomnosti bylo rozhodnutí vydáno, nebyl doruèen návrh na zahájení 

øízení nebo jiná rovnocenná písemnost v dostateèném èasovém pøedstihu a takovým zpùsobem, který 
mu umo�òuje pøípravu obhajoby, leda�e �alovaný nevyu�il �ádný opravný prostøedek proti rozhodnutí, 
i kdy� k tomu mìl pøíle�itost; 

(c) je-li rozhodnutí nesluèitelné s rozhodnutím vydaným v do�ádaném èlenském státì mezi tými� stranami;  
(d) je-li rozhodnutí nesluèitelné s døívìj�ím rozhodnutím, které bylo vydáno v jiném èlenském státì nebo 

ve tøetí zemi v øízení mezi tými� stranami a v té�e vìci, pokud toto døívìj�í rozhodnutí splòuje 
podmínky nezbytné pro uznání v do�ádaném èlenském státì; nebo 

(e) je-li rozhodnutí v rozporu s kapitolou II oddíly 3, 4 nebo 5 Nového Naøízení Brusel, pokud je �alovanou 
stranou pojistník, poji�tìný, osoba oprávnìná z pojistné smlouvy, po�kozený, spotøebitel nebo 
zamìstnanec, nebo kapitolou II oddílem 6 Nového naøízení Brusel. 

Cizí rozhodnutí v�ak nesmí být v �ádném pøípadì pøezkoumáváno ve vìci samé. 

Po�ádá-li strana podle pøímo pou�itelného pøedpisu Evropské unie nebo mezinárodní smlouvy, aby o uznání 
bylo rozhodnuto ve zvlá�tním øízení, rozhodne soud rozsudkem o uznání. Jednání se nemusí naøizovat. Souèasnì 
s návrhem na prohlá�ení vykonatelnosti mù�e být podán i návrh na naøízení výkonu rozhodnutí podle jiného 
právního pøedpisu (zákona è. 99/1963 Sb., obèanského soudního øádu èi zákona è. 120/2001 Sb., o soudních 
exekutorech a exekuèní èinnosti (exekuèní øád)). V takovém pøípadì rozhodne soud v jediném rozhodnutí o obou 
návrzích samostatnými výroky, které musí být odùvodnìny. Rozhodnutí musí být odùvodnìno, i kdy� se 
rozhoduje jen o jednom z tìchto návrhù. 

Soudy Èeské republiky by v�ak meritornì nejednaly o �alobì vznesené v Èeské republice na základì jakéhokoli 
poru�ení veøejnoprávních pøedpisù kteréhokoli státu kromì Èeské republiky ze strany Emitenta, zejména 
o jakékoli �alobì pro poru�ení jakéhokoli zahranièního zákona o cenných papírech. 
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25 INFORMACE 

25.1 Interní schválení Dluhopisového programu Emitentem 

Dluhopisový program byl schválen rozhodnutím pøedstavenstva Emitenta ze dne 11. prosince 2012. 

25.2 Schválení Základního prospektu ÈNB 

Tento Základní prospekt byl schválen rozhodnutím ÈNB ze dne 3. 5. 2017, které nabylo právní moci dne 4. 5. 

2017. 

25.3 Právní pøedpisy upravující vydání Dluhopisù 

Vydání Dluhopisù se øídí platnými právními pøedpisy, zejména Zákonem o dluhopisech, Zákonem o podnikání 

na kapitálovém trhu, Naøízením a pøedpisy jednotlivých regulovaných trhù cenných papírù, na kterých má být 
pøíslu�ná Emise dluhopisù pøijata k obchodování. 

25.4 �ádná zmìna 

S výjimkou zmìny jediného akcionáøe Emitenta, kterým se s úèinností ke dni 16. února 2017 stala spoleènost 
CPI Residential, nedo�lo v období od poslední auditované úèetní závìrky Emitenta sestavené ke dni 31. prosince 
2016 do data vyhotovení tohoto Základního prospektu k �ádné zmìnì ve finanèní ani obchodní situaci Emitenta, 
která by mìla významný nepøíznivý dopad na finanèní situaci, budoucí provozní výsledky, penì�ní toky èi 
celkový výhled Emitenta.  

25.5 Soudní a rozhodèí øízení 

K datu vydání Základního prospektu a v pøedchozích 12 mìsících nebyl Emitent úèastníkem �ádného soudního 
sporu ani státního èi rozhodèího øízení, které by mohlo mít nebo mìlo významný vliv na finanèní situaci nebo 
ziskovost Emitenta. 

K datu vydání tohoto Základního prospektu nejsou vedeny �ádné obchodní spory, které by mohly ohrozit nebo 
znaènì nepøíznivì ovlivnit hospodáøský výsledek Emitenta. Emitent si není vìdom �ádných takových 
nevyøe�ených sporù. 

25.6 Uveøejòování informací 

Skuteènosti dùle�ité pro uplatnìní práv Vlastníkù dluhopisù budou uveøejòovány zpùsobem stanoveným v tomto 

Základním prospektu. Dokumenty týkající se Emitenta jsou uveøejnìny zpùsobem popsaným v tomto Základním 

prospektu v kapitole 22 �Zveøejnìné dokumenty� tohoto Základního prospektu. 

25.7 Datum Základního prospektu 

Prospekt byl vyhotoven ke dni 2. kvìtna 2017. 

25.8 Zájem fyzických a právnických osob zúèastnìných na emisi/nabídce 

Pokud není v pøíslu�ném Emisním dodatku uvedeno jinak, dle vìdomí Emitenta nemá �ádná z fyzických ani 
právnických osob zúèastnìných na Emisi èi nabídce Dluhopisù na takové Emisi èi nabídce zájem, který by byl 

pro takovou Emisi èi nabídku Dluhopisù podstatný. 
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26 FINANÈNÍ VÝKAZY ZA ÚÈETNÍ OBDOBÍ 2015 

V této kapitole je uveden pøeklad individuální úèetní závìrky Emitenta za úèetní období konèící 31. prosince 
2015 vyhotovené v souladu s IFRS ve znìní schváleném Evropskou unií vèetnì zprávy Auditora o auditu 
individuální úèetní závìrky. 
 







 

 

 

Úèetní závìrka za rok konèící 31. prosincem 2015 
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CPI BYTY, a.s. 

 

Úèetní závìrka  

za rok konèící 31. prosincem 2015 

(v tisících Kè) 

Výkaz o finanèní pozici  

 

 Bod 31. prosince 2015 31. prosince 2014 

AKTIVA    

Dlouhodobá aktiva    

Investice do nemovitostí 3.1 7 295 190 7 503 858 

Pozemky, budovy a zaøízení 3.2 265 625 

Nakoupené dluhopisy  -- 196 908 

Dlouhodobá aktiva celkem  7 295 455 7 701 391 

    

Krátkodobá aktiva    

Pohledávky z obchodních vztahù a ostatní pohledávky 3.5 402 558 488 941 

Poskytnuté úvìry  3.4 190 484 385 

Nakoupené dluhopisy 3.3 2 689 7 932 

Penì�ní prostøedky a penì�ní ekvivalenty 3.6 264 172 97 657 

Krátkodobá aktiva celkem  859 903 594 915 

    

AKTIVA CELKEM  8 155 358 8 296 306 

    

VLASTNÍ KAPITÁL    

Základní kapitál 3.7 2 000 2 000 

Ostatní fondy 3.7 2 119 582 2 119 582 

Kumulovaný výsledek hospodaøení  1 206 902 1 297 430 

Vlastní kapitál celkem  3 328 484 3 419 012 

    

ZÁVAZKY    

Dlouhodobé závazky    

Úroèené úvìry a pùjèky 3.8 210 404 226 532 

Vydané dluhopisy 3.9 2 933 960 2 651 348 

Závazky z obchodních vztahù a ostatní závazky 3.10 4 822 5 375 

Odlo�ený daòový závazek 3.12 1 114 178 1 150 469 

Dlouhodobé závazky celkem  4 263 364 4 033 724 

    

Krátkodobé závazky    

Úroèené úvìry a pùjèky 3.8 

 

 43 767 38 684 

Vydané dluhopisy 3.9 92 015 368 052 

Závazky z titulu danì z pøíjmù  14 382 3 520 

Závazky z obchodních vztahù a ostatní závazky 3.10 413 346 433 314 

Krátkodobé závazky celkem  563 510 843 570 

    

Závazky celkem 
 

4 826 874 4 877 294 

VLASTNÍ KAPITÁL A ZÁVAZKY CELKEM 
 

8 155 358 8 296 306 

 

Nedílnou souèástí úèetní závìrky je pøíloha na stranách 6 a� 47. 
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Úèetní závìrka  

za rok konèící 31. prosincem 2015  

(v tisících Kè) 
 

Výkaz o úplném výsledku 

 Bod 2015 2014 

    

Pøíjmy z pronájmu  4.1 488 484 493 213 

Èisté náklady související se slu�bami spojenými s nájmem 4.2 -227 -386 

Náklady na provoz nemovitosti 4.3 -275 851 -259 830 

Èisté výnosy z pronájmu a slu�eb  212 406 232 997 

    

Èistý zisk/(ztráta) z pøecenìní investic do nemovitostí 4.4 -148 670 26 011 

Zisk/(ztráta) z prodeje investic do nemovitostí 4.5 6 424 -12 407 

Správní náklady 4.6 -15 276 -12 982 

Ostatní výnosy 4.7 4 574 3 334 

Ostatní náklady 4.8 -13 561 -3 508 

Provozní výsledek hospodaøení  45 897 233 445 

    

Finanèní výnosy 4.9 12 026 15 066 

Finanèní náklady 4.10 -169 026 -165 619 

Èisté finanèní náklady  -157 000 -150 553 

    

Zisk/(Ztráta) pøed zdanìním  -111 103 82 892 

    

Daò z pøíjmù  4.11 20 575 27 

Zisk/(Ztráta) z pokraèujících èinností  -90 528 82 919 

    

Zisk/(Ztráta) za úèetní období 
 

-90 528 82 919 

 
 

  

Úplný výsledek celkem za úèetní období 
 

-90 528 82 919 

    

Zisk/(Ztráta) pøipadající na vlastníky Spoleènosti  -90 528 82 919 

Úplný výsledek celkem za úèetní období pøipadající na vlastníky Spoleènosti  -90 528 82 919 

    

Zisk/(Ztráta) na akcii    

Základní zisk/(ztráta) na akcii  3.7 -4 526 4 146 

Zøedìný zisk/(ztráta) na akcii 3.7 -4 526 4 146 

  

 

 

 

Nedílnou souèástí úèetní závìrky je pøíloha na stranách 6 a� 47. 
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CPI BYTY, a.s. 

 

Úèetní závìrka  

za rok konèící 31. prosincem 2015  

(v tisících Kè) 
 

 

Pøehled o penì�ních tocích 

  Bod 2015 2014 

Provozní èinnost     

Zisk/(ztráta) pøed zdanìním   -111 103 82 892 

Úpravy o:      

                       Èistý zisk/(ztráta) z pøecenìní investic do nemovitostí  4.4 148 670 -26 011 

                       Èisté úrokové náklady   4.9, 4.10 157 000 150 553 

                       Sní�ení/(Zvý�ení) hodnoty aktiv  4.8 8 112 -22 

                       Zisk/(ztráta) z prodeje investic do nemovitostí  4.5 -6 424 12 407 

                       Odpisy   290 337 

                       Kurzové rozdíly   6 908 -- 

                       Ostatní nepenì�ní transakce   -- 12 850 

Penì�ní tok pøed zmìnami pracovního kapitálu a rezerv   203 453 233 006 

Zmìna stavu pohledávek z obchodních vztahù a ostatních pohledávek  3.5 65 983 -11 714 

Zmìna stavu závazkù z obchodních vztahù a ostatních závazkù   3.10 -6 848 -53 593 

Zmìna stavu rezerv   3.11 -- -3 566 

Daò z pøíjmù   -4 854 -- 

Èisté penì�ní toky z provozní èinnosti   257 734 164 133 

Investièní èinnost     

     Pøíjmy z prodeje investic do nemovitostí  4.5 120 432 109 213 

     Poøízení investic do nemovitostí  3.1 -53 864 -23 860 

     (Splacení)/Poøízení dluhopisù  3.3 190 000 -199 584 

     Splacení pozemkù, budov a zaøízení   70 -- 

     Ostatní úvìry � (splacení) /èerpání  3.4 -189 615 23 862 

     Pøijaté úroky   14 710 -- 

Èisté penì�ní toky z investièní èinnosti   81 733 -90 369 

Finanèní èinnost     

 Èerpání / (splátky) úvìrù a pùjèek  3.8 -26 077 82 687 

  Splátky závazkù z finanèního leasingu  3.8 -277 -304 

  Zaplacené úroky  3.9 -146 598 -166 270 

Èisté penì�ní toky z finanèní èinnosti   -172 952 -83 887 

 
 

   

Èisté (sní�ení)/zvý�ení penì�ních prostøedkù a penì�ních ekvivalentù   166 515 -10 123 

Penì�ní prostøedky a penì�ní ekvivalenty na zaèátku roku   97 657 107 780 

Penì�ní prostøedky a penì�ní ekvivalenty na konci roku   264 172 97 657 

 

 

 

 

Nedílnou souèástí úèetní závìrky je pøíloha na stranách 6 a� 47. 
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Úèetní závìrka  

za rok konèící 31. prosincem 2015 

(v tisících Kè) 
 

Pøehled o zmìnách ve vlastním kapitálu 

  

  Základní kapitál Ostatní fondy 
Kumulovaný výsledek 

hospodaøení 
Vlastní kapitál celkem 

Zùstatek k 1. lednu 2014  2 000 2 119 582 1 214 511 3 336 093 

 

Zisk za úèetní období  -- -- 82 919 82 919 

      

      

Úplný výsledek celkem za úèetní období  -- -- 82 919 82 919 

      

      

Zùstatek k 31. prosinci 2014  2 000 2 119 582 1 297 430 3 419 012 

      

      

Zùstatek k 1. lednu 2015  2 000 2 119 582 1 297 430 3 419 012 

 

Ztráta za úèetní období  -- -- -90 528 -90 528 

      

      

Úplný výsledek celkem za úèetní období  -- -- -90 528 -90 528 

      

      

Zùstatek k 31. prosinci 2015  2 000 2 119 582 1 206 902 3 328 484 

            

 

Nedílnou souèástí úèetní závìrky je pøíloha na stranách 6 a� 47. 
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Pøíloha úèetní závìrky  

za rok konèící 31. prosincem 2015  

(v tisících Kè) 
 

Pøíloha úèetní závìrky 

 

1 V�eobecné informace 

CPI BYTY, a.s. (dále �Spoleènost� nebo �CPI BYTY�) je akciová spoleènost zalo�ená dle práva Èeské republiky dne 
14. listopadu 2000. 

Hlavním pøedmìtem èinnosti Spoleènosti je pronájem nemovitostí, bytù a nebytových prostor. 

 

Sídlo Spoleènosti 
Vladislavova 1390/17 

Nové Mìsto, 110 00 Praha 1 

Èeská republika 

 

Identifikaèní èíslo 

262 28 700 

 

Akcionáø 

Jediným akcionáøem Spoleènosti je spoleènost Czech Property Investments, a.s. (dále �CPI a.s.�) se sídlem 
Vladislavova 1390/17, Nové Mìsto, 110 00 Praha 1, Èeská republika. Identifikaèní èíslo jediného akcionáøe je  
427 16 161. Spoleènost je souèástí konsolidaèního celku CPI PROPERTY GROUP, kterou ovládá pan JUDr. Radovan 

Vítek. 

 

Vedení Spoleènosti: 
k 31. prosinci 2015 

P�edstavenstvo Dozor í!rada 

Pøedseda  

Mgr. Kristína Magdolenová, od 15. února 2014  

 

Èlenové Èlenové 

Ing. Zdenìk Havelka, od 15. bøezna 2010 JUDr. Radovan Vítek, od 8. èervna 2011  

  

k 31. prosinci 2014 

P�edstavenstvo Dozor í!rada 

Pøedseda  

Mgr. Kristína Magdolenová, od 15. února 2014  

 

Èlenové Èlenové 

Ing. Zdenìk Havelka, od 15. bøezna 2010 JUDr. Radovan Vítek, od 8. èervna 2011  

  

Zmìny v pøedstavenstvu a dozorèí radì 

V roce 2015 nedo�lo k �ádným zmìnám v Pøedstavenstvu a Dozorèí radì Spoleènosti. 
 

Zamìstnanci 
K 31. prosinci 2015 Spoleènost zamìstnávala 77 zamìstnancù (k 31. prosinci 2014 � 72 zamìstnancù). 
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2 Pøehled zásadních úèetních postupù 

 

2.1 Pravidla pro sestavení úèetní závìrky 

 

(a)  Prohlá�ení o shodì 

 

Tato úèetní závìrka byla sestavena v souladu s Mezinárodními standardy úèetního výkaznictví (International 
Financial Reporting Standards, IFRS) ve znìní pøijatém Evropskou unií.  

Vydání této úèetní závìrky bylo schváleno pøedstavenstvem dne 28. dubna 2016. 

 

(b)  Nové standardy 

 

Pøi pøípravì této úèetní závìrky Spoleènost posoudila dopad nových èi zmìnìných standardù a interpretací, které 

musejí být povinnì aplikovány pro úèetní období zaèínající 1. lednem 2015 (seznam neobsahuje nové nebo 

zmìnené standardy a interpretace platné pro spoleènosti sestavujíci úèetní závìrku dle IFRS prvním rokem nebo 

neziskove organizace, které nejsou pro spoleènost relevantní). 

· IFRS 3 - Podnikové kombinace 

Odstavec upravující rozsah pùsobnosti byl upraven, aby bylo jasné, �e standard IFRS 3 se nevztahuje na 

úètování o vytváøení spoleèného ujednání v úèetní závìrce spoleèného ujednání jako takového. Tato 

zmìna nemá �ádný dopad na výsledek hospodaøení Spoleènosti za rok konèící 31. prosincem 2015. 

· Novela IAS 40 Investice do nemovitostí 
Úprava vyjasòuje, �e standardy IAS 40 a IFRS 3 Podnikové kombinace se vzájemnì nevyluèují a �e mù�e 

být vy�adováno pou�ití obou standardù. V dùsledku toho se úèetní jednotka, která poøídila investici do 

nemovitostí, musí rozhodnout zda tato nemovitost odpovídá definici investice do nemovitostí podle IAS 

40 a zda tato transakce splòuje definici podnikové kombinace podle IFRS 3. 

· Interpretace IFRIC 21 - Odvody 

Interpretace vyjasòuje, �e událostí zakládající závazek, z ní� vyplývá závazek platit odvody, je èinnost 

popsaná v pøíslu�né legislativì, která je impulsem k úhradì pøíslu�ného odvodu. Pokud taková událost 

nastává postupnì v prùbìhu èasového období, o souvisejícím závazku je úètováno postupnì. Jestli�e 

událost zakládající závazek, z ní� vyplývá závazek platit odvody, pøedstavuje dosa�ení minimální hranice 

provádìní urèité aktivity, pak je o závazku úètováno v okam�iku dosa�ení této minimální hranice. 

Spoleènost v souèasné dobì nepøedpokládá, �e by tato interpretace mìla významný dopad na výsledek 

hospodaøení a finanèní pozici Spoleènosti.  

Novely vý�e uvedených standardù nemají významný dopad na výsledek hospodaøení a finanèní pozici 

Spoleènosti. 

Nové standardy a interpretace dosud neaplikované  

Spoleènost dále posoudila nové standardy, novely standardù a interpretací dosud neúèinných k 31. prosinci 2015 

a neaplikovaných pøi sestavování této úèetní závìrky, které vejdou v platnost pro úèetní období zaèínající 1. ledna 

2016 nebo pozdìji. Ty, které mohou být relevantní pro Spoleènost, jsou uvedeny ní�e. Spoleènost neplánuje 

døívej�í aplikaci takových standardù a interpretací. Av�ak následující zmìny mohou mít vliv na budoucí úèetní 

závìrky Spoleènosti.  

Následující standardy, interpretace a novelizace pøi�li v platnost k 1. lednu 2016 a doposud nebyly aplikovány 

 



 

 

8 

 

CPI BYTY, a.s. 
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· Novela IFRS 3 Podnikové kombinace 

Novela IFRS 3 Podnikové kombinace (spolu s následnými zmìnami dal�ích standardù) objasòuje, �e 
v pøípadì, kdy je podmínìnou protihodnotou finanèní nástroj, urèí se její klasifikace jako závazek nebo 
vlastní kapitál odkazem na IAS 32, nikoliv na jiný standard. Zmìna rovnì� objasòuje, �e podmínìná 
protihodnota, která je klasifikována jako aktivum nebo závazek, se v�dy k datu úèetní závìrky oceòuje 
reálnou hodnotou. 
Tato zmìna IFRS 3 je úèinná pro úèetní období zaèínající 1. února 2015 nebo zaèínající po 1. únoru 2015. 
Spoleènost posuzuje dopad zmìny IFRS 3. 

 

· Novelizace IAS 1 

Tato novelizace IAS 1 obsahuje následujících pìt konkrétních zdokonalení po�adavkù daného standardu 
týkajících se zveøejòovaných informací. 

Byla upravena ustanovení týkající se významnosti v IAS 1 s cílem objasnit následující:  

o Nevýznamné informace mohou odvádìt pozornost od u�iteèných informací. 
o Kritérium významnosti se vztahuje na celou úèetní závìrku. 
o Kritérium významnosti se vztahuje na ka�dý pøípad, kdy standard IFRS vy�aduje zveøejnìní 

specifických informací. 
 

Byla upravena ustanovení týkající se poøadí bodù pøílohy (vèetnì úèetních pravidel) s cílem:  
o odstranit z IAS 1 formulaci, která byla vykládána tak, �e naøizuje poøadí bodù pøílohy k 

úèetní závìrce; 
o objasnit, �e úèetní jednotky si mohou zvolit, kde v úèetní závìrce uvedou úèetní pravidla.   

Novelizace IAS 1 je úèinná pro roèní úèetní období zaèínající 1. ledna 2016 nebo pozdìji. Døívìj�í pou�ití 

je povoleno. Spoleènost posuzuje vliv novely IAS 1, av�ak nepøedpokládá její významný dopad. 

 

· Novelizace IAS 16 a IAS 38: Objasnìní pøijatelných metod odepisování a amortizace 

o Zákaz pou�ívání odepisování zalo�eného na výnosech u polo�ek pozemkù, budov a zaøízení 

Novelizace výslovnì uvádí, �e u polo�ek pozemkù, budov a zaøízení nelze pou�ít metody 
odepisování zalo�ené na výnosech.  

o Nový restriktivní test pro nehmotná aktiva 

Novelizace zavádí vyvratitelnou domnìnku, �e v pøípadì nehmotných aktiv není vhodné 
pou�ívat metody amortizace zalo�ené na výnosech. Tuto domnìnku lze pøekonat, pouze pokud 
spolu výnos a spotøeba ekonomických u�itkù nehmotného aktiva úzce souvisí nebo pokud je 
nehmotné aktivum vyjádøeno jako ocenìní výnosu. 

Tyto zmìny IAS 16, respektive  IAS 38 jsou úèinné pro úèetní období zaèínající po 1. lednu 2016. Døívìj�í 

pou�ití je povoleno. Spoleènost vyhodnocuje dopad standardu IAS 16, respektive IAS 38. 

 

 

(c) Zpùsob oceòování 

 

Úèetní závìrka byla sestavena na základì historických cen kromì následujících polo�ek ve výkazu o finanèní 
pozici: 

· investice do nemovitostí jsou ocenìny reálnou hodnotou, 

· finanèní instrumenty jsou ocenìny reálnou nebo zùstatkovou hodnotou. 
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(d) Funkèní mìna a mìna vykazování 

 

Tato úèetní uzávìrka je vykázána v èeských korunách (Kè), které jsou souèasnì funkèní mìnou Spoleènosti. 
V�echny finanèní informace vykázané v Kè byly zaokrouhleny na celé tisíce, není-li uvedeno jinak. 

 

(e) Pou�ití odhadù a úsudkù 

 

Pøi pøípravì úèetní závìrky v souladu s IFRS provádí vedení Spoleènosti odhady a èiní úsudky a pøedpoklady, které 
mají vliv na aplikaci úèetních postupù a na vykazovanou vý�i aktiv a závazkù, výnosù a nákladù. Tyto odhady a 
pøedpoklady jsou zalo�eny na bázi historických zku�eností a rùzných dal�ích faktorù, které jsou pova�ovány za 
pøimìøené za podmínek, pøi nich� jsou úsudky ohlednì úèetních hodnot aktiv a závazkù èinìny, a to v situacích, 
kdy nejsou zcela evidentní z jiných zdrojù. Skuteèné výsledky se od odhadù mohou li�it.  

 

Odhady a pøedpoklady jsou prùbì�nì revidovány. Revize úèetních odhadù jsou zohlednìny v období, ve kterém 
jsou tyto odhady revidovány, a ve v�ech dotèených budoucích obdobích. 

 

Informace o pøedpokladech a odhadovaných nejistotách, které mají nejvýznamnìj�í vliv na èástky vykázané v 

úèetní závìrce, jsou uvedeny v bodì: 

· 2.2 (c) � Investice do nemovitostí, 

· 5.6 � Finanèní instrumenty a reálné hodnoty 

· 3.5 � Sní�ení hodnoty pohledávek 

 

 

2.2 Významné úèetní postupy a politiky 

 

S výjimkou zmìn uvedených v kapitole 2.1 (b) Nové standardy, úèetní postupy a politiky uvedené ní�e byly 
aplikovány konzistentnì na v�echna úèetní období vykázaná v této úèetní závìrce. 

 

 

(a) Podnikové kombinace 

 

Podnikové kombinace jsou úètovány pomocí metody koupì k datu akvizice, co� je datum, ke kterému dojde 
k postoupení kontroly na Spoleènost. Kontrola pøedstavuje pravomoc ovládat finanèní a provozní aktivity úèetní 
jednotky za úèelem získání u�itkù z jejích aktivit. Skupina pøi vyhodnocování kontroly zohledòuje potenciální 
hlasovací práva, která jsou aktuálnì uplatnitelná. 

 

Spoleènost oceòuje goodwill k datu akvizice takto: 

· reálná hodnota pøedané protihodnoty; plus 

· vykázaná èástka pøípadných nekontrolních podílù na nabývaném podniku; plus 

· v pøípadì postupné podnikové kombinace reálná hodnota døíve dr�eného podílu na 
vlastním kapitálu nabývaného podniku; mínus  

· èistá vykázaná èástka (zpravidla reálná hodnota) identifikovatelných nabytých aktiv a 
identifikovatelných pøevzatých závazkù. 

 

V pøípadì, �e je tento pøebytek negativní, je v hospodáøském výsledku okam�itì vykázán pøínos z výhodné koupì. 
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Pøedaná protihodnota nezahrnuje èástky týkající se vypoøádání døíve existujících vztahù. Tyto èástky jsou 
zpravidla vykázány v hospodáøském výsledku. 

 

Transakèní náklady (kromì tìch, které se týkají emise dluhových èi majetkových cenných papírù), které 
Spoleènosti vzniknou v souvislosti s podnikovou kombinací, jsou úètovány do nákladù v okam�iku vzniku. 

 

Pøípadný závazek z podmínìné protihodnoty je oceòován reálnou hodnotou k datu akvizice. V pøípadì, �e je 
podmínìná protihodnota klasifikována jako vlastní kapitál, pak není pøeceòována a o úhradì je úètováno v rámci 
vlastního kapitálu. Jinak jsou následné zmìny reálné hodnoty podmínìné protihodnoty vykazovány v 
hospodáøském výsledku. 

 

Nekontrolní podíly jsou ocenìny ve vý�i jejich pomìrného podílu na reálné hodnotì vykázaných aktiv a závazkù. 
Následnì jsou pøípadné ztráty pøiøaditelné nekontrolnímu podílu pøesahující jeho vý�i alokovány oproti podílùm 
mateøské spoleènosti. 

 

(b) Podnikové kombinace mezi úèetními jednotkami pod spoleènou kontrolou 

 

Podnikové kombinace vyplývající z pøevodu podílù ve spoleènostech, které jsou pod kontrolou akcionáøe, který 
øídí skupinu, jsou zúètovány, jako kdyby k akvizici do�lo na poèátku vykazovaného období. Poøízená aktiva a 

závazky jsou vykázány v úèetní hodnotì zaúètované døíve v konsolidované úèetní závìrce akcionáøe ovládajícího 
Spoleènost. Slo�ky vlastního kapitálu poøízených úèetních jednotek jsou pøiøazeny ke stejným slo�kám vlastního 

kapitálu Spoleènosti a v�echny zisky/ztrátty jsou vykázány pøímo ve vlastním kapitálu. 

 

 

(c) Cizí mìny 

 

(i) Funkèní mìny 

 

Funkèní mìnou Spoleènosti je èeská koruna. Spoleènost je zapsána do obchodního rejstøíku v Èeské republice a 
provozuje zde rovnì� svou podnikatelskou èinnost. 

 

(ii) Transakce v cizích mìnách 

 

Transakce v cizích mìnách jsou pøepoèteny na pøíslu�nou funkèní mìnu Spoleènosti kurzem platným k datu 
transakce. Aktiva a pasiva denominovaná v zahranièní mìnì se k rozvahovému dni pøepoèítají na funkèní mìnu 
kurzem platným v daný den. Kurzový zisk/ztráta u penì�ních polo�ek je rozdíl mezi amortizovanou hodnotou ve 
funkèní mìnì k zaèátku období, upravený o efektivní úrokovou sazbu a platby bìhem období, a amortizovanou 
hodnotou v cizí mìnì pøepoètenou kurzem platným na konci období. 

 

Nepenì�ní aktiva a pasiva v cizích mìnách, která jsou oceòována reálnou hodnotou, jsou pøepoètena na funkèní 
mìnu kurzem platným k datu, kdy byla reálná hodnota stanovena. Nepenì�ní polo�ky v cizí mìnì, které jsou 
oceòovány na základì historických cen, jsou pøepoèteny kurzem platným k datu transakce. 

 

Kurzové rozdíly vznikající pøi pøepoètu jsou zaúètovány do zisku nebo ztráty s výjimkou rozdílù vznikajících pøi 
pøepoètu pøípustného zaji�tìní penì�ních tokù (za pøedpokladu, �e je zaji�tìní úèinné), které jsou zaúètovány do 
ostatního úplného výsledku. 
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(d) Investice do nemovitostí 

 

Investice do nemovitosti je dr�ena za úèelem dosa�ení pøíjmu z pronájmu, nebo kapitálového zhodnocení, 
pøípadnì obojího. Investice do nemovitosti je pøi prvotním zachycení ocenìna poøizovací cenou a následnì 
reálnou hodnotou, pøièem� zmìny této reálné hodnoty jsou úètovány do výsledku hospodaøení.  

 

Poøizovací cena zahrnuje výdaje, které jsou pøímo pøiøaditelné poøízení dané investice do nemovitosti. Poøizovací 
cena investice do nemovitosti vlastní výroby zahrnuje náklady na materiál a pøímé mzdy a v�echny ostatní 
náklady pøímo pøiøaditelné uvedení dané investice do nemovitosti do funkèního stavu podle jejího zamý�leného 
pou�ití a aktivované výpùjèní náklady. 

 

Nezávislá externí znalecká spoleènost, disponující nezbytnou odbornou zpùsobilostí a pøedchozími zku�enostmi 
s oceòováním pøedmìtné kategorie investic do nemovitostí v dané lokalitì, ocenila portfolio investic do 
nemovitostí ke konci roku 2015, resp. 2014. Výsledky nezávislého znaleckého posudku byly dále analyzovány 
oceòovací komisí Spoleènosti a zvá�eny pøi finálních odhadech reálné hodnoty provedených vedením. Byly 

pou�ity následující metody ocenìní investic do nemovitostí: 

 

 

(i) Rezidenèní nemovitosti 

 

Rezidenèní nemovitosti byly ocenìny metodou diskontovaných penì�ních tokù. Výpoèet diskontovaných 
penì�ních tokù vychází z ocenìní pøíjmu z pronájmu se zohlednìním nepøeúètovatelných nákladù a s pou�itím 

diskontní sazby pro stávající riziko týkající se pøíjmu po dobu 10 let. Po 10 letech je vypoètena rozhodná zbytková 
hodnota (exit scenario). 

 

 

(ii) Pozemky a neobsazené budovy 

 

Pozemky a neobsazené budovy byly ocenìny pomocí metody pøímého porovnání s cílem urèit hodnotu dané 
nemovitosti v jejím stávajícím stavu. Bylo provedeno porovnání jiných pozemkù/budov obdobného charakteru, 
které jsou v obdobné lokalitì v souèasnosti na trhu. Tato metoda ocenìní je neju�iteènìj�í, pokud byla v nedávné 
dobì na trhu prodána øada podobných nemovitostí nebo pokud jsou tyto nemovitosti v souèasné dobì na 
pøedmìtném trhu s nemovitostmi na prodej. Díky tomuto pøístupu je získána infomrace o hodnotì porovnáním 
pøedmìtné nemovitosti s cenami podobných nemovitostí. 

 

Prodejní ceny, které jsou pova�ovány za nejvhodnìj�í ke srovnání, obvykle naznaèují rozpìtí, v nìm� se bude 
pohybovat hodnota pøedmìtné nemovitosti. Odhadce odhadl podobnost nebo rozdílnost pøedmìtné 
nemovitosti a srovnatelných prodaných nemovitostí na základì rùzných ukazatelù. Na prodejní ceny 
srovnatelných nemovitostí se poté uplatnily procentní úpravy, nebo� ceny tìchto nemovitostí jsou ji� známé, 
zatímco hodnota pøedmìtné nemovitosti známa není. 

 

Zisk èi ztráta z prodeje investice do nemovitosti (vypoètený/vypoètená jako rozdíl mezi èistým pøíjmem z prodeje 
a úèetní hodnotou dané polo�ky) se úètuje do výsledku hospodaøení. 

 

(e) Najatý majetek 

 

Najatý majetek, u nìho� Spoleènost pøejímá v podstatì v�echna rizika a pøínosy spojené s vlastnictvím, je 
klasifikován jako finanèní leasing. Najatý majetek je pøi prvotním zachycení ocenìn reálnou hodnotou nebo 
souèasnou hodnotou minimálních budoucích splátek, pøièem� se pou�ije ni��í z tìchto dvou hodnot. 
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Po prvotním zachycení je o daném majetku úètováno v souladu s úèetním postupem vztahujícím se na daný 
majetek.  

 

Ostatní nájmy jsou operativním leasingem a kromì investic do nemovitostí není najatý majetek vykázán ve 
výkazu o finanèní pozici Spoleènosti. Nemovitosti dr�ené v rámci operativního leasingu, které odpovídají definici 
investice do nemovitosti, jsou jednotlivì klasifikovány jako investice do nemovitosti. Investice do nemovitostí v 
rámci operativního leasingu jsou ve výkazu o finanèní pozici Spoleènosti vykázány v reálné hodnotì. Splátky 
leasingu jsou úètovány dle úèetní politiky 2.2(n). 

 

(f) Pozemky, budovy a zaøízení 

 

(i) Zachycení a oceòování 

 

Polo�ky pozemkù, budov a zaøízení jsou ocenìny poøizovací cenou sní�enou o oprávky (viz ní�e) a kumulované 
ztráty ze sní�ení hodnot (viz úèetní politika 2.2(j)).  

 

Poøizovací cena zahrnuje výdaje, které jsou pøímo pøiøaditelné poøízení daného majetku. Poøizovací cena majetku 
vlastní výroby zahrnuje náklady na materiál a pøímé mzdy, jakékoli jiné náklady pøímo pøiøaditelné uvedení 
majetku do funkèního stavu podle jeho zamý�leného pou�ití, a je-li to relevantní, pùvodní odhad nákladù na 
demontá� a odstranìní stavebních zaøízení a obnovení stavebního místa, na kterém jsou tato zaøízení umístìna, 
aktivované výpùjèní náklady a pomìrnou èást re�ijních výrobních nákladù. 

 

Pokud mají slo�ky pozemkù, budov a zaøízení rùznou dobu �ivotnosti, jsou vykázány jako samostatné polo�ky 
(významné slo�ky) pozemkù, budov a zaøízení. 

 

Zisk èi ztráta z prodeje polo�ky pozemkù, budov a zaøízení (vypoètený/vypoètená jako rozdíl mezi èistým pøíjmem 
z prodeje a úèetní hodnotou dané polo�ky) se úètuje do výsledku hospodaøení. 

 

(ii) Pøeøazení do investic do nemovitostí 

 

V okam�iku, kdy se vlastníkem u�ívaná nemovitost stane investicí do nemovitosti, se daná nemovitost pøecení na 
reálnou hodnotu a pøeøadí do investic do nemovitostí. Pøípadný zisk z pøecenìní se úètuje do výsledku 
hospodaøení v rozsahu, v nìm� kompenzuje pøedchozí sní�ení hodnoty dané nemovitosti, pøièem� jakýkoliv 
zbývající zisk je úètován do ostatního úplného výsledku a vykázán v oceòovacích rozdílech z pøecenìní ve vlastním 
kapitálu. Pøípadná ztráta se okam�itì úètuje do výsledku hospodaøení. 

 

(iii) Následné výdaje 

 

Následné výdaje jsou aktivovány, pouze pokud je pravdìpodobný budoucí ekonomický pøínos spojený s tìmito 
výdaji. Náklady na bì�né opravy a údr�bu jsou úètovány do výsledku hospodaøení v období, kdy vzniknou. 

 

 

(iv) Odpisy 

 

Polo�ky pozemkù, budov a zaøízení se do výsledku hospodaøení odepisují rovnomìrnì po dobu jejich odhadované 
�ivotnosti. Najatý majetek je odepisován po dobu trvání nájmu nebo po dobu �ivotnosti majetku, a to v�dy po tu, 
která je krat�í, pokud není dostateènì jisté, �e Spoleènost majetek na konci trvání nájmu získá do vlastnictví. 
Pozemky se neodepisují. 
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Polo�ky pozemkù, budov a zaøízení jsou odepisovány od data, kdy jsou instalovány a pøipraveny k u�ívání, nebo 
v pøípadì majetku vlastní výroby od data, kdy je daný majetek dokonèen a pøipraven k u�ívání. 

 

Odhadované doby �ivotnosti pro bì�né a srovnávací období jsou následující: 

Majetek 2015 2014 

Zaøízení 10 let 10 let 

Automobily 5 let 5 let 

Inventáø 5 let 5 let 

Poèítaèe 3 roky 3 roky 

 

Odpisové metody, doby �ivotnosti a zbytkové hodnoty (pokud nejsou nevýznamné) jsou provìøovány v�dy k datu 
úèetní závìrky a dle potøeby upravovány. 
 

(g) Nehmotný majetek 

 

(i) Goodwill 

 

Podnikové kombinace jsou úètovány pomocí metody koupì. Goodwill vzniklý pøi akvizici dceøiných spoleèností je 
vykázán v rámci nehmotného majetku. 

 

Následnì se goodwill oceòuje v poøizovací cenì sní�ené o kumulované ztráty ze sní�ení hodnoty. Goodwill je 
pøiøazen penìzotvorným jednotkám (aktivùm) a není odepisován, je v�ak ka�doroènì testován na sní�ení 
hodnoty (viz úèetní postup 2.2(j)). 

 

(ii)  Ostatní nehmotný majetek 

 

Ostatní nehmotný majetek s omezenou dobou �ivotnosti poøízený Spoleèností se oceòuje poøizovací cenou 

sní�enou o oprávky (viz ní�e) a kumulované ztráty ze sní�ení hodnoty (více v bodì 2.2(j)). 

 

(iii)  Následné výdaje 

 

Následné výdaje na nehmotná aktiva jsou aktivovány pouze v pøípadì, �e zvy�ují budoucí ekonomické u�itky 
plynoucí z konkrétního aktiva, k nìmu� se vztahují. V�echny ostatní výdaje jsou zaúètovány do výsledku 
hospodaøení v období, ve kterém vznikly. 

 

(iv) Odpisy 

 

S výjimkou goodwillu je nehmotný majetek odepisován do výsledku hospodaøení rovnomìrnì po dobu 
odhadované �ivotnosti od data jeho uvedení do u�ívání. 

 

 

Odhadované doby �ivotnosti pro bì�né a srovnávací období jsou následující: 

Majetek 2015 2014 

Software 3-8 let 3-8 let 

Ostatní nehmotný majetek 3-5 let 3-5 let 

 

Odpisové metody, doby �ivotnosti a zbytkové hodnoty (pokud nejsou nevýznamné) jsou provìøovány v�dy k datu 
úèetní závìrky a dle potøeby upravovány. 
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(h) Investice do dceøiných spoleèností 

 

Dceøiná spoleènost je podnik ovládaný Spoleèností, jeho� finanèní a provozní procesy mohou být ovládány 
Spoleèností s cílem získat u�itek z jeho èinnosti. 

Investice do dceøiných spoleèností se oceòují poøizovacími náklady sní�enými o ztráty ze sní�ení hodnoty. 

 

(i) Finanèní nástroje 

 

 (i)  Nederivátová finanèní aktiva 

 

Nederivátová finanèní aktiva zahrnují investice do kapitálových a dluhových cenných papírù, poskytnuté úvìry, 
pohledávky z obchodních vztahù a ostatní pohledávky a penì�ní prostøedky a penì�ní ekvivalenty. 

 

Spoleènost provádí prvotní zaúètování úvìrù, pohledávek a vkladù ke dni jejich vzniku. V�echna ostatní finanèní 
aktiva (vèetnì finanèních aktiv oznaèených jako nástroje oceòované v reálné hodnotì vykazované do zisku nebo 
ztráty) jsou prvotnì zaúètována k datu obchodu, co� je datum, kdy se Spoleènost stane úèastníkem smluvních 
ustanovení daného nástroje. 

Spoleènost finanèní aktivum odúètuje, kdy� smluvní práva na penì�ní toky z finanèního aktiva vypr�í nebo kdy� 
pøevede práva na smluvní penì�ní toky v rámci transakce, v rámci ní� jsou pøevedena v podstatì v�echna rizika 
a u�itky spojené s vlastnictvím finanèního aktiva. Pøípadný podíl na tìchto pøevedených finanèních aktivech, který 
si Spoleènost vytvoøí nebo ponechá, se zaúètuje jako samostatné aktivum èi závazek. 

 

 

Finanèní aktiva a závazky se zapoètou a ve výkazu o finanèní pozici uvedou v èisté èástce jen tehdy, pokud 
Spoleènost má právní nárok tyto èástky zapoèítat a má v úmyslu provést vypoøádání v èisté vý�i nebo realizovat 
pøíslu�né aktivum a zároveò vypoøádat pøíslu�ný závazek. 

 

Poskytnuté úvìry 

 

Úvìry jsou finanèní aktiva s pevnì stanovenými nebo urèitelnými platbami, která nejsou kótována na aktivním 
trhu. Tato aktiva jsou prvotnì zaúètována v reálné hodnotì navý�ené o ve�keré pøímo pøiøaditelné transakèní 
náklady. Po prvotním zaúètování jsou poskytnuté úvìry ocenìny v zùstatkové hodnotì (s pou�itím metody 
efektivní úrokové míry), sní�ené o ztráty ze sní�ení hodnoty (více v bodì 2.2(j)). 

 

Související finanèní náklady, vèetnì prémií pøi splacení úvìru a pøímých nákladù na poskytnutí úvìru, jsou èasovì 
rozli�ovány do výsledku hospodaøení za pou�ití metody efektivní úrokové míry a zvy�ují úèetní hodnotu daného 
nástroje v rozsahu, v jakém nejsou vypoøádány v období vzniku. 

 

Zpìtnì získatelná èástka úvìrù poskytnutých Spoleèností odpovídá souèasné hodnotì oèekávaných budoucích 
penì�ních tokù diskontovaných pomocí pùvodní efektivní úrokové míry (tj. efektivní úrokové míry vypoètené pøi 
prvotním zaúètování tìchto finanèních aktiv). Krátkodobé pohledávky nejsou diskontovány. 

 

Spoleènost klasifikuje tu èást dlouhodobých úvìrù, její� doba splatnosti je krat�í ne� jeden rok vzhledem k datu 
výkazu o finanèní pozici, jako krátkodobou. 
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Pohledávky z obchodních vztahù a ostatní pohledávky 

 

Pohledávky z obchodních vztahù a ostatní pohledávky jsou finanèní aktiva s pevnì stanovenými nebo urèitelnými 
platbami, která nejsou kótována na aktivním trhu. Tato aktiva jsou prvotnì zaúètována v reálné hodnotì 
navý�ené o ve�keré pøímo pøiøaditelné transakèní náklady. Po prvotním zaúètování jsou pohledávky ocenìny v 
zùstatkové hodnotì (s pou�itím metody efektivní úrokové míry), sní�ené o ztráty ze sní�ení hodnoty (více v bodì 
2.2(j)). 

 

Penì�ní prostøedky a penì�ní ekvivalenty 

 

Penì�ní prostøedky a penì�ní ekvivalenty zahrnují hotovost a vklady se splatností do 3 mìsícù od data poøízení, 
které jsou vystaveny nevýznamnému riziku zmìn reálné hodnoty a které Spoleènost pou�ívá pøi øízení svých 
krátkodobých závazkù. Bankovní úèty a vklady, které jsou splatné na po�ádání a tvoøí nedílnou souèást øízení 
penì�ních prostøedkù Spoleènosti, jsou pro úèely pøehledu o penì�ních tocích vykázány jako slo�ka penì�ních 
prostøedkù a penì�ních ekvivalentù. 

 

Finanèní aktiva dr�ená do splatnosti 

 

Pokud Spoleènost hodlá a je schopna dr�et dluhové cenné papíry a� do splatnosti, pak jsou tato finanèní aktiva 
klasifikována jako dr�ená do splatnosti. Finanèní aktiva dr�ená do splatnosti jsou prvotnì zaúètována v reálné 
hodnotì navý�ené o ve�keré pøímo pøiøaditelné transakèní náklady. Po prvotním zaúètování jsou finanèní aktiva 

dr�ená do splatnosti ocenìna v zùstatkové hodnotì (s pou�itím metody efektivní úrokové míry), sní�ené o ztráty 
ze sní�ení hodnoty (více v bodì 2.2(j)). 

 

Finanèní aktiva dr�ená do splatnosti zahrnují dluhopisy. 

 

Realizovatelná finanèní aktiva 

 

Realizovatelná finanèní aktiva jsou nederivátová finanèní aktiva, která jsou oznaèena jako realizovatelná nebo 
která nejsou zaøazena do �ádné z vý�e uvedených kategorií finanèních aktiv. Realizovatelná finanèní aktiva jsou 
prvotnì zaúètována v reálné hodnotì navý�ené o ve�keré pøímo pøiøaditelné transakèní náklady. 

 

Po prvotním zaúètování jsou ocenìna reálnou hodnotou, její� zmìny s výjimkou ztrát ze sní�ení hodnoty (viz bod 
2.2 (j)) jsou zachyceny v ostatním úplném výsledku a vykázány v oceòovacích rozdílech z pøecenìní ve vlastním 
kapitálu. Pøi odúètování investice se nakumulovaný zisk èi ztráta pøeúètuje z vlastního kapitálu do výsledku 
hospodaøení. 

 

Realizovatelná finanèní aktiva, je� jsou investicemi do majetkového nástroje, který nemá kótovanou tr�ní cenu 

na aktivním trhu a v jeho� pøípadì jsou zjevnì nevhodné ostatní metody pøimìøeného odhadu reálné hodnoty, 
jsou vykázána v poøizovací cenì.  

 

Realizovatelná finanèní aktiva zahrnují majetkové cenné papíry a dluhové cenné papíry. 
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 (ii)  Nederivátové finanèní závazky 

Nederivátové finanèní závazky zahrnují úvìry a pùjèky, vydané dluhopisy, bankovní kontokorenty a závazky z 
obchodních vztahù a ostatní závazky. Spoleènost provádí prvotní zaúètování vydaných dluhových cenných papírù 
a podøízených závazkù ke dni jejich vzniku. V�echny ostatní finanèní závazky (vèetnì finanèních závazkù 
oznaèených jako nástroje oceòované v reálné hodnotì vykazované do zisku nebo ztráty) jsou prvotnì zaúètovány 
k datu obchodu, co� je datum, kdy se Spoleènost stane úèastníkem smluvních ustanovení daného nástroje. 

 

Spoleènost odúètuje finanèní závazek, pokud dojde ke splnìní, zru�ení nebo skonèení platnosti jejích smluvních 
povinností. 

 

Spoleènost øadí nederivátové finanèní závazky do kategorie ostatní finanèní závazky. Tyto finanèní závazky jsou 
prvotnì zaúètovány v reálné hodnotì sní�ené o ve�keré pøímo pøiøaditelné transakèní náklady. Po prvotním 
zaúètování jsou tyto finanèní závazky ocenìny v zùstatkové hodnotì s pou�itím metody efektivní úrokové míry. 

 

Metoda efektivní úrokové míry je metoda výpoètu zùstatkové hodnoty finanèního závazku a alokace úrokového 
nákladu za dané období. Efektivní úroková míra je úroková míra, která pøesnì diskontuje odhadované budoucí 
penì�ní platby po oèekávanou dobu trvání finanèního závazku. 

 

Úroèené úvìry, pùjèky a dluhopisy jsou prvotnì zaúètovány v reálné hodnotì sní�ené o ve�keré pøímo 
pøiøaditelné transakèní náklady. Po prvotním zaúètování jsou úroèené úvìry, pùjèky a dluhopisy ocenìny v 
zùstatkové hodnotì s pou�itím metody efektivní úrokové míry. Bankovní kontokorenty tvoøí nedílnou souèást 
øízení penì�ních prostøedkù Spoleènosti. 

 

Související finanèní náklady, vèetnì prémií pøi splacení úvìru a pøímých nákladù na poskytnutí úvìru, jsou èasovì 
rozli�ovány do výsledku hospodaøení za pou�ití metody efektivní úrokové míry a zvy�ují úèetní hodnotu daného 
nástroje v rozsahu, v jakém nejsou vypoøádány v období vzniku. 

 

Spoleènost klasifikuje tu èást dlouhodobých úvìrù a dluhopisù, její� doba splatnosti je krat�í ne� jeden rok 
vzhledem k datu výkazu o finanèní pozici, jako krátkodobou. 
 

Transak�ní náklady 

Vydané dluhopisy jsou prvotnì vykázány ve vý�i výnosù z emitovaných dluhopisù, bez transakèních nákladù.  

Transakèní náklady dluhopisù zahrnují poplatky a provize makléøùm, poradcùm, makléøùm a prodejcùm, dále 

odvody regulaèním orgánùm a burzám cenných papírù. 

 

 

Závazky z obchodních vztahù a ostatní závazky 

 

Závazky z obchodních vztahù a ostatní závazky jsou prvotnì zaúètovány v reálné hodnotì sní�ené o ve�keré pøímo 
pøiøaditelné transakèní náklady. Po prvotním zaúètování jsou tyto závazky ocenìny v zùstatkové hodnotì s 
pou�itím metody efektivní úrokové míry. 

 

 (iii)  Základní kapitál 

 

Kmenové akcie 

Kmenové akcie jsou klasifikovány jako vlastní kapitál. Dodateèné náklady pøímo pøiøaditelné vydání nových akcií 
a akciových opcí jiné ne� v podnikové kombinaci jsou zaúètovány jako sní�ení vlastního kapitálu po zohlednìní 
daòového efektu. 
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(j) Sní�ení hodnoty 

 

(i)  Nederivátová finanèní aktiva 

 

Finanèní aktiva, která nejsou klasifikována jako nástroje oceòované v reálné hodnotì vykazované do zisku nebo 
ztráty, jsou v�dy k datu úèetní závìrky posuzována za úèelem zji�tìní, zda existuje objektivní dùkaz o tom, �e 
do�lo ke sní�ení jejich hodnoty. Hodnota finanèního aktiva se sní�ila, pokud existuje objektivní dùkaz sní�ení 
hodnoty v dùsledku jedné nebo více událostí, ke kterým do�lo po prvotním zaúètování aktiva, a pokud tato 
ztrátová událost (nebo události) mìla vliv na odhadované budoucí penì�ní toky daného aktiva, které lze 
spolehlivì odhadnout. 

 

Objektivní dùkazy o tom, �e do�lo ke sní�ení hodnoty finanèních aktiv, zahrnují prodlení èi neplacení ze strany 
dlu�níka, restrukturalizaci pohledávky Spoleènosti za podmínek, o nich� by Spoleènost jinak neuva�ovala, náznaky 
konkurzu dlu�níka èi emitenta, nepøíznivé zmìny v platební situaci dlu�níkù èi emitentù, hospodáøské podmínky, 
které korelují s prodleními èi zánikem aktivního trhu u cenného papíru. Objektivním dùkazem sní�ení hodnoty je 
u investice do kapitálového cenného papíru také významný nebo dlouhotrvající pokles její reálné hodnoty pod 
její poøizovací cenu. 

 

Finanèní aktiva oceòovaná zùstatkovou hodnotou 

 

Spoleènost zva�uje dùkazy sní�ení hodnoty finanèních aktiv oceòovaných zùstatkovou hodnotou (poskytnuté 
úvìry, pohledávky z obchodních vztahù a ostatní pohledávky, finanèní aktiva dr�ená do splatnosti) jak na úrovni 
jednotlivých aktiv, tak na spoleèné úrovni. V�echna jednotlivì významná aktiva jsou posuzována z hlediska 
konkrétního sní�ení hodnoty. Ta, u nich� není zji�tìno konkrétní sní�ení hodnoty, jsou následnì posuzována 
spoleènì z hlediska pøípadného sní�ení hodnoty, které nastalo, av�ak dosud nebylo zji�tìno.  

 

Aktiva, která nejsou jednotlivì významná, jsou spoleènì posuzována tak, �e se seskupí aktiva s podobnými 
charakteristikami rizik. 

 

Pøi posuzování spoleèného sní�ení hodnoty Spoleènost pou�ívá historické trendy pravdìpodobnosti prodlení, 
naèasování úhrad a vý�e vzniklé ztráty, upravené o úsudek vedení ohlednì toho, zda je vzhledem ke stávajícím 
hospodáøským a úvìrovým podmínkám pravdìpodobné, �e skuteèné ztráty budou oproti historickým trendùm 
vìt�í nebo men�í. 

 

Ztráta ze sní�ení hodnoty týkající se finanèního aktiva ocenìného zùstatkovou hodnotou se vypoète jako rozdíl 
mezi jeho úèetní hodnotou a souèasnou hodnotou odhadovaných budoucích penì�ních tokù diskontovaných 
pùvodní efektivní úrokovou mírou daného aktiva. Ztráty se zaúètují do výsledku hospodaøení a zohlední se na 
úètu opravných polo�ek k poskytnutým úvìrùm, pohledávkám z obchodních vztahù a ostatním pohledávkám èi 
finanèním aktivùm dr�eným do splatnosti. Úrok z aktiva se sní�enou hodnotou se nadále úètuje. Pokud se v 
dùsledku události, která nastala po zaúètování sní�ení hodnoty, ztráta ze sní�ení hodnoty sní�í, provede se storno 
tohoto sní�ení hodnoty prostøednictvím výsledku hospodaøení. 

 

Realizovatelná finanèní aktiva 

 

Pøípadné následné zvý�ení reálné hodnoty realizovatelného majetkového cenného papíru se sní�enou hodnotou 
se zaúètuje do ostatního úplného výsledku. 
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(ii)  Nefinanèní aktiva 

 

Úèetní hodnoty nefinanèních aktiv Spoleènosti kromì investic do nemovitostí (viz bod 2.2 (d)) a odlo�ených 
daòových pohledávek (viz bod 2.2 (p)) jsou v�dy k datu úèetní závìrky provìøovány za úèelem zji�tìní, zda existuje 
náznak sní�ení hodnoty. Pokud jakýkoliv takový náznak existuje, odhadne se zpìtnì získatelné èástka daného 
aktiva. Goodwill a nehmotná aktiva s neurèitou dobou �ivotnosti se testují na sní�ení hodnoty ka�dý rok. Ztráta 
ze sní�ení hodnoty se zaúètuje, pokud úèetní hodnota aktiva nebo penìzotvorné jednotky pøevý�í jejich zpìtnì 
získatelnou èástku. 

Zpìtnì získatelná èástka aktiva nebo penìzotvorné jednotky je urèena jako jejich hodnota z u�ívání nebo jejich 
souèasná hodnota sní�ená o náklady na prodej, a to podle toho, která z tìchto hodnot je vy��í. Pro zji�tìní 
hodnoty z u�ívání se odhadované budoucí penì�ní toky diskontují na jejich souèasnou hodnotu pomocí diskontní 
sazby pøed zdanìním, která odrá�í aktuální tr�ní stanovení èasové hodnoty penìz a rizik specifických pro dané 
aktivum èi penìzotvornou jednotku. Pro úèely testování sní�ení hodnoty se aktiva seskupí do nejmen�í skupiny 
aktiv, která vytváøí penì�ní pøíjmy z trvalého u�ívání, je� jsou výraznì nezávislé na penì�ních pøíjmech z jiných 
aktiv nebo penìzotvorných jednotek. S ohledem na omezení týkající se velikosti provozního segmentu se 
penìzotvorné jednotky, kterým byl pøiøazen goodwill, agregují tak, aby úroveò, na ní� je provádìno testování 
sní�ení hodnoty, zohledòovala nejni��í úroveò, na ní� se goodwill sleduje pro úèely interního výkaznictví. Goodwill 
poøízený v rámci podnikové kombinace je pøiøazen skupinám penìzotvorných jednotek, u nich� se oèekává, �e 
budou mít prospìch ze synergických efektù dané kombinace. 

 

Ztráty ze sní�ení hodnoty se úètují do výsledku hospodaøení. Ztráty ze sní�ení hodnoty penìzotvorných jednotek 
se pøiøazují nejprve tak, aby sní�ily úèetní hodnotu jakéhokoli goodwillu pøiøazeného penìzotvorné jednotce 

(skupinì penìzotvorných jednotek), a poté tak, aby pomìrným zpùsobem sní�ily úèetní hodnoty ostatních aktiv 
v penìzotvorné jednotce (skupinì penìzotvorných jednotek). 

 

Ztrátu ze sní�ení hodnoty goodwillu nelze odúètovat. U ostatních aktiv se ztráta ze sní�ení hodnoty zaúètovaná v 
pøedchozích obdobích posuzuje v�dy k datu úèetní závìrky za úèelem zji�tìní, zda se ztráta sní�ila nebo ji� 
neexistuje. Ztráta ze sní�ení hodnoty se odúètuje, pokud do�lo ke zmìnì odhadù pou�itých k urèení zpìtnì 
získatelné èástky. Ztráta ze sní�ení hodnoty se odúètuje pouze do té vý�e, aby úèetní hodnota daného aktiva 
nebyla vy��í ne� úèetní hodnota, která by byla po oèi�tìní o odpisy stanovena, pokud by nebyla zaúètována �ádná 
ztráta ze sní�ení hodnoty. 

 

(k) Rezervy 

 

Rezerva se vyká�e, pokud má Spoleènost souèasný smluvní nebo mimosmluvní závazek, který je dùsledkem 
minulé události, a je pravdìpodobné, �e k vypoøádání závazku bude nezbytné vynalo�ení finanèních prostøedkù 
Spoleènosti. Pokud je dopad významný, rezervy se stanoví diskontováním oèekávaných budoucích penì�ních 
tokù sazbou pøed zdanìním, která odrá�í aktuální tr�ní stanovení èasové hodnoty penìz a pøípadnì rizik 
specifických pro daný závazek. Odvíjení diskontu se vykazuje jako finanèní náklad. 

 

(l) Poskytnuté záruky 

 

V rámci bì�né obchodní èinnosti mù�e Spoleènost poskytovat záruky za úvìrové závazky, které jsou vykázány v 
úètech mimo výkaz o finanèní pozici. Jedná se pøedev�ím o finanèní záruky. Na odhadované ztráty z tìchto 
poskytnutých záruk jsou vytváøeny rezervy. Kdy� Spoleènost tyto ztráty odhaduje, vychází z historických dat 
týkajících se rizikových parametrù (kreditní konverzní faktory, pravdìpodobnost selhání a míra ztráty pøi selhání). 
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(m) Výnosy 

 

(i)  Pøíjmy z pronájmu 

 

Pøíjmy z pronájmu majetku klasifikovaného jako investice do nemovitostí jsou úètovány jako výnos rovnomìrnì 
po dobu trvání pronájmu. Poskytnuté pobídky týkající se pronájmu jsou úètovány jako nedílná souèást celkových 
pøíjmù z pronájmu po dobu trvání pronájmu. 

Dobou trvání pronájmu se rozumí nezru�itelná doba pronájmu. Jakákoliv dal�í doba, po kterou má nájemce 
mo�nost pokraèovat v nájmu, není zohlednìna. 

 

 (ii)  Náklady na slu�by pøeúètovatelné nájemcùm 

 

Náklady na slu�by neúètovatelné nájemcùm se vykazují v èisté vý�i ve výkazu o úplném výsledku a úètují se na 
základì vydaných faktur a odhadù. 

 

(iii)  Poskytnuté slu�by 

 

Výnosy z poskytnutých slu�eb jsou úètovány do výsledku hospodaøení, jakmile dojde k pøevodu významných rizik 
a výhod spojených s vlastnictvím na kupujícího. Jedná se zpravidla o ostatní slu�by, které pøímo nesouvisí s 
èinnostmi v oblasti pronájmu.  

 

(iv) Slu�by spojené s nájmem 

 

Ohlednì slu�eb spojených s nájmem, jako je odbìr elektøiny, vody apod., jedná Spoleènost jako zástupce svých 
nájemcù. Spoleènost hradí poplatky poskytovatelùm tìchto slu�eb za své nájemce, kteøí platí Spoleènosti zálohy. 
Spoleènost pak provádí finální zúètování s nájemci na základì jejich aktuální spotøeby. Èástky pøijaté od nájemcù 
a hrazené poskytovatelùm slu�eb se do finálního zúètování vykazují jako závazky a pohledávky, pøièem� 
nevstupují pøímo do výnosù a nákladù.  

 

(v)  Prodej investic do nemovitostí, nemovitostí k obchodování a investic v dceøiných a pøidru�ených 
spoleènostech 

 

Výnosy z prodeje investic do nemovitostí, nemovitostí k obchodování a investic v dceøiných a pøidru�ených 
spoleènostech jsou úètovány do výsledku hospodaøení, jakmile dojde k pøevodu významných rizik a výhod 
spojených s vlastnictvím na kupujícího. 

 

(n) Náklady 

 

(i)  Náklady na slu�by a na provoz nemovitostí 

 

Náklady z uzavøených smluv o poskytování slu�eb a náklady na provoz nemovitostí jsou úètovány do nákladù 
v období, s ním� vìcnì a èasovì souvisejí. 
 

(ii)  Splátky operativního leasingu 

 

Platby v rámci operativního leasingu se úètují do výsledku hospodaøení rovnomìrnì po dobu trvání leasingového 
vztahu. Pøijaté pobídky k uzavøení smlouvy jsou do výsledku hospodaøení úètovány jako nedílná souèást celkových 
nákladù na operativní leasing po dobu trvání nájmu. 



 

 

20 

 

CPI BYTY, a.s. 

 

Pøíloha úèetní závìrky  

za rok konèící 31. prosincem 2015  

(v tisících Kè) 
 

 

Pokud je majetkový podíl dr�ený formou operativního leasingu klasifikován jako investice do nemovitostí, je 
tento majetkový podíl zaúètován jako finanèní leasing a pro vykázané aktivum je pou�it model ocenìní reálnou 
hodnotou. 

 

(iii)  Splátky finanèního leasingu 

 

Minimální leasingové platby v rámci finanèního leasingu se rozdìlují na finanèní náklady a sní�ení nesplaceného 
závazku. Finanèní náklady jsou alokovány do jednotlivých období bìhem doby leasingu tak, aby byla zaji�tìna 
konstantní úroková sazba u zbývajícího zùstatku závazku.  

 

(o) Finanèní výnosy a finanèní náklady 

 

Finanèní výnosy zahrnují úrokové výnosy z bankovních úrokù, úrokù z poskytnutých úvìrù a úrokù z nakoupených 
dluhopisù.  

 

Úrokové výnosy jsou úètovány do výsledku hospodaøení v okam�iku jejich vzniku s pou�itím metody efektivní 
úrokové míry. Výnosy z dividend jsou úètovány do výsledku hospodaøení k datu vzniku nároku Spoleènosti na 
jejich vyplacení. 

 

Finanèní náklady zahrnují úrokové náklady na úvìry a pùjèky, úrokové poplatky týkající se finanèního leasingu a 
bankovní poplatky. 

 

Úroková slo�ka splátek finanèního leasingu je úètována do výsledku hospodaøení s pou�itím metody efektivní 
úrokové míry. Výpùjèní náklady, které nejsou pøímo pøiøaditelné poøízení èi výstavbì zpùsobilého aktiva, jsou 
úètovány do výsledku hospodaøení s pomocí metody efektivní úrokové míry. 

 

Kurzové rozdíly jsou vykazovány v èisté vý�i jako finanèní výnosy nebo finanèní náklady v závislosti na tom, zda je 
výsledkem kurzových pohybù èistý zisk nebo èistá ztráta. 

 

(p) Daò z pøíjmu 

 

Daò z pøíjmù zahrnuje splatnou a odlo�enou daò. Splatná i odlo�ená daò z pøíjmù se vykazuje do výsledku 
hospodaøení s výjimkou pøípadù, kdy se týká podnikové kombinace nebo polo�ek zaúètovaných pøímo ve vlastním 
kapitálu nebo v ostatním úplném výsledku. 

 

Splatná daò zahrnuje odhad daòového závazku nebo daòové pohledávky ze zdanitelných pøíjmù nebo ztráty 
bì�ného roku s pou�itím daòových sazeb platných nebo uzákonìných k datu úèetní závìrky a ve�keré domìrky 
a vratky za minulá období. 

 

Odlo�ená daò se vyká�e ve vztahu k doèasným rozdílùm mezi úèetní a daòovou hodnotou aktiv a závazkù. 
Odlo�ená daò se nevyká�e ve vztahu k: 

 

· doèasným rozdílùm pøi prvotním zaúètování aktiv èi závazkù v rámci transakce, která není 
podnikovou kombinací a která neovlivòuje ani úèetní ani daòový hospodáøský výsledek; 

· doèasným rozdílùm týkajícím se investic v dceøiných spoleènostech a úèetních jednotkách pod 
spoleènou kontrolou v rozsahu, v jakém je pravdìpodobné, �e v dohledné budoucnosti nedojde 
k jejich stornu; a 

· zdanitelným doèasným rozdílùm vzniklým pøi prvotním zaúètování goodwillu. 
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Odlo�ená daò se vypoète s pou�itím daòových sazeb, které budou dle oèekávání platné pro doèasné rozdíly v 
okam�iku jejich storna a které byly uzákonìny k datu úèetní závìrky. Odlo�ené daòové pohledávky a závazky jsou 
kompenzovány, pokud ze zákona existuje právo kompenzace splatných daòových závazkù a pohledávek a tyto se 
vztahují k daním vybíraným stejným daòovým úøadem za stejnou zdaòovanou jednotku, nebo za odli�né 
zdaòované jednotky, které v�ak mají v úmyslu vypoøádat splatné daòové závazky a pohledávky v èisté vý�i nebo 
jejich� daòové pohledávky a závazky budou realizovány souèasnì. 

 

O odlo�ené daòové pohledávce se úètuje pouze v rozsahu, v jakém je pravdìpodobné, �e v následujících úèetních 
obdobích bude k dispozici zdanitelný zisk, proti kterému bude moci být tato pohledávka uplatnìna. Odlo�ené 
daòové pohledávky se revidují v�dy k datu úèetní závìrky a sni�ují se v rozsahu, v jakém je nepravdìpodobné, �e 
bude realizováno související daòové vyu�ití. 

 

(q) Zisk na akcii 

 

Spoleènost vykazuje základní a zøedìný ukazatel zisku na akcii u svých kmenových akcií. Základní ukazatel zisku 
na akcii se vypoète vydìlením zisku nebo ztráty pøipadající dr�itelùm kmenových akcií Spoleènosti vá�eným 
prùmìrem poètu kmenových akcií v obìhu v prùbìhu daného období. Zøedìný ukazatel zisku na akcii se stanoví 
úpravou zisku nebo ztráty pøipadající dr�itelùm kmenových akcií a vá�eného prùmìru poètu kmenových akcií v 
obìhu o úèinky v�ech øedicích potenciálních kmenových akcií.  

 

(r) Vykazování podle segmentu 

 

Provozní segment je slo�ka Spoleènosti: 

· která se zabývá podnikatelskými aktivitami, v souvislosti s nimi� mohou vzniknout výnosy a náklady 
(vèetnì výnosù a nákladù spojených s transakcemi s jinou slo�kou Spoleènosti),  

· její� provozní výsledky pravidelnì pøezkoumává orgán s hlavní rozhodovací pravomocí ve Spoleènosti, 
který urèuje pøiøazení zdrojù segmentu a hodnotí jeho výkonnost, a  

· pro kterou jsou k dispozici dùvìrné finanèní informace.  

 

Ka�dý segment v rámci Spoleènosti se prùbì�nì vyhodnocuje na pravidelných poradách stanovených skupin a 
výsledky tìchto hodnocení se vykazují bìhem porad pøedstavenstva. Výsledky segmentu, které se prezentují 
pøedstavenstvu (orgánu s hlavní rozhodovací pravomocí), zahrnují polo�ky pøímo pøiøaditelné danému segmentu 

i polo�ky, které lze pøimìøeným zpùsobem alokovat. Nealokované polo�ky zahrnují pøedev�ím podniková aktiva 
(zejména centrálu Spoleènosti), náklady centrály a pohledávky a závazky z danì z pøíjmù.  

Kapitálovými výdaji segmentu se rozumí celkové náklady vynalo�ené v prùbìhu úèetního období na poøízení 
pozemkù, budov a zaøízení, investic do nemovitostí, nehmotných aktiv kromì goodwillu a nemovitostí k 
obchodování. 

 

Informace o segmentech jsou vykazovány ve vztahu k provozním a geografickým segmentùm Spoleènosti. 
Základní formát Spoleènosti pro vykazování dle segmentù je zalo�en na provozních segmentech. Provozní 
segmenty jsou urèeny dle struktury øízení a interního výkaznictví Spoleènosti.  

 

Ceny mezi jednotlivými segmenty jsou stanoveny na základì principu tr�ního odstupu. 

 

Spoleènost vykazuje svou èinnost pouze v rámci jednoho segmentu � Rezidenèní nemovitosti. Pokud jde o 
geografické segmenty, v�echny aktivity jsou realizovány v Èeské republice. 
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(s)   Spøíznìné strany 

 

Spøíznìná strana je osoba nebo úèetní jednotka, která je spøíznìná s úèetní jednotkou sestavující úèetní závìrku. 

 

(a) Osoba nebo blízký èlen rodiny této osoby jsou spøíznìni s vykazující úèetní jednotkou, pokud tato osoba:  

(I) ovládá nebo spoluovládá vykazující úèetní jednotku, 

(II) má podstatný vliv na vykazující úèetní jednotku, nebo 

(III) je èlenem klíèového vedení vykazující úèetní jednotky nebo jejího mateøského podniku. 

 

(b) Úèetní jednotka je spøíznìná s vykazující úèetní jednotkou, pokud platí nìkterá z tìchto podmínek:  

 (I) Úèetní jednotka a vykazující úèetní jednotka jsou èleny té�e skupiny (co� znamená, �e v�echny 

                               mateøské, dceøiné a sesterské podniky jsou vzájemnì spøíznìné). 

(II) Jedna úèetní jednotka je pøidru�eným nebo spoleèným podnikem jiné úèetní jednotky (nebo 

pøidru�eným èi spoleèným podnikem èlena skupiny, její� èlenem je i druhá úèetní jednotka). 

(III) Obì úèetní jednotky jsou spoleènými podniky té�e tøetí strany. 

(IV) Jedna úèetní jednotka je spoleèným podnikem tøetí úèetní jednotky a druhá úèetní jednotka je 

pøidru�eným podnikem tøetí úèetní jednotky. 

(V) Úèetní jednotka je plánem po�itkù po skonèení pracovního pomìru ve prospìch zamìstnancù 

vykazující úèetní jednotky, nebo úèetní jednotky, která je spøíznìna s vykazjjící úèetní 

jednotkou. Je-li samotná vykazující úèetní jednotka takovýmto plánem, finanènì pøispívající 

zamìsntavatelé jsou rovnì� spøíznìni s vykazjící úèetní jednotkou. 

(VI) Úèetní jednotka je ovládána nebo spoluovládána osobou identifikovanou v bodu (a). 

(VII) Identifikovaná osoba v (a)(I) má podstatný vliv na úèetní jednotku nebo je èlenem klíèového 

managementu úèetní jednotky (nebo mateøského podniku). 

 

 

2.3. Podnikové kombinace 

V roce 2015 a 2014 nedo�lo k �ádným podnikovým kombinacím.
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3 Výkaz o finanèní pozici 

 

 3.1 Investice do nemovitostí 

 

2015 

  
Rezidenèní a nebytové 

portfolio 
Pozemky Celkem 

Zùstatek k 1. lednu 2015 7 415 058 88 800 7 503 858 

Pøírùstky 50 704 3 160 53 864 

Úbytky -113 862 -- -113 862 

Ztráta z pøecenìní -148 670 -- -148 670 

Zùstatek k 31. prosinci 2015 7 203 230 91 960 7 295 190 

 

2014 

 
Rezidenèní a nebytové 

portfolio 
Pozemky  Celkem 

Zùstatek k 1. lednu 2014 7 483 069 88 800 7 571 869 

Pøírùstky 23 860 -- 23 860 

Úbytky -117 882 -- -117 882 

Zisk z pøecenìní 26 011 -- 26 011 

Zùstatek k 31. prosinci 2014 7 415 058 88 800 7 503 858 

    

Investice do nemovitostí zahrnují bytový fond v následujících lokalitách: Praha � Letòany, Ústí nad Labem, Èeská 
Lípa, Tøinec, Slaný, Teplice, Most, Dìèín, Liberec, Jablonec nad Nisou, Nové Mìsto pod Smrkem, Chlumec, Èeský 
Tì�ín a Litvínov.  

 

Úbytky z rezidenèního portfolia zahrnují zejména prodej bytù v Praze � Letòanech. Podrobnosti jsou uvedeny v 

bodì 4.5. 

 

Spoleènost pronajímá více ne� 12,4 tisíc bytù nájemcùm, pøièem� prùmìrná obsazenost èiní 80,74 % (2014: 

79,4 %). Více ne� 60 % nájemních smluv je uzavíráno na dobu neurèitou. Výpovìdní lhùta u nájemních smluv èiní 

vìt�inou tøi mìsíce a zru�ené smlouvy jsou prùbì�nì nahrazovány smlouvami novými. 

Nemovitosti, které Spoleènost vlastní, slou�í jako pøedmìt zaji�tìní dluhopisù (viz bod 3.9). 

 

Ocenìní investic do nemovitostí 
Realitní trh v Èeské republice je pova�ován za pomìrnì malý. Transakce s nemovitostmi podobné velikosti 

portfolia vlastnìného Spoleèností jsou velmi vzácné. Proto byla pøi dosahování odhadu tr�ní hodnoty tìchto 

investic do nemovitostí k 31. prosinci 2014 a 31. prosince 2015 k dispozici omezená mo�nost porovnávání 

historických transakcí. Vzhledem k potøebì pou�ívat místní specifika trhu, se tedy vyskytla vy��í míra nejistoty, 

ne� která by mohla být pøi oceòování ve více rozvinutých a aktivnìj�ích trzích. 

Dne 31. prosince 2010 byla vládou ÈR ukonèena deregulace nájemného. Spoleènost ji� s pøedstihem v roce 2010 
pøipravila strategii zvy�ování nájemného po deregulaci, kde bylo s nájemci individuálnì dohodnuto postupné 
zvy�ování nájemného v prùbìhu 4-8 let, s ohledem na jejich sociální situaci. Od 31. prosince 2013 byly ve�keré 
pronajaté byty v re�imu neregulovaného nájemného.  

Ztrátì z pøecenìní lze pøièíst pøedev�ím sní�ení reálné hodnoty bytù v klastrech Janov, Tøinec a Praha � Letòany. 
Tato ztráta byla èásteènì kompenzována zvý�ením reálné hodnoty v klastru Èeská Lípa. 
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Ocenìní reálné hodnoty investic do nemovitostí 

 

3.1.1 Hierarchie reálné hodnoty 

 

Investice do nemovitostí ve vlastnictví spoleèností byly ocenìny k 31. prosinci 2015 nezávislými a kvalifikovanými 
odhadci, kteøí mají odbornou zpùsobilost a nedávné zku�enosti v místech a segmentech oceòovaných investic do 
nemovitostí. Pro v�echny investice do nemovitostí platí, �e jejich aktuální vyu�ití odpovídá definici nejvy��ího a 
nejlep�ího vyu�ití. 

Finanèní oddìlení Spoleènosti zahrnuje tým, který pøezkoumává ocenìní provádìné nezávislými odhadci pro 
úèely finanèního výkaznictví. Nezávislý znalec oceòuje investièní majetek Spoleènosti jednou za rok. 
K 31. prosinci 2015 byly investice do nemovitostí ocenìny hodnotou 7 295 190 tis. Kè jako kategorie tøetí úrovnì 
reálné hodnoty, zalo�ené na oceòovacích postupech pou�ívaných v souladu s IFRS 13. V prùbìhu roku nebyly 
provedeny �ádné pøevody mezi jednotlivými úrovnìmi.  

 

3.1.2 Úroveò 3 reálné hodnoty 

 

Zmìny z poèáteèních zùstatkù k 1. lednu 2015 do koneèných zùstatkù k 31. prosinci 2015 pro 3. úroveò reálné 
hodnoty je uvedena v následující tabulce:  

Poèáteèní zùstatek k 1. lednu 2015 7 503 858 

Pøírùstky 53 864 

Úbytky -113 862 

Zmìna reálné hodnoty -148 670 

Koneèný zùstatek k 31. prosinci 2015 7 295 190 

 

 

3.1.3. Metody ocenìní a významné vstupy 

  Metoda ocenìní 

Významné 
nepozorovatelné 

vstupy 
Rozsah (vá�ený prùmìr) 

Vzájemný vztah mezi 
klíèovými 

nepozorovatelnými vstupy 
a ocenìním reálnou 

hodnotou  

  
 

 
Odhadovaná reálná hodnota 

by klesla (vzrostla) kdyby: 

Residenèní a komerèní 
portfolio 

Metoda DCF (viz ní�e) 

Odhadovaná vý�e 
nájemného (Kè/m2) 

481 Kè/m2 - 1 600 Kè/m2  

(794 Kè/m2) 

Odhadovaná vý�e nájemného 
byla ni��í (vy��í) 

  Míra neobsazenosti  2%-41,8% (23,84%) 

Míra neobsazenosti byla vy��í 
(ni��í) 

  Exit yield 4,75%-9% (7,85%) Exit yield byl vy��í (ni��í) 

  Diskontní sazba 5,25%-11% (8,88%) 

Diskontní sazba byla vy��í 
(ni��í) 

     

Pozemky 

Metoda tr�ního 
porovnání (viz ní�e) Ceny za m2 

255 Kè/m2 - 4 100 Kè/m2 (510 

Kè/m2) 

Oèekávaná prodejní cena 
byla ni��í (vy��í) 

 

 

Metoda diskontovaného CF (DCF) � provedena dle pokynù IVSC, www.ivsc.org 

Pøi pou�ití metody DCF se reálná hodnota nemovitosti odhaduje pomocí explicitních pøedpokladù vyplývajících z 
výhod a závazkù z vlastnictví bìhem �ivotnosti aktiva, vèetnì jeho prodeje nebo zùstatkové hodnoty. Jako 
akceptovaná metoda ocenìní zalo�eného na výnosech, DCF metoda zahrnuje projekci øady penì�ních tokù 
z vlastnictví nemovitosti. Ty jsou diskontovány odpovídající, z trhu zjistitelnou diskontní sazbou za úèelem 
stanovení souèasné hodnoty penì�ních tokù plynoucích z nemovitosti. 
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Doba trvání a povaha (pøíjmy/výdaje) penì�ních tokù jsou definovány na základì nájemních smluv, jejich 

prodlu�ování a obnovování, plánovaných pøestaveb nebo rekonstrukcí. Patøièné doby trvání jsou zpravidla urèeny 
tr�ními zvyklostmi charakteristickými pro tento segment. V pøípadì investic do nemovitostí jsou periodické 
penì�ní toky stanoveny na základì hrubého pøíjmu s odeètem neobsazenosti, nepøeúètovatelných nákladù, 
kolekce ztrát, nájemních incentivù, nákladù na údr�bu, zprostøedkovatelských poplatkù a provizí a ostatních 
provozních a správních výdajù. Série opakujících se provozních pøíjmù jsou pak následnì spolu s odhadnutou 
oèekávanou zùstatkovou hodnotou ke konci odhadovaného období diskontovány.  
 

Metoda tr�ního porovnání � provedená dle pokynù IVSC, www.ivsc.org 

Pøi pou�ití metody tr�ního porovnání je reálná hodnota nemovitosti odhadnuta na základì porovnatelných 
transakcí. Pøístup metody tr�ního porovnání je zalo�en na principu substituce, kdy potenciální kupující nebude 
za daný majetek platit více, ne� by musel zaplatit za srovnatelný nahraditelný majetek. V teoretické rovinì by 
nejlep�í uskuteènìná, porovnatelná transakce mohla být exaktním duplikátem porovnávaného majetku a mohla 
by indikovat, za pøedpokladu znalosti hodnoty takové transakce, cenu, za kterou by mohl být majetek prodán. 
Porovnání je provádìno na základì ceny za metr ètvereèní. 
 

3.1.4. Analýza citlivosti 

 

Analýza citlivosti ocenìní investic do nemovitostí (mimo pozemkù): 

  
Aktuální 

prùmìr yieldu 
Tr�ní hodnota 

Rùst yieldu o 

25 bp 

Tr�ní hodnota 
po rùstu yieldu 

Dopad na zisk 

pøed daní 

2015 6,78% 7 203 230 7,03% 6 948 563 -254 667 

2014 6,65% 7 415 058 6,90% 7 148 014 -267 044 

 

Interpretace pøedchozí tabulky: Pokud by byl aktuální prùmìr yieldu o 25 bp vy��í a v�echny ostatní promìnné 
by zùstaly nemìnné, byla by v roce 2015 ztráta pøed zdanìním o 254 667 tis. Kè vy��í v dùsledku zmìny pøecenìní 
investic do nemovitostí. 
 

 

  
Aktuální 

prùmìr yieldu 

Roèní pøíjem 
z nájmu 

Rùst 
nájemného o 

10% 

Tr�ní hodnota po 
rùstu nájemného 

Dopad na zisk 

pøed daní 

2015 6,78% 488 484 537 332 7 925 251 722 021 

2014 6,65% 493 213 542 534 8 158 406 743 348 

 

Vý�e uvedenou tabulku lze interpretovat následovnì: pokud by pøíslu�ný výnos z nájemného byl k 31. prosinci 

2015 o 10 procent vy��í a v�echny ostatní promìnné by zùstaly konstantní, pak by roèní ztráta pøed zdanìním 
byla o 722 021 tis. Kè ni��í z titulu zmìny z pøecenìní investic do nemovitostí. 
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3.2 Pozemky, budovy a zaøízení 

2015 

  Zaøízení � finanèní leasing Celkem 

Poøizovací cena   

Zùstatek k 1. lednu 2015 1 683 1 683 

Úbytky -707 -707 

Zùstatek k 31. prosinci 2015 976 976 

 

Oprávky   

Zùstatek k 1. lednu 2015 1 058 1 058 

Odpisy za úèetní období 290 290 

Oprávky vyøazeného majetku -637 -637 

Zùstatek k 31. prosinci 2015 711 711 

Zùstatkové hodnoty     

 K 1. lednu 2015 625 625 

 K 31. prosinci 2015 265 265 

 

2014 

  Zaøízení � finanèní leasing Celkem 

Poøizovací cena   

Zùstatek k 1. lednu 2014 1 683 1 683 

Zùstatek k 31. prosinci 2014 1 683 1 683 

 

Oprávky    

Zùstatek k 1. lednu 2014 721 721 

Odpisy za úèetní období 337 337 

Zùstatek k 31. prosinci 2014 1 058 1 058 

 

Zùstatkové hodnoty     

 K 1. lednu 2014 962 962 

 K 31. prosinci 2014 625 625 

 

3.3 Nakoupené dluhopisy 

 

Dlouhodobé 
  2015 2014 

Nakoupené dluhopisy od spøíznìných stran (1) -- 196 908 

Celkem -- 196 908 

 

Krátkodobé 
  2015 2014 

Úroky z dluhopisù od spøíznìných stran 2 689 7 932 

Celkem 2 689 7 932 
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Souèástí nakoupených dluhopisù je i alikvótní úrokový výnos. 
 

(1) Spoleènost nakoupila 17. prosince 2014 od Czech Property Investments, a.s. 11 640 kusù dluhopisù CPI VAR 
19 EUR (CZ0003501843) a  19. prosince 2014 od Czech Property Investments, a.s. 1 224 kusù dluhopisù CPI 
VAR 18 EUR (CZ0003511024). K 30. listopadu 2015 Spoleènost prodala v�ech 12 864 kùsu dluhopisù 
spoleènosti Czech Property Investments, a.s, kupní cena èinila 192 363 tis. Kè, co� odpovídá nominální 
hodnotì dluhopisù ve vý�i 190 000 tis. Kè a alikvótním úrokovým výnosùm ve vý�i 2 363 tis. Kè. 

 

 

3.4 Poskytnuté úvìry 

 

Krátkodobé 
  2015 2015 2014 2014 

  Zùstatek Prùmìrná úroková 

míra 

Zùstatek Prùmìrná úroková 

míra 

Úvìry poskytnuté spøíznìným stranám (bod 7.1) -- -- 385 0% 

Smìnky pøijaté od spøíznìných stran (1) 190 484 3,00% -- -- 

Celkem 190 484 -- 385 -- 

 

Zùstatky krátkodobých úvìrù zahrnují jistinu úvìru, nesplacené úroky týkající se krátkodobých úvìrù  
a krátkodobou èást nesplacených úrokù týkajících se dlouhodobých úvìrù, které mají být splaceny do  
12 mìsícù. 

 

(1) Spoleènost pøijala smìnku od spoleènosti Czech Property Investments, a.s. v nominální hodnotì 190 000 tis. 

Kè s roèním úroèením 3 %, splatnost smìnky je 30. kvìtna 2016. 
 

 

3.5 Pohledávky z obchodních vztahù a ostatní pohledávky 

 

Krátkodobé 
  2015 2014 

Pohledávky z obchodních vztahù za spøíznìnými stranami 262 2 

Pohledávky z obchodních vztahù za tøetími stranami (1) 305 557 302 599 

Poskytnuté zálohy (2) 110 161 160 960 

Náklady pøí�tích období 24 733 26 413 

Pohledávky za zamìstnanci 13 24 

Pohledávky z postoupení za spøíznìnými stranami (3) 90 286 125 268 

Ostatní pohledávky za tøetími stranami 430 1 435 

Krátkodobé pohledávky z obchodních vztahù a ostatní pohledávky celkem 531 442 616 701 

Sní�ení hodnoty pohledávek z obchodních vztahù za tøetími stranami (4) -128 884 -127 760 

Sní�ení hodnoty pohledávek z obchodních vztahù a ostatních pohledávek celkem 128 884 127 760 

   

Pohledávky z obchodních vztahù a ostatní pohledávky celkem po sní�ení hodnoty 402 558 488 941 

 

(1) Pohledávky z obchodních vztahù za tøetími stranami zahrnují zejména pohledávky z obchodních vztahù za 
nájemci z titulu fakturace základního a slu�eb spojených s nájmem.  

(2) Poskytnuté zálohy pøedstavují zálohy na slu�by spojené s nájmem zaplacené Spoleèností, za které nebyla 
pøijata koneèná faktura od poskytovatelù tìchto slu�eb. 
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(3) Pohledávky z postoupení za spøíznìnými stranami jsou popsány v bodì 7.1.  

(4) Sní�ení hodnoty pohledávek z obchodních vztahù za tøetími stranami je tvoøeno k pohledávkám 
z obchodních vztahù za nájemci, které jsou více ne� 181 dnù po splatnosti. Zmìna sní�ení hodnoty 

k pohledávkám je zahrnuta do výkazu o úplném výsledku jako ztráta ze sní�ení hodnoty v rámci Ostatních 
nákladù. 
 

3.6 Penì�ní prostøedky a penì�ní ekvivalenty 

 
  2015 2014 

Bankovní úèty 263 284 96 331 

Peníze 888 1 326 

Celkem 264 172 97 657 

 
Za úèelem zaji�tìní závazkù vyplývajících z dluhopisù vydaných v roce 2013 Spoleènost zastavila urèité bankovní 
úèty. Celková bilance na tìchto úètech ke dni 31. prosinci 2015 pøedstavuje 3 844 tis. Kè (2014: 3 245 tis. Kè). 
 

 

3.7 Vlastní kapitál 
 

Zmìny vlastního kapitálu  
Pøehled o zmìnách ve vlastním kapitálu je uveden v úvodní èásti úèetní závìrky. 

 

Základní kapitál 

 

 2015 2014 

Vá�ený prùmìr poètu kmenových akcií (základní) 20 20 

Zøedìní -- -- 

Vá�ený prùmìr poètu kmenových akcií (zøedìný) 20 20 

Nominální hodnota kmenové akcie (v Kè) 100 000 100 000 

Základní kapitál  2 000 2 000 

 
Kmenové akcie byly vydány v podobì listinných kmenových akcií na jméno. Základní kapitál je splacen v plné vý�i. 
V roce 2015 ani v roce 2014 nebyly vydány �ádné nové akcie. 

 

Ostatní fondy 

 

  2015 2014 

Fond vytvoøený fúzí (1) 2 119 182 2 119 182 

Zákonný rezervní fond 400 400 

Ostatní rezervní fondy celkem 2 119 582 2 119 582 

   

(1) Fond vytvoøený fúzí se týká fúze Spoleènosti realizované v roce 2010. Spoleènost zaúètovala fond ve vlastním 
kapitálu ve vý�i 1 632 237 tis. Kè týkající se fúze spoleèností SPOBYT, a.s. a Byty Èeská Lípa, a.s. se Spoleèností a 
fond ve vlastním kapitálu ve vý�i 486 945 tis. Kè týkající se fúze spoleènosti RLRE Tellmer Property s.r.o. se 

Spoleèností.  
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Zisk/(Ztráta) na akcii 

 

 2015 2014 

Èistý zisk/(ztráta) pøipadající dr�itelùm kmenových akcií za úèetní období (v tis. Kè) -90 528 82 919 

Zisk/(Ztráta) na akcii (v Kè) - základní -4 526 400 4 145 950 

Zisk/(Ztráta) na akcii (v Kè) - zøedìný -4 526 400 4 145 950 

 

Podíly na zisku  

V roce 2015 ani 2014 nebyly vyplaceny �ádné podíly na zisku.  

 

3.8 Úroèené úvìry a pùjèky 

Dlouhodobé 

 

(1) Sní�ení dlouhodobých úvìrù od spøíznìných stran je zpùsobeno postupným splácením pùjèky, která byla 
poskytnuta mateøskou spoleèností s maximálním úvìrovým rámcem 250 000 tis. Kè. Pùjèka je úroèena 
pevnou úrokovou sazbou 9% roènì. Splatnost úvìru je 31. prosinec 2019. 

 

Krátkodobé 

 

 

 

Podrobné èlenìní k 31. prosinci 2015:  

  
Mìna Nominální úroková 

míra 

Splatno do 1 

roku 

Splatno  

1-5 let 

Splatno  

V následujících 

letech 

Celkem 

Úvìry od spøíznìných stran       

Czech Property Investments, a.s. Kè 3 � 5,00% p.a. 43 607 208 506 -- 252 113 

Úvìry od tøetích stran       

Úvìry od tøetích stran Kè 0,75% p.a. -- -- 1 886 1 886 

Finanèní leasing       

Finanèní leasing (automobily) Kè 6,16 � 7,58% p.a. 160 12 -- 172 

Celkem     43 767 208 518 1 886 254 171 

 

 

  2015 2014 

Úvìry od spøíznìných stran (1) 208 506 226 361 

Úvìry od tøetích stran 1 886 -- 

Závazky z finanèního leasingu 12 171 

Celkem 210 404 226 532 

  2015 2014 

Úvìry od spøíznìných stran  43 607 36 303 

Úvìry od tøetích stran -- 2 103 

Závazky z finanèního leasingu 160 278 

Celkem 43 767 38 684 
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Podrobné èlenìní k 31. prosinci 2014:  

  
Mìna Nominální úroková míra Splatno do 

1 roku 

Splatno  

1-5 let 

Celkem 

Úvìry od spøíznìných stran      

Czech Property Investments, a.s. Kè 5 � 9,00% p.a. 36 303 226 361 262 664 

Úvìry od tøetích stran      

Úvìry od tøetích stran Kè 0,75% p.a. 2 103 -- 2 103 

Finanèní leasing      

Finanèní leasing (automobily) Kè 6,16 � 7,58% p.a. 278 171 449 

Celkem     38 684 226 532 265 216 

 

 

3.9 Vydané dluhopisy 

  31. prosince 2015 31. prosince 2014 

  
Poèet vydaných 

dluhopisù 
Hodnota 

Poèet vydaných 
dluhopisù 

Hodnota 

Dlouhodobé závazky     

CPI BYTY 2,50/17 300 000 300 000 -- -- 

CPI BYTY 3,50/17 500 000 500 000 500 000 500 000 

CPI BYTY 4,80/19 900 000 900 000 900 000 900 000 

CPI BYTY 4,80/19 500 000 500 000 500 000 500 000 

CPI BYTY 5,80/21 800 000 800 000 800 000 800 000 

Minus: transakèní náklady -- -66 040 -- -48 652 

Celkem CPI BYTY  2 933 960  2 651 348 

Celkem dlouhodobých vydaných dluhopisù -- 2 933 960 -- 2 651 348 

Krátkodobé závazky     

CPI BYTY 2,50/15 -- -- 300 000 300 000 

AÚV - CPI BYTY  92 015  92 015 

Minus: transakèní náklady  --  -23 963 

Celkem krátkodobých vydaných dluhopisù -- 92 015 -- 368 052 

Celkem vydaných dluhopisù -- 3 025 975 -- 3 019 400 

 
Dluhopisy CPI BYTY byly vydány v rámci dluhopisového programu s celkovým objemem 3 800 000 tis. Kè dne 
7. kvìtna 2013. Celkový objem kterékoli emise dluhopisù vydané v rámci dluhopisového programu nesmí nikdy 
pøekroèit 3 000 000 tis. Kè. 
Èlenìní na 5 rùzných dob splatnosti umo�nilo investorùm zvolit optimální dobu trvání jejich investic od 2 do 
maximálnì 8 let s pevnými kupony od 2,5% do 5,8%.  
Dluhopisy byly vydány na doruèitele v zaknihované podobì. Prospekt a emisní podmínky byly schváleny 
rozhodnutím Èeské národní banky ze dne 30. dubna 2013 referenèní èíslo 2013/5158/570, které nabylo právní 
moci dne 30. dubna 2013. 

Dluhopisy CPI BYTY byly pøijaty k obchodování na Burze cenných papírù Praha. 
 

Podrobný rozpis jednotlivých emisí je následující: 
 

CPI BYTY 2,50/15, ISIN CZ0003510679 

Dluhopisy CPI BYTY 2,50/15 byly vydány 7. kvìtna 2013. Dluhopisy byly splatné dne 7. kvìtna 2015. Jmenovitá 
hodnota ka�dého dluhopisu byla 1 000 Kè. Dluhopisy byly úroèeny pevnou úrokovou sazbou ve vý�i 2,50% roènì.  
Úroky byly splatné ka�doroènì dne 7. kvìtna. 
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CPI BYTY 2,50/17, ISIN CZ0003512485  

Dluhopisy CPI BYTY 2,50/17 byly vydány 11. kvìtna 2015. Dluhopisy jsou splatné dne 7. kvìtna 2017. Jmenovitá 
hodnota ka�dého dluhopisu je 1 000 Kè. Dluhopisy jsou úroèeny pevnou úrokovou sazbou ve vý�i 2,50% roènì.  
Úroky jsou splatné ka�doroènì dne 7. kvìtna. 

 

CPI BYTY 3,50/17, ISIN CZ0003510687 

Dluhopisy CPI BYTY 3,50/17 byly vydány 7. kvìtna 2013. Dluhopisy jsou splatné dne 7. kvìtna 2017. Jmenovitá 
hodnota ka�dého dluhopisu je 1 000 Kè. Dluhopisy jsou úroèeny pevnou úrokovou sazbou ve vý�i 3,50% roènì.  
Úroky jsou splatné ka�doroènì dne 7. kvìtna. 
 

CPI BYTY 4,80/19, ISIN CZ0003510695 

Dluhopisy CPI BYTY 4,80/19 byly vydány 7. kvìtna 2013. Dluhopisy jsou splatné dne 7. kvìtna 2019. Jmenovitá 
hodnota ka�dého dluhopisu je 1 000 Kè. Dluhopisy jsou úroèeny pevnou úrokovou sazbou ve vý�i 4,80% roènì.  
Úroky jsou splatné ka�doroènì dne 7. kvìtna. 
 

CPI BYTY 5,80/21, ISIN CZ0003510703 

Dluhopisy CPI BYTY 5,80/21 byly vydány 7. kvìtna 2013. Dluhopisy jsou splatné dne 7. kvìtna 2021. Jmenovitá 
hodnota ka�dého dluhopisu je 1 000 Kè. Dluhopisy jsou úroèeny pevnou úrokovou sazbou ve vý�i 5,80% roènì.  
Úroky jsou splatné ka�doroènì dne 7. kvìtna. 

 

CPI BYTY Real Estate 4,80/19, ISIN CZ0003511412 

Dluhopisy CPI BYTY 4,80/19 byly vydány 30. dubna 2014. Dluhopisy jsou splatné dne 7. kvìtna 2019. Jmenovitá 
hodnota ka�dého dluhopisu je 1 000 Kè. Dluhopisy jsou úroèeny pevnou úrokovou sazbou ve vý�i 4,80% roènì.  
Úroky jsou splatné ka�doroènì dne 7. kvìtna. 

 

Zmìny v roce 2015 

Spoleènost 7. kvìtna 2015 splatila emisi CPI BYTY 2,50/15, ISIN CZ0003510679 ve vý�i 300 000 tis. Kè a zároveò 

dne 11. kvìtna 2015 emitovala nové dluhopisy CPI BYTY 2,50/17, ISIN CZ0003512485 v celkové nominální 
hodnotì 300 000 tis. Kè. V bøeznu 2016 do�lo ke zmìnì dluhopisového programu  viz bod 8. 

 

Zaji�tìní  
Za úèelem zaji�tìní povinností vyplývajících z vydaných dluhopisù Spoleènost zastavila následující aktiva: 

· investice do nemovitostí; 

· pohledávky vyplývající z pojistné smlouvy; 

· pohledávky z bankovních úètù; 

· akcie CPI BYTY (zastaveny mateøskou spoleèností CPI a.s.) 

 

Podøízení závazkù CPI a.s. 
V zájmu zaji�tìní povinností vyplývajících z vydaných dluhopisù CPI a.s. uzavøela s Raiffeisenbank a.s. dohodu o 

podøízení závazkù v�ech subjektù, v nich� CPI a.s. má pøímý nebo nepøímý podíl. 

 

Kovenanty 

Vydané dluhopisy jsou pøedmìtem nìkolika kovenantù. Dle prospektu dluhopisù jsou ukazatele kovenantù 
poèítány za rok konèící 31. prosincem 2015. Spoleènost k 31. prosinci 2015 plní v�echny ukazatele kovenantù. 
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3.10 Závazky z obchodních vztahù a ostatní závazky 

 

Dlouhodobé 

  2015 2014 

Závazky z obchodních vztahù ke tøetím stranám 177 2 941 

Závazky ze zádr�ného (1) 4 645 2 434 

Celkem 4 822 5 375 

 

(1) Závazky ze zádr�ného se pøevá�nì týkají renovace rezidenèního portfolia provedené dodavateli.  

 

Krátkodobé 
  2015 2014 

Závazky z obchodních vtahù ke spøíznìným stranám (1) 373 11 405 

Závazky z obchodních vtahù ke tøetím stranám 84 515 108 283 

Zálohy pøijaté od nájemcù (2) 274 875 269 089 

Závazky z danì z pøidané hodnoty 9 529 4 243 

Kauce od nájemcù (3) 34 687 32 341 

Závazky ze zádr�ného 6 334 4 934 

Závazky k zamìstnancùm, ze sociálního zabezpeèení a zdravotního poji�tìní, z danì ze závislé 
èinnosti zamìstnancù 2 993 2 851 

Ostatní závazky ke tøetím stranám 40 168 

Celkem 413 346 433 314 

 

(1) Pokles závazkù z obchodních vztahù ke spøíznìným stranám je zpùsoben zápoètem závazkù s ostatními 
pohledávkami vùèi spoleènosti Czech Property Investments, a.s ve vý�i 11 345 tis. Kè. 

 

(2) Zálohy pøijaté od nájemcù pøedstavují platby pøijaté od nájemcù za slu�by spojené s nájmem, které budou 
zúètovány oproti pohledávkám z obchodních vztahù, jakmile bude známa koneèná èástka spotøeby tìchto 
slu�eb a bude provedena koneèná pøefakturace. 

 

(3) Kauce od nájemcù pøedstavují závazky Spoleènosti z pøijatých záloh týkajících se nájemného. Jeliko� 
pøíslu�né nájemní smlouvy mohou být nájemci ukonèeny pøi krátké výpovìdní lhùtì, jsou tyto zálohy 
klasifikovány jako krátkodobé závazky. 

 

3.11 Rezervy 

 
  2015 2014 

Zùstatek k 1. lednu -- 3 566 

Rezervy pou�ité v úèetním období -- -3 566 

Zùstatek k 31. prosinci -- -- 

 

  



 

 

33 

 

CPI BYTY, a.s. 

 

Pøíloha úèetní závìrky  

za rok konèící 31. prosincem 2015  

(v tisících Kè) 
 

 

3.12 Odlo�ená daò  

 
  Pohledávky Závazky Rozdíl 

  2015 2014 2015 2014 2015 2014 

Investice do nemovitostí -- -- -1 114 171 -1 150 454 -1 114 171 -1 150 454 

Rezervy  -- -- -- -- -- -- 

Ostatní polo�ky 43 104 -50 -119 -7 -15 

Odlo�ená daòová 
pohledávka/(závazek) 43 104 -1 114 221 -1 150 573 -1 114 178 -1 150 469 

Kompenzace danì -- -- -- -- -- -- 

Výsledná odlo�ená daòová 
pohledávka/(závazek) 43 104 -1 114 221 -1 150 573 -1 114 178 -1 150 469 

 

 

Pohyb zùstatkù odlo�ené danì 

 

2015 
  Zùstatek k 1. 

lednu 2015 

Vykázáno ve výsledku 
hospodaøení 

Zùstatek k 31. prosinci 
2015 

Investice do nemovitostí -1 150 454 36 283 -1 114 171 

Rezervy -- -- -- 

Ostatní polo�ky -15 8 -7 

Celkem -1 150 469 36 291 -1 114 178 

 

 

2014 
  Zùstatek k 1. 

lednu 2014 

Vykázáno ve výsledku 
hospodaøení 

Zùstatek k 31. prosinci 

2014 

Investice do nemovitostí -1 154 687 4 233 -1 150 454 

Rezervy 677 -677 -- 

Ostatní polo�ky -6 -9 -15 

Celkem -1 154 016 3 547 -1 150 469 
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4 Výkaz o úplném výsledku 

 

4.1 Pøíjmy z pronájmu 

 

  2015 2014 

Pøíjmy z pronájmu celkem 488 484 493 213 

 
Pøíjmy z pronájmu zahrnují pøíjmy z pronájmu bytù ve vý�i 458 258 tis. Kè (2014: 461 574 tis. Kè) a pøíjmy 
z pronájmu nebytových prostor ve vý�i 30 226 tis. Kè (2014: 31 639 tis. Kè).  

 

Hrubé pøíjmy z pronájmu jsou realizovány od velkého poètu nájemcù, pøièem� �ádný jednotlivý nájemce nebo 
skupina nájemcù se na hrubých pøíjmech z pronájmu Spoleènosti nepodílí z více ne� 10 %.  

 

 

4.2 Èisté náklady související se slu�bami spojenými s nájmem 

 

  2015 2014 

Výnosy 9 113 10 915 

Náklady -9 340 -11 301 

Èisté náklady související se slu�bami spojenými s nájmem celkem -227 -386 

 

 

4.3 Náklady na provoz nemovitostí 
 

  2015 2014 

Opravy a údr�ba  -183 783 -166 406 

Slu�by spojené s nájmem - neobsazené prostory -38 495 -45 562 

Osobní náklady -41 661 -36 524 

Daò z nemovitostí -5 226 -5 278 

Náklady na poji�tìní nemovitostí -2 292 -2 381 

Odpisy -290 -337 

Ostatní náklady -4 104 -3 342 

Náklady na provoz nemovitostí celkem -275 851 -259 830 

 
 

Slu�by spojené s nájmem - neobsazené prostory 

  2015 2014 

Spotøeba materiálu -1 134 -1 761 

Spotøeba energie -26 261 -32 449 

Odpadové hospodáøství -3 433 -3 204 

Bezpeènostní slu�by -5 727 -6 002 

Úklidové slu�by -1 940 -2 146 

Slu�by spojené s nájmem � neobsazené prostory celkem -38 495 -45 562 
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Osobní náklady 

  2015 2014 

Mzdové náklady -30 558 -26 759 

Odvody na sociální zabezpeèení a zdravotní poji�tìní -9 865 -8 557 

Ostatní sociální náklady -1 238 -1 208 

Osobní náklady celkem -41 661 -36 524 

 

 

4.4 Èistý zisk/(ztráta) z pøecenìní investic do nemovitostí 

 

  2015 2014 

Zisky z pøecenìní   

Rezidenèní portfolio -- 26 011 

Zisky z pøecenìní celkem -- 26 011 

Ztráty z pøecenìní    

Rezidenèní portfolio -148 670 -- 

Ztráty z pøecenìní celkem -148 670 -- 

Èistý zisk/(ztráta) z pøecenìní -148 670 26 011 

 

Ztrátì z pøecenìní lze pøièíst pøedev�ím sní�ení reálné hodnoty bytù v klastrech Janov, Tøinec a Praha � Letòany. 
Tato ztráta byla èásteènì kompenzována zvý�ením reálné hodnoty v klastru Èeská Lípa. 

 

4.5 Zisk/(Ztráta) z prodeje investic do nemovitostí 
 

  2015 2014 

Pøíjmy z prodeje investic do nemovitostí 120 432 109 213 

Zùstatková hodnota prodaných investic do nemovitostí -113 862 -117 882 

Související náklady (daò z pøevodu nemovitostí) -146 -3 738 

Zisk/Ztráta z prodeje investic do nemovitostí celkem 6 424 -12 407 

 

Úbytky investic do nemovitostí v letech 2015 a 2014 pøedstavují pøedev�ím prodeje bytù v Praze � Letòanech 
v celkové úèetní hodnotì 113 862 tis. Kè (2014: 117 882 tis. Kè). Ztráta z prodeje, kterou Spoleènost utrpìla v 

roce 2014 byla zpùsobena pøedev�ím stategií Spoleènosti týkající se optimalizace rezidenèního portfolia v Praze 

� Letòanech.   



 

 

36 

 

CPI BYTY, a.s. 

 

Pøíloha úèetní závìrky  

za rok konèící 31. prosincem 2015  

(v tisících Kè) 
 

 

4.6 Správní náklady 

 

  2015 2014 

Opravy a údr�ba -358 -335 

Náklady na reprezentaci -549 -420 

Telekomunikaèní poplatky -1 758 -2 711 

Právní slu�by -5 773 -3 437 

Úèetní a ostatní slu�by - interní -- -19 

Auditorské, daòové a poradenské slu�by -1 116 -1 920 

Náklady na reklamu -1 077 -265 

Pronájem -3 056 -1 793 

Ostatní náklady poji�tìní -206 -187 

Ostatní správní náklady -1 383 -1 895 

Správní náklady celkem -15 276 -12 982 

 

4.7 Ostatní výnosy 

 

  2015 2014 

Zisk z postoupení pohledávek 157 41 

Výnosy z penále 3 457 2 751 

Pojistná plnìní 713 542 

Ostatní  247 -- 

Ostatní výnosy celkem 4 574 3 334 

 

 

4.8 Ostatní náklady 

 

  2015 2014 

Sní�ení hodnoty aktiv (1) -1 124 571 

Zmìna stavu rezerv -- 3 566 

Odpis pohledávek -6 988 -549 

Danì a poplatky  -894 -545 

Penále  -44 -21 

Dary -- -578 

DPH bez nároku na odpoèet -4 511 -3 866 

Ostatní  -- -2 086 

Ostatní náklady celkem -13 561 -3 508 

 
(1) Sní�ení hodnoty aktiv se týká ztráty ze sní�ení hodnoty pohledávek z obchodních vztahù a ostatních 

pohledávek. Dal�í informace o sledování anga�ovanosti vùèi úvìrovému riziku jsou uvedeny v bodì 5.2, 
Úvìrové riziko. 
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Sní�ení hodnoty aktiv a odpis pohledávek 

 

  2015 2014 

(Sní�ení)/Zvý�ení hodnoty obchodních pohledávek  -1 127 574 

Odpis pohledávky -6 988 -549 

(Sní�ení)/Zvý�ení hodnoty pohledávek celkem -8 115 25 

(Sní�ení)/Zvý�ení hodnoty ostatních pohledávek celkem 3 -3 

(Sní�ení)/Zvý�ení hodnoty aktiv celkem -8 112 22 

 

 

4.9 Finanèní výnosy 

 

  2015 2014 

Úrokové výnosy z dluhopisù (1) 11 482 552 

Úrokové výnosy z úvìrù a pohledávek  -- 241 

Úrokové výnosy ze smìnek 484 -- 

Èistý kurzový zisk 42 761 

Výnosy z bankovních úrokù 18 18 

Ostatní finanèní výnosy (2) -- 13 494 

Finanèní výnosy celkem 12 026 15 066 

 

(1)  Nárùst úrokových výnosù z dluhopisù je zpùsoben nákupem dluhopisù v prosinci roku 2014 od spoleènosti 
Czech Property Investments, a.s. Tyto dluhopisy byly prodány v listopadu 2015. 

(2)   V roce 2014 Spoleènost odkoupila dluhopisy CPI BYTY 5,8/21 od pùvodních dr�itelù za ni��í ne� nominální 
hodnotu se ziskem ve vý�i 13 494 tis. Kè. 

 

4.10 Finanèní náklady 

 

  2015 2014 

Úrokové náklady týkající se bankovních a nebankovních úvìrù  -7 403 -6 952 

Úrokové náklady týkající se vydaných dluhopisù  -153 173 -157 191 

Èistá kurzová ztráta  -5 101 -- 

Ostatní finanèní náklady  -3 349 -1 476 

Finanèní náklady celkem -169 026 -165 619 
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4.11 Daò z pøíjmù vykázaná ve výsledku hospodaøení 
 

  2015 2014 

Splatná daò z pøíjmù   

Daò z pøíjmù týkající se bì�ného období -15 432 -3 520 

Upøesnìní danì za minulá zdaòovací období 284 -- 

Celkem -15 716 - 3 520 

   

Odlo�ený daòový náklad   

Zmìna doèasných rozdílù 36 291 3 547 

Celkem 36 291 3 547 

   

Daò z pøíjmù vykázaná jako náklad ve výsledku hospodaøení 20 575 27 

 

Pro výpoèet odlo�ené danì v roce 2015 a 2014 byla pou�ita daòová sazba ve vý�i 19 %. 
 

 

Odsouhlasení efektivní daòové sazby 

 

  2015 2014 

Zisk/(Ztráta) za úèetní období -90 528 82 919 

Daò z pøíjmù vykázaná jako náklad ve výsledku hospodaøení celkem 20 575 27 

Zisk/(Ztráta) pøed zdanìním -111 103 82 892 

Nominální sazba danì z pøíjmù právnických osob 19% 19% 

Daò z pøíjmù vypoètená nominální sazbou danì z pøíjmù právnických osob 21 110 -15 749 

Daòovì neuznatelné náklady -1 012 -2 095 

Výnosy osvobozené od danì 193 -- 

Upøesnìní danì za minulá zdaòovací období 284 -- 

Zmìna stavu nevykázaných odlo�ených pohledávek z daòových ztrát -- 17 871 

Daò z pøíjmù 20 575 27 
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5 Øízení finanèních rizik 

 

5.1 Riziko likvidity 

 

Riziko likvidity pøedstavuje riziko, �e Spoleènost nebude schopna dostát svým penì�ním závazkùm, zejména co 
se týèe úhrady èástek splatných dodavatelùm a splátek bankovních úvìrù a pùjèek. Spoleènost riziko nedostatku 
finanèních prostøedkù sleduje za pou�ití rùzných nástrojù k plánování likvidity. K nim patøí následující èinnosti: 

� udr�ování odpovídajícího zùstatku likvidních zdrojù; 

� flexibilní vyu�ití bankovních úvìrù, kontokorentù a pùjèek; 

� projekce budoucích penì�ních tokù z provozní èinnosti. 

 

Následující tabulka uvádí profil splatnosti finanèních závazkù Spoleènosti na základì nediskontovaných smluvních 
plateb vèetnì nabìhlého úroku. Tabulka vychází z nejdøíve mo�ného data vypoøádání závazkù Spoleènosti dle 
smluvní splatnosti. 

 

K 31. prosinci 2015 

 

  

Zùstatek 
k 31/12/2015 

do 3 

mìsícù 

3-12 

mìsícù 
1-2 roky 2-5 let nad 5 let Celkem 

Úvìry od tøetích stran 1 886 4 11 14 42 1 943 2 014 

Úvìry od spøíznìných stran 252 113 45 574 4 880 6 506 228 025 -- 284 985 

Dluhopisy  3 092 015* -- 149 765 938 600 1 673 600 846 400 3 608 365 

Závazky z finanèního leasingu 172 61 140 16 -- -- 217 

Závazky z obchodních vztahù a 
ostatní závazky 418 168 407 340 6 006 188 2 180 2 454 418 168 

Celkem 3 764 354 452 979 160 802 945 324 1 903 847 850 797 4 313 749 

*bez transakèních nákladù 

 

K 31. prosinci 2014 

 

  

Zùstatek 
k 31/12/2014 

do 3 

mìsícù 

3-12 

mìsícù 
1-2 roky 2-5 let nad 5 let Celkem 

Úvìry od tøetích stran 2 103 2 107 -- -- -- -- 2 107 

Úvìry od spøíznìných stran 262 664 25 930 31 955 19 738 285 574 -- 363 197 

Dluhopisy  3 092 015* -- 449 765 131 100 2 258 300 892 800 3 731 965 

Závazky z finanèního leasingu 449 77 229 171 15 -- 492 

Závazky z obchodních vztahù a 
ostatní závazky 438 689 363 078 70 236 343 4 897 135 438 689 

Celkem 3 795 920 391 192 552 185 151 352 2 548 786 892 935 4 536 450 

*bez transakèních nákladù 

 

  



 

 

40 

 

CPI BYTY, a.s. 

 

Pøíloha úèetní závìrky  

za rok konèící 31. prosincem 2015  

(v tisících Kè) 
 

 

5.2 Úvìrové riziko 

 

Úvìrové riziko pøedstavuje riziko, �e protistrana nesplní své závazky z finanèního nástroje nebo zákaznické 
smlouvy, co� bude mít za následek finanèní ztrátu. Spoleènost je vystavena úvìrovému riziku zejména v dùsledku 
své nájemní èinnosti (pøedev�ím u pohledávek z obchodních vztahù) a v dùsledku své finanèní èinnosti 
(poskytování úvìrù, nákup dluhopisù, vklady u bank a finanèních institucí a jiné finanèní nástroje). 
Úvìrová rizika jsou øe�ena vrcholovým managementem prostøednictvím úèinného fungování právního, 
prodejního nebo jiného souvisejícího oddìlení k zabránìní nadmìrného nárùstu rizikových pohledávek. Ke dni 
sestavení výkazu o finanèní pozici neexistují �ádné významné koncentrace úvìrových rizik k �ádnému z 

jednotlivých zákazníkù nebo skupinì zákazníkù. Maximální anga�ovanost Spoleènosti vùèi úvìrovému riziku 
odpovídá úèetní hodnotì ka�dého finanèního aktiva v rozvaze. 

 

Riziko pohledávek z nájemného Spoleènost omezuje po�adavkem zaplatit kauci je�tì pøed nastìhováním 

nájemce, co� umo�òuje Spoleènosti zapoèíst pøípadné dluhy nájemníkù proti tìmto kaucím. Pokud nájemce 

nezaplatí nájemné, pohledávka je vymáhaná internì. V pøípadì neúspìchu je pøípad pøedán externímu 

advokátovi za úèelem vytvoøení právního základu umo�òujícího vystìhování nájemce. Solventnost nájemcù 

Spoleènosti je pøedmìtem ovìøení je�tì pøed podpisem nájemní smlouvy. Stav pohledávek je monitorován 

prùbì�nì, aby bylo mo�né výraznì sní�it expozici Spoleènosti vùèi rizikovým pohledávkám. Zhor�ení regionálních 

ekonomických podmínek, vèetnì nárùstu nezamìstnanosti a poklesu mezd a platù, mù�e sní�it schopnost nebo 

ochotu nájemcù pravidelnì platit nájemné. Spoleènost má databázi pro správu dlu�níkù, vytváøí segmentové 

reporty a provádí hodnocení nájemcù k identifikaci rizikových faktorù. K jejich okam�itému øe�ení pou�ívá 

odpovídající vhodná opatøení.  

Úvìrové riziko zákazníkù je øízeno v souladu se zavedenými smìrnicemi, postupy a kontrolními mechanismy 
Spoleènosti v oblasti øízení úvìrového rizika zákazníkù. Rizikovost zákazníkù je posuzována na základì 
komplexního hodnocení úvìrového ratingu zákazníka v okam�iku uzavøení nájemní smlouvy. Neuhrazené 
pohledávky od zákazníkù jsou prùbì�nì monitorovány. 
 

 

Následující tabulky uvádìjí klasifikaci finanèních aktiv k 31. prosinci 2015 dle sní�ené hodnoty aktiv s opravnou 

polo�kou (sní�enou hodnotou) a vìkové struktury: 
 

Koncentrace úvìrového rizika k 31. prosinci 2015 

 

  
Celkem do splatnosti 

bez sní�ení hodnoty 

Celkem po splatnosti 

po sní�ení hodnoty 
Se sní�ením hodnoty  Celkem 

Penì�ní prostøedky a penì�ní ekvivalenty 264 172 -- -- 264 172 

Pohledávky z obchodních vztahù a ostatní 
pohledávky 222 260 180 298 128 884 402 558 

Smìnky  190 484 -- --  190 484 

Nakoupené dluhopisy 2 689 -- -- 2 689 

Celkem 679 605 180 298 128 884 859 903 
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Analýza finanèních aktiv po splatnosti bez sní�ení hodnoty k 31. prosinci 2015 

 

  
1-30 dní po 

splatnosti 

31-90 dní po 
splatnosti 

91-180 dní po 
splatnosti 

181-360 dní 
po splatnosti 

Více ne� 360 
dní po 

splatnosti  

Celkem 

Pohledávky z obchodních vztahù a 
ostatní pohledávky 16 770 22 248 21 754 30 671 88 855* 180 298 

Celkem 16 770 22 248 21 754 30 671 88 855 180 298 

*Pohledávky z obchodních vztahù a ostatní pohledávky a nakoupené dluhopisy bez sní�ení hodnoty (opravné polo�ky) více ne� 181 dní po 
splatnosti pøedstavují pohledávky od spøíznìných stran. Spoleènost nepøedpokládá ztráty z tìchto pohledávek. 
 

 

Koncentrace úvìrového rizika k 31. prosinci 2014 

 

  
Celkem do splatnosti 

bez sní�ení hodnoty 

Celkem po splatnosti 

po sní�ení hodnoty 
Se sní�ením hodnoty  Celkem 

Penì�ní prostøedky a penì�ní ekvivalenty 97 657 -- -- 97 657 

Pohledávky z obchodních vztahù a ostatní 
pohledávky 250 218 238 723 127 760 488 941 

Poskytnuté úvìry  241 144 -- 385 

Nakoupené dluhopisy 200 136 4 704 -- 204 840 

Celkem 548 252 243 571 127 760 791 823 

 

Analýza finanèních aktiv po splatnosti bez sní�ení hodnoty k 31. prosinci 2014 

 

  
1-30 dní po 

splatnosti 

31-90 dní po 
splatnosti 

91-180 dní po 
splatnosti 

181-360 dní po 
splatnosti 

Více ne� 360 
dní po 

splatnosti  

Celkem 

Pohledávky z obchodních vztahù a 
ostatní pohledávky 18 287 29 186 26 181 65 696 99 373* 238 723 

Poskytnuté úvìry  -- -- -- 144 -- 144 

Nakoupené dluhopisy -- -- -- -- 4 704* 4 704 

Celkem 18 287 29 186 26 181 65 840 104 077 243 571 

* Pohledávky z obchodních vztahù a ostatní pohledávky a nakoupené dluhopisy bez sní�ení hodnoty (opravné polo�ky) více ne� 181 dní po 

splatnosti pøedstavují pohledávky od spøíznìných stran. Spoleènost nepøedpokládá ztráty z tìchto pohledávek. 

 

5.3 Øízení kapitálu 

 

Cílem øízení kapitálu je zajistit schopnost Spoleènosti pokraèovat ve své èinnosti po neomezenou dobu a vytváøet 
výnosy pro akcionáøe a prospìch pro ostatní zainteresované strany, stejnì jako udr�ovat optimální strukturu 
kapitálu a sni�ovat tak cenu kapitálu. 

Za úèelem zachování èi zmìny struktury kapitálu mù�e Spoleènost mìnit vý�i výplaty podílù na zisku vyplácených 
akcionáøi, vracet kapitál akcionáøi, vydávat nové akcie nebo prodávat majetek a sni�ovat tak dluh. 

Spoleènost jako investor do nemovitostí je ovlivòována pøedev�ím skuteèností, �e své projekty financuje 
vydanými dluhopisy. Finanèní pozice Spoleènosti nepodléhá sezónním výkyvùm, nicménì volatilita na finanèních 
trzích mù�e mít pozitivní èi negativní dopad na finanèní situaci Spoleènosti. 

V prùbìhu roku konèícího 31. prosincem 2015 nedo�lo k �ádným zmìnám cílù, politik èi postupù. 

Spoleènost monitoruje kapitál pomocí tzv. pákového ukazatele. Tento ukazatel se vypoète jako pomìr celkového 
dluhu k celkovému vlastnímu kapitálu; dluh je definován jako dlouhodobé a krátkodobé závazky v rozsahu 
uvedeném ve výkazu o finanèní pozici, vlastní kapitál zahrnuje ve�kerý kapitál a fondy vykázané ve výkazu o 
finanèní pozici. 
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Ukazatel kapitálové páky k 31. prosinci 2015 a 31. prosinci 2014 byl následující: 

 
Ukazatel kapitálové páky 

   

  2015 2014 

Dluh 4 826 874 4 877 294 

Vlastní kapitál 3 328 484 3 419 012 

Celkem 145% 143% 

 

 

5.4 Úrokové riziko 

 

2015 

Spoleènost není vystavena �ádným rizikùm spojeným s dopadem výkyvù bì�ných hodnot tr�ních úrokových sazeb 
na její èistou pozici a penì�ní toky k 31. prosinci 2015. 

 

2014 

Na základì zmìny struktury zadlu�enosti v roce 2013, Spoleènost nebyla vystavena �ádným rizikùm spojeným 
s dopadem výkyvù bì�ných hodnot tr�ních úrokových sazeb na její èistou pozici a penì�ní toky 
k 31.  prosinci 2014. 

 

 

 

5.5 Mìnové riziko 

 

Mìnové riziko je riziko, �e se reálná hodnota budoucích penì�ních tokù finanèního nástroje bude mìnit 
v dùsledku zmìn smìnných kurzù.  

Spoleènost k 31. prosinci 2015 není vystavena mìnovému riziku.  

V roce 2014 byla Spoleènost vystavena mìnovému riziku u nákupu dluhopisù denominovaných v jiné mìnì ne� 
pøíslu�ná funkèní mìna úèetních jednotek, tedy Kè.  

Funkèní mìnou Spoleènosti je èeská koruna a významná èást výnosù a nákladù je realizována primárnì v èeských 
korunách.  

Následující tabulka uvádí významné zùstatky v cizích mìnách, u kterých se pøedpokládá, �e jsou pøedmìtem 
mìnového rizika. 

 

Zùstatky v cizích mìnách 

 2015 2014 

 Mìna Èáskta v pùvodní mìnì Mìna Èástka v pùvodní mìnì 

Nakoupené dluhopisy TEUR -- TEUR 7 219 

Celkem TEUR -- TEUR 7 219 

 

2014 

Analýza citlivosti � expozice vùèi mìnovému riziku  
V následující tabulce je uvedena citlivost zisku nebo ztráty na mo�né zmìny smìnných kurzù za pøedpokladu, �e 
v�echny ostatní promìnné zùstávají konstantní.  
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10 % zmìna ve smìnném kurzu Kè oproti EUR by mìla následující vliv výsledek hospodaøení nebo vlastní kapitál 
skupiny, a to za pøedpokladu, �e v�echny ostatní promìnné zùstávají konstantní. 

  Pùvodní mìna tis. Kè 
Oslabení Kè o 

10% 
Zmìna 

Posílení Kè o 

10% 
Zmìna 

Nakoupené dluhopisy TEUR 7 219 200 147 220 161 20 015 180 132 -20 015 

Vystavení mìnovému riziku TEUR 7 219 200 147 220 161 20 015 180 132 -20 015 

Dopad na zisk/ztrátu TEUR 7 219 200 147 220 161 20 015 180 132 -20 015 

 

5.6 Reálné hodnoty a finanèní instrumenty 

  

Kategorie   

Finanèní aktiva Spoleènosti tvoøí stávající poskytnuté úvìry, obchodní a jiné pohledávky a peníze a penì�ní 
ekvivalenty, které jsou klasifikovány jako úvìry a pohledávky. 

Finanèní závazky Spoleènosti tvoøí úroèené úvìry a pùjèky, vydané dluhopisy a závazky z obchodních vztahù a 
ostatní závazky, které jsou klasifikovány jako ostatní finanèní závazky.  

Úèetní hodnota tìchto finanèních aktiv a závazkù se blí�í jejich reálné hodnotì, s výjimkou vydaných dluhopisù. 

 

Reálné hodnoty finanèních aktiv a pasiv spolu s úèetní hodnotou uvedenou ve výkazu o finanèní pozici jsou 
následující: 

 Úèetní hodnota   Reálná hodnota  

  2015 2014 2015 2014 

Finanèní aktiva     

Poskytnuté úvìry 190 484 385 190 484 385 

Nakoupené dluhopisy 2 689 204 840 2 689 195 166 

Pohledávky z obchodních vztahù a ostatní pohledávky  402 558 488 941 402 558 488 941 

Penì�ní prostøedky a penì�ní ekvivalenty 264 172 97 657 264 172 97 657 

  859 903 791 823 859 903 782 149 

Finanèní závazky     

Úroèené úvìry a pùjèky 254 171 265 216 254 171 265 216 

Vydané dluhopisy 3 025 975 3 019 400 2 987 150 2 987 147 

Závazky z obchodních vztahù a ostatní závazky 418 168 438 689 418 168 438 689 

  3 698 314 3 723 305 3 659 489 703 905 

 

Hierarchie reálné hodnoty 

 
Øada úèetních pravidel a politik Spoleènosti vy�aduje oceòování reálnou hodnotou, jak pro finanèní tak i 
nefinanèní aktiva a závazky. 
 

Reálná hodnota je taková hodnota, která by mohla být získána prodejem nebo zaplacena za pøevod závazku v 
rámci øádné transakce mezi úèastníky trhu k datu ocenìní. Reálná hodnota aktiva nebo závazku je stanovena na 
pøedpokladu, �e úèastníci trhu ji vyu�ijí, kdy� oceòují aktivum nebo závazek jednají, a �e jednají v jejich nejlep�ím 
ekonomickém zájmu. 
 

Reálné hodnoty jsou v souladu po�adavkù IFRS 13 na základì pou�ití odli�ných vstupních údajù rozdìleny do 
kategorií o rùzných úrovních: 

(1) Úroveò 1: ceny kótované (neupravené) na aktivních trzích pro identická aktiva nebo závazky; 
(2) Úroveò 2: jiné ne� kótované ceny vstupù obsa�ené v úrovni 1, které je mo�né zjistit u aktiva nebo 

závazku, a to buï pøímo (napø. ceny), nebo nepøímo (napø. odvozením od cen); 
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(3) Úroveò 3: metoda ocenìní, pro kterou významné vstupy pro urèení reálné hodnoty jsou nejménì 
pozorovatelné. 

 
Spoleènost k 31. prosinci 2015 a 2014 ve výkazu o finanèní pozici nevykazovala �ádné finanèní nástroje ocenìné 
reálnou hodnotou. 

Dal�í informace týkající se oceòování reálnou hodnotou a hierarchie reální hodnoty investic do nemovitostí jsou 
v bodu 3.1. 

 

 
 

6 Podmínìná aktiva a závazky 

 

6.1 Podmínìná aktiva  

Spoleènosti není známa existence podmínìných aktiv k 31. prosinci 2015. 

 

6.2 Podmínìné závazky 

Spoleènost neeviduje �ádné podmínìné závazky. Vùèi Spoleènosti není veden �ádný soudní spor, jeho� výsledek 
by mohl významnì ovlivnit údaje úèetní závìrky a Spoleènosti není známo, �e by takovýto spor mohl být vùèi ní 
zahájen. 
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7 Spøíznìné strany 

 

Za spøíznìné strany se pova�ují èlenové pøedstavenstva, výkonného vedení, akcionáøi Spoleènosti a spoleènosti, 
v nich� tyto strany mají ovládající nebo podstatný vliv nebo které jsou jejich spoleènými podniky (joint ventures). 

 

7.1 Transakce se spøíznìnými stranami 

Krátkodobá èást poskytnutých úvìrù zahrnuje zejména nesplacené úroky z dlouhodobých úvìrù a dluhopisù, u 
nich� se oèekává splacení do 12 mìsícù. 

 

Nakoupené dluhopisy k 31. prosinci 2015 

 

  2015 2014 

Czech Property Investments, a.s.  2 689 204 840 

Celkem nakoupené dluhopisy od spøíznìných stran 2 689 204 840 

 

Krátkodobé úvìry poskytnuté spøíznìným stranám k 31. prosinci 2015 

 

  2015 2014 

U Svatého Michala, a.s. -- 247 

HD Investment s.r.o. -- 138 

Czech Property Investments, a.s.  190 484 -- 

Celkem poskytnuté úvìry spøíznìným stranám 190 484 385 

 
 

Krátkodobé pohledávky za spøíznìnými stranami k 31. prosinci 2014 

  

  2015 2014 

Pohledávky z obchodních vztahù   

Hranièáø, a.s. 262 -- 

CPI Flats, a.s. -- 2 

Pohledávky z obchodních vztahù celkem 262 2 

   

Poskytnuté zálohy   

Hranièáø, a.s. 422 411 

Poskytnuté zálohy celkem 422 411 

   

Ostatní pohledávky   

Czech Property Investments, a.s.  90 286 99 268 

CPI Flats, a.s. -- 26 000 

Ostatní pohledávky celkem 90 286 125 268 

    

Krátkodobé pohledávky za spøíznìnými stranami celkem 90 970 125 681 
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Úvìry pøijaté od spøíznìných stran k 31. prosinci 2015 

 

  Ménì ne� 1 rok 2-5 let Více ne� 5 let Celkem 

Czech Property Investments, a.s. 43 607 208 506 -- 252 113 

Úvìry pøijaté od spøíznìných stran celkem 43 607 208 506 -- 252 113 

 

 

Úvìry pøijaté od spøíznìných stran k 31. prosinci 2014 

 

  Ménì ne� 1 rok 2-5 let Více ne� 5 let Celkem 

Czech Property Investments, a.s. 36 303 226 361 -- 262 664 

Úvìry pøijaté od spøíznìných stran celkem 36 303 226 361 -- 262 664 
 

 
Krátkodobé závazky vùèi spøíznìným stranám k 31. prosinci 2014 

  2015 2014 

Závazky z obchodních vztahù     

CPI Management, s.r.o. -- 16 

CPI - Facility, a.s. -- 27 

CPI Services, a.s. 360 -- 

Czech Property Investments, a.s. -- 11 345 

Hranièáø, a.s. 13 17 

Krátkodobé závazky vùèi spøíznìným stranám celkem 373 11 405 

 

V prùbìhu roku Spoleènost realizovala následující transakce se spøíznìnými stranami: 

 

Úrokové výnosy 
  2015 2014 

Czech Property Investments, a.s. 11 966 552 

U Svatého Michala, a.s. -- 241 

Úrokové výnosy z transakcí se spøíznìnými stranami celkem 11 966 793 

 

Nákupy 
  2015 2014 

Czech Property Investments, a.s. -201 -5 

CPI Management, s.r.o. -- -19 

Hranièáø, a.s. -1 448 -1 402 

CPI - Facility, a.s. -- -34 

CPI Services, a.s. -1 315 -- 

Nákupy od spøíznìných stran celkem -2 964 -1 460 
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Pøíloha úèetní závìrky  

za rok konèící 31. prosincem 2015  

(v tisících Kè) 
 

Úrokové náklady 
  2015 2014 

Czech Property Investments, a.s. - 8 877 -6 948 

Úrokové náklady z transakcí se spøíznìnými stranami celkem -8 877 -6 948 

 
 

7.3 Odmìny èlenùm pøedstavenstva, dozorèí rady a vedení Spoleènosti 
 

Èlenové dozorèí rady, pøedstavenstva a vedení neobdr�eli v roce 2015 a 2014 �ádná penì�ní ani nepenì�ní plnìní 
s výjimkou mzdy, kterou obdr�eli jako zamìstnanci Spoleènosti. Tyto mzdy nemají �ádnou pohyblivou slo�ku. 
Èlenové dozorèí rady, pøedstavenstva a vedení spoleènosti nemìli jako zamìstnanci Spoleènosti v porovnání s 
ostatními zamìstnanci spoleènosti CPI BYTY v roce 2015 a 2014 �ádné výhody èi po�itky. 
 

Následující tabulka shrnuje odmìny vyplacené èlenùm pøedstavenstva, dozorèí rady a vedení Spoleènosti: 

 

  2015 2014 

Pøedstavenstvo -- -- 

Dozorèí rada -- -- 

Vedení Spoleènosti 4 501 4 065 

Celkem 4 501 4 065 

 

 

 

8 Následné události 

 

Zasedání dr�itelù vydaných dluhopisù CPI BYTY a.s. schválilo dne 23. bøezna 2016 zmìnu podmínek 
dluhopisového programu CPI BYTY. Schválený dodatek zahrnuje prodlou�ení programu dluhopisù o 10 let, tedy 

do roku 2031, zvý�ení celkového objemu dluhopisù a� na 17 miliard korun a dal�í modifikace týkající se napøíklad 
kovenantù. 
V období mezi datem výkazù o finanèní pozici a datem sestavení úèetní závìrky Spoleènosti nenastaly �ádné dal�í 
významné následné události. 
 

V Praze 28. dubna 2016 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Kristína Magdolenová    Ing. Zdenìk Havelka 

Pøedseda pøedstavenstva     Èlen pøedstavenstva 

CPI BYTY, a.s.     CPI BYTY, a.s. 
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27 FINAN NÍ!VÝKAZY!ZA!Ú ETNÍ!OBDOBÍ!2016 

V této kapitole je uveden p!eklad individuální ú"etní záv#rky Emitenta za ú"etní období kon"ící 31. prosince 

2016 vyhotovené v souladu s IFRS ve zn#ní schváleném Evropskou unií v"etn# zprávy Auditora o auditu 

individuální ú"etní záv#rky. 
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28 SEZNAM SPOLEÈNOSTÍ ZE SKUPINY 

V této kapitole je uveden seznam jednotlivých spoleèností ze Skupiny. 
 

È. Spoleènost Zemì zalo�ení Celkový podíl v % 

1 CPI Property Group S.A. Lucembursko - 

2 "Diana Development" Sp. Z o.o. Polsko 100 % 

3 ABLON sp. z o.o. Polsko 100 % 

4 Agrome s.r.o. Èeská republika 100 % 

5 Airport City Kft. Maïarsko 100 % 

6 Airport City Phase B Kft. Maïarsko 100 % 

7 ALAMONDO LIMITED Kypr 100 % 

8 Angusland s.r.o. Èeská republika 100 % 

9 Arena Corner Kft. Maïarsko 100 % 

10 Arkáda Prostìjov, s.r.o. Èeská republika 100 % 

11 Aspley Ventures Limited Kypr 100 % 

12 AVACERO LIMITED Kypr 100 % 

13 AVIDANO LIMITED Kypr 100 % 

14 Balvinder, a.s. Èeská republika 100 % 

15 Baudry Beta, a.s. Èeská republika 100 % 

16 Baudry, a.s. Èeská republika 100 % 

17 BAYTON Alfa, a.s. Èeská republika 100 % 

18 BAYTON Gama, a.s. Èeská republika 87 % 

19 BC 30 Property Kft. Maïarsko 100 % 

20 BC 91 Real Estate Kft. Maïarsko 100 % 

21 BC 99 Office Park Kft. Maïarsko 100 % 

22 Beroun Property Development, a.s. Èeská republika 100 % 

23 Best Properties South, a.s. Èeská republika 100 % 

24 Beta Development, s.r.o. Èeská republika 100 % 

25 Biochov s.r.o. Èeská republika 100 % 

26 Biopark s.r.o. Èeská republika 100 % 

27 Biopotraviny s.r.o. Èeská republika 100 % 

28 Blue Yachts d.o.o. Chorvatsko 68 % 

29 BPT Development, a.s. Èeská republika 100 % 

30 Brandýs Logistic, a.s. Èeská republika 100 % 

31 BREGOVA LIMITED Kypr 100% 

32 Brillant 1419 GmbH & Co. Verwaltungs KG Nìmecko 97 % 

33 Brillant 1419. Verwaltungs GmbH Nìmecko 97 % 

34 Bøezinìves, a.s. Èeská republika 100 % 

35 Bubenská 1, a.s. Èeská republika 97 % 

36 Bubny Development, s.r.o. Èeská republika 97 % 

37 Budaörs Office Park Kft. Maïarsko 100 % 

38 Buy-Way Dunakeszi Kft. Maïarsko 100 % 

39 Buy-Way Soroksár Kft. Maïarsko 100 % 
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40 Byty Podkova, a.s. Èeská republika 97 % 

41 Camuzzi, a.s. Èeská republika 97 % 

42 Carpenter Invest, a.s. Èeská republika 100 % 

43 CB Property Development, a.s. Èeská republika 100 % 

44 CD Property s.r.o. Èeská republika 97 % 

45 CENTRAL TOWER 81  Sp. z o.o. Polsko 100 % 

46 CEREM S.A. Lucembursko 97 % 

47 CM Hôtels SA �výcarsko 100 % 

48 CMA Immobilier SA  �výcarsko 85 % 

49 CMA Services S!rl  �výcarsko 85 % 

50 CODIAZELLA LTD Kypr 100 % 

51 Conradian, a.s. Èeská republika 100 % 

52 CPI - Bor, a.s. Èeská republika 100 % 

53 CPI - Facility, a.s. Èeská republika 100 % 

54 CPI - Horomìøice, a.s. Èeská republika 87 % 

55 CPI - Krásné Bøezno, a.s. Èeská republika 97 % 

56 CPI - Land Development, a.s. Èeská republika 97 % 

57 CPI - Orlová, a.s. Èeská republika 100 % 

58 CPI - Real Estate, a.s. Èeská republika 100% 

59 CPI - �tupartská, a.s. Èeská republika 100 % 

60 CPI - Zbraslav, a.s. Èeská republika 100 % 

61 CPI Alberghi HI Roma S.r.l. Italy 100% 

62 CPI Alfa, a.s. Èeská republika 100 % 

63 CPI Beta, a.s. Èeská republika 100 % 

64 CPI Blue, s.r.o. Èeská republika 100 % 

65 CPI BYTY, a.s. Èeská republika 100 % 

66 CPI CYPRUS LIMITED Kypr 100 % 

67 CPI Delta, a.s. Èeská republika 100 % 

68 CPI East,s.r.o. Èeská republika 100 % 

69 CPI Epsilon, a.s. Èeská republika 100 % 

70 CPI Facility Slovakia, a.s. Slovensko 100 % 

71 CPI FINANCE (BVI) LIMITED Britské Panenské ostrovy s 100 % 

72 CPI Finance Ireland II Limited Irsko 100 % 

73 CPI Finance Ireland III Limited Irsko 100 % 

74 CPI Finance Ireland Limited Irsko 100 % 

75 CPI Finance Netherlands B.V. Nizozemí 100 % 

76 CPI Finance Netherlands II B.V. Nizozemí 100 % 

77 CPI Finance Netherlands III B.V. Nizozemí 100 % 

78 CPI finance Slovakia II, a. s. Slovensko 100 % 

79 CPI Finance Slovakia, a.s. Slovensko 100 % 

80 CPI Flats, a.s. Èeská republika 100 % 

81 CPI France, a SASU Francie 100 % 

82 CPI Group, a.s. Èeská republika 100 % 

83 CPI Heli, s.r.o. Èeská republika 100 % 

84 CPI Hotels Hungary Kft. Maïarsko 100 % 
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85 CPI HOTELS POLAND Sp. z o.o. Polsko 100 % 

86 CPI Hotels Properties, a.s. Èeská republika 100 % 

87 CPI Hotels Slovakia, a.s. Slovensko 100 % 

88 CPI Hotels, a.s. Èeská republika 100 % 

89 CPI Hungary Kft. Maïarsko 100 % 

90 CPI IMMO, S.a.r.l. Francie 100 % 

91 CPI Jihlava Shopping, a.s. Èeská republika 100 % 

92 CPI Lambda, a.s. Èeská republika 100 % 

93 CPI Management, s.r.o. Èeská republika 100 % 

94 CPI Meteor Centre, s.r.o. Èeská republika 100 % 

95 CPI Národní, s.r.o. Èeská republika 100 % 

96 CPI North, s.r.o. Èeská republika 100 % 

97 CPI Palmovka Office, s.r.o. Èeská republika 100 % 

98 CPI Park Mlýnec, a.s. Èeská republika 100 % 

99 CPI Park �ïárek, a.s. Èeská republika 100 % 

100 CPI PG Management, S.á r.l Lucembursko 100 % 

101 CPI Poland Sp. Z o.o. Polsko 100 % 

102 CPI Property, s.r.o. Èeská republika 100 % 

103 CPI Reality, a.s. Èeská republika 100 % 

104 CPI Residential, a.s. Èeská republika 100 % 

105 CPI Retail MB s.r.o. Èeská republika 100 % 

106 CPI Retail Portfolio Holding Kft. Maïarsko 100 % 

107 CPI Retail Portfolio I, a.s. Èeská republika 100 % 

108 CPI Retail Portfolio II, a.s. Èeská republika 100 % 

109 CPI Retail Portfolio III, s.r.o. Èeská republika 100 % 

110 CPI Retail Portfolio IV, s.r.o. Èeská republika 100 % 

111 CPI Retail Portfolio V, s.r.o. Èeská republika 100 % 

112 CPI Retail Portfolio VI, s.r.o. Èeská republika 100 % 

113 CPI Retail Portfolio VII, s.r.o. Èeská republika 100 % 

114 CPI Retail Portfolio VIII s.r.o. Èeská republika 100 % 

115 CPI Retails Brandýs, s.r.o. Èeská republika 100 % 

116 CPI Retails ONE, a.s. Èeská republika 100 % 

117 CPI Retails ROSA s.r.o. Slovensko 100 % 

118 CPI Retails THREE, a.s. Slovensko 100 % 

119 CPI Retails Tøinec, a.s. Èeská republika 100 % 

120 CPI Retails TWO, a.s. Èeská republika 100 % 

121 CPI Romania S.R.L. Rumunsko 100 % 

122 CPI Services, a.s. Èeská republika 100 % 

123 CPI Shopping MB, a.s. Èeská republika 100 % 

124 CPI Shopping Teplice, a.s. Èeská republika 100 % 

125 CPI South, s.r.o. Èeská republika 98 % 

126 CPI West, s.r.o. Èeská republika 100 % 

127 Czech Property Investments, a.s. Èeská republika 100 % 

128 Èadca Property Development, s.r.o. Slovensko 100 % 

129 Èáslav Investments, a.s. Èeská republika 100 % 
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130 Èeskolipská farma s.r.o. Èeská republika 100 % 

131 Èeskolipská zemìdìlská a.s. Èeská republika 100 % 

132 Èeský Tì�ín Property Development, a.s. Èeská republika 100 % 

133 Darilia a.s. Èeská republika 97 % 

134 Dìèínská zemìdìlská a.s. Èeská republika 100 % 

135 DERISA LIMITED  Kypr 100 % 

136 Development Doupovská, s.r.o. Èeská republika 73 % 

137 Development Pra�ská s.r.o.  Èeská republika 97 % 

138 Diana Property SP. z.o.o. Polsko 97 % 

139 Dienzenhoferovy sady 5, s.r.o. Èeská republika 100 % 

140 DORESTO LIMITED  Kypr 100 % 

141 Dru�stvo Land Èeská republika 100 % 

142 EMH North, s.r.o. Èeská republika 100 % 

143 EMH South, s.r.o. Èeská republika 100 % 

144 EMH West, s.r.o. Èeská republika 100 % 

145 Endurance Hospitality Asset S.á r.l. Lucembursko 100 % 

146 Endurance Hospitality Finance S.á r.l. Lucembursko 100 % 

147 Endurance Real Estate Management 
Company S!rl Lucembursko 97 % 

148 ES Bucharest Development S.R.L. Rumunsko 100 % 

149 ES Bucharest Properties S.R.L. Rumunsko 100 % 

150 ES Hospitality S.R.L. Rumunsko 100 % 

151 Estate Grand, s.r.o.  Èeská republika 97 % 

152 Europeum Kft. Maïarsko 100 % 

153 Famiaco LLC Kypr 97 % 

154 Farhan, a.s. Èeská republika 100 % 

155 Farma Javorská, a.s. Èeská republika 100 % 

156 Farma Krásný Les, a.s. Èeská republika 100 % 

157 Farma Plouènice a.s. Èeská republika 100 % 

158 Farma Poustevna, s.r.o. Èeská republika 100 % 

159 Farma Radeè, a.s. Èeská republika 100 % 

160 Farma Svitavka s.r.o. Èeská republika 100 % 

161 Farma Valteøice, a.s. Èeská republika 100 % 

162 Farmy Frýdlant a.s. Èeská republika 100 % 

163 Fetumar Development Limited Kypr 100 % 

164 First Site Kft. Maïarsko 100 % 

165 FL Property Development, a.s. Èeská republika 100 % 

166 Fogarasi 3 BC Kft. Maïarsko 100 % 

167 GADWALL, Sp. z o.o. Polsko 100 % 

168 GARET Investment Sp. Z.o.o. Polsko 100 % 

169 GATEWAY Office Park Kft. Maïarsko 100 % 

170 Gebauer Höfe Liegenschaften GmbH Nìmecko 95 % 

171 Gewerbesiedlungs-Gesellschaft mbH  Nìmecko 100 % 

172 GLOBAL INVESTMENT Kft. Maïarsko 100 % 

173 GOMENDO LIMITED Kypr 100 % 
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174 GORANDA LIMITED Kypr 100 % 

175 Grunt HZ, s.r.o. Èeská republika 97 % 

176 GSG 1. Beteiligungs GmbH Nìmecko 100 % 

177 GSG Asset GmbH & Co Verwaltungs KG Nìmecko 100 % 

178 GSG Berlin Invest GmbH Nìmecko 95 % 

179 GSG Gewerbehöfe Berlin 1. GmbH & Co KG Nìmecko 100 % 

180 GSG Gewerbehöfe Berlin 2. GmbH & Co KG Nìmecko 100 % 

181 GSG Gewerbehöfe Berlin 3. GmbH & Co KG Nìmecko 100 % 

182 GSG Gewerbehöfe Berlin 4. GmbH & Co KG Nìmecko 100 % 

183 GSG Gewerbehöfe Berlin 5. GmbH & Co KG Nìmecko 100 % 

184 GSG Gewerbehöfe Berlin 6. GmbH & Co KG Nìmecko 100 % 

185 GSG Holding 2 GmbH Nìmecko 100 % 

186 GSG Mobilien GmbH Nìmecko 100 % 

187 GSG Solar Berlin GmbH Nìmecko 100 % 

188 GSG Wupperstraße GmbH Nìmecko 100 % 

189 Hagibor Office Building, a.s. Èeská republika 97 % 

190 HD Investment s.r.o. Èeská republika 100 % 

191 Hightech Park Kft. Maïarsko 100 % 

192 Hofnetz und IT Services GmbH Nìmecko 100 % 

193 Hospitality Invest S!rl Lucembursko 100 % 

194 Hotel Andrássy Zrt. Maïarsko 100 % 

195 Hotel Lucemburská, s.r.o. Èeská republika 100 % 

196 Hotel Pokrovka , org. Unit Russia 100 % 

197 Hotel Sirena d.o.o. Chorvatsko 96 % 

198 Hranièáø, a.s. Èeská republika 100 % 

199 IGY2 CB, a.s. Èeská republika 100 % 

200 Industrial Park Støíbro s.r.o. Èeská republika 97 % 

201 Insite Kft. Maïarsko 100 % 

202 Isalotta GP GmbH & Co.Verwaltungs KG  Nìmecko 95 % 

203 ISTAFIA LIMITED  Kypr 100 % 

204 ITL ALFA, s.r.o. Èeská republika 100 % 

205 IVRAVODA LIMITED Kypr 100 % 

206 Jagapa Limited Kypr 100 % 

207 JAGRA spol. s r.o. Èeská republika 100 % 

208 Janáèkovo nábøe�í 15, s.r.o. Èeská republika 100 % 

209 Janovická farma, a.s. Èeská republika 100 % 

210 Jeseník Investments, a.s. Èeská republika 100 % 

211 Jetøichovice Property, a.s. Èeská republika 87 % 

212 Jihovýchodní Mìsto, a.s. Èeská republika 97 % 

213 JONVERO LIMITED  Kypr 100 % 

214 Karviná Property Development, a.s. Èeská republika 97 % 

215 Kerina, a.s. Èeská republika 100 % 

216 Komárno Property Development, a.s. Slovensko 100 % 

217 LD Praha, a.s. Èeská republika 100 % 

218 Leriegos Kft. Maïarsko 100 % 
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219 LERIEGOS LIMITED  Kypr 100 % 

220 Levice Property Development, a.s. Slovensko 100 % 

221 Limagro s.r.o. Èeská republika 100 % 

222 Liptovský Mikulá� Property Development, 
a.s. Slovensko 100 % 

223 LN Est-Europe Development SRL  Rumunsko 100 % 

224 Lockhart, a.s. Èeská republika 100 % 

225 Lucemburská 46, a.s. Èeská republika 100 % 

226 M3 BC Kft. Maïarsko 100 % 

227 Malerba, a.s. Èeská republika 100 % 

228 Marissa Gama, a.s. Èeská republika 100 % 

229 Marissa Kappa, a.s. Èeská republika 100 % 

230 Marissa Omikrón, a.s. Èeská republika 100 % 

231 Marissa Tau, a.s. Èeská republika 100 % 

232 Marissa Théta, a.s. Èeská republika 100 % 

233 Marissa West, a.s. Èeská republika 100 % 

234 Marissa Yellow, a.s. Èeská republika 100 % 

235 Marissa Ypsilon, a.s. Èeská republika 100 % 

236 Marissa, a.s. Èeská republika 100 % 

237 Marki Real Estate Sp. z o.o.  Polsko 97 % 

238 Maøenická farma, a.s. Èeská republika 100 % 

239 MB Property Development, a.s. Èeská republika 100 % 

240 Mercuda, a.s. Èeská republika 100 % 

241 MESARGOSA LIMITED  Kypr 100 % 

242 MH Bucharest Properties S.R.L  Rumunsko 88 % 

243 Michalovce Property Development, a.s. Slovensko 100 % 

244 MMR Russia S.! r.l Lucembursko 100 % 

245 Modøanská Property, a.s. Èeská republika 100 % 

246 Mondello, a.s. Èeská republika 100 % 

247 MUXUM, a.s. Èeská republika 100 % 

248 Na Poøíèí, a.s. Èeská republika 100 % 

249 New Age Kft. Maïarsko 100 % 

250 New Field Kft.  Maïarsko 100 % 

251 NOVÁ ZBROJOVKA, s.r.o. Èeská republika 97 % 

252 NUKASSO HOLDINGS LIMITED Kypr 100 % 

253 Nupaky, a.s. Èeská republika 97 %  

254 Nymburk Property Development, a.s. Èeská republika 100 %  

255 OC Nová Zdaboø a.s. Èeská republika 100 %  

256 OC Spektrum, s.r.o. Èeská republika 100 %  

257 OFFICE CENTER HRADÈANSKÁ, a.s. Èeská republika 100 %  

258 Office Center Po�tová, s.r.o. Slovensko 100 %  

259 Olomouc City Center, a.s. Èeská republika 100 % 

260 Olomouc Office, a.s. Èeská republika 100 % 

261 Orco Hotel Development Sp. z o.o. Polsko 100 % 

262 ORCO Hotel Management  Kft. Maïarsko 100 % 
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263 Orco Hotel Project Sp. z o.o. Polsko 100 % 

264 Orco Immobilien Gmbh Nìmecko 100 % 

265 Orco Pokrovka Management o.o.o. Russia 100 % 

266 Orco Praga, s.r.o., èlen holdingu ORCO 
PROPERTY GROUP SA Èeská republika 97 % 

267 Orco Project Limited (GE) Guernsey 97 % 

268 Orco project sp. z o.o. (PL) Polsko 100 % 

269 Orco Property Group S.A. Lucembursko 97 % 

270 Orco Warsaw Sp. z o.o. Polsko 100 % 

271 OSMANIA LIMITED  Kypr 100 % 

272 Ozrics, Kft. Maïarsko 100 % 

273 Parco delle Case Bianche SRL Italy 100 % 

274 Pastviny a.s. Èeská republika 100 % 

275 Pelhøimov Property Development, a.s. Èeská republika 100 % 

276 Platnéøská 10 s.r.o.  Èeská republika 100 % 

277 Pova�ská Bystrica Property Development, a.s. Slovensko 100 % 

278 Prievidza Property Development, a.s. Slovensko 100 % 

279 PRINGIPO LIMITED  Kypr 100 % 

280 Pro Tower Development S.R.L. Rumunsko 100 % 

281 Projekt Nisa, s.r.o. Èeská republika 100 % 

282 Projekt Zlatý Andìl, s.r.o. Èeská republika 100 % 

283 Prosta 69 Sp. z o.o. Polsko 100 % 

284 Pøíbor Property Development, s. r.o. Èeská republika 100 % 

285 PTR PRIME TOURIST RE SORTS 
(CYPRUS) LIMITED Kypr 100 % 

286 PV - Cvikov s.r.o. Èeská republika 100 % 

287 QTW Czech, s.r.o. Èeská republika 100 % 

288 Quadrio Residence, s.r.o. Èeská republika 100 % 

289 R40 Real Estate Kft. Maïarsko 100 % 

290 Remontées Mécaniques Crans Montana 
Aminona (CMA) SA  �výcarsko 85 % 

291 Residence Belgická, s.r.o. Èeská republika 100 % 

292 Residence Izabella, Zrt. Maïarsko 100 % 

293 RL - Management s.r.o. Èeská republika 100 % 

294 RSL Est-Europe Properties SRL  Rumunsko 100 % 

295 RSL Real Estate Development S.R.L.  Rumunsko 100 % 

296 SASHKA LIMITED Kypr 100 % 

297 SCI MAS CANTAGRELI Francie 100 % 

298 SCP AILEY Monako 100 % 

299 SCP CAYO Monako 100 % 

300 SCP CISKEY Monako 100 % 

301 SCP KANDLER Monako 100 % 

302 SCP MADRID Monako 100 % 

303 SCP NEW BLUE BIRD Monako 100 % 

304 SCP PIERRE CHARRON Monako 100 % 

305 SCP VILLA DE TAHITI Monako 100 % 

306 SHAHEDA LIMITED  Kypr 100 % 
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307 Spi�ská Nová Ves Property Development, a.s. Slovensko 100 % 

308 Spojené farmy a.s. Èeská republika 100 % 

309 ST Project Limited Guernsey 100 % 

310 Statek Mikulá�ovice, s.r.o. Èeská republika 100 % 

311 Statenice Property Development, a.s. Èeská republika 100 % 

312 Strakonice Property Development, a.s. Èeská republika 97 % 

313 STRM Alfa, a.s. Èeská republika 97 % 

314 STRM Beta, a.s. Èeská republika 97 % 

315 STRM Delta, a.s. Èeská republika 97 % 

316 STRM Gama, a.s. Èeská republika 97 % 

317 Sunèani Hvar d.d. Chorvatsko 96 % 

318 Svitavy Property Alfa, a.s. Èeská republika 100 % 

319 Svitavy Property Development, a.s. Èeská republika 97 % 

320 Szczecin Project sp. z.o.o. Polsko 100 % 

321 Szolgáltatóház Kft.  Maïarsko 100 % 

322 �enovská zemìdìlská, s.r.o. Èeská republika 100 % 

323 Tarnów Property Development sp. z o.o. Polsko 100 % 

324 Telè Property Development, a.s. Èeská republika 100 % 

325 Trebi�ov Property Development, s. r. o.  Slovensko 100 % 

326 Trutnov Property Development, a.s. Èeská republika 100 % 

327 Tøinec Investments, s.r.o. Èeská republika 100 % 

328 Tøinec Property Development, a.s. Èeská republika 100 % 

329 TUNELIA LIMITED  Kypr 100% 

330 Týni�tì Property Development, s.r.o. Èeská republika 100 % 

331 Tyr�ova 6, a.s. Èeská republika 100 % 

332 U Svatého Michala, a.s. Èeská republika 100 % 

333 Uniborc S.A. Lucembursko 100 % 

334 Valdovská zemìdìlská, a.s. Èeská republika 100 % 

335 Valkeøická ekologická, a.s. Èeská republika 100 % 

336 Verneøický Angus a.s. Èeská republika 100 % 

337 Vigano, a.s. Èeská republika 100 % 

338 Vinohrady s.a.r.l. Francie 97 % 

339 VM Property Development, a.s. Èeská republika 100 % 

340 VOLANTI LIMITED Kypr 100 % 

341 Vy�kov Property Development, a.s. Èeská republika 100 % 

342 Wertpunkt Real Estate Experts GmbH Nìmecko 100 % 

343 Zelená farma s.r.o. Èeská republika 100 % 

344 Zelená louka s.r.o. Èeská republika 100 % 

345 Zelená pastva s.r.o. Èeská republika 100 % 

346 ZEMSPOL s.r.o. Èeská republika 100 % 

347 ZLATICO LIMITED  Kypr 100 % 

348 �ïár Property Development, a.s. Èeská republika 100 % 

349 �dírec Property Development, a.s. Èeská republika 100 % 

350 Brno Property Development, a.s. Èeská republika 100 % 

351 Nisa OC s.r.o. Èeská republika 100 % 
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352 Centrum Olympia Plzeò s.r.o. Èeská republika 100 % 

353 PFCE Prague investments s.r.o. Èeská republika 100 % 

354 REZIDENCE MASARYKOVA 36, s.r.o. Èeská republika 100 % 

355 Tepelná Litvínov, s.r.o. Èeská republika 100 % 

356 Rezidence Janèova, s.r.o. Èeská republika 100 % 

357 Rezidence Malkovského, s.r.o. Èeská republika 100 % 

358 Polus Shopping Center Zrt. Maïarsko 100 % 

359 Polus Társasház Üzemeltetõ Kft. Maïarsko 100 % 

360 CAMPONA Shopping Center Kft. Maïarsko 100 % 

361 Andrássy Real Kft. Maïarsko 100 % 

362 IS Nyír Kft. Maïarsko 100 % 

363 IS Zala Kft. Maïarsko 100 % 

364 City Gardens Sp. z o.o.  Polsko 100 % 

365 Centrum Ogrody sp. z o.o. Polsko 100 % 

366 Felicia Shopping Center Srl Rumunsko 100 % 
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29 SEZNAM POU�ITÝCH DEFINIC, POJMÙ A ZKRATEK 

�Administrátor�, �Agent�, �Agent pro zaji�tìní�, �Kotaèní agent� a/nebo �Aran�ér� znamená spoleènost 
Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvìzdova 1716/2b, PSÈ 140 78, IÈ: 492 40 901, zapsanou v obchodním 
rejstøíku vedeném Mìstským soudem v Praze, oddíl B, vlo�ka 2051; 

�Auditor� znamená spoleènost KPMG Èeská republika Audit, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobøe�ní 648/1a, 
PSÈ 186 00, IÈ: 496 19 187, zapsanou v obchodním rejstøíku vedeném Mìstským soudem v Praze, oddíl C, 
vlo�ka 24185, èlena Komory auditorù Èeské republiky, osvìdèení è. 71; 

�Burza cenných papírù Praha, a.s.� nebo �BCPP� znamená burzu cenných papírù s touto obchodní firmou se 
sídlem Praha 1, Rybná 14/682, IÈ: 471 15 629; 

�Centrální depozitáø� nebo �CDCP� znamená spoleènost Centrální depozitáø cenných papírù, a.s., spoleènost 
se sídlem Praha 1, Rybná 14, Èeská republika, IÈ: 250 81 489, zapsanou v obchodním rejstøíku vedeném 
Mìstským soudem v Praze, oddíl B, vlo�ka è. 4308; 

�cizí rozhodnutí� znamená rozhodnutí soudù cizího státu a rozhodnutí úøadù cizího státu o právech a 
povinnostech, o kterých by podle jejich soukromoprávní povahy rozhodovaly v Èeské republice soudy, stejnì 
jako cizí soudní smíry a cizí notáøské a jiné veøejné listiny v tìchto vìcech; 

�CPI� nebo �Czech Property Investments, a.s.� znamená spoleènost Czech Property Investments, a.s., se 
sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Mìsto 110 00 Praha 1, IÈ: 427 16 161, zapsanou v obchodním rejstøíku 
vedeném Mìstským soudem v Praze, oddíl B, vlo�ka 1115; 

�CPI PG� znamená spoleènost CPI PROPERTY GROUP, se sídlem L � 2661 Lucemburk, 40, rue de la Vallée, 
Lucemburské velkovévodství, Registraèní èíslo: B 102254; 

�CPI Residential� znamená spoleènost CPI Residential, a.s., se sídlem Praha 1, Vladislavova 1390/17, PSÈ 110 
00, IÈ: 053 27 776, zapsanou v obchodním rejstøíku vedeném Mìstským soudem v Praze, oddíl B, vlo�ka 
21795; 

�ÈNB� nebo �Èeská národní banka� znamená právnickou osobu zøízenou zákonem è. 6/1993 Sb., o Èeské 
národní bance, resp. jakéhokoliv jejího právního nástupce v souladu s právními pøedpisy Èeské republiky; 

�ÈR� znamená Èeskou republiku; 

 �Dluhopisy� nebo �Emise� nebo �Emise dluhopisù� znamená jednotlivé emise dluhopisù vydané Emitentem 
na základì Dluhopisového programu v souladu s obecnì závaznými právními pøedpisy; 

�Dluhopisový program� nebo �Program� znamená dluhopisový program Emitenta, který byl schválen 
rozhodnutím pøedstavenstva Emitenta ze dne 11. prosince 2012; 

�Doplnìk dluhopisového programu� znamená doplnìk Dluhopisového programu, tj. doplnìk spoleèných 
emisních podmínek Dluhopisového programu pro ka�dou Emisi obsa�ený v Emisním dodatku; 

�Emisní dodatek� znamená zvlá�tní dokument pøipravený Emitentem pro ka�dou Emisi, který bude obsahovat 
Doplnìk dluhopisového programu; 

�Emisní podmínky� znamená znìní emisních podmínek uvedené v kapitole 7 �Spoleèné emisní podmínky 
Dluhopisù� tohoto Základního prospektu; 

�Emitent�, resp., emitent� (tam kde to vyplývá z kontextu pou�ití tohoto pojmu v tomto dokumentu) znamená 
spoleènost CPI BYTY, a.s., se sídlem Vladislavova 1390/17, Nové Mìsto 110 00 Praha 1, IÈ: 262 28 700, 
zapsanou v obchodním rejstøíku vedeném Mìstským soudem v Praze, oddíl B, vlo�ka 7990; 

�Existující úvìr� znamená úvìr poskytnutý Emitentovi Raiffeisenbank na základì smlouvy o investièním úvìru 
ze dne 16. èervna 2010 ve znìní dodatku è. 1 ze dne 6. srpna 2012; 

�EUR� èi �Euro� znamená jednotnou mìnu Evropské unie; 

�Hlavní mana�er� znamená spoleènost Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvìzdova 1716/2b, PSÈ 140 78, 
IÈ: 492 40 901, zapsanou v obchodním rejstøíku vedeném Mìstským soudem v Praze, oddíl B, vlo�ka 2051; 

�IFRS� znamená Mezinárodní standardy pro úèetní výkaznictví sestavené v souladu se standardy a 
interpelacemi schválenými Radou pro mezinárodní standardy (International Accounting Standards Board), v 
minulosti se nazývaly Mezinárodními úèetními standardy (IAS), ve znìní schváleném Evropskou unií; 

�Insolvenèní zákon� znamená zákon è. 183/2006 Sb., o úpadku a zpùsobech jeho øe�ení (insolvenèní zákon); 

�Kè� èi �èeská koruna� èi �CZK� znamená korunu èeskou, zákonnou mìnu Èeské republiky; 
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�Kodex� znamená Kodex správy a øízení spoleèností zalo�ený na principech OECD (2004); 

�Koneèné podmínky� znamená koneèné podmínky obsa�ené v Emisním dodatku; 

 �Naøízení� znamená Naøízení Komise (ES) è. 809/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí smìrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2003/71/ES, pokud jde o údaje obsa�ené v prospektech, úpravu prospektù, 
uvádìní údajù ve formì odkazu, zveøejòování prospektù a �íøení inzerátù ve znìní k datu vyhotovení tohoto 
Základního prospektu; 

 �Nové Naøízení Brusel� znamená Naøízení Evropského parlamentu a Rady (EU) è. 1215/2012 ze dne 12. 
prosince 2012 o pøíslu�nosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v obèanských a obchodních vìcech, které 
je úèinné od 10. ledna 2015 s výjimkou èlánkù 75 a 76, které jsou úèinné od 10. ledna 2014; 

�Obèanský zákoník� znamená zákon è. 89/2012 Sb., obèanský zákoník, v platném znìní; 

 �Raiffeisenbank� nebo �Raiffeisenbank a.s.� znamená spoleènost Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, 
Hvìzdova 1716/2b, PSÈ 140 78, IÈ: 492 40 901, zapsanou v obchodním rejstøíku vedeném Mìstským soudem v 
Praze, oddíl B, vlo�ka 2051; 

�SFRB� znamená Státní fond rozvoje bydlení, se sídlem Vinohradská 1896/46, 120 00 Praha 2, IÈ: 708 56 788; 

�Skupina� znamená konsolidaèní celek, který je k datu tohoto Základního prospektu tvoøen spoleènostmi 
uvedenými v kapitole 14 �Organizaèní struktura� a v kapitole 28 �Seznam spoleèností ze Skupiny� tohoto 
Základního prospektu; 

�tis.� znamená tisíc korun èeských; 

�tr�ní úroková sazba� znamená aktuální úrokovou sazba na kapitálovém trhu; 

�Velká Británie� znamená Spojené království Velké Británie a Severního Irska; 

�Vlastník dluhopisu� znamená osobu, na jejím� úètu vlastníka je Dluhopis evidován v evidenci vedené CDCP; 

�Vybrané nemovité vìci� má význam uvedený v èlánku 3.2.1. Emisních podmínek; 

�Zaji�tìní� má význam uvedený v èlánku 3.2.1. Emisních podmínek; 

�Základní prospekt� znamená tento základní prospekt Dluhopisù; 

 �Zákon o cenných papírech USA� znamená zákon o cenných papírech Spojených státù amerických z roku 
1933; 

 �Zákon o dluhopisech� znamená zákon è. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù; 

 �Zákon o obchodních korporacích� znamená zákon è. 90/2012 Sb., o obchodních spoleènostech a dru�stvech 
(zákon o obchodních korporacích), v platném znìní; 

�Zákon o podnikání na kapitálovém trhu� znamená zákon è. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu; 
ve znìní pozdìj�ích pøedpisù; 

�ZMPS� znamená zákon è. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù; 

�Znalec� znamená spoleènost Cushman & Wakefield Czech Republic, a.s. (døíve pod obchodní firmou DTZ 
Czech Republic, a.s.), se sídlem Purkyòova 2121/3, Nové Mìsto, 110 00 Praha 1, IÈ: 267 48 606, zapsaným 
v obchodním rejstøíku vedeném u Mìstského soudu v Praze, oddíl B, vlo�ka 8062. 
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