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1. Název podílového fondu a identifikační označení podle mezinárodního systému číslování 
pro identifikaci cenných papírů (ISIN)  

 
Název podílového fondu: Simplea Euro Bond Opportunity, otevřený podílový fond, Partners investiční 
společnost, a.s.  (dále jen „Podílový fond“ či „Fond“) 
 
Podílový fond vznikl dne 1. září 2021 zápisem do seznamu podílových fondů vedeného Českou národní 
bankou. 
 
Rozlišení fondu (NID fondu):  75162679 
Měna: EUR 
Jmenovitá hodnota podílového listu: 0,1 EUR 
ISIN: CZ0008476637 
Druh fondu: Otevřený podílový fond 
Typ fondu: Fond je otevřeným podílovým fondem, který nemá právní osobnost a je založen na dobu 
neurčitou. Fond je speciálním fondem kolektivního investování, přičemž Fond je diverzifikací napříč 
všemi typy dluhopisů denominovanými v EUR. 
 
 
 

2. Základní informace o investiční společnosti, která je obhospodařovatelem a 
administrátorem podílového fondu 

 
Obchodní firma: Partners investiční společnost, a.s. (dále jen „Společnost“) 
IČ: 24716006 
Sídlo: Praha 4, Türkova 2319/5b, PSČ: 149 00 
 
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16374 
Výše základního kapitálu:  20 000 000 Kč 
Základní kapitál byl splacen v plné výši. 
 
Investiční společnost vznikla dne 5. srpna 2010, kdy byla zapsána do obchodního rejstříku. Investiční 
společnosti bylo uděleno povolení k činnosti na základě rozhodnutí ČNB vydaném dne 19. listopadu 
2010, č. j.: 2010/10300/570, datum nabytí právní moci rozhodnutí 19. listopadu 2010. Investiční 
společnost je zapsána do seznamu investičních společností vedeného Českou národní bankou. 
 
Předmětem podnikání Investiční společnosti je obhospodařování investičních fondů nebo zahraničních 
investičních fondů, provádění administrace investičních fondů nebo zahraničních investičních fondů. 
Investiční společnost dále může obhospodařovat majetek zákazníka, jehož součástí je investiční 
nástroj, na základě volné úvahy v rámci smluvního ujednání (portfolio management). 
 
Jediným akcionářem Společnosti je společnost Partners Financial Services, a.s., IČ 27699781, se 
sídlem Praha 4 – Chodov, Türkova 2319/5b, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 
soudem v Praze, oddíl B, vložka 12158. 
 
Investiční společnost není součástí regulatorního konsolidačního celku. 
 
Investiční společnost vykonává činnosti administrátora a obhospodařovatele Fondu od jeho založení. 
 
 
 
 
 



 

3. Údaje o činnosti obhospodařovatele ve vztahu k majetku fondu v účetním období 
 
Po celé rozhodné období roku 2021 vykonávala Společnost veškeré činnosti související s 
obhospodařováním majetku ve Fondu přímo prostřednictvím svých vlastních kapacit a za využití svých 
systémů a implementovaných procesů. 
 
 

4. Údaje o celkovém počtu podílových listů vydaných fondem, které jsou v oběhu ke konci 
účetního období 

 
Počet emitovaných podílových listů k 31. prosinci 2021 činil 0 kusů. 
 
 

5. Údaje o celkovém počtu podílových listů fondu vydaných a odkoupených v účetním 
období 

 
Počet emitovaných podílových listů v účetním období roku 2021 činil 0 kusů. 
Počet odkoupených podílových listů v účetním období roku 2021 činil 0 kusů. 
 
 

6. Údaje o fondovém kapitálu na jeden podílový list tohoto fondu ke konci účetního období 
 
Hodnota fondového kapitálu připadajícího na jeden podílový list k 31. prosinci 2021 činila 0 EUR. 
 
 

7. Údaje o vývoji aktiv a skladbě a změnách skladby majetku tohoto fondu 
 

  Stav k 31. 12. 2021 (v tis. Kč) 

A K T I V A   C E L K E M 0 
Pohledávky za bankami a družstevními záložnami 0 
  Pohledávky za bankami a DZ - splatné na požádání  

  Ostatní pohledávky  

Dluhové cenné papíry 0 
  Dluhové cenné papíry vydané vládními institucemi  

  Dluhové cenné papíry vydané ostatními osobami  

Akcie, podílové listy 0 
  Podílové listy  

Ostatní aktiva 0 
Náklady a příjmy příštích období 0 

 
 
 
 
 
 
 



 

8. Srovnání celkového fondového kapitálu a fondového kapitálu na jeden podílový list za 3 
uplynulá účetní období, přičemž srovnávané hodnoty se týkají vždy konce účetního 
období 
 

S ohledem na datum vytvoření Podílového fondu nelze doložit hodnotu fondového kapitálu za tři 
uplynulá období. 

Období k: Hodnota fondového kapitálu Hodnota fondového kapitálu na jeden 
podílový list 

31.12.2021 0,00 Kč 0,00 EUR 
 

 
9. Údaje o výsledném objemu závazků vztahující se k technikám, které obhospodařovatel 

používá k obhospodařování fondu, ke konci účetního období, s rozlišením, zda se jedná 
o repo obchody nebo deriváty 

 
Obhospodařovatel používá k obhospodařování Fondu pouze deriváty ve formě měnových forwardů, 
zajišťujících měnová rizika. 

Období k: Smluvní diskontovaná 
hodnota (tis. Kč) 

Kladná reálná hodnota 
(tis. Kč) 

Záporná reálná hodnota 
(tis. Kč) 

31.12.2021 0 0 0 
 

 
10. Údaje o podstatných změnách údajů uvedených ve statutu investičního fondu, ke kterým 

došlo v průběhu účetního období 
 
V průběhu 2021 roku neproběhly žádné aktualizace údajů uvedených ve statutu Podílového fondu.  
 

 
11. Údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech pracovníků a vedoucích osob, které 

mohou být považovány za odměny, vyplácených obhospodařovatelem investičního 
fondu jeho pracovníkům nebo vedoucím osobám v účetním období, členěných na 
pevnou a pohyblivou složku, údaje o počtu pracovníků a vedoucích osob 
obhospodařovatele tohoto fondu a údaje o případných odměnách za zhodnocení 
kapitálu, které investiční fond nebo jeho obhospodařovatel vyplatil 

 
dle § 234 ZISIF, odst. (2), písm. b) 

Údaje o: v tis. Kč 
mzdách, úplatách a obdobných příjmech pracovníku a vedoucích osob 
vyplácených obhospodařovatelem investičního fondu jeho pracovníkům 
nebo vedoucím osobám v účetním období - PEVNÁ SLOŽKA 

13 6421 

mzdách, úplatách a obdobných příjmech pracovníků a vedoucích osob 
vyplácených obhospodařovatelem investičního fondu jeho pracovníkům 
nebo vedoucím osobám v účetním období - POHYBLIVÁ SLOŽKA 

0 

o případných odměnách za zhodnocení kapitálu, které investiční fond 
nebo jeho obhospodařovatel vyplatil 0 

1 Do této částky jsou zahrnuty údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech pracovníků a vedoucích osob vyplácených 
obhospodařovatelem investičního fondu jeho pracovníkům, jejichž činnost má podstatný vliv na rizikový profil tohoto fondu, které 
jsou uvedeny v tabulce níže. 



 

12. Údaje o mzdách, úplatách a obdobných příjmech pracovníků nebo vedoucích osob, které 
mohou být považovány za odměny, vyplacených obhospodařovatelem investičního 
fondu těm z jeho pracovníků nebo vedoucích osob, jejichž činnost má podstatný vliv na 
rizikový profil tohoto fondu 
 
 

dle § 234 ZISIF, odst. (2), písm. c) 
Údaje o:  v tis. Kč 
mzdách, úplatách a obdobných příjmech pracovníku a vedoucích 
osob vyplácených obhospodařovatelem investičního fondu jeho 
pracovníkům, jejichž činnost má podstatný vliv na rizikový profil 
tohoto fondu 

9 127 

 
 

13. Identifikační údaje každé osoby provádějící správu majetku (portfolio manažera) fondu 
kolektivního investování v rozhodném období a době, po kterou tuto činnost vykonával, 
včetně stručného popisu jeho zkušeností a znalostí 

 
Majetek ve Fondech po celé rozhodné období obhospodařoval portfolio manažer Společnosti: 
 
Ing. Mgr. Martin Mašát, CFA, FRM 

Martin Mašát (*1977) působí od roku 2013 v Partners investiční společnosti na pozici vedoucího 
oddělení investic. Martin Mašát úspěšně absolvoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a Institut 
ekonomických studií na Univerzitě Karlově. Je nositelem mezinárodně uznávaného titulu CFA 
(Chartered Financial Analyst, udělovaného CFA Institutem, sídlícího v USA) a také FRM (Financial Risk 
Manager, udělovaného Global Association of Risk Professionals, sídlícího v USA). Řady Partners přišel 
doplnit po dlouholetém působení v ING Investment Management na pozici investičního manažera pro 
portfolia pojišťoven a penzijních fondů. Na finančních trzích se pohybuje od roku 2000. 

a dále portfolio manažer Společnosti: 

Mgr. Martin Tománek  

Mgr. Martin Tománek (*1986) vystudoval politologii na Univerzitě v Hradci Králové. Během studií se 
zaměřoval na politickou ekonomii a mezinárodní obchod. Na univerzitě následně působil jako externí 
vyučující, vedl kurz Mezinárodní politická ekonomie. Na finančních trzích se pohybuje od roku 2007. 
V Partners se věnuje sestavování investičních portfolií pro afluentní klientelu a pořádá semináře 
zaměřené na investice a vývoj světové ekonomiky. Věnuje se také publikační činnosti. Od března 2017 
působí na pozici junior portfolio managera ve Společnosti.  
 
 

14. Identifikační údaje každého depozitáře fondu kolektivního investování v rozhodném 
období a době, po kterou činnost depozitáře vykonával 

 
Depozitářem Podílového fondu byla v průběhu roku 2021 společnost UniCredit Bank Czech Republic 
and Slovakia, a.s., IČ 64948242, se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 140 92, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608. 
 
 



 

15. Identifikační údaje každé osoby pověřené úschovou nebo opatrováním majetku fondu, 
pokud je u této osoby uloženo více než 1 % hodnoty majetku fondu kolektivního 
investování 

 
Depozitář pověřil k úschově nebo jinému opatrování zahraničních investičních nástrojů, s výjimkou 
některých cenných papírů zahraničních fondů, společnost CLEARSTREAM BANKING, 42 Avenue JF 
Kennedy, L-1855 Luxembourg, VAT ID: LU 10294056, společnost The Bank of New York Mellon SA/NV, 
46 Rue Montoyerstraat, B-1000 Brussels, Belgium, Bank Pekao, 31 Zwirki I Wigury Street, 02-091 
Warsaw, Polsko a banky z bankovní skupiny UniCredit (např. UniCredit Bank Austria AG, 1010 Wien, 
Schottengasse 6 – 8, Rakousko, UniCredit Bank Hungary Zrt., Szabadság tér 5-6, H-1054 Budapešť, 
Maďarsko a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., pobočka zahraničnej banky, Šancová 
1/A, 813 33 Bratislava,  Slovensko), a to podle druhu investičního nástroje, země emitenta nebo trhu, 
na němž byl daný investiční nástroj nakoupen.  
 
Pověření výkonem činnosti není dotčena odpovědnost depozitáře za úschovu a jiné opatrování majetku 
Fondu. 
 
 

16. Identifikační údaje každé osoby oprávněné poskytovat investiční služby, která 
vykonávala činnost hlavního podpůrce ve vztahu k majetku fondu kolektivního 
investování, v rozhodném období, a údaj o době, po kterou tuto činnost vykonávala 

 
Pro Podílový fond nevykonávala v rozhodném období žádná osoba činnost hlavního podpůrce. 
 
 

17. Identifikace majetku, pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni, 
kdy bylo provedeno ocenění využité pro účely této zprávy (31. 12. 2021), s uvedením 
celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období 

 
K uvedenému datu nedisponoval fond žádným majetkem. 
 
 

18. Vývoj hodnoty podílového listu v rozhodném období v grafické podobě 
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19. Soudní nebo rozhodčí spory, které se týkají majetku nebo nároku vlastníků cenných 
papírů nebo zaknihovaných cenných papírů vydávaných fondem kolektivního 
investování, jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku fondu v 
rozhodném období 

 
V rozhodném období nebyly vedeny žádné soudní nebo rozhodčí spory týkající se majetku nebo 
nároku podílníků Podílového fondu. 
 
 

20. Hodnota všech vyplacených podílů na zisku na jeden podílový list 
 
Podílový fond je fondem růstovým, tj. nepoužívá zisk k výplatě podílů na zisku z výsledků hospodaření 
s majetkem v podílovém fondu podílníkům, ale veškerý zisk je reinvestován v rámci hospodaření 
podílového fondu. 
 
 

21. Údaje o skutečně zaplacené úplatě obhospodařovateli za obhospodařování fondu, s 
rozlišením na údaje o úplatě za výkon činnosti depozitáře, administrátora, hlavního 
podpůrce a auditora, a údaje o dalších nákladech či daních 

 
 
Úplata určená Investiční společnosti (obhospodařovateli) za obhospodařování majetku Fondu 
v rozhodném období: 

Fond ISIN Úplata (v tis. Kč) 
Simplea Euro Bond Opportunity CZ0008476637 0 

 
 
Úplata depozitáři za rozhodné období: 

Fond ISIN Úplata (v tis. Kč) 
Simplea Euro Bond Opportunity CZ0008476637 0 

 
 
Úplata za výkon činnosti auditora za rozhodné období: 

Fond ISIN Úplata (v tis. Kč) 
Simplea Euro Bond Opportunity CZ0008476637 0 

 
 
Výše dalších nákladů a daní za rozhodné období: 

Fond ISIN Ostatní náklady a daně (v tis. Kč) 
Simplea Euro Bond Opportunity CZ0008476637 0 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

22. Údaje o rizicích spojených s deriváty, údaje o kvantitativních omezeních a metodách, 
které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami obhospodařování fondu 
za rozhodné období, včetně údajů o protistranách obchodů, druhu a výši přijatého 
zajištění, výnosech a nákladech spojených s použitím těchto technik 

 
Údaje o strategiích a postupech řízení rizik 
 
Řízení rizik je zabezpečováno prostřednictvím úseku Risk Management, který za výkon činnosti 
společně s managementem Společnosti nese odpovědnost. Úkolem řízení rizik je identifikovat, měřit a 
řídit rizika související s činností Společnosti. Nezávislý pohled na strategii a postupy při řízení rizik 
poskytuje interní audit. Společnost je při své činnosti vystavena několika hlavním typům rizik, přičemž 
hlavní z nich jsou uvedena ve statutu Fondu. 
 
Úvěrové riziko  
Některá aktiva v majetku fondů s sebou nesou tzv. úvěrové riziko, kdy emitent (protistrana) příslušného 
aktiva by nedodržel z aktiva vyplývající závazek. Jako konkrétní příklad je možno uvést nesplacení 
dluhopisu. Toto riziko je možno do určité míry eliminovat výběrem kredibilních emitentů (protistran) 
příslušných aktiv. 
 
Riziko nedostatečné likvidity 
Riziko nedostatečné likvidity je relevantní zejména u tříd aktiv, kde jejich zpeněžení je obtížné jednak z 
důvodu mělkosti trhu (nízké poptávce a nabídce) a jednak z důvodu z povahy aktiva danému delšímu 
či technicky náročnějšímu způsobu zpeněžení (typicky nemovitosti). Fondy se snaží tato rizika 
eliminovat výběrem vysoce likvidních tříd aktiv hluboce obchodovaných na řadě (regulovaných) trhů. 
 
Riziko vypořádání 
Toto riziko je představováno zejména selháním protistrany v okamžiku vypořádání transakce. Tato rizika 
jsou minimalizována zejména obchodováním na regulovaných trzích s vypořádacími systémy (clearing 
counterparties), výběrem kredibilních protistran, vypořádáním transakcí s investičními instrumenty v 
rámci spolehlivých vypořádacích systémů. 
 
Tržní riziko 
Tržní rizika vyplývají z vlivu změn vývoje celkového trhu na ceny a hodnoty jednotlivých majetkových 
hodnot ve fondech. Tržní rizika jsou představována zejména rizikem akciovým (riziko změny cen akcií 
nebo obdobných cenných papírů představujících podíl na emitentovi), rizikem úrokovým (riziko změny 
úrokových sazeb), nebo rizikem měnovým (riziko pohybu kurzů měn).  
 
Měnové riziko 
Měnové riziko spočívá v tom, že hodnota investice denominovaná v jiné měně může být ovlivněna 
změnou devizového kurzu.  
 
Operační riziko 
Operační riziko je riziko ztráty majetku vyplývající z nedostatečných či chybných vnitřních procesů, ze 
selhání provozních systémů či lidského faktoru, popřípadě z vnějších událostí. Toto riziko může být 
relevantní zejména ve vztahu k opatrování majetku fondů (vedení příslušných evidencí investičních 
nástrojů, opatrování majetku depozitářem a ostatní custody služby).  
 
Riziko zrušení fondu 
Ze zákonem stanovených důvodů může být fond zrušen, zejména z důvodu odnětí povolení ČNB 
(například pokud fond nemá po dobu delší než tři měsíce depozitáře), zrušení investiční společnosti 
s likvidací, rozhodnutí soudu, atd. V daném případě nemá investor zaručeno, že bude moci být 
investorem fondu po celou dobu zvoleného investičního horizontu, což může mít negativní dopad na 
předpokládaný výnos investice. 



 

 
Rizika spojená s používáním technik k obhospodařování Fondu 
Využití pákového efektu není povoleno. Fondy investují především do derivátů sloužících k zajištění 
rizik z kolísání měnových trhů a případně k naplnění investiční strategie Fondu. S využitím derivátů se 
pojí vedle jiných především riziko protistrany, riziko tržní, kdy se cena podkladového instrumentu bude 
vyvíjet opačným směrem a riziko měnové, které souvisí s případným nepříznivým vývojem 
podkladového kurzu.  
 
Riziko kumulace poplatků 
S ohledem na skutečnost, že fondy investují též do jiných fondů kolektivního investování, kde mohou 
být relevantní vstupní či výstupní poplatky, existuje zde riziko případné kumulace poplatků. Při realizaci 
své investiční strategie fondy zohledňují toto riziko a při výběru fondů kolektivního investování, do nichž 
investují, se snaží minimalizovat případy kumulace poplatků. 
 
Rizika vyplývající z investičního zaměření 
Jedná se především o riziko koncentrace vyplývající z významné koncentrace jednotlivých pozic 
v portfoliu či skupin pozic vůči protistranám nebo spřízněným protistranám, ale také riziko ztráty z držení 
investičních instrumentů stejného typu, ze stejných sektorů, regionů nebo stejných emitentů či kumulace 
expozic ve stejných měnách a podobně, kde pravděpodobnost jejich selhání je ovlivněna společným 
faktorem rizika; riziko právní související s investicemi do regionů s nižší právní vymahatelností; riziko 
politické související s nestálou politickou situací, atd. 
 
Transferové riziko  
Náklady vznikající při devizových termínových obchodech snižují dosažené zisky, popř. pokud vzniknou 
ztráty, ovlivní i celkovou výkonnost fondů 
 
Rizika související s deriváty 
Fond je oprávněn sjednávat deriváty (včetně OTC finančních derivátů), avšak výhradně v souladu s 
podmínkami stanovenými statutem Fondu.   
 
Celková expozice se pro účely Fondu vypočítá standardní závazkovou metodou a metodou hodnoty 
v riziku. 
 
Společnost s dvoutýdenní frekvencí počítá expozici obhospodařovaných fondů vůči riziku metodou 
hrubé hodnoty aktiv i závazkovou metodou v souladu s čl. 7-8 Nařízení 231/2013. Vzhledem k tomu, že 
Společnost využívá derivátové kontrakty především pro zajištění měnového rizika držených pozic, není 
stanoven absolutní limit na celkovou expozici.  
 
Společnost používá pouze FX forwardy a to pro účely měnového zajištění. Hodnota zajištění se musí 
řídit statutem Fondu. Společnost pro OTC deriváty využívá způsobilé protistrany dle podmínek 
stanovených ve statutu Fondu, ve sledovaném období byla protistranou vždy banka podléhající dohledu 
ČNB. 
 
Výčet výše uvedených rizik nelze považovat za konečný. Potenciální investoři jsou seznamováni se 
skutečností, že se lze při investování setkat i s případnými dalšími riziky neočekávané povahy. 
 
Kontrola rizik 
 
Společnost je zodpovědná za kontrolu rizik a činí nezbytná opatření k tomu, aby bylo možné v každém 
okamžiku kontrolovat a měřit rizika spojená s jednotlivými pozicemi v portfoliu i celkové riziko portfolia. 
V souladu s platnou legislativou provádí depozitář kontrolu dodržování investičních limitů spravovaných 
podílových fondů a aktiv převzatých k obhospodařování vyplývajících ze statutů podílových fondů a 
vyplývajících z dalších zákonných podmínek pro jednotlivé investiční limity. 



 

 
Společnost používá model absolutní rizikové hodnoty a výpočet probíhá za pomoci systému Bloomberg. 
 
Celková míra podstupovaných rizik jednotlivých obhospodařovaných podílových fondů je vyjadřována 
jako celková hodnota Value at Risk - VaR (celkové riziko). Výpočty jsou podrobovány zpětnému i 
zátěžovému testování. 
 
 

23. Údaje a skutečnosti podle § 21 zákona č. 563/1991 sb., o účetnictví 
  
Finanční a nefinanční informace o skutečnostech, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou 
významné pro naplnění účelu zprávy 
 
Fond začal reálně shromažďovat prostředky klientů v České republice od ledna 2022, s ohledem na 
jeho zaměření je určený primárně pro slovenský trh, kde byla distribuce zahájena dne 1. 4. 2022. K datu 
sestavení účetní závěrky činí fondový kapitál 7 342 tis. Kč a očekáváme, že jeho výše by měla rychle 
dosáhnout minima stanoveného regulatorními požadavky. 
 
Rusko-ukrajinský válečný konflikt zasáhnul dění na celém světě a postihnul významně i kapitálový trh. 
V okamžiku sestavení výroční zprávy je obtížně predikovatelné, jak dlouho ještě válka na Ukrajině bude 
trvat a jaké další následky, mimo ty, které už jsou v současné chvíli patrné, bude mít. Tato situace 
nicméně neovlivnila finanční pozici Společnosti a ani výsledky Fondu, protože žádná přímá expozice na 
ruský trh není v jeho portfoliu obsažena. Do Fondu neinvestoval nikdo z aktuálních seznamů osob 
v sankčním režimu vůči Rusku a Bělorusku.  
 
K datu sestavení účetní závěrky nejsou Společnosti známy žádné další události, které by si vyžádaly 
úpravu nebo zveřejnění v účetní závěrce. 
 
Informace o předpokládaném vývoji činnosti fondu 
 
Fond v roce 2022 nepředpokládá změny své investiční politiky. Hlavním úkolem Fondu v roce 2022 je 
investovat shromážděný kapitál v souladu s investiční strategií, limity a výnosovými očekáváními 
podílníků a vytvořit tak předpoklady pro dlouhodobě stabilní výnosy Fondu a růst objemu jeho majetku. 
 
Informace o rizicích vyplývajících z použití investičních instrumentů a o cílech a metodách jejich řízení 
 
Viz bod 22. Údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik 
spojených s technikami obhospodařování fondu za rozhodné období, včetně údajů o protistranách 
obchodů, druhu a výši přijatého zajištění, výnosech a nákladech spojených s použitím těchto technik. 
 
Informace o nabytí vlastních akcií nebo podílů 
 
Fond nevlastní žádné vlastní podíly. 
 
Informace o aktivitách v oblasti výzkumu a vývoje 
 
Fond nevyvinul během rozhodného období žádné aktivity v oblasti výzkumu a vývoje. 
 
Informace o aktivitách v oblasti ochrany životního prostředí a pracovněprávních vztazích 
 
Fond nevyvinul během rozhodného období žádné aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a 
pracovně právních vztahů. 



 

 
Informace o tom, zda účetní jednotka má organizační složku podniku v zahraničí 
 
Fond nemá organizační složku podniku v zahraničí. 
 
 

24. Komentář k vývoji na finančních trzích uplynulý rok 
 
 
DLUHOPISOVÉ A PENĚŽNÍ TRHY 
 
V prvním čtvrtletí roku 2021 jsme zažili poslední přísný lockdown způsobený šířením viru Covid-19. Od 
té doby se svět vrátil víceméně do normálních kolejí a ekonomika začala zrychlovat a dohánět předešlé 
ztráty. Silné monetární i fiskální stimuly a celosvětový nedostatek zboží a součástek začaly tlačit inflaci 
nahoru.  
 
Ta se od začátku roku z hodnot kolem 2 % zvedla do června na 3,1 % meziročně. Tento růst a riziko 
dalšího zrychlení růstu cenové hladiny aktivovalo Českou národní banku, která po mnoha letech poprvé 
zvedla sazbu a to o 0,25 % na 0,5 %.  Nicméně, inflace se nakonec úplně utrhla ze řetězu, a i díky růstu 
cen energií - což se částečně spojovalo s náklady na tzv. Green Deal, se zvýšila až na dlouho 
neviděných 6,6 % na konci roku. ČNB velice proaktivně reagovala a agresivně zpřísnila svoji měnovou 
politiku a zvýšila svoji základní sazbu až na 3,75 %. To je úroveň, kterou jsme neviděli od roku 2008 a 
předtím v roce 2002. 
 

 
Základní sazba České národní banky, amerického FEDu a ECB za posledních 5 let 

 
 

 
Na inflaci a růst základní sazby reagovaly výnosy státních dluhopisů, kdy například 10leté dluhopisy 
nesly na počátku roku pouhých 1,3 % p.a., ale na konci roku to již bylo 2,85 % p.a. Tento růst způsobil 
propad cen dluhopisů a dluhopisové fondy se ponořily do ztrát. Na částečné uklidnění po odeznění 
nejnebezpečnějších mutací viru Covid-19 reagovala i koruna, která během roku 2021 posílila z 26,20 
na 24,90 CZK/EUR, tedy asi o 5 %. 
 



 

Podobnou situaci s inflací zažívá celý svět, ale reakce jednotlivých centrálních bank se diametrálně 
lišila. Vedle České národní banky, která začala s inflací ihned bojovat, aby se nezhoršila inflační 
očekávání. Americký FED zpočátku komunikoval inflaci jako pouze dočasnou, ale postupem doby otočil 
a začal podnikat kroky ke zpřísnění měnové politiky. Na opačném pólu je Evropská centrální banka, 
která doposud na rostoucí inflační čísla nereagovala a předpokládá brzký návrat inflace směrem ke 2%.
  
 
AKCIOVÉ TRHY 
 
Vývoj na akciových trzích byl v minulém roce hodně divoký. Pozitivní zahájení nového roku, v reakci na 
vítězství demokratů, přineslo na trhy očekávání předvídatelnější zahraniční politiky, návratu k 
mezinárodním dohodám, které byly za Trumpova prezidenství vypovězeny a celkově panující 
optimismus z postupného uvolňování pandemických restrikcí a návratu k normálu.  
 
Negativním faktorem, který vnášel v průběhu celého minulého roku na trhy zvýšenou volatilitu, byla 
rostoucí inflační očekávání. Ta způsobila, kromě propadu ceny dluhopisů, sektorovou rotaci. Investoři 
přeskupovali svá portfolia z technologických akcií směrem k hodnotovým akciím, které nejsou na růst 
úrokových sazeb tak citlivé. 
 
Ve druhé polovině roku ovlivnila negativně sentiment na finančních trzích Čína. Krach čínského 
developera Evergrande, spolu se silnou regulací čínských technologických společností, vedly k 
dramatickému propadu čínského akciového trhu. Ten tak ve druhé polovině roku odevzdal většinu zisků. 
 
Celkově byl loňský rok pro finanční trhy velice příznivý. Hlavní regiony si připsaly více než 20% růsty 
(S&P 500 posílil o bezmála 27 %, evropské akcie si připsaly 21 % a region střední Evropy bezmála 22 
%). Výrazný nárůst zaznamenala pražská burza, která díky silnému růstu akcií ČEZ a bank posílila v 
loňském roce o téměř 40 %. Hlavními tahouny loňského roku byl energetický, finanční a technologický 
sektor. 
 
 

Zhodnocení akciových indexů v roce 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

Výhled do roku 2022 
 
Začátek roku 2022 byl poznamenaný válkou na Ukrajině, která obecně zvýšila rizikovou averzi na trzích. 
A proto jsme se dočkali krátkodobého výprodeje/oslabení koruny. Nicméně, po měsíci bojů si finanční 
trhy na nejistotu na východě „zvykly“ a zacenily ji do cen aktiv. Ve výsledku to znamená, že koruna 
pokračovala ve svém trendu z roku 2021 a dále posílila, a na konci prvního čtvrtletí se pohybuje na 
úrovních kolem 24,70 CZK /EUR.  
 
Inflační čísla i nadále akcelerovala, čemuž nepomohl zmíněný konflikt, který ještě zdražil ceny energií 
a surovin a po třech měsících roku 2022 se inflace pohybuje výrazně nad 10 %. Není divu, že výnosy 
státních dluhopisů vzrostly již na 4 %. Vzhledem k tomu že Česká národní banka s inflací hodlá bojovat 
i nadále, očekáváme zvýšení základní sazby nad 5 % a v druhé polovině roku zpomalení ekonomiky 
díky přísné měnové politice. To by nemělo pustit výnosy státních dluhopisů dál od hranice 4 či 5 %. 
Koruna bude i díky úrokovému diferenciálu pravděpodobně dál posilovat. 
 
Válka na Ukrajině přepíše mnoho zažitých pravidel, zejména v Evropě. Sekundární efekty z toho 
plynoucí budou významné a v tuto chvíli jen těžko odhadnutelné. Nicméně, i přes vyšší valuace 
amerických akcií, se domníváme, že tento region bude opět v centru pozornosti investorů na úkor 
evropských akcií, kde bude část diskontu zdůvodnitelná nejasnými dopady konfliktu na evropské 
společnosti. 
 
Očekáváme, že vyšší inflace spolu s normalizací úrokových sazeb budou hlavní faktory, které vnesou 
v letošním roce na finanční trhy zvýšenou volatilitu. V proinflačním prostředí zůstávají akcie 
preferovaným aktivem. Je ale potřeba investovat do sektorů, které dokážou udržet ziskovost, resp. jsou 
schopny rostoucí ceny vstupů přenést do ceny výstupů. Zároveň je stále značný počet společností, 
které se obchodují výrazně před pandemickou úrovní a očekáváme, že uvolněním restrikcí a 
postupnému návratu k normálu proběhne revaluace i těchto společností. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. Účetní závěrka ověřená auditorem a zpráva auditora v plném znění 
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ROZVAHA 

K 31. PROSINCI 2021 
 

  
31. prosince 2021 1. září 2021 

tis. Kč  tis. Kč  
Aktiva:   

Pohledávky za bankami 0 0 
V tom     a/ splatné na požádání  0 0 
               b/ ostatní pohledávky 0 0 
Dluhové cenné papíry 0 0 
Akcie, podílové listy a ostatní podíly 0 0 
Ostatní aktiva 0 0 
Náklady a příjmy příštích období 0 0 

   
AKTIVA CELKEM 0 0 

   
Pasiva:   
Ostatní pasiva 0 0 
Výnosy a výdaje příštích období 0 0 
Kapitálové fondy 0 0 
Emisní ážio/disážio 0 0 
Nerozdělený zisk z předchozích období 0 0 
Zisk/Ztráta za účetní období 0 0 

   
PASIVA CELKEM 0 0 

 



Simplea Euro Bond Opportunity, otevřený podílový fond, 
 Partners investiční společnost, a.s. 

Sídlo: Praha 4, Türkova 2319/5b, PSČ 149 00 
Identifikační číslo: 24716006 

Právní forma: otevřený podílový fond 
Předmět podnikání: kolektivní investování 

Datum sestavení: 29. dubna 2022 
 

 
PODROZVAHA 

K 31. PROSINCI 2021 
 

 31. prosince 2021 1. září 2021 
 tis. Kč tis. Kč 
   
Podrozvahová aktiva:   
   
Pohledávky z pevných termínových operací 0                        0 
Hodnoty předané do obhospodařování 0 0 
   
PODROZVAHOVÁ AKTIVA CELKEM 0 0 
   
Podrozvahová pasiva:   
   
Závazky z pevných termínových operací 0 0 
   
PODROZVAHOVÁ PASIVA CELKEM 0 0 
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VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 

ZA OBDOBÍ OD 1. ZÁŘÍ 2021 DO 31. PROSINCE 2021 
 

   Za období od 1. září 2021 
do 31. prosince 2021 

   tis. Kč 
   

Výnosy z úroků a podobné výnosy  0 
V tom úroky z běžných účtů  0 
V tom úroky z dluhových cenných papírů  0 
Výnosy z akcií a podílů  0 
Výnosy z poplatků a provizí  0 
Náklady na poplatky a provize   0 
Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací  0 
Správní náklady   0 

   
Zisk/ztráta z běžné činnosti před zdaněním  0 

   
Daň z příjmů   0 

   
Zisk/Ztráta za účetní období po zdanění                           0 
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Přehled o změnách ve vlastním kapitálu 

 
 Kapitálové 

        fondy  
Emisní 

ážio/disážio 
Nerozdělený 

zisk 
minulých let 

Zisk/Ztráta 
 

Celkem 

tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč tis. Kč 
      
      
Zůstatek k 1. září 2021 0 0 0 0 0 

      
Zisk za účetní období 0 0 0 0 0 

Prodej podílových listů 0 0 0 0 0 

Odkup podílových listů 0 0 0 0 0 

 0 0 0 0 0 

Zůstatek k 31. prosinci 2021 0 0 0 0 0 
 
 



Simplea Euro Bond Opportunity, otevřený podílový fond 
Příloha k účetní závěrce 
Za období od 1. září 2021 do 31. prosince 2021  
 

  
 

1. OBECNÉ INFORMACE 
 

(a) Založení a charakteristika Fondu 
 
Podílový fond Simplea Euro Bond Opportunity, otevřený podílový fond, Partners investiční společnost, a.s. 
(dále jen „Fond“) vznikl dne 1. 9. 2021 zápisem do seznamu podílových fondů vedeného Českou národní 
bankou. Partners investiční společnost, a.s., se sídlem Türkova 2319/5b, 149 00 Praha 4 - Chodov (dále jen 
„Společnost“) je obhospodařovatelem a administrátorem Fondu. Jediným akcionářem Společnosti je 
společnost Partners Financial Services, a.s. 
 
Fond je otevřeným podílovým fondem, který nemá právní osobnost a je založen na dobu neurčitou. Podílový 
fond je speciálním fondem kolektivního investování, přičemž Fond lze kategorizovat jako dluhopisový fond 
cenných papírů denominovaný v EUR shromažďující peněžní prostředky od veřejnosti. Fond investuje 
výhradně do aktiv, která připouští příslušné právní předpisy. 
 
Informace o obhospodařovateli  
Fond je obhospodařován Společností, která je dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a 
investičních fondech (dále jen „Zákon“ nebo „ZISIF“) zodpovědná za obhospodařování majetku ve Fondu. 
Obhospodařováním majetku se rozumí správa majetku a nakládání s ním, včetně investování na účet tohoto 
fondu, a řízení rizik spojených s tímto investováním. 
 
Informace o administrátorovi 
V průběhu celého účetního období byla Společností pověřena výkonem činnosti, kterou zahrnuje 
administrace Fondu podle § 38 odst. 1 písm. s) (resp. odst. 2 písm. b)) ZISIF, tj. nabízení investic do Fondu, 
společnost Partners Financial Services, a.s., se sídlem Türkova 2319/5b, Praha 4, PSČ 149 00. 
 
V průběhu celého účetního období byla dále pověřena společnost Partners Financial Services, a.s. výkonem 
následujících činností: správa informačních technologií, personální oblast, logistika, marketing a PR a 
poskytování služeb klientského centra. 
 
V průběhu celého účetního období byla Společností pověřena výkonem činnosti, kterou zahrnuje 
administrace Fondu podle § 38 odst. 1 písm. c) Zákona o investičních společnostech a investičních fondech, 
tj.: vnitřní audit, společnost Compllex, s.r.o., se sídlem Mánesova 881/27, Praha 2, PSČ 120 00, IČ 27181537, 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 102501. 
 
Informace o depozitáři 
Depozitářem Fondu je společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. (dále jen „Depozitář“), 
člen bankovní skupiny UniCredit, IČ: 64948242, se sídlem Želetavská 1525/1, Praha 4, PSČ 140 92, zapsaná 
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3608. Depozitářem Fondu je 
osoba, která je na základě depozitářské smlouvy oprávněna mít v opatrování majetek Fondu, zřídit a vést 
peněžní účty a evidovat pohyb veškerých peněžních prostředků náležících do majetku Fondu a evidovat a 
kontrolovat stav jiného majetku Fondu. 
  
Investiční strategie 
Investiční strategií Fondu je dosažení kapitálového růstu ve střednědobém a dlouhodobém horizontu a 
zhodnocení majetku Fondu nad úroveň výnosu bankovních vkladů v EUR a kvalitních evropských státních 
dluhopisů, a to zejména prostřednictvím investic do investičních nástrojů s pevným výnosem, především 
dluhových cenných papírů států, finančních institucí a korporací a jiných obdobných investičních nástrojů, 
nástrojů peněžního trhu a cenných papírů vydávaných fondy kolektivního investování a srovnatelnými 
zahraničními investičními fondy specializovanými na dluhopisové investice. Mohou být využity všechny 
zákonem povolené druhy investičních cenných papírů a nástrojů finančního trhu především z Evropské 
měnové unie a Evropské unie, a to i věci a nástroje s vyšším investorským rizikem, při zachování zásad 
kolektivního investování daných zákonem. 
 
Limity Fondu jsou dodržovány na základě Zákona, případně jsou v souladu se Zákonem upraveny ve statutu 
Fondu. 
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(b) Statut Fondu, odměna za obhospodařování, administraci a odměna depozitáři 
 
Statut Fondu (dále jen „Statut“) byl předložen České národní bance. Znění Statutu platné k rozvahovému dni 
bylo schváleno představenstvem Společnosti s účinností ke dni 1. září 2021, přičemž se jednalo o přijetí změn 
nepodléhajících předchozímu schválení Českou národní bankou. 
 
Základním dokumentem Fondu je statut, který upravuje vzájemná práva a povinnosti mezi podílníky Fondu 
a Společností, obsahuje investiční strategii Fondu, popis rizik spojených s investováním Fondu a další údaje 
nezbytné pro investory k zasvěcenému posouzení investice, zpracované formou srozumitelnou běžnému 
investorovi. Statut Fondu vydává a aktualizuje jeho obhospodařovatel. Peněžní prostředky ve Fondu jsou 
shromažďovány vydáváním podílových listů Fondu. Takto získané prostředky jsou obhospodařovány 
Společností. 
   
Výše úplaty za obhospodařování majetku Fondu se skládá z maximálně 1,5 % z průměrné roční hodnoty 
fondového kapitálu a je hrazena Společnosti z majetku Fondu, a z podílu na zhodnocení vlastního kapitálu 
(výkonnostní odměna), který je dále rozveden ve Statutu. Průměrná roční hodnota fondového kapitálu se 
vypočte jako prostý aritmetický průměr hodnot fondového kapitálu ke každému obchodnímu dni. Ve 
fondovém kapitálu se zohlední časové rozlišení běžných nákladů, zejména poplatky uvedené ve statutu, 
například úplata za obhospodařování, administraci, výkon činnosti depozitáře, audit a očekávaná daňová 
povinnost ke dni výpočtu aktuální hodnoty, apod. 
 
Veškeré další náklady související s obhospodařováním Fondu, které nejsou vyjmenované ve statutu Fondu, 
jsou zahrnuty v úplatě za obhospodařování. 
 
 

(c) Představenstvo a dozorčí rada Společnosti 
 
 Funkce Jméno 

Představenstvo předseda Lucie Simpartlová 
 místopředseda Petr Borkovec 
 
 

člen Martin Mašát 
 

Dozorčí rada předseda 
místopředseda 
člen 

Petr Kroupa 
Jitka Lucbauerová 
Tatiana Purdiaková 

               
 
 

(d) Změny v obchodním rejstříku 
 
V průběhu běžného účetního období nedošlo ke změnám ve složení představenstva a dozorčí rady 
Společnosti.   

 
 

(e) Organizační struktura 
 
Každý ze členů představenstva má určené oblasti odpovědnosti. Člen představenstva odpovědný za strategie 
řídí úsek obchodní strategie a obhospodařování fondů, úsek portfolio managementu a investiční výbor. Člen 
představenstva odpovědný za obchod řídí úsek vývoje produktů a úsek risk managementu. Člen 
představenstva odpovědný za správu řídí úsek financí a účetnictví IS a fondů, provozní úsek a úsek právních 
služeb a compliance.  
 
Činnosti několika dalších úseků jsou outsourcovány na externí dodavatele.  
 
Činnost interního auditu je outsourcovaná na společnost Compllex, s.r.o., IČ: 27181537, se sídlem Praha 2, 
Mánesova 881/27, PSČ 12000, zapsaná Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 102501. 
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Na společnost Partners Financial Services, a.s., IČ: 27699781, se sídlem Türkova 2319/5b, Chodov, 149 00 
Praha 4, zapsané Městským soudem v Praze pod spisovou značkou B 12158, jsou outsourcovány následující 
činnosti: divize distribuce, controlling, personální, správa IT/IS, právní služby, marketing a PR a klientské 
centrum, logistika. 
 

(f) Východiska pro přípravu účetní závěrky 
 
Účetní závěrka byla připravena na základě účetnictví vedeného v souladu se: 
 zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., 
 vyhláškou č. 501/2002 Sb. vydanou Ministerstvem financí, 
 Českými účetními standardy pro finanční instituce vydanými Ministerstvem financí.  
 
Tato účetní závěrka je připravena v souladu s vyhláškou č. 501/2002 vydanou Ministerstvem financí, kterou 
se stanoví uspořádání a označování položek účetní závěrky a obsahové vymezení položek této závěrky. 
Zároveň tato vyhláška v §4a, odst. 1 stanovuje, aby účetní jednotka pro účely vykazování finančních nástrojů, 
jejich oceňování a uvádění informací o nich v příloze v účetní závěrce postupovala podle mezinárodních 
účetních standardů upravených přímo použitelnými předpisy Evropské unie o uplatňování mezinárodních 
účetních standardů (dále jen "mezinárodní účetní standard" nebo „IFRS“). 
 
V této souvislosti je nutné zdůraznit, že s ohledem na fakt, že Fond neevidoval v účetním období žádné 
transakce v účetnictví, nejsou uvedeny žádné přílohové tabulky. 

 
Účetní závěrka byla zpracována na principech časového rozlišení nákladů a výnosů a historických cen 
s výjimkou vybraných finančních nástrojů oceňovaných reálnou hodnotou.  
 
Účetní závěrka vychází z předpokladu, že účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že u 
ní nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v této činnosti pokračovat i 
v dohledné budoucnosti. 
 
Rozvahový den účetní závěrky je 31. prosinec 2021. Běžné účetní období je od 1.9.2021 do 31.12.2021.  
 
Všechny uvedené údaje jsou v tisících Kč (tis. Kč), není-li uvedeno jinak.  
 
Tato účetní závěrka je nekonsolidovaná. 
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2. PODSTATNÉ ÚČETNÍ METODY A PRAVIDLA PRO SESTAVENÍ ÚČETNÍ 
ZÁVĚRKY 

 
Podstatné účetní metody a pravidla použitá při sestavování této účetní závěrky jsou uvedena níže. 
 

(a) Den uskutečnění účetního případu 
 
V závislosti na typu transakce je okamžikem uskutečnění účetního případu zejména: 
 den výplaty nebo převzetí oběživa,  
 den nákupu nebo prodeje valut, deviz, popř. cenných papírů,  
 den provedení platby,  
 den připsání (valuty) prostředků podle výpisu z účtu, 
 den sjednání a den vypořádání spotových obchodů, tj. nákup nebo prodej finančních nástrojů nebo 

komodit s takovým termínem dodání, kdy období od sjednání obchodu do jeho vypořádání není delší 
než 2 dny, 

 den sjednání a den vypořádání obchodů s deriváty,  
 
Účetní jednotka zvolila, že spotové obchody (tj. účetní případy nákupu a prodeje finančních aktiv s obvyklým 
termínem dodání) se v den sjednání obchodu vykazují přímo v příslušné položce aktiv nebo pasiv.  
 
 

(b) Finanční aktiva a finanční závazky 
 

(i) Zaúčtování a prvotní ocenění  
Účetní jednotka prvotně zaúčtuje vybraná finanční aktiva a finanční závazky (např. pohledávky za klienty, 
závazky vůči klientům, apod.) v okamžiku, ke kterému vzniknou. Všechny ostatní finanční nástroje (včetně 
spotových nákupů a prodejů finančních aktiv) jsou zaúčtovány k datu sjednání obchodu, což je datum, kdy 
se účetní jednotka stane stranou smluvních ustanovení příslušného finančního instrumentu. 
 
Finanční aktivum nebo finanční závazek je prvotně oceněno v reálné hodnotě, která je upravena o transakční 
náklady. Tato úprava o transakční náklady neplatí pro finanční nástroje oceňované reálnou hodnotou do zisku 
nebo ztráty (FVTPL). Transakční náklady jsou náklady přímo přiřaditelné k pořízení nebo emisi. 
 
Nejlepším důkazem reálné hodnoty finančního nástroje při prvotním zaúčtování je obvykle transakční cena 
(tj. reálná hodnota poskytnutého nebo přijatého protiplnění). 
 
Pokud účetní jednotka určí, že reálná hodnota při počátečním zaúčtování se liší od transakční ceny a reálná 
hodnota není podložena ani kotovanou cenou na aktivním trhu pro identické aktivum nebo závazek ani není 
na základě valuační techniky, pro kterou nepozorovatelné vstupy jsou považovány za nevýznamné ve vztahu 
k ocenění, pak finanční nástroj je na počátku oceněn v reálné hodnotě a následně rozdíl mezi reálnou 
hodnotou na počátku a transakční cenou je postupně časově rozlišován do výkazu zisku a ztráty po dobu 
životnosti instrumentu. Toto časové rozlišení je maximálně po dobu, po kterou je dané ocenění plně 
podpořeno pozorovatelnými tržními údaji nebo transakce je ukončena. 
 

(ii) Klasifikace 
 
Finanční aktiva 
 
Při prvotním zaúčtování je finanční aktivum klasifikováno jako oceňované: 
 naběhlou hodnotou (AC), 
 reálnou hodnotou proti účtům vlastního kapitálu (FVOCI), 
 reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty (FVTPL).  
Finanční aktivum je oceněno v naběhlé hodnotě (AC), pokud splní obě z následujících podmínek a zároveň 
není určené jako oceňované reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty (FVTPL): 
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 aktivum je drženo v rámci obchodního modelu, jehož cílem je držet finanční aktiva za účelem získání 
smluvních peněžních toků, 

 smluvní podmínky finančního aktiva stanoví konkrétní datumy peněžních toků tvořených výlučně 
splátkami jistiny a úroků z nesplacené částky jistiny (tzv. „SPPI test“). 

 
Dluhový nástroj je oceněn reálnou hodnotou proti účtům vlastního kapitálu (FVOCI), pouze pokud splní obě 
z následujících podmínek a zároveň není určené jako oceňované reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty: 
 aktivum je drženo v rámci obchodního modelu, jehož cíle je dosaženo jak inkasem smluvních peněžních 

toků, tak prodejem finančních aktiv, 
 smluvní podmínky finančního aktiva stanoví konkrétní datumy peněžních toků tvořených výlučně 

splátkami jistiny a úroků z nesplacené částky jistiny (tzv. „SPPI test“). 
 

Vyhodnocení, zda peněžní toky jsou tvořeny výlučně splátkami jistiny a úroků (tzv. „SPPI test“) 
 
Pro účely tohoto vyhodnocení, „jistina“ je definována jako reálná hodnota finančního aktiva při prvotním 
zaúčtování. „Úroky“ jsou definované jako odměna za časovou hodnotu peněz a za úvěrové riziko spojené 
s nesplacenou částkou jistiny za konkrétní časové období a další základní rizika a náklady spojené 
s poskytováním úvěrů (např. riziko likvidity a administrativní náklady), ale i ziskovou marží. 
 
Při vyhodnocení, zda peněžní toky jsou tvořeny výlučně splátkami jistiny a úroků, účetní jednotka hodnotí 
smluvní podmínky daného instrumentu. Toto zahrnuje vyhodnocení, zda finanční aktivum zahrnuje smluvní 
ujednání, která mohou změnit načasování a výši smluvních peněžních toků. V rámci vyhodnocení účetní 
jednotka vyhodnocuje: 
 podmíněné události, které mohou změnit načasování a výši smluvních peněžních toků; 
 pákový efekt; 
 předčasné splacení a prodloužení splatnosti; 
 podmínky, které omezují účetní jednotku při inkasu peněžních toků z konkrétních aktiv 
 podmínky, které modifikují úplatu za časovou hodnotu peněz (např. způsoby pravidelného stanovení 

výše úrokové sazby). 
 
Při prvotním zaúčtování majetkového cenného papíru, který není určen k obchodování („held for trading“) 
může účetní jednotka neodvolatelně určit, že bude vykazovat následné změny v reálné hodnotě proti účtům 
vlastního kapitálu (FVOCI). Tato volba může být provedena a aplikována na úrovni dané investice. 
 
Všechny ostatní finanční aktiva jsou oceňována reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty (FVTPL). Finanční 
aktiva, která jsou určena k obchodování („held for trading“) a finanční aktiva, jejichž výkonnost je hodnocena 
na základě reálné hodnoty, jsou oceňována ve FVTPL, protože daná finanční aktiva nejsou držena za účelem 
získání smluvních peněžních toků ani držena za účelem dosažení cíle, jak inkasem smluvních peněžních 
toků, tak prodejem finančních aktiv. 
 
Kromě toho, při prvotní zaúčtování, účetní jednotka může neodvolatelně zařadit finanční aktivum, které jinak 
splňuje požadavky, aby bylo oceňováno v AC nebo FVOCI, jako oceňované ve FVTPL, pokud je tím 
vyloučen nebo významně omezen oceňovací nebo účetní nesoulad, který by jinak nastal. 
 
 
Vyhodnocení obchodního modelu 
 
Obchodní model účetní jednotky je stanoven na úrovni, která odráží způsob společného řízení skupin 
finančních aktiv za účelem dosažení určitého obchodního cíle. Tato podmínka tudíž nepředstavuje přístup ke 
klasifikaci podle nástrojů jednotlivě, ale je stanovena na vyšší úrovni agregace. Účetní jednotka bere do 
úvahy všechny relevantní informace a důkazy, které jsou k dispozici k datu posuzování. Tyto relevantní 
informace a důkazy zahrnují mimo jiné následující: 
 stanovené metody a cíle pro portfolio a přístup k těmto metodám v praxi. Tj. zejména zda strategie 

účetní jednotky se zaměřuje na výnos ze smluvního úroku, udržování profilu úrokové sazby, shodu 
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durace finančních aktiv s durací závazků, které slouží jako zdroj financování těchto finančních aktiv 
nebo realizaci peněžních toků prodejem aktiv; 

 jak je hodnocena výkonnost obchodního modelu a finančních aktiv držených v rámci tohoto obchodního 
modelu a jak je daná výkonnost předkládána klíčovému vedení účetní jednotky; 

 rizika, která ovlivňují výkonnost obchodního modelu a finančních aktiv držených v rámci tohoto 
obchodního modelu a zejména způsob, jakým jsou tato rizika řízena; 

 jak jsou odměňováni manažeři a vedoucí účetní jednotky, např. zda odměny jsou založeny na reálné 
hodnotě řízených aktiv nebo na inkasovaných smluvních peněžních tocích; 

 četnost, objem a načasování prodejů v předchozích období, důvody pro dané prodeje a jejich očekávání 
v budoucnu. Nicméně informace o prodejích nejsou vyhodnocovány izolovaně, ale jako součást 
celkového vyhodnocení, jak cíle stanovené účetní jednotkou pro řízení finančních aktiv jsou 
dosahovány a jak peněžní toky jsou realizovány. 

 
Účetní jednotka vyhodnotila, že má pouze jeden obchodní model, který obsahuje všechna aktiva včetně 
pohledávek za bankami, dluhových cenných papírů, majetkových cenných papírů, podílových listů, a 
derivátů. Finanční aktiva jsou řízena a vyhodnocována na základě reálných hodnot. Obhospodařovatel Fondu 
provádí rozhodnutí na základě reálné hodnoty aktiv a tato aktiva řídí s cílem tuto reálnou hodnotu realizovat. 
Dále sleduje primárně vývoj reálných hodnot aktiv a závazků Fondu z důvodu denního výpočtu a zveřejnění 
čisté hodnoty aktiv na 1 podílový list. Z tohoto důvodu jsou taková finanční aktiva oceněna reálnou hodnotou 
do zisku nebo ztráty (FVTPL). 
 
Reklasifikace 
 
Následně po prvotním zaúčtování finanční aktiva nejsou reklasifikována s výjimkou, pokud účetní jednotka 
v běžném účetním období změní obchodní model pro řízení finančních aktiv a pak v následujícím účetním 
období jsou příslušná finanční aktiva reklasifikována. 
 
Finanční závazky 
 
Účetní jednotka může klasifikovat své finanční závazky, jiné než finanční záruky a poskytnuté přísliby, jako 
oceňované: 
 naběhlou hodnotou, nebo 
 reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty (FVTPL). 

 
Účetní jednotka klasifikuje a oceňuje své finanční závazky reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty (FVTPL), 
jelikož svá finanční aktiva a finanční závazky řídí a jejich výkonnost je hodnocena na základě reálné hodnoty 
a v souladu se zdokumentovanou strategií řízení rizik a investiční strategií. 
 
 

(iii) Odúčtování 
 
Finanční aktiva 
 
Účetní jednotka odúčtuje finanční aktivum, pokud  
 smluvní práva na peněžní toky z finančního aktiva zaniknou, nebo  
 převede práva získat peněžní toky v transakci, ve které jsou převedena v podstatě všechna rizika a užitky 

spojené s vlastnictvím finančního aktiva nebo ve které účetní jednotka ani nepřevede ani si neponechá 
v podstatě všechna rizika a užitky spojené s vlastnictvím finančního aktiva a kdy si nezachová kontrolu 
nad finančním aktivem.  

 
Při odúčtování finančního aktiva, se rozdíl mezi 
a) účetní hodnotou aktiva (nebo části účetní hodnoty alokované na část odúčtovaného aktiva) a  
b) součtem (i) přijaté úhrady (včetně jakéhokoli nabytého aktiva sníženého o hodnotu jakéhokoli nově 

přijatého závazku) a (ii) nakumulovaného zisku nebo ztrátě, kterou byly zaúčtovány ve vlastním kapitálu 
       je vykázán ve výkazu zisku a ztráty. 
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Finanční závazky 
 
Účetní jednotka odúčtuje finanční závazek, pokud její smluvní závazky jsou splněny, zrušeny nebo zaniknou. 
 

 
(iv) Zápočet a vykazování v čisté (netto) hodnotě 

 
Finanční aktiva a finanční závazky jsou započteny a jejich čistá hodnota je vykázána v rozvaze, pokud a jen 
pokud účetní jednotka má aktuálně právně vymahatelné právo započíst dané zůstatky a účetní jednotka 
plánuje, buď vypořádání v čisté (netto) hodnotě nebo realizaci aktiva a vypořádání závazku současně. 
 
Výnosy a náklady jsou vykázány v čisté (netto) hodnotě pouze tehdy, pokud to povolují příslušné IFRS 
standardy nebo takové zisky a ztráty plynoucí ze skupiny podobných transakcí takových jako je obchodní 
aktivita účetní jednotky. 
 
 

(v) Ocenění v reálné hodnotě 
 
„Reálná hodnota“ je cena, která by byla získána z prodeje aktiva nebo zaplacena za převzetí závazku v rámci 
řádné transakce mezi účastníky trhu ke dni ocenění na hlavním (nebo nejvýhodnějším) trhu, ke kterému má 
účetní jednotka k danému dni přístup (tzv. exit cena).  
 
Portfolia finančních aktiv a finančních závazků, která jsou vystavena tržním rizikům a úvěrovému riziku, 
která jsou řízena účetní jednotkou na základě své čisté expozice vůči buď tržním rizikům, nebo úvěrovému 
riziku, jsou oceněna na základě ceny, která by byla získána za prodej čisté dlouhé pozice (nebo zaplacena za 
převod čisté krátké pozice) pro konkrétní rizikovou expozici. Úpravy stanovené na úrovni portfolia (např. 
úprava nabídkových a poptávkových cen nebo úprava úvěrového rizika, které zohledňují ocenění na základě 
čisté pozice) jsou alokovány na jednotlivá aktiva a závazky na základě příslušné rizikové úpravy jednotlivého 
instrumenty v portfoliu.   
 
Reálná hodnota závazku odráží riziko nesplnění. Riziko nesplnění zahrnuje, avšak nemusí být omezeno na, 
vlastní úvěrové riziko účetní jednotky. Reálná hodnota finančního závazku, který obsahuje prvek splacení na 
požádání (např. vklad splatný na požádání), není nižší než částka splatná na požádání diskontovaná od 
prvního dne, kdy může být požadováno její splacení. 
 
 
 

(c) Pohledávky za bankami a družstevními záložnami a pohledávky za nebankovními subjekty 
 
Položka rozvahy Pohledávky za bankami a družstevními záložnami zahrnuje následující: 
 úvěry a půjčky povinně oceněné reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty (FVTPL) nebo zařazené do 

FVTPL (viz bod 2b(ii)), které jsou oceněny v reálné hodnotě, jejíž změna je okamžitě zaúčtována do 
zisku nebo ztráty; 

 
Naběhlé úroky jsou součástí účtových skupin, v nichž je o aktivech účtováno a jsou vykazovány společně 
s daným aktivem. 
 

(d) Cenné papíry 
 

Majetkové cenné papíry 
 
Majetkové cenné papíry vykázané v položce rozvahy „Akcie, podílové listy a ostatní podíly“ zahrnují 
následující: 
 majetkové cenné papíry povinně oceněné reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty (FVTPL) nebo 

zařazené do FVTPL (viz bod 2b(ii) a 2b(vi) výše), které jsou oceněny v reálné hodnotě, jejíž změna je 
okamžitě zaúčtována do zisku nebo ztráty. 
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Dluhové cenné papíry 
 
Dluhové cenné papíry vykázané v položkách rozvahy „Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry 
přijímané centrální bankou k refinancování“ a „Dluhové cenné papíry“ zahrnují následující oceňovací 
kategorie: 
 dluhové cenné papíry povinně oceněné reálnou hodnotou do zisku nebo ztráty (FVTPL) nebo zařazené 

do FVTPL (viz bod 2a(ii)), které jsou oceněny v reálné hodnotě, jejíž změna je okamžitě zaúčtována do 
zisku nebo ztráty; 

 
Zisky/ztráty, které se vykazují ve výkazu zisku a ztráty, jsou vykázány v rámci položky „Zisk nebo ztráta 
z finančních operací“. 
 
Odúčtování cenných papírů 
Při prodeji cenných papírů v oceňovací kategorii FVTPL účetní jednotka pro ocenění úbytku cenných papírů 
používá metodu FIFO. 
 
 

(e) Úroky 
 
Prezentace 
Úrokové výnosy a úrokové náklady z aktiv a závazků určených k obchodování a z ostatních finančních aktiv 
a finančních závazků oceněných ve FVTPL jsou vykázány v položce „Výnosy z úroků a podobné výnosy“ a 
„Náklady na úroky a podobné náklady“ ve výkazu zisku a ztráty.  
 
 

(f) Tvorba rezerv 
 

Rezerva představuje pravděpodobné plnění, s nejistým časovým rozvrhem a výší. Rezerva se tvoří na vrub 
nákladů ve výši, která je nejlepším odhadem výdajů nezbytných k vypořádání existujícího dluhu. 

 
Rezerva se tvoří v případě, pokud jsou splněna následující kritéria:  
 existuje povinnost (právní nebo věcná) plnit, která je výsledkem minulých událostí, 
 je pravděpodobné nebo jisté, že plnění nastane a vyžádá si odliv prostředků představujících ekonomický 

prospěch, přičemž ”pravděpodobné” znamená pravděpodobnost vyšší než 50 %, 
 je možné provést přiměřeně spolehlivý odhad plnění. 

 
 

(g) Zachycení operací v cizích měnách 
 
Transakce vyčíslené v cizí měně jsou účtovány v tuzemské měně přepočtené devizovým kurzem vyhlášeným 
Českou národní bankou platným v den transakce neboli v den uskutečnění účetního případu.  

 
Aktiva a pasiva vyčíslená v cizí měně společně s devizovými spotovými transakcemi před dnem splatnosti 
jsou přepočítávána do tuzemské měny v devizovém kurzu vyhlašovaném Českou národní bankou platném k 
datu rozvahy. Výsledný zisk nebo ztráta z přepočtu aktiv a pasiv vyčíslených v cizí měně, kromě majetkových 
účastí v cizí měně je vykázán ve výkazu zisku a ztráty jako „Zisk nebo ztráta z finančních operací“. 
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(h) Daň z příjmů 
 
Splatná daň 
Daňový základ pro daň z příjmů se vypočte z hospodářského výsledku běžného období před zdaněním 
připočtením daňově neuznatelných nákladů, odečtením výnosů, které nepodléhají dani z příjmů, a dále 
úpravou o slevy na dani a případné zápočty.  
 
Odložená daň 
Odložená daň vychází z veškerých dočasných rozdílů mezi účetní a daňovou hodnotou aktiv a závazků 
s použitím očekávané daňové sazby platné pro následující období. O odložené daňové pohledávce se účtuje 
pouze v případě, kdy neexistuje pochybnost o jejím dalším uplatnění v následujících účetních obdobích. 
 
 

(i) Deriváty 
 
Derivát je finanční nástroj, který splňuje následující podmínky: 

 
a) jeho reálná hodnota se mění v závislosti na změně úrokové sazby, ceny cenného papíru, ceny komodity, 

měnového kurzu, cenového indexu, na úvěrovém hodnocení (ratingu) nebo indexu, resp. v závislosti na 
jiné proměnné (tzv. podkladovém aktivu), 

b) ve srovnání s ostatními typy kontraktů, v nichž je založena podobná reakce na změny tržních podmínek, 
vyžaduje malou nebo nevyžaduje žádnou počáteční investici, 

c) bude vypořádán v budoucnosti, přičemž doba sjednání obchodu do jeho vypořádání je u něho delší než 
u spotové operace. 

 
Deriváty jsou vykázány v rozvaze v reálné hodnotě. Kladné reálné hodnoty derivátů jsou vykázány v aktivech 
v položce „Ostatní aktiva“. Záporné reálné hodnoty derivátů jsou vykázány v závazcích v položce „Ostatní 
pasiva“. 

 
Reálná hodnota finančních derivátů se stanovuje jako současná hodnota očekávaných peněžních toků 
plynoucích z těchto transakcí. Pro stanovení současné hodnoty jsou použity parametry zjištěné na aktivním 
trhu jako devizové kurzy, úrokové sazby pro dané splatnosti na základě výnosové křivky, atd. 

 
V podrozvaze se deriváty vykazují v nediskontované smluvní hodnotě podkladového nástroje v položkách 
„Pohledávky z pevných termínových operací“, „Závazky z pevných termínových operací“. 
 
Fond uzavírá následující typy derivátových transakcí: 
- deriváty držené pro účely řízení rizik  
 
Deriváty držené pro účely řízení rizik 
 
Deriváty držené pro účely řízení rizik zahrnují všechny deriváty, které nejsou klasifikovány jako aktiva nebo 
závazky určené k obchodování. Deriváty držené pro účely řízení rizik jsou oceňovány v reálné hodnotě 
v rozvaze. Pokud není níže uveden opak, pak zisky a ztráty ze změny reálných hodnot derivátů držených pro 
účely řízení rizik jsou zachyceny ve výkazu zisku a ztráty v položce „Zisk nebo ztráta z finančních operací“. 
Všechny deriváty jsou sjednány za účelem zajištění, nicméně zajišťovací účetnictví není Fondem aplikováno 
z důvodů administrativní náročnosti. 
 
 

(j) Vydané podílové listy Fondu  
 
Vydané podílové listy Fondu představují tzv. „nástroje s prodejní opcí“. Nástroje s prodejní opcí splňují 
definici finančního závazku dle IAS 32 a zároveň splňují podmínky uvedené v IAS 32 odst. 16A a 16B. Tyto 
nástroje jsou klasifikovány jako kapitálové nástroje a jsou vykazovány v rámci vlastního kapitálu Fondu.  
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Emisní ážio 
 
Emisní ážio představuje rozdíl mezi prodejní cenou a nominální hodnotou všech podílových listů ke dni 
jejich vydání následně snížené o částky rozdílu mezi odkupní cenou a nominální hodnotou připadající na 
zpětně odkoupené podílové listy. 
 
Kapitálové fondy 
 
Vydané podílové listy mají nominální hodnotu. 
 
Zůstatek položky kapitálové fondy představují nominální hodnoty vydaných podílových listů snížené o 
nominální hodnoty připadající na odkoupené podílové listy zpět od podílníků. 
 
 

(k) Výnosy z dividend 
 
Přijaté dividendy jsou vykázány ve výkazu zisku a ztráty v okamžiku, kdy vznikne právo na přijetí dividendy. 
 
Přijaté dividendy jsou vykázány v položce „Výnosy z akcií a podílů“. 
 
 

(l) Náklady na poplatky a provize, správní náklady 
 
Jednorázové poplatky jsou účtovány přímo do nákladů. 
 
 

(m) Použití odhadů 
 
Sestavení účetní závěrky vyžaduje, aby vedení Společnosti provádělo odhady, které mají vliv na vykazované 
hodnoty aktiv a pasiv i podmíněných aktiv a pasiv k datu sestavení účetní závěrky a nákladů a výnosů v 
příslušném účetním období. Tyto odhady jsou založeny na informacích dostupných k datu sestavení účetní 
závěrky a mohou se od skutečných výsledků lišit. 
 
 
 

3. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K ÚČETNÍM VÝKAZŮM 
 
Za sledované období Fond neevidoval žádné transakce v účetnictví, proto komentáře k položkám výkazů 
nejsou uvedeny.  

 
  



Simplea Euro Bond Opportunity, otevreny podilovy fond 
Priloha k ucetni zaverce 
Za obdobi od 1. zari 2021 do 31. prosince 2021 

4. VYZNAMNE UDA.LOSTI PO DATU UCETNi ZA.VERKY

Fond začal reálně shromažďovat prostředky klientů v České republice od ledna 2022, s ohledem na jeho 
zaměření je určený primárně pro slovenský trh, kde byla distribuce zahájena dne 1. 4. 2022. K datu sestavení 
účetní závěrky činí fondový kapitál 8 460 tis. Kč a nedosáhl tak minimální výše stanovené v § 208 zák. č. 
240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen „ZISIF“). 
Vedení Společnosti očekává, že jeho výše by měla rychle dosáhnout minima stanoveného regulatorními 
požadavky. Představenstvo Společnosti rozhodlo, že pokud nebude naplněna výše uvedený minimální 
fondový kapitál přítokem investic ze strany investorů do 31. května 2022, bude kapitál Fondu navýšen 
investicí z jiného podílového fondu administrovaného a obhospodařovaného Společností. Vedení 
Společnosti se proto domnívá, že předpoklad týkající se nepřetržitého trvání účetní jednotky byl naplněn.  

Rusko-ukrajinsky valecny konflikt zasahnul deni na celem svete a postihnul vyznamne i kapitalovy trh. 
V okamziku sestaveni vyrocnf zpravy je obtizne predikovatelne, jak dlouho jeste valka na Ukrajine bude 
trvat a jake dalsf nasledky, mimo ty, ktere uz jsou v soucasne ch viii patrne, bude mit. Tato situace nicrnene 
neovlivnila financni pozici Spolecnosti a ani vysledky Fondu, protoze fadna pfima expozice na rusky trh 
neni v jeho portfoliu obsazena. Do Fondu neinvestoval nikdo z aktualnich seznarnu osob v sankcnim rezimu 
vuci Rusku a Belorusku. 

K datu sestaveni ucetni zaverky nejsou Spolecnosti znamy zadne dalsi udalosti, ktere by si vyfadaly 
upravu nebo zvei'ejneni V ucetni zaverce. 
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