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1 DEFINICE  

Není-li uvedeno jinak, mají pojmy pou�ité v tomto dokumentu následující význam:  

Auditor PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., se sídlem Hvìzdova 1734/2c, 
140 00 Praha 4, IÈ: 407 65 521, zapsaná v obchodním rejstøíku 
vedeném Mìstským soudem v Praze, oddíl C, vlo�ka 3637 a v seznamu 
auditorských spoleèností u Komory auditorù Èeské republiky pod 
evidenèním èíslem 021. 

Bli��í informace o spoleènosti jsou dostupné na internetové stránce 
www.pwc.com/cz.  

cenný papír je rovnì� zaknihovaný cenný papír 

!NB Èeská národní banka, Na Pøíkopì 28, Praha 1, PSÈ 115 03, telefon: 
224 411 111, e-mailová adresa: podatelna@cnb.cz.  

Bli��í informace o spoleènosti jsou dostupné na internetové stránce 
www.cnb.cz. 

Fond CREDITAS fond SICAV, a.s. 

Investi"ní akcie akcie, které nejsou Zakladatelskými akciemi, ale jsou vydané 
k pøíslu�nému Podfondu za úèelem shromá�dìní penì�ních prostøedkù 
od investorù 

Investi"ní spole"nost Conseq Funds investièní spoleènost, a.s., se sídlem Rybná 682/14, 
Praha 1, PSÈ 110 05, IÈ: 248 37 202, zapsaná v obchodním rejstøíku 
vedeném Mìstským soudem v Praze v oddílu B, vlo�ka 17126. 

Bli��í informace o spoleènosti jsou dostupné na internetové stránce 
www.conseq.cz/. 

Na#ízení vlády naøízení vlády è. 243/2013 Sb., o investování investièních fondù a 
o technikách k jejich obhospodaøování 

Podfond v�echny podfondy vytvoøené v rámci Fondu. Èásti vìnované výhradnì 
jednotlivým Podfondùm jsou upraveny v rámci dodatkù, které tvoøí 
souèást Statutu 

Registrátor Conseq Investment Management, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 
682/14, Staré Mìsto, PSÈ 110 00, IÈ: 264 42 671, zapsaná 
v obchodním rejstøíku vedeném Mìstským soudem v Praze, oddíl B, 
vlo�ka 7153. 

Stanovy stanovy Fondu, dostupné (i) v listinné podobì v sídle Investièní 
spoleènosti a ve sbírce listin obchodního rejstøíku, nebo (ii) 
v elektronické verzi prostøednictvím dálkového pøístupu do obchodního 
rejstøíku (www.justice.cz)  

Statut tento statut (upravující informace o samotném Fondu), jeho� souèást 
tvoøí dodatky Podfondù 

Statut je dostupný, není-li uvedeno jinak, (i) v listinné podobì v sídle 
Registrátora, nebo (ii) v elektronické verzi na webových stránkách 
Fondu. 

Zakladatelské akcie akcie, které upsali zakladatelé Fondu 

Zákon o podnikání na 
kapitálovém trhu 

zákon è. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znìní 
pozdìj�ích pøedpisù 

Zákon o investi"ních 
spole"nostech a 
investi"ních fondech 

zákon è. 240/2013 Sb., o investièních spoleènostech a investièních 
fondech, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù 
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2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O FONDU 

Obchodní firma Fondu CREDITAS fond SICAV, a.s. 

Sídlo  Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 

I! 085 33 610 

Datum vzniku 1. øíjna 2019 (den zápisu do obchodního rejstøíku)  

Zápis do seznamu !NB Fond je zapsán do seznamu investièních fondù s právní osobností 
vedeného ÈNB. 

Doba, na kterou byl Fond 
zalo�en 

neurèitá 

Druh Fondu Fond je investièním fondem s právní osobností, který má individuální 
statutární orgán (pøedstavenstvo), jím� je Investièní spoleènost, která 
je oprávnìná obhospodaøovat Fond. Fond není samosprávným 
fondem. 

Fond je speciální fondem ve smyslu § 94 odst. 2 Zákona 
o investièních spoleènostech a investièních fondech, který nesplòuje 
po�adavky smìrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/65/ES 
o koordinaci právních a správních pøedpisù týkajících se subjektù 
kolektivního investování do pøevoditelných cenných papírù, a není jako 
standardní fond zapsaný v pøíslu�ném seznamu vedeném ÈNB. Fond 
není ani øídícím ani podøízeným fondem.  

Historické údaje o 
statusových v$cech 

Není relevantní (jedná se o novì vzniklý fond) 

Vý�e zapisovaného 
základního kapitálu 

20.000,- Kè (byl v plné vý�i splacen) 

Kontaktní informace Místo, kde je v pøípadì potøeby mo�né získat dodateèné informace: 

Banka CREDITAS a.s. 
Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8 

V pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hod. 

Tel: 800 888 009, email: info@creditas.cz  
Internetové stránky Fondu www.creditasfond.cz 

Seznam podfond% CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV 

 



3 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O OBHOSPODA&OVATELI 

Obchodní firma 
Obhospoda#ovatele 

Conseq Funds investièní spoleènost, a.s. 

Sídlo  Rybná 682/14, Praha 1, PSÈ 110 05 

I! 248 37 202 

Datum vzniku 11. kvìtna 2011 (den zápisu do obchodního rejstøíku) 

Zápis do seznamu 
!NB 

Investièní spoleènost je zapsána do seznamu investièních spoleèností 
vedeného ÈNB 

Vý�e základního 
kapitálu 

4.000.000,- Kè (byl v plné vý�i splacen) 

Povolení k "innosti  Investièní spoleènosti bylo udìleno povolení k èinnosti rozhodnutím ÈNB ze 
dne 24. 3. 2011 vydaným pod è.j. 2011/2976/570, které nabylo právní moci 
dne 24. 3. 2011. Tímto rozhodnutím byly souèasnì schváleny vedoucí 
osoby Investièní spoleènosti. Rozhodnutím ÈNB ze dne 6. 3. 2018 vydaným 
pod è.j. 2018/030846/CNB/570, které nabylo právní moci dne 8. 3. 2018, 
bylo vý�e uvedené povolení k èinnosti zru�eno a udìleno nové (roz�íøené) 
povolení k èinnosti.  

Konsolida"ní celek Investièní spoleènost patøí do konsolidaèního celku spoleènosti Conseq 
Investment Management, a.s., se sídlem Praha 1, Rybná 682/14, Staré 
Mìsto, PSÈ 110 00, IÈ: 264 42 671, zapsané v obchodním rejstøíku 
vedeném Mìstským soudem v Praze, oddíl B, vlo�ka 7153 

Seznam vedoucích 
osob 

Vedoucími osobami Investièní spoleènosti jsou: 

- Ing. Jan Vedral, pøedseda pøedstavenstva, 

- Mgr. Hana Blovská, místopøedsedkynì pøedstavenstva, 

- Ing. Luká� Vácha, èlen pøedstavenstva. 

Funkce, které 
vedoucí osoby dále 
vykonávají 

Vedoucí osoby vykonávají mimo Investièní spoleènost tyto èinnosti, které 
mají význam ve vztahu k èinnosti Investièní spoleènosti nebo Fondu: 

Ing. Jan Vedral je pøedsedou pøedstavenstva spoleènosti Conseq 
Investment Management, a.s., která je 100% akcionáøem Investièní 
spoleènosti a zároveò Registrátorem, a zastává zde pozici hlavního 
investièního mana�era. 

Mgr. Hana Blovská je místopøedsedkyní pøedstavenstva spoleènosti 
Conseq Investment Management, a.s. V Investièní spoleènosti je øeditelkou 
odpovìdnou za marketing a prodej. 

Ing. Luká� Vácha je èlenem pøedstavenstva spoleènosti Conseq Investment 
Management, a.s., a obchodním øeditelem pro institucionální a privátní 
klientelu. 

P#edm$t podnikání Pøedmìt podnikání Investièní spoleènosti je, v souladu s udìleným 
povolením k èinnosti: 

- obhospodaøování investièních fondù nebo zahranièních investièních 
fondù, 

- provádìní administrace investièních fondù nebo zahranièních 
investièních fondù. 

Seznam 
obhospoda#ovaných 
a administrovaných 
investi"ních fond% 

Seznam Investièní spoleèností aktuálnì obhospodaøovaných a 
administrovaných fondù naleznete v pøíloze è. 1 tohoto Statutu nebo 
v seznamu vedeném ÈNB na internetových stránkách 

https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz. 

 



4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ADMINISTRÁTOROVI 

Administrátor Administraci Fondu vykonává Obhospodaøovatel, tedy Investièní 
spoleènost. 

Hlavní "innosti, které 
Administrátor vykonává 

V rámci administrace vykonává Investièní spoleènost v�echny èinnosti, 
které jsou souèástí administrace investièního fondu podle § 38 odst. 1 
Zákona o investièních spoleènostech a investièních fondech, zejména: 

- vede úèetnictví a zaji��uje plnìní daòových povinností, 

- zaji��uje právní slu�by a compliance, 

- oceòuje jeho majetek a dluhy a provádí výpoèet aktuální 
hodnoty Investièních akcií, 

- zaji��uje vydávání a odkupování Investièních akcií, 

- pøipravuje dokumenty, zejména výroèní zprávy, pololetní 
zprávy, Statut a sdìlení klíèových informací, a jejich pøípadné 
zmìny, 

- uveøejòuje, oznamuje a poskytuje údaje a dokumenty 
investorùm a dal�ím oprávnìným osobám vèetnì Èeské 
národní banky, 

- vede evidenci investièních akcií vydávaných Podfondy a 
evidenci o jejich vydávání a odkupování, 

- rozdìluje a vyplácí penì�itá plnìní v souvislosti se zru�ením 
Podfondù,  

- vyøizuje stí�nosti a reklamace investorù. 

Tyto èinnosti mù�e Investièní spoleènost vykonávat v plném rozsahu sama nebo jejich výkon, resp. 
výkon jednotlivých èinností, svìøit jiné osobì, jak je v podrobnostech upraveno v èlánku 0 Statutu. 

 

5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O DEPOZITÁ&I 

Obchodní firma 
Depozitá#e 

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

Sídlo  �eletavská 1525/1, Praha 4 � Michle, PSÈ 140 92 

I! 649 48 242 

Zápis do seznamu !NB Depozitáø je zapsán do seznamu depozitáøù investièních fondù 
vedeného ÈNB 

Konsolida"ní celek Depozitáø je zahrnut do konsolidaèního celku ve smyslu zákona 
o úèetnictví, kdy� konsolidaci celé konsolidaèní skupiny provádí 
v souladu s Mezinárodními úèetními standardy ve znìní pøijatém 
Evropskou Unií (EU IFRS) spoleènost UniCredit S.p.A se sídlem 
Miláno, Itálie.  

Hlavní "innosti 
Depozitá#e 

Èinnosti Depozitáøe vyplývají ze Zákona o investièních spoleènostech 
a investièních fondech a jsou dále specifikovány v depozitáøské 
smlouvì. Depozitáø zejména:  

- má v opatrování zastupitelné investièní nástroje v majetku 
Podfondu jejich evidováním na vlastnickém úètu, který 
Depozitáø vede pro Podfond v pøíslu�né evidenci nebo jej pro 
Podfond zøídí u Centrálního depozitáøe cenných papírù, a.s., 
nebo srovnatelného subjektu podle práva cizího státu, 

- má fyzicky v úschovì majetek Podfondu, jeho� povaha to 
umo�òuje, 

- zøizuje a vede sám nebo zøizuje za podmínek stanovených 
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Zákonem o investièních spoleènostech a investièních fondech 
u jiné osoby penì�ní úèty na jméno Fondu ve prospìch 
Podfondu, na které ukládá ve�keré penì�ní prostøedky 
Podfondu, a kontroluje pohyb penì�ních prostøedkù 
nále�ejících do majetku Podfondu na tìchto úètech, 

- zaji��uje evidenci o majetku Podfondu, jeho� povaha to 
umo�òuje, 

- kontroluje, zda v souladu se Zákonem o investièních 
spoleènostech a investièních fondech, Statutem a ujednáními 
depozitáøské smlouvy: 

· byly vydávány a odkupovány Investièní akcie, 

· byla vypoèítávána aktuální hodnota Investièní akcie, 

· byl oceòován majetek a dluhy Podfondu, 

· byla vyplácena protiplnìní z obchodù s majetkem 
Podfondu v obvyklých lhùtách, 

· jsou pou�ívány výnosy plynoucí pro Podfond a 

· je majetek Podfondu nabýván a zcizován. 

Depozitáø odpovídá za opatrování investièních nástrojù v majetku Podfondu, za úschovu majetku 
Podfondu a za evidenci tohoto majetku. Odpovìdnost Depozitáøe není dotèena, povìøil-li Depozitáø 
jiného výkonem tìchto èinností. Odpovìdnost Investièní spoleènosti za �kodu vzniklou pøi 
obhospodaøování a administraci tím není dotèena. 

 
 

6 ÚDAJE O POV'&ENÍ JINÉHO VÝKONEM JEDNOTLIVÉ !INNOSTI 

6.1 Investièní spoleènost povìøila spoleènost Conseq Investment Management, a.s., se sídlem 
Praha 1, Rybná 682/14, PSÈ 110 00, IÈ: 264 42 671, výkonem jednotlivé èinnosti, kterou 
zahrnuje obhospodaøování Fondu, a to øízením rizik Fondu, vèetnì monitorování dodr�ování 
investièních limitù. 

6.2 Investièní spoleènost povìøila Registrátora výkonem ní�e uvedených èinností, které zahrnuje 
administrace: 

a) vydávání a odkupování Investièních akcií a vedení evidence o tom, 

b) plnìní nìkterých informaèních povinností, 

c) vedení úèetnictví, zaji��ování plnìní povinností vztahujících se k daním, poplatkùm 
nebo jiným obdobným penì�itým plnìním, 

d) èinnost compliance a interního auditu, 

e) rozdìlování a vyplácení penì�itých plnìní v souvislosti se zru�ením Fondu a nebo 
Podfondu, 

f) oceòování majetku a dluhù Podfondu a výpoèet aktuální hodnoty Investièní akcie, 

g) vedení evidence Investièních akcií a seznamu investorù; tím není dotèena mo�nost 
vedení navazující evidence jinou oprávnìnou osobou. 

6.3 Investièní spoleènost dále povìøila zakladatele a jediného akcionáøe Fondu spoleènost Banka 
CREDITAS a.s., IÈ: 634 92 555, se sídlem Sokolovská 675/9, Karlín, 186 00 Praha 8, 
výkonem ní�e uvedených èinností, které zahrnuje administrace:  

a) propagace a nabízení Investièních akcií.  

b) vyøizování reklamací a stí�ností investorù, 

c) vyhotovení propagaèního sdìlení týkajícího se Fondu a nebo Podfondu, 
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d) uveøejòování, zpøístupòování a poskytování údajù a dokumentù investorùm. 

6.4 Investièní spoleènost mù�e kontrolovat a svými pøíkazy ovlivòovat výkon vý�e uvedených 
èinností. Investièní spoleènost je oprávnìna s okam�itou úèinností vypovìdìt smlouvy, na 
jejich� základì do�lo k povìøení jiného uvedenými èinnostmi. Povìøením není dotèena 
odpovìdnost Investièní spoleènosti nahradit újmu vzniklou poru�ením jejích povinností jako 
obhospodaøovatele a administrátora Fondu, které plynou ze Statutu, Zákona o investièních 
spoleènostech a investièních fondech a dal�ích právních pøedpisù. 

6.5 Dal�í èinností v rámci administrace Fondu, kterou jsou Investièní spoleèností povìøovány tøetí 
osoby ad hoc, je právní a transakèní poradenství a èinnost nezávislých znalcù. Externí právní 
a jiní poradci a znalci jsou vybíráni v souladu s po�adavky odborné péèe pro konkrétní vìc. 

 

7 AKCIE 

7.1 Spoleènost vydává dva druhy akcií, a to Zakladatelské akcie a Investièní akcie.  

Zakladatelské akcie 

7.2 Zakladatelské akcie pøedstavují stejný podíl na zapisovaném základním kapitálu Fondu. 
Zapisovaný základní kapitál Fondu je rozvr�en na 20 kusù Zakladatelských akcií. Práva a 
povinnosti spojená se Zakladatelskými akciemi jsou blí�e uvedeny ve Stanovách. 

7.3 Zakladatelské akcie jsou kusové akcie, tj. bez jmenovité hodnoty, znìjící na jméno akcionáøe, 
vydané v listinné podobì.  

7.4 Zakladatelské akcie nejsou pøijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu ani 
v mnohostranném obchodním systému. Jejich cena není uveøejòována prostøednictvím 
evropského regulovaného trhu ani mnohostranného obchodního systému. 

7.5 Se Zakladatelskými akciemi nejsou spojena zvlá�tní práva. 

Investièní akcie  

7.6 Investièní akcie jsou vydávány k pøíslu�nému podfondu a pøedstavují stejné podíly na fondovém 
kapitálu pøíslu�ného podfondu, èím� se rozumí hodnota majetku zahrnutá do pøíslu�ného 
podfondu, sní�ená o hodnotu dluhù zahrnutých do tohoto podfondu.  

7.7 Investièní akcie jsou kusové akcie, tj. bez jmenovité hodnoty, znìjící na jméno akcionáøe, 
vydané v zaknihované podobì.  

7.8 S Investièními akciemi mù�e být spojeno právo týkající se podílu na zisku z hospodaøení 
pøíslu�ného podfondu a na likvidaèním zùstatku pøi zániku tohoto podfondu.  

7.9 S Investièní akcií je spojeno právo na její odkoupení na �ádost jejího vlastníka na úèet 
pøíslu�ného podfondu. Investièní akcie odkoupením zanikají. 

7.10 Vlastníci Investièních akcií mají právo hlasovat na valné hromadì v pøípadech, kdy tak urèují 
právní pøedpisy, Stanovy nebo dodatek Statutu vztahující se k urèitému podfondu. 

7.11 Evidenci Investièních akcií vede Registrátor v samostatné evidenci. 

Obecná ustanovení 

7.12 Dal�í práva spojená s akciemi jsou urèeny ve Stanovách a v dodatku Statutu vztahujícího se 
k pøíslu�ného podfondu. 

 

8 PODFONDY  

8.1 Podfond je úèetnì a majetkovì oddìlená èást jmìní Fondu vytvoøená v souladu se Stanovami. 
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8.2 O vytvoøení podfondu rozhodne pøedstavenstvo Fondu, který zároveò urèí investièní strategii 
podfondu a dal�í pravidla pro fungování podfondu ve Statutu a jeho dodatku a zajistí zápis 
podfondu do seznamu vedeného ÈNB. 

8.3 Fond zahrnuje do Podfondu majetek a dluhy ze své investièní èinnosti. 

8.4 Ke splnìní èi uspokojení pohledávky vìøitele nebo akcionáøe za Fondem, vzniklé v souvislosti 
s vytvoøením podfondu, plnìním jeho investièní strategie nebo jeho zru�ením, lze pou�ít pouze 
majetek v tomto podfondu. Náklady vztahující se ke konkrétnímu podfondu jsou hrazeny 
z majetku tohoto podfondu. Náklady vztahující se k více podfondùm jsou hrazeny z majetku 
tìchto podfondù pomìrnì dle objemu fondového kapitálu jednotlivých podfondù. 

8.5 Oznaèení podfondu musí obsahovat pøíznaèný prvek obchodní firmy Fondu a slovo �podfond�, 
popøípadì jinak vyjádøit jeho vlastnost podfondu. 

8.6 Konkrétní údaje o jednotlivých podfondech jsou uvedeny v pøíslu�ných dodatcích k tomuto 
Statutu.  

 

9 DAL�Í INFORMACE 

Informace o Statutu a sdìlení klíèových informací 

9.1 Nedílnou souèástí a pøílohou tohoto Statutu jsou dodatky k jednotlivým Podfondùm vymezující 
investièní strategii, rizikový profil, zásady pro hospodaøení a výplatu podílù na zisku nebo 
výnosech, náklady a poplatky a pravidla pro vydávání a odkupování Investièních akcií. 

9.2 Tento Statut mù�e být poskytnut zájemci o nabytí Investièních akcií pouze spoleènì 
s pøíslu�ným dodatkem. 

9.3 Vedle Statutu uveøejòuje Fond také sdìlení klíèových informací, a to ve vztahu k jednotlivým 
Podfondùm. Údaje ve sdìlení klíèových informací musí být v souladu s údaji obsa�enými v 
tomto Statutu. 

9.4 Údaje uvedené v tomto Statutu jsou prùbì�nì aktualizovány. Investièní spoleènost sleduje, zda 
neexistuje èi nevzniká potøeba aktualizace Statutu. V pøípadì, �e úprava Statutu je potøebná, 
schválí potøebné zmìny pøedstavenstvo Fondu. Ke zmìnì investièní strategie Fondu mù�e dojít 
za podmínek stanovených v § 207 Zákona o investièních spoleènostech a investièních fondech. 

9.5 Zmìna Statutu nepodléhá pøedchozímu schválení ÈNB. Fond v�ak o zmìnách Statutu 
informuje ÈNB bez zbyteèného odkladu a pøedkládá jí nové úplné znìní Statutu. Aktuální znìní 
Statutu a jeho zmìny jsou uveøejòovány na internetových stránkách Fondu. Datum podpisu 
platného znìní Statutu a jméno a pøíjmení èlena, popø. èlenù statutárního orgánu jsou uvedena 
na konci tohoto Statutu. 

Podmínky zru�ení nebo pøemìny Fondu a/nebo Podfondu 

9.6 ÈNB vyma�e Podfond ze seznamu, jestli�e Fond nemá déle ne� 3 mìsíce Depozitáøe nebo byl 
Podfond zapsán na základì nepravdivých nebo neúplných údajù. ÈNB mù�e vymazat Podfond 
ze seznamu, jestli�e a) prùmìrná vý�e fondového kapitálu za posledních 6 kalendáøních mìsícù 
je ni��í ne� 1.250.000 EUR nebo b) nepova�uje v pøípadì pozastavení vydávání nebo 
odkupování investièních akcií opatøení k odstranìní jeho pøíèin za dostateèná. Výmazem 
jednoho podfondu ze seznamu nejsou ovlivnìny práva a povinnosti vlastníkù investièních akcií 
jiného podfondu Fondu. 

9.7 V dùsledku zru�ení Investièní spoleènosti mù�e dojít ke zru�ení Fondu, pokud ÈNB nerozhodne 
o pøevodu obhospodaøování Fondu na jiného obhospodaøovatele. Investoøi budou informování 
o takovém rozhodnutí oznámením na internetových stránkách Fondu, a to vèetnì dùvodù 
tohoto rozhodnutí a dal�ím postupu Investièní spoleènosti. V dùsledku zru�ení Fondu mù�e dojít 
i ke zru�ení Podfondu, pokud ÈNB nerozhodne o pøevodu obhospodaøování Podfondu na 
jiného obhospodaøovatele. V takovém pøípadì dochází k výmazu Podfondu ze seznamu (viz èl. 
9.6 Statutu).  

9.8 Investièní spoleènost mù�e za podmínek stanovených Zákonem o investièních spoleènostech a 
investièních fondech rozhodnout o splynutí obhospodaøovaných fondù a nebo podfondù v jeden 
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nový investièní fond. Investoøi budou informování o takovém rozhodnutí oznámením na 
internetových stránkách Fondu, a to vèetnì dùvodù tohoto rozhodnutí a dal�ím postupu 
Investièní spoleènosti. 

9.9 V pøípadì, �e je Podfond ru�en s likvidací, má investor právo na podíl na likvidaèním zùstatku 
(§ 167 Zákona o investièních spoleènostech a investièních fondech). Bli��í podmínky postupu 
pøi zru�ení nebo pøemìnì Fondu a/nebo Podfondu stanoví Zákon o investièních spoleènostech 
a investièních fondech (§ 361 a násl. Zákona o investièních spoleènostech a investièních 
fondech).  

Daòový re�im  

9.10 Zdanìní Fondu a investorù Podfondu podléhá daòovým pøedpisùm Èeské republiky, zejména 
pak zákonu è. 586/1992 Sb., o daních z pøíjmù, ve znìní pozdìj�ích pøedpisù. V dobì 
schvalování tohoto Statutu platí pro zdaòování pøíjmù Fondu 5 % sazba danì z pøíjmù. 
U právnických a fyzických osob, které jsou daòovými rezidenty Èeské republiky a které mají 
investièní akcie zahrnuty v obchodním majetku, podléhají pøíjmy z odkoupení investièních akcií 
standardnímu daòovému re�imu. U fyzických osob, které nemají investièní akcie zahrnuty v 
obchodním majetku, jsou v dobì schvalování tohoto Statutu pøíjmy z odkoupení investièních 
akcií osvobozeny od danì z pøíjmù, pokud investor tyto investièní akcie vlastnil déle ne� 3 roky. 
V opaèném pøípadì je tøeba tento pøíjem zahrnout do (ostatních) pøíjmù v rámci daòového 
pøiznání k dani z pøíjmù fyzických osob, leda�e jejich úhrn u poplatníka nepøesáhne ve 
zdaòovacím období 100 000 Kè. Plynou-li pøíjmy z odkoupení investièních akcií nebo z výplaty 
podílù na zisku pøíjemci, který není daòovým rezidentem Èeské republiky, je Investièní 
spoleènost povinna v zákonem stanovených pøípadech srazit z èástky za odkoupenou investièní 
akcii zaji�tìní danì z pøíjmù ve vý�i podle platných právních pøedpisù. Pøed odkoupením 
investièních akcií nebo pøed výplatou podílù na zisku proto mù�e být ze strany Investièní 
spoleènosti nebo Registrátora po�adován prùkaz daòového domicilu pøíjemce. Daòový re�im se 
mù�e s ohledem na domicil investora li�it. 

Upozoròuje se, �e vý�e uvedené informace o re�imu zdanìní pøíjmu jednotlivých investorù 
nemusí platit pro ka�dého investora, závisí na osobních pomìrech investorù a aplikovatelných 
daòových pøedpisech. Investièní spoleènost ani Registrátor nejsou oprávnìni poskytovat 
daòové poradenství a Investièní spoleènost doporuèuje, aby ka�dý investor do investièních akcií 
Fondu ohlednì re�imu zdanìní, který se ho týká, vyhledal profesionální poradu (daòového 
poradce). 

Zpùsob a èetnost uveøejòování informací 

9.11 Investièní spoleènost zasílá nejpozdìji do 4 mìsícù po skonèení úèetního období ÈNB výroèní 
zprávu Fondu a Podfondu a uveøejòuje je na internetových stránkách Fondu. Investièní 
spoleènost dále nejpozdìji do 2 mìsícù po uplynutí prvních 6 mìsícù úèetního období zasílá 
ÈNB v elektronické podobì pololetní zprávu a uveøejòuje ji na internetových stránkách Fondu.  

9.12 Investièní spoleènost uveøejòuje bez zbyteèného odkladu po uplynutí pøíslu�ného období na 
internetových stránkách Fondu: 

a) nejménì jednou za mìsíc údaj o aktuální hodnotì fondového kapitálu jednotlivých 
podfondù a údaj o aktuální hodnotì Investièní akcie (popø. tøídy Investièní akcie), 

b) za ka�dý kalendáøní mìsíc údaj o poètu vydaných a odkoupených Investièních akcií 
jednotlivých podfondù a o èástkách, za které byly tyto Investièní akcie vydány a 
odkoupeny, 

c) za ka�dý kalendáøní mìsíc údaj o struktuøe majetku jednotlivých podfondù k poslednímu 
dni mìsíce. 

Investièní spoleènost uveøejòuje na internetových stránkách Fondu i dal�í údaje, které jsou 
uvedeny v dodatku pøíslu�ného Podfondu. 

9.13 Investièní spoleènost zpùsobem a v intervalech, které stanoví naøízení Komise v pøenesené 
pravomoci (EU) è. 231/2013, uveøejòuje informace o údajích podle § 241 odst. 1 písm. t) 
Zákona o investièních spoleènostech a investièních fondech, a to na internetových stránkách 
Fondu. 
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Příloha č. 1 

 

STATUTU 

CREDITAS fond SICAV, a.s. 

 
Seznam Investiční společností aktuálně obhospodařovaných a/nebo administrovaných fondů 
naleznete v této příloze č. 1 Statutu nebo v seznamu vedeném ČNB na internetových stránkách  
https://apl.cnb.cz/apljerrsdad/JERRS.WEB07.INTRO_PAGE?p_lang=cz. 

Investiční společnost Conseq Funds investiční společnost, a.s., se sídlem Rybná 682/14, Praha 1, 
PSČ 110 05, IČ: 248 37 202, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 
v oddílu B, vložka 17126, 

aktuálně obhospodařuje a/nebo administruje tyto investiční fondy: 

Broker Consulting SICAV, a.s.  

CREDITAS fond SICAV, a.s. 

Orbit Capital SICAV, a.s. 

ZDR Investments Public SICAV a.s. 

Accolade Industrial fond fondů, otevřený podílový fond 

Active Invest Dynamický, otevřený podílový fond  

Active Invest Konzervativní, otevřený podílový fond  

Active Invest Progressive, otevřený podílový fond 

Active Invest Vyvážený, otevřený podílový fond  

Conseq depozitní Plus, otevřený podílový fond  

Conseq eko-energetický, otevřený podílový fond  

Conseq korporátních dluhopisů, otevřený podílový fond  

Conseq nemovitostních fondů, otevřený podílový fond  

Conseq Opportunity, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů 

Conseq Polských dluhopisů, otevřený podílový fond 

Conseq Private Invest dynamické portfolio, otevřený podílový fond  

Conseq Private Invest konzervativní portfolio, otevřený podílový fond  

Conseq Private Invest vyvážené portfolio, otevřený podílový fond  

Conseq realitní, otevřený podílový fond  

ENERN TECH III fond fondů, otevřený podílový fond  

JET I fond fondů, otevřený podílový fond  

JET 2 fond fondů, otevřený podílový fond 

 


