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VIHOREV.INVESTMENTS SE 

Základní prospekt dluhopisového programu ve formě unijního prospektu 

pro růst  

v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených dluhopisů 1 000 000 000 Kč 

s celkovou dobou trvání programu 10 let 
Tento dokument představuje unijní prospekt pro růst (dále jen „Základní prospekt“) určený pro 

veřejnou nabídku listinných dluhopisů (dále jen „Dluhopisy“) vydávaných v rámci dluhopisového 

programu (dále jen „Dluhopisový program“) společnosti VIHOREV.INVESTMENTS SE, IČ: 248 02 131, 

se sídlem Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 305 (dále jen „Společnost“ nebo také „Emitent“). Na 

základě Dluhopisového programu je Emitent oprávněn vydávat v souladu s právními předpisy České 

republiky a příslušnými právními normami Evropské Unie jednotlivé emise dluhopisů (dále jen „Emise 

dluhopisů“). Celková jmenovitá hodnota všech vydaných a nesplacených Dluhopisů nesmí v žádném 

okamžiku překročit částku 1 000 000 000,- CZK (slovy: jedna miliarda korun českých) (resp. ekvivalent 

této částky v jiných měnách). Doba trvání Dluhopisového programu, během které může Emitent 

vydávat jednotlivé Emise dluhopisů v rámci Dluhopisového programu, činí 10 let. Dluhopisový program 

byl zřízen v roce 2022. Dluhopisy jsou vydávány za účelem financování developerské činnosti Emitenta. 

Tento Základní prospekt byl vyhotoven v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

2017/1129, o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k 

obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES (dále jen „Nařízení o prospektu“) 

Pro každou jednotlivou Emisi vydávanou v rámci tohoto Dluhopisového programu, pro kterou bude 

Emitent povinen uveřejnit prospekt cenného papíru, připraví Emitent zvláštní dokument, který bude 

představovat konečné podmínky nabídky Dluhopisů (dále jen „Konečné podmínky“) ve smyslu čl. 8 

odst. 3 Nařízení o prospektu. Konečné podmínky budou vždy obsahovat doplněk společných emisních 

podmínek Dluhopisového programu pro takovou příslušnou Emisi dluhopisů (dále jen „Doplněk 

dluhopisového programu“). V Doplňku dluhopisového programu bude zejména určena jmenovitá 

hodnota, podoba, forma a počet Dluhopisů tvořících danou Emisi dluhopisů, datum emise dané Emise 

dluhopisů a způsob vydání Dluhopisů v rámci této Emise dluhopisů, výnos Dluhopisů dané Emise 

dluhopisů a jejich emisní kurz, data výplat úrokových výnosů Dluhopisů dané Emise dluhopisů a datum 

konečné splatnosti Dluhopisů dané Emise dluhopisů. 

Veřejná nabídka Dluhopisů je omezena na území České republiky. Základní prospekt nebyl schválen 

žádným zahraničním správním ani jiným orgánem. 

Základní prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky, příslušným orgánem ke schválení 

Základního prospektu dle Nařízení o prospektu, č. j. 2022/052581/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-

2022/00033/CNB/572 ze dne 27. května 2022, které nabylo právní moci dne 31. května 2022. 

Základní prospekt je pro účely veřejné nabídky platný po dobu 12 (dvanácti) měsíců od jeho 

schválení ČNB, tj. do dne 31. května 2023 včetně. 
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Dojde-li nejpozději k poslednímu dni platnosti Základního prospektu, tj. ke dni 31. května 2023, ke 

schválení a uveřejnění základního prospektu navazujícího na Základní prospekt („Následný základní 

prospekt“), bude Emitent, za splnění dalších podmínek uvedených v těchto Konečných podmínkách, 

oprávněn pokračovat ve veřejné nabídce Dluhopisů.  Následný základní prospekt a jeho případné 

dodatky budou uveřejněny na webových stránkách na adrese www.vihorev.cz/proinvestory. 

Povinnost doplnit Základní prospekt v případě významných nových skutečností, podstatných chyb 

nebo podstatných nepřesností se neuplatní po datu uplynutí platnosti Základního prospektu. 

Rozhodnutím o schválení prospektu cenného papíru ČNB osvědčuje, že schválený Základní prospekt 

splňuje požadavky Nařízení o prospektu na úplnost, soudržnost a srozumitelnost informací v 

prospektu. Rozhodnutí ČNB neposuzuje kvalitu dluhopisů, které jsou předmětem tohoto Základního 

prospektu. ČNB zejména neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci Emitenta a schválením 

Základního prospektu negarantuje budoucí ziskovost Emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy nebo 

jmenovitou hodnotu cenného papíru. Investoři by proto měli sami zvážit vhodnost své investice do 

Dluhopisů. 

Cílem tohoto Základního prospektu je poskytnout investorům dostatečné a ucelené informace 

o Společnosti a Dluhopisech. Investoři by vždy měli zvážit rizikové faktory, které jsou uvedeny v části 

0 tohoto Základního prospektu. 

Tento Základní prospekt byl vyhotoven ke dni 25. května 2022. Informace uvedené v Základním 

prospektu jsou aktuální pouze k určenému dni. Případné podstatné změny údajů, nové skutečnosti, 

podstatné chyby nebo podstatné nepřesnosti týkající se informací uvedených v Základním prospektu 

budou publikovány prostřednictvím dodatku Základního prospektu, který podléhá příslušnému 

schválení ze strany České národní banky (dále jen „Dodatek prospektu“). Dluhopisový program 

schválil statutární orgán Emitenta dne 20. dubna 2022. Zájemci o koupi Dluhopisů by měl svá investiční 

rozhodnutí učinit na základě informací uvedených nejen v tomto Základním prospektu, ale i na základě 

případných Dodatků prospektu a Konečných podmínek příslušné Emise. 

Základní prospekt, Konečné podmínky, případné Dodatky prospektu, příslušné finanční údaje 

Společnosti (zejm. výroční zprávy) a dokumenty, které jsou do Základního prospektu začleněny formou 

odkazu, jsou přístupné: 

i. v elektronické podobě na webových stránkách Společnosti www.vihorev.cz/proinvestory; 

ii. v listinné podobě v sídle Společnosti na adrese  Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 

Praha 1, a to v pracovní dny od 9:00 do 16:30 hodin. 

 

http://www.vihorev.cz/proinvestory
http://www.vihorev.cz/proinvestory
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ZAČLENĚNÍ FORMOU ODKAZU 

1. SEZNAM DOKUMENTŮ ZAČLENĚNÝCH DO PROSPEKTU FORMOU ODKAZU 

 Následující dokumenty jsou do tohoto Základního prospektu začleněny formou odkazu a 

jsou investorům přístupné na webových stránkách Společnosti následovně: 

Dokument Umístění na webu Rozsah 

Výroční zpráva 

za rok 2020 

https://www.vihorev.cz/vihorev-

group/dokumenty-ke-

stazeni/ucetni-zaverka-vihorev-

investments-se/vi_uz_2020.pdf 

Účetní závěrka str. 10-17 

Zpráva auditora str. 19-27 

 (dále jen „Údaje začleněné formou odkazu“). 

 Společnost prohlašuje, že části dokumentů, které do Základního prospektu začleněny 

nebyly, buď nejsou pro potenciální investory významné, nebo jsou zmíněny v jiné části 

Základního prospektu.

https://www.vihorev.cz/vihorev-group/dokumenty-ke-stazeni/ucetni-zaverka-vihorev-investments-se/vi_uz_2020.pdf
https://www.vihorev.cz/vihorev-group/dokumenty-ke-stazeni/ucetni-zaverka-vihorev-investments-se/vi_uz_2020.pdf
https://www.vihorev.cz/vihorev-group/dokumenty-ke-stazeni/ucetni-zaverka-vihorev-investments-se/vi_uz_2020.pdf
https://www.vihorev.cz/vihorev-group/dokumenty-ke-stazeni/ucetni-zaverka-vihorev-investments-se/vi_uz_2020.pdf
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OBECNÝ POPIS NABÍDKOVÉHO PROGRAMU 

(dále jen „Obecný popis“) 

Emitent je v rámci Dluhopisového programu oprávněn vydávat průběžně jednotlivé Emise dluhopisů, 

přičemž celková jmenovitá hodnota všech nesplacených Dluhopisů vydaných v rámci Dluhopisového 

programu nesmí k žádnému okamžiku překročit 1 000 000 000 Kč (slovy: jedna miliarda korun 

českých). Doba trvání Dluhopisového programu, během které může Emitent vydávat jednotlivé Emise 

v rámci Dluhopisového programu, činí deset (10) let. 

Pro každou Emisi Dluhopisů v rámci Dluhopisového programu Emitent vyhotoví Doplněk 

dluhopisového programu, který blíže stanoví podmínky dané Emise. V Doplňku dluhopisového 

programu bude zejména určena jmenovitá hodnota a počet Dluhopisů tvořících danou Emisi, datum 

emise Dluhopisů a způsob jejich vydání, výnos Dluhopisů dané Emise a jejich emisní kurz, data výplaty 

výnosů z Dluhopisů a datum splatnosti jmenovité hodnoty Dluhopisů, jakož i další specifické podmínky 

Dluhopisů dané Emise. 

 

 Emitent: 

 VIHOREV.INVESTMENTS SE, IČ 248 02 131, se sídlem 

Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským 

soudem v Praze, oddíl H, vložka 305 

 Popis 

nabídkového 

programu: 

 První dluhopisový program Emitenta zřízený v roce 

2022, jak je popsán v tomto Základním prospektu 

 Maximální 

celková 

jmenovitá 

hodnota 

Dluhopisového 

programu: 

 Celková jmenovitá hodnota všech vydaných a 

nesplacených Dluhopisů nesmí v žádném okamžiku 

překročit částku 1 000 000 000,- Kč (resp. ekvivalent 

této částky v jiných měnách) 

 Podoba a 

forma 

Dluhopisů: 

 Dluhopisy budou vydávány jako listinné cenné papíry 

na řad 

 Emisní kurz 

Dluhopisů a 

lhůta pro jeho 

splacení: 

 Bude stanoveno v Doplňku dluhopisového 

programu. 

 Jmenovitá 

hodnota 

Dluhopisů: 

 Bude stanovena v Doplňku dluhopisového 

programu. 
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 Výnosové 

období: 

 Bude stanoveno v Doplňku dluhopisového 

programu. 

 Převoditelnost 

Dluhopisů: 

 Převoditelnost není omezena. Vlastnické právo 

k Dluhopisu se převádí rubopisem a smlouvou 

k okamžiku jeho předání. K účinnosti převodu 

Dluhopisu vůči Emitentovi se vyžaduje oznámení 

změny osoby vlastníka Dluhopisu Emitentovi a 

předložení Dluhopisu s nepřetržitou řadou rubopisů 

Emitentovi nebo jiný důkaz o tom, že příslušná osoba 

je vlastníkem Dluhopisu. 

 Měna: 
 Bude stanovena v Doplňku dluhopisového 

programu. 

 Splatnost 

Dluhopisů: 

 Den konečné splatnosti Dluhopisů bude stanoven v 

Doplňku dluhopisového programu. 

 Předčasné 

splacení 

Dluhopisů: 

 Emitent je při dodržení podmínek stanovených v 

Doplňku dluhopisového programu oprávněn splatit 

Dluhopisy předčasně. Vlastník je při dodržení 

podmínek stanovených v Doplňku dluhopisového 

programu oprávněn splatit Dluhopisy předčasně. 

 Výnos 

Dluhopisů: 

 Bude stanoven v Doplňku dluhopisového programu. 

 Status a 

zajištění 

Dluhopisů: 

 Dluhopisy nejsou zajištěny. 

 Země nabízení 

a 

potencionální 

investoři do 

Dluhopisů: 

 Dluhopisy budou nabízeny k úpisu v České republice. 

Emitent bude Dluhopisy případně nabízet též 

investorům v zahraničí za podmínek, za nichž bude 

takové nabízení a umisťování přípustné dle 

příslušných předpisů platných v každé zemi, ve které 

budou Dluhopisy nabízeny, tzn. za podmínek, za 

kterých lze Dluhopisy v daných zemích nabízet bez 

nutnosti vypracovat a nechat schválit prospekt 

cenných papírů. 

 Způsob a 

místo úpisu 

Dluhopisů: 

 Bude stanoveno v Doplňku dluhopisového 

programu. 

 Rozhodné 

právo: 

 Veškerá práva a povinnosti vyplývající z Dluhopisů 

(včetně mimosmluvních závazkových vztahů 

vzniklých v souvislosti s nimi) se budou řídit a 

vykládat v souladu s právem České republiky. 
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2. ODPOVĚDNÉ OSOBY, ÚDAJE TŘETÍCH STRAN, ZPRÁVY ZNALCŮ A SCHVÁLENÍ 

PŘÍSLUŠNÝM ORGÁNEM 

 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA ÚDAJE UVEDENÉ V REGISTRAČNÍM DOKUMENTU 

 Za údaje uvedené ve všech částech Základního prospektu je odpovědná Společnost, za 

kterou jedná Mgr. Maksym Vykhoryev, jediný člen představenstva. 

 PROHLÁŠENÍ OSOB ODPOVĚDNÝCH ZA REGISTRAČNÍ DOKUMENT 

 Společnost prohlašuje, že jsou podle nejlepšího vědomí Společnosti údaje obsažené v 

Základním prospektu v souladu se skutečností a v Základním prospektu nebyly zamlčeny 

žádné skutečnosti, které by mohly změnit jeho význam. 

 V Praze dne 25. května 2022 

 Za společnost VIHOREV.INVESTMENTS SE 

 

Mgr. Maksym Vykhoryev 

člen představenstva 

 ÚDAJE O ZNALCI 

 Do Základního prospektu nebylo zařazeno žádné prohlášení ani zpráva znalce, s výjimkou 

auditora. Auditorem odpovědným 

  za vypracování auditorské zprávy je Ing. Blanka Jindrová, auditorské oprávnění KAČR č. 

1284, nezávislá auditorka, se sídlem Na Farkáně III 261/47, 150 00 Praha 5 (dále jen 

„Auditor“). Emitent prohlašuje, že oprávněný auditor je nezávislou osobou na Emitentovi 

a není vědom jakéhokoliv významného zájmu auditora na Emitentovi. Zpráva Auditora k 

účetní závěrce byla zpracována na základě žádosti Emitenta a finanční údaje z této účetní 

závěrky byly zařazeny do Základního prospektu se souhlasem Auditora. 

 POTVRZENÍ O SHODĚ ÚDAJŮ 

 Pocházejí-li některé údaje v tomto Základním prospektu od třetích stran, Společnost 

potvrzuje, že tyto údaje byly přesně reprodukovány a pokud je Společnosti známo a je 

schopna to zjistit z údajů zveřejněných touto třetí stranou, nebyly vynechány žádné 

skutečnosti, kvůli kterým by reprodukované údaje byly nepřesné nebo zavádějící. 
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 Emitent v Základním prospektu vycházel z následujících zdrojů, které jsou vždy označeny 

u konkrétních informací uvedených v rámci Základního prospektu. Informace na 

webových stránkách nejsou součástí Základního prospektu a nebyly zkontrolovány ani 

schváleny příslušným orgánem. 

 https://www.pse.cz/en/detail/CZ0008043569 

 https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-realizovanych-cen-bytu-1-ctvrtleti-2021 

 http://vihorev.com/ 

 https://www.vihorev.cz/developerske-projekty 

 http://artn.cz/wp-content/uploads/2019/05/TrendReport-2019_CZ_web.pdf 

 https://www.czso.cz/csu/czso/cri/stavebnictvi-zari-2020 

 https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/makroekonomicka-

predikce/2020/49-kolokvium--setreni-prognoz-makroekono-38442  

 https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/prognoza/ 

 SCHVÁLENÍ PROSPEKTU ČESKOU NÁRODNÍ BANKOU 

 Společnost prohlašuje, že: 

• Základní prospekt byl schválen Českou národní bankou, která je příslušným 

orgánem podle Nařízení o prospektu, a to rozhodnutím č. j. 

2022/052581/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2022/00033/CNB/572 ze dne 27. května 

2022, které nabylo právní moci dne 31. května 2022; 

• Česká národní banka schvaluje tento Základní prospekt pouze z hlediska toho, 

že splňuje normy týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti, které ukládá 

Nařízení o prospektu; 

• toto schválení Základního prospektu by se nemělo chápat jako potvrzení kvality 

Emitenta, ani jako potvrzení kvality cenných papírů, které jsou předmětem 

tohoto Základního prospektu; 

• investoři by měli provést vlastní nezávislé hodnocení vhodnosti investice do 

Dluhopisů; a  

• tento Základní prospekt byl vypracován jako unijní prospekt pro růst podle 

článku 15 Nařízení o prospektu, kdy Emitent splňuje všechna tři kritéria pro 

malé a střední podniky uvedená v článku 2 písm. f) bod I) Nařízení o prospektu, 

ve spojení s článkem 15 odst. 1 písm. a) Nařízení o prospektu.   

https://www.pse.cz/en/detail/CZ0008043569
https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-realizovanych-cen-bytu-1-ctvrtleti-2021
http://vihorev.com/
https://www.vihorev.cz/developerske-projekty
http://artn.cz/wp-content/uploads/2019/05/TrendReport-2019_CZ_web.pdf
https://www.czso.cz/csu/czso/cri/stavebnictvi-zari-2020
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/makroekonomicka-predikce/2020/49-kolokvium--setreni-prognoz-makroekono-38442
https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/makroekonomika/makroekonomicka-predikce/2020/49-kolokvium--setreni-prognoz-makroekono-38442
https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/prognoza/
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3. STRATEGIE, VÝSLEDKY A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ 

 ÚDAJE O EMITENTOVI A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 

3.1.1. ÚDAJE O EMITENTOVI 

Název: VIHOREV.INVESTMENTS SE 

Místo registrace: Česká republika 

Spisová značka: oddíl H, vložka 305 

IČ: 248 02 131 

Datum založení: 31. ledna 2011 

Doba trvání: Společnost byla založena na dobu neurčitou 

Sídlo: Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 

Webové stránky: www.vihorev.cz (informace uvedené na webových stránkách 

nejsou součástí Základního prospektu, ledaže jsou tyto 

informace do Základního prospektu začleněny formou odkazu) 

Kód LEI: 315700MCUFZHSXVJPY43  

Kontaktní e-mail: office@vihorev.com 

Kontaktní telefonní 

číslo: 

+ 420 296 183 009 

 Společnost je evropskou společností se sídlem v České republice, založenou a existující 

podle pravidel stanovených v čl. 9 Nařízení Rady (ES) č. 885/2004 ze dne 26. 4. 2004, řídí 

se také zákonem č. 627/2004 Sb., o evropské společnosti, v platném znění a zákonem č. 

90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů. 

K datu schválení Základního prospektu Společnost provozuje svou činnost podle práva 

České republiky. 

3.1.2. INFORMACE O VÝZNAMNÝCH ZMĚNÁCH STRUKTURY VÝPŮJČEK A FINANCOVÁNÍ 

 Od konce finančního roku 2020, který je posledním finančním obdobím, za které jsou v 

Základním prospektu uvedeny údaje, došlo k následujícím změnám struktury výpůjček a 

financování Společnosti. 

 Do data vyhotovení Základního prospektu došlo k obdržení půjčky od VIHOREV.CAPITAL 

SICAV a.s., IČ: 076 70 184 (dále jen „VIHOREV SICAV“ nebo „Fond“) ve výši 22 800 tis. Kč, 

úrok 10 % p.a., splatnost 31. 12. 2025. Dále v průběhu roku došlo k čerpání půjček od 

třetích stran ve výši 9 800 tis. Kč. 

 

file:///C:/OKU/Vihorev%20prospekt/www.vihorev.cz
mailto:office@vihorev.com
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3.1.3. POPIS OČEKÁVANÉHO FINANCOVÁNÍ ČINNOSTÍ EMITENTA 

 Společnost očekává financování své činnosti zejména prostřednictvím zápůjček od 

VIHOREV SICAV a dalších společností ve skupině VIHOREV (dále jen „Skupina“), a dále 

z výnosů z Dluhopisů z Dluhopisového programu. 

 PŘEHLED PODNIKÁNÍ 

3.2.1. STRATEGIE A CÍLE 

 Skupina je developersko-investiční skupina zaměřující se na výstavbu, revitalizaci a 

rekonstrukci nemovitostí v segmentu investičního bydlení. Na realitním trhu působí přes 

10 let. Investice jsou směřovány do významných lokalit, kde je velký zájem o nájemní 

bydlení. 

 Skupina nabízí pro investory několik investičních příležitostí, a to formou investice do 

dluhopisů, pro kvalifikované investory do investičních akcií VIHOREV SICAV a v případě 

vyšších investic nad 10 mil. Kč prostřednictvím individualizované formy kapitálové účasti 

ve Skupině. 

3.2.2. HLAVNÍ ČINNOSTI 

 Emitent je developersko-investiční společnost zaměřující se na výstavbu, rekonstrukce a 

revitalizace nemovitostí v Praze a jejím blízkém okolí, přičemž nemovitosti přímo 

nevlastní, ale vlastní pouze podíly ve dvou SPV (dále v kapitole 3.2.4). Podnikatelskou vizí 

Emitenta je revitalizovat budovy a přetvářet je v unikátní obytné prostory, které svou 

koncepcí umožňují flexibilitu na rezidenčním trhu. Jako své silné stránky Emitent považuje 

především pečlivý výběr investičních příležitostí, efektivní tým zkušených profesionálů a 

odbornost v prostředí realitního trhu. Svojí přidanou hodnotu Emitent vidí také 

v komplexním zajištění celého procesu – od vyhledání lokality, nákupu, investice, 

realizace až k provozu nemovitosti. Spolupráce se zkušenými architekty napomáhá 

vtisknout projektům unikátní podobu. 

 Skupina v rámci historických i připravovaných projektů vlastní 12 038 m2 užitné plochy a 

za svoji existenci prodala nemovitosti v hodnotě převyšující 500 mil. CZK. Skupina 

nemovitosti nakupuje a rekonstruuje za účelem prodeje i pronájmu. Emitent se zaměřuje 

na investiční nájemné bydlení, zejména na segment servisovaných apartmánů ke 

krátkodobému i dlouhodobému pronájmu, a souvisejícím zázemím pro hosty. 

 Hlavním těžištěm činnosti Skupiny jsou v současné době servisované investiční 

apartmány ke krátkodobému, střednědobému i dlouhodobému pronájmu (nejedná se o 

AirBnb nebo podobné krátkodobé pronájmy). Tento segment podle Emitenta zažívá 

prudký vzestup, jeho výnosnost je umožněna flexibilním modelem mixu krátkodobých i 

dlouhodobých pronájmů, díky kterému Skupina dosáhla průměrné obsazenosti 91 % 

kapacity v rámci svého projektu 26 apartmánových jednotek Honest Apartments na Praze 

5, Smíchově.1 Emitent sleduje globální trend urbanizace, v jejíž důsledku by do roku 2050 

  

 1 http://vihorev.com/  

http://vihorev.com/
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mělo podle odhadu Emitenta více než 70 % lidí bydlet ve městech, a tato změna by měla 

akcelerovat poptávku po flexibilním bydlení. 

 Do portfolia dokončených rekonstrukcí aktuálně patří 4 projekty, které úspěšně poskytly 

nové domovy svým obyvatelům. Realizované projekty v České republice jsou: 

• Avion Budějovická - 61 ubytovacích jednotek vhodných jak pro rezidenci, tak 

investici, celková užitá plocha 2 304 m2, dokončení projektu v 1. kvartálu roku 

2019 a momentálně jsou všechny bytové jednotky prodány; celková hodnota 

investice okolo 100 mil. CZK; 

• Rezidence u Vojanky – 6 apartmánů disponujících balkóny a terasami, celková 

užitná plocha 495 m2, rekonstrukce dokončena na konci roku 2018 a 

momentálně jsou všechny bytové jednotky prodány, celková hodnota investice 

42 mil. CZK;  

• Rezidence Strakonická – 28 plně vybavených apartmánů a 4 ateliéry napříč 7 

patry, celková rozloha 1650 m2, rekonstrukce dokončena na konci roku 2018 a 

momentálně jsou všechny bytové jednotky prodány; celková hodnota investice 

96 mil. CZK; 

• Honest Apartments – 26 rekonstruovaných apartmánů, celková užitná plocha 

965 m2, dokončení v roce 2019; apartmány jsou ve vlastnictví VIHOREV SICAV, 

jsou pronajímány společností Vihorev Management Company s.r.o., IČ: 

061 37 512, rekreační i firemní klientele. 

 Další 3 plánované rekonstrukce s dokončením v roce 2023 a 2024 jsou v přípravě (dále 

popsané v kapitole 3.3.1): 

• Honest Říčany (celková užitná plocha 6347 m2), se záměrem revitalizace a 

vybudování aparthotelu se 140 apartmánovými jednotkami a zázemím pro 

klienty; 

• objekt pro moderní apartmánové bydlení s názvem Honest Karlín na adrese 

Prvního Pluku 5/211, Praha 8 (celková užitná plocha 1238 m2); a 

• rezidenční projekt Zbraslav na Praze 16 (celková užitná plocha 2 345 m²) 

realizovaný SPV společností VD Project Zbraslav s.r.o., IČ: 116 62 786, jejímž 

jediným společníkem je VIHOREV SICAV, plánované datum dokončení projektu 

je 4Q 2024, bytový projekt se nachází v rané fázi, nyní probíhá územní řízení. 

 Business model Skupiny spočívá v tom, že Emitent v roli developera stojí za realizací 

stavebních projektů skrze SPV (dceřiné společnosti), zajišťuje financování těchto 

projektů, přičemž majoritní podíly v dceřiných společnostech jsou po dokončení projektů 

převáděny v rámci Skupiny do vlastnictví VIHOREV SICAV. Emitentovy příjmy 

z realizovaných projektů pochází a budou pocházet od spřízněných osob. 
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3.2.3. HLAVNÍ TRHY 

 Skupina působí přes 10 let na českém realitním trhu, zabývá se zejména výstavbou, 

rekonstrukcemi a revitalizacemi nemovitostí v Praze a jejím blízkém okolí. Tento region 

je spojen s největší poptávkou po nových bytech a index cen nových bytů se za posledních 

9 let téměř zdvojnásobil.2 

  

Emitent soutěží na českém realitním trhu, a to primárně v segmentu investičních 

nemovitostí. Pokud jde o tržní postavení Emitenta na českém realitním trhu, je postavení 

Emitenta v hospodářské soutěži určováno především postavením ve vztahu k ostatním 

developerům. Realitní trh je vysoce konkurenční prostředí, ve kterém Emitent a 

společnosti ve Skupině působí již od svého založení. Vzhledem k celkové pronajímané 

  

 2 https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-realizovanych-cen-bytu-1-ctvrtleti-2021  

https://www.czso.cz/csu/czso/indexy-realizovanych-cen-bytu-1-ctvrtleti-2021
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ploše nemovitostí ve svém vlastnictví nemá Emitent dominantní postavení na trhu, v 

rámci developmentu se řadí mezi menší a střední developery. 

V Praze po více než roce a půl meziročního poklesu začaly opět ke konci roku 2021 růst 

průměrné realizované ceny nájmů. Aktuálně se nájmy v Praze pohybují na úrovni nájmů 

z roku 2018, to je přibližně 283 Kč za metr čtvereční podlahové plochy za měsíc. V 

meziročním srovnání dosahuje růst nájmů za posledních šest měsíců 6 až 7 procent. 

Tempo zdražování od druhého čtvrtletí 2021 nabralo na dalších obrátkách a zvedlo 

prodejní ceny novostaveb v Praze téměř o sedm procent. Na konci září 2021 tak dosáhla 

průměrná prodejní cena na 126 409 Kč za metr čtvereční. Meziročně to znamená 15% 

nárůst. V přepočtu na metr čtvereční nejvíce zdražily byty čtyřpokojové, a to o 18 procent 

na cenu 124 642 Kč za metr čtvereční.3 Na konci roku 2021 navíc Česká národní banka 

rozhodla o zpřísnění podmínek pro poskytování hypotéky s účinností od 1. 4. 2022. Nově 

například budou muset žadatelé o hypotéku ve věku nad 36 let dodat minimálně 20 % 

kupní ceny ze svých úspor, zatímco pro mladší žadatele zůstává procento z hodnoty 

nemovitosti, do kterého smí banka půjčit, na 90 % kupní ceny. Starší žadatelé také 

nebudou moct měsíčně splácet víc než 45 procent svého čistého příjmu, mladí lidé do 36 

let víc než polovinu.4 

Bankovní rada ČNB taktéž během roku 2022 opakovaně rozhodla o zvýšení úrokových 

sazeb, poslední navýšení se datuje k 1. 4. 2022, kdy byla výše dvoutýdenní repo sazby 

stanovena na 5,00 %.5 

 Popis jednotlivých částí uvedených hlavních trhů včetně předpokládaného vývoje je 

uveden v kapitolách 3.3 a 3.4 tohoto Základního prospektu. 

3.2.4. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA SKUPINY 

 Jediným akcionářem a ovládající osobou Emitenta podle § 75 odst. 2 zákona č. 90/2012 

Sb., o obchodních společnostech a družstvech (dále jen „ZOK“), je společnost 

OFFICECENTER.CZ s.r.o., se sídlem Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 

284 71 032, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl C, 

vložka 143989 (dále jen „OFFICECENTER.CZ“), ve které  obchodní podíl ve výši 90 %, 

odpovídající vkladu 180 000,- Kč, vlastní Mgr. Maksym Vykhoryev, narozený 20. srpna 

1986, trvalým bydlištěm Strakonická 1856/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, a obchodní podíl 

ve výši 10 %, odpovídající výši vkladu 10 000,- Kč, vlastní pan Andrii Vykhorev, narozený 

6. února 1963, trvalým bydlištěm Maková 565, 250 84 Sibřina. Akcionářské podíly 

v procentech odpovídají podílu na hlasovacích právech. 

  

 3   https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-reality-ceny-nemovitosti-uz-
neporostou-jako-loni-protoze-na-ne-vetsina-nebude-mit-183138  

 4  https://www.cnb.cz/cs/verejnost/servis-pro-media/autorske-clanky-rozhovory-s-predstaviteli-
cnb/Hypoteky-nesmi-lidi-sedrit-z-kuze.-Proto-je-zprisnujeme/  

 5   https://www.cnb.cz/cs/cnb-news/tiskove-zpravy/CNB-zvysuje-urokove-sazby-00020/  

https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-reality-ceny-nemovitosti-uz-neporostou-jako-loni-protoze-na-ne-vetsina-nebude-mit-183138
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ekonomika-byznys-reality-ceny-nemovitosti-uz-neporostou-jako-loni-protoze-na-ne-vetsina-nebude-mit-183138
https://www.cnb.cz/cs/verejnost/servis-pro-media/autorske-clanky-rozhovory-s-predstaviteli-cnb/Hypoteky-nesmi-lidi-sedrit-z-kuze.-Proto-je-zprisnujeme/
https://www.cnb.cz/cs/verejnost/servis-pro-media/autorske-clanky-rozhovory-s-predstaviteli-cnb/Hypoteky-nesmi-lidi-sedrit-z-kuze.-Proto-je-zprisnujeme/
https://www.cnb.cz/cs/cnb-news/tiskove-zpravy/CNB-zvysuje-urokove-sazby-00020/
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 Mateřská společnost Emitenta OFFICECENTER.CZ poskytuje poradenství a administrativní 

podporu Emitentovi a jeho dceřiným společnostem. Společnost Vihorev Development 

Prague East s.r.o., IČ 060 38 239 (dále jen „Vihorev Development Prague East“), je 

účelově založené SPV pro realizaci projektu popsaného v kapitole 3.3.1.1. Dceřiná 

společnost Emitenta NAVA FUND a.s., IČ: 073 45 330 (dále jen „NAVA FUND“) je 

ovládanou osobou Emitentem podle § 75 odst. 2 ZOK, jedná se o účelově založené SPV 

pro realizaci projektu popsaného v kapitole Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. Základní 

finanční ukazatele dceřiné společnosti Emitenta NAVA FUND a společnosti Vihorev 

Development Prague East, v níž Emitent vlastní 30% podíl, k 31. 12. 2020 (v tis. Kč): 

   

    Vihorev Development 

Ukazatel NAVA FUND a.s. Prague East s.r.o. 

bilanční suma (A=P) 52 653 106 600 

oběžná aktiva 2 826 3 037 

dlouhodobé pohledávky 0 0 

krátkodobé pohledávky 833 2 344 

vlastní kapitál -2 481 15 989 

tržby 715 4 861 

zisk po zdanění -4 480 -14 245 

dlouhodobé závazky 53 721 60 485 

krátkodobé závazky 1 413 29 925 

 Mimo strukturu Skupiny stojí VIHOREV SICAV, jehož celková aktiva k 1. 3. 2021 jsou přes 

100 mil. CZK a tento nesamosprávný fond funguje jako hlavní finanční partner a vlastník 

všech dokončených projektů. Fond je přijat k obchodování na regulovaném trhu na Burze 

cenných papírů Praha.6 Akcionáři Fondu jsou z 95 % Maksym Vykhoryev a z 5 % Andrii 

Vykhorev. 

 Emitent poskytoval za rok 2020 administrativní a ekonomické poradenství zejména 

subjektům ve Skupině, celkem tržby za poradenství v roce 2020 činily 2 365 tis. Kč (cca 

  

 6 https://www.pse.cz/en/detail/CZ0008043569  

https://www.pse.cz/en/detail/CZ0008043569
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40 % tržeb), z čehož poradenství třetím stranám činilo 160 tis. Kč. Tyto závazky v rámci 

Skupiny nijak neohrožují schopnost Emitenta splatit své závazky z Dluhopisů. 

3.2.5. ÚVĚROVÁ HODNOCENÍ PŘIDĚLENÁ V PROCESU HODNOCENÍ 

 Emitentovi nebyla přidělena úvěrová hodnocení v procesu hodnocení na žádost Emitenta 

nebo ve spolupráci s ním. 

3.2.6. NEDÁVNÉ UDÁLOSTI SPECIFICKÉ PRO EMITENTA 

 Emitent si není vědom žádných nedávných specifických událostí pro Emitenta, které mají 

podstatný význam při hodnocení jeho platební schopnosti. 

 INVESTICE 

3.3.1. POPIS VÝZNAMNÝCH INVESTIC EMITENTA OD KONCE PŘEDCHOZÍHO OBDOBÍ 

V roce 2020 Emitent uskutečnil akvizice dvou projektů: 

• multifunkčního objektu Honest Říčany (celková užitná plocha 7048 m2), se 

záměrem revitalizace a vybudování aparthotelu se 140 apartmánovými 

jednotkami a zázemím pro klienty; a 

• objektu pro moderní apartmánové bydlení s názvem Honest Karlín na adrese 

Prvního Pluku 5/211, Praha 8 (celková užitná plocha 1238 m2). 

3.3.1.1. HONEST ŘÍČANY 

 Moderní architektonický projekt rekonstrukce dominanty Říčan v apartmány přináší 

design zachovávající v interiéru nádech industriálního původu celé lokality. Důraz je 

kladen na environmentální udržitelnosti, která se projeví v řadě energeticky úsporných 

opatření v použitých materiálech a technologických řešení včetně zelených střech. Díky 

velké poptávce po krátkodobém a střednědobém ubytování v Praze a nejbližším okolí má 

projekt podle názoru Emitenta velký potenciál. Za realizací projektu stojí společnost 

Vihorev Development Prague East, jejímž 30% společníkem je Emitent. Projekt nabídne 

kromě 112 apartmánů také prostorné lobby s recepcí, konferenční prostory, bar a 

restauraci. V podzemním podlaží je navrženo wellness, fitness a zázemí celého hotelu s 

kuchyní. Dispozičně jsou apartmány rozděleny na jednopokojové a dvoupokojové 

apartmány. Z 8 apartmánů je přístup na střešní terasu o celkové rozloze 548 m2. K využití 

je také 60 parkovacích stání. Celková hodnota investice se předpokládá ve výši 340 mil. 

Kč při užitné ploše 6 347 m2. Demoliční práce probíhají, dokončení rekonstrukce se 

plánuje na 3. čtvrtletí roku 2023. Prodej jednotek už je zahájen. Předpokládané náklady 

rekonstrukce jsou 225 mil. CZK, kupní cena byla 85 mil. CZK bez DPH, zbylá částka činí tzv. 

soft costs (projektový management, náklady na stavební řízení atd.). Plánovaný záměr je 

rozprodej a případný pronájem určité části jednotek.  

3.3.1.2. HONEST KARLÍN 

 Projekt Honest Karlín má za cíl revitalizaci a dostavbu budovy do podoby moderního 

apartmánového bydlení v Karlíně. Tato pražská čtvrť prošla v předešlých desetiletích 

významným rozvojem a proměnou v jednu z nejzajímavějších a nejmodernějších lokalit v 
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rámci celé Prahy. Je atraktivním místem pro bydlení i podnikání. Projekt rehabilituje 

dochovaný pozdně klasicistní objekt z poloviny 19. století a připojuje k němu novou 

přístavbu, která designově propojuje starou a novou výstavbu. V rámci struktury projektu 

Prvního pluku budou vybudovány 3 koncepčně odlišné typy ubytování (malometrážní 

bytové jednotky 1+kk, dvoupodlažní jednotky 2+kk a klasické 2+kk) čítající celkově 43 

ubytovacích jednotek. Za realizací projektu stojí společnost NAVA FUND, jejímž jediným 

akcionářem je Emitent. Nemovitost je již ve vlastnictví NAVA FUND, v současné chvíli je v 

pronájmu budovy Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze. Celková hodnota investice 

se předpokládá na hodnotu 140 mil. CZK. Předpokládaný termín dokončení je taktéž na 

jaře roku 2023. Kupní cena je 55 mil. CZK, náklady na výstavbu a vedlejší náklady tvoří 

40 mil. CZK. Rekonstrukce začíná v druhém čtvrtletí roku 2022. Plánovaným záměrem je 

rozprodej, přičemž část bude ponechaná za účelem pronájmu. 

3.3.2. POPIS VEŠKERÝCH PROBÍHAJÍCÍCH PODSTATNÝCH INVESTIC EMITENTA 

 V současné době probíhají tyto podstatné investice7: 

• Honest Říčany – Emitent má 30% podíl ve společnosti Vihorev Development Prague East 

s.r.o., IČ: 060 38 239, která je vlastníkem předmětné nemovitosti. Zbylých 70 % vlastní 

společnost Alfa – Pegas, s.r.o., IČ: 276 23 700, která je v roli pasivního investora, 

kompletní project management má na starost Emitent. Celkem bylo k 31.12.2020 

proinvestováno 15 145 000,- Kč; 

• Honest Karlín – Emitent má 100% podíl v NAVA FUND, která je vlastníkem předmětné 

nemovitosti. Celkem bylo k 31.12.2020 proinvestováno 21 391 000,- Kč. 

 ÚDAJE O TRENDECH 

 Emitent v období 2015–2020 zaznamenal růst hodnoty projektů v rámci Skupiny. 

  

  
 7 https://www.vihorev.cz/developerske-projekty  

https://www.vihorev.cz/developerske-projekty
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Od data poslední zveřejněné účetní závěrky (31.12.2020) neeviduje Emitent žádné 

významné negativní změny vyhlídek ani významné změny finanční výkonnosti Skupiny. 

Emitent eviduje od data poslední zveřejněné účetní závěrky (31.12.2020) na všech svých 

trzích následující trendy: 

3.4.1. REZIDENČNÍ VÝSTAVBA 

 Klíčovým segmentem nemovitostního trhu je residenční výstavba. Především kvůli 

legislativním problémům, pomalé výstavbě nových bytů i regulatorním zásahům na poli 

hypotečních úvěrů je právě bytový trh nejvíce sledovaný a komentovaný. 

 Dle respondentů průzkumu pro publikaci Trend Report vydávanou Asociací pro rozvoj 

trhu nemovitostí se očekává ochlazení cen bytů a také mírný růst nájemného. Přestože 

se respondenti průzkumu shodli na funkčnosti rezidenčního trhu bez větších problémů, 

např. nájemní bydlení je kritizováno kvůli nadměrné ochraně nájemníků, která spolu s 

chybějící legislativou a přísnými podmínkami financování ze strany bank vůči 

developerům deformuje tento segment. 

 Realitní trh v České republice byl stejně jako ostatní odvětví ekonomiky ovlivněn 

celosvětovou pandemií COVID-19. Předpokládané výkyvy v cenách nemovitostí se ovšem 

podle posledních analýz nekonají. Developeři nadále staví a prodávají bytové jednotky. V 

pražské metropoli se uvolnilo více nemovitostí k pronájmu, což je zapříčiněno snížením 

turistů ze zahraničí, kteří využívali především služeb Airbnb. Ceny pronájmů především v 

Praze klesly.8 

3.4.2. STAVEBNICTVÍ A BYTOVÁ VÝSTAVBA 

 Stavební produkce ve 4. čtvrtletí 2021 byla reálně v porovnání s 3. čtvrtletím 2021 vyšší o 

1,9 %. Meziročně produkce vzrostla o 4,3 %. 

 Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví se ve 4. čtvrtletí 2021 meziročně 

snížil o 1,1 %. Průměrná hrubá měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců ve 4. čtvrtletí 

2021 meziročně vzrostla o 6,3 %. 

 Stavební podniky s 50 a více zaměstnanci ve 4. čtvrtletí 2021 v tuzemsku uzavřely 20 812 

stavebních zakázek a meziročně tento počet vzrostl o 16,4 %. Celková hodnota těchto 

zakázek se meziročně zvýšila o 2,1 % a činila 69,4 mld. Kč, na pozemním stavitelství 31,0 

mld. Kč (pokles o 5,1 %) a na inženýrském stavitelství 38,4 mld. Kč (růst o 8,6 %). Průměrná 

hodnota nově uzavřené stavební zakázky činila 3,3 mil. Kč a byla meziročně o 12,3 % nižší. 

 Stavební úřady ve 4. čtvrtletí 2021 vydaly 23 036 stavebních povolení, meziročně o 6,8 % 

více. Orientační hodnota těchto staveb činila 137,8 mld. Kč a ve srovnání se stejným 

obdobím roku 2020 vzrostla o 33,5 %. 

 Počet zahájených bytů ve 4. čtvrtletí 2021 meziročně vzrostl o 58,1 % a činil 12 809 bytů. 

Počet zahájených bytů v rodinných domech rostl o 29,0 %, u bytů v bytových domech byl 

zaznamenán růst o 157,8 %. 

  
 8 Trend Report 2019 Asociace pro rozvoj trhu nemovitostí (ARTN) dostupný na http://artn.cz/wp-

content/uploads/2019/05/TrendReport-2019_CZ_web.pdf  

http://artn.cz/wp-content/uploads/2019/05/TrendReport-2019_CZ_web.pdf
http://artn.cz/wp-content/uploads/2019/05/TrendReport-2019_CZ_web.pdf
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 Počet dokončených bytů ve 4. čtvrtletí 2021 meziročně klesl o 6,7 % a činil 10 368 bytů. 

Počet dokončených bytů v rodinných domech klesl o 0,9 %, u bytových domů byl pokles 

o 23,1 %.9 

3.4.3. DOPADY PANDEMIE COVID-19 

 S ohledem na predominantní charakter podnikání Emitenta a Skupiny, tedy rezidenční 

výstavbu a development v prémiovém segmentu nemovitostí, které jsou ve fázi přípravy 

realizace, Emitent ke dni tohoto Základního prospektu žádný negativní vliv pandemie 

COVID-19 nezaznamenal. Tato skutečnost je rovněž dána setrvačností, která je pro 

nemovitostní trh typická (výstavba i akvizice/prodeje jsou dlouhodobé, a tedy případný 

negativní vliv pandemie COVID-19 se na nemovitostním trhu může projevit až s časovým 

zpožděním). Díky zacílení na luxusní bydlení a převážně na movitou klientelu, jejíž 

investiční aktivita je do jisté míry proticyklická, Emitent nezaznamenal žádné podstatné 

snížení zájmu o jeho stávající projekty. Stejně tak Emitent očekává, že díky existujícímu 

podstatnému převisu poptávky po bydlení nad nabídkou v Praze, díky zdlouhavým 

povolovacím procesům a díky očekávanému trvajícímu procesu urbanizace nebude vliv 

pandemie COVID-19 na poptávku citelný. I pokud by tento předpoklad neměl být zcela 

správný, budou dle Emitenta případné nižší tržby (nižší prodejní ceny) do určité míry 

kompenzovány nižšími realizačními náklady (zejména stavebními díky nižší poptávce po 

stavebních pracích). Emitent v závislosti na pandemii upravil svou politiku a zaměřil se na 

středně a dlouhodobé pronájmy českým klientům namísto krátkodobých pronájmů 

zahraničním klientům kvůli snížené mobilitě. Za stávající situace tato politika přináší vyšší 

výnosy než krátkodobé pronájmy, po nichž poptávka klesla. 

 PROGNÓZY NEBO ODHADY ZISKU 

 Společnost nezveřejnila žádné prognózy nebo odhady zisku. 

  

  

 9 https://www.czso.cz/csu/czso/cri/stavebnictvi-prosinec-2021 

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/stavebnictvi-prosinec-2021
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4. RIZIKOVÉ FAKTORY 

 POPIS VÝZNAMNÝCH RIZIK SPECIFICKÝCH PRO EMITENTA 

4.1.1. HLAVNÍ RIZIKA SOUVISEJÍCÍ S PODNIKÁNÍM EMITENTA 

 Tento oddíl popisuje hlavní rizika, kterým je vystavena Společnost a které mohou mít 

dopad na budoucí výkonnost Společnosti. Zájemce o koupi Dluhopisů by se proto měl 

podrobně seznámit s tímto Základním prospektem jako celkem. Informace, které 

Společnost v této kapitole předkládá případným zájemcům o koupi Dluhopisů ke zvážení, 

jakož i další informace uvedené v tomto Základním prospektu, by měly být každým 

zájemcem pečlivě vyhodnoceny před učiněním rozhodnutí o investování do Dluhopisů.  

 Nákup a držba Dluhopisů jsou spojeny s řadou rizik, z nichž rizika, která Společnost 

považuje za významná, jsou uvedena níže v této kapitole. Následující shrnutí rizikových 

faktorů není vyčerpávající, nenahrazuje žádnou odbornou analýzu a v žádném případě 

není jakýmkoliv investičním doporučením. Jakékoliv rozhodnutí zájemců o upsání a/nebo 

koupi Dluhopisů by mělo být založeno na informacích obsažených v tomto Základním 

prospektu, na podmínkách nabídky Dluhopisů, a především na vlastní analýze výhod a 

rizik investice do Dluhopisů provedené případným nabyvatelem Dluhopisů. Níže jsou 

uvedena rizika související s podnikáním Společnosti (sestupně řazena dle významnosti v 

rámci kategorií vysoké, střední a nízké riziko):  

Likvidita 
Míra rizika dle hodnocení Společnosti: střední  

 

Riziko likvidity představuje riziko krátkodobého 
nedostatku likvidních prostředků k úhradě splatných 
dluhů, tzn. nerovnováhy ve struktuře aktiv a pasiv v 
důsledku rozdílné splatnosti dluhů a rozdílnému 
portfoliu zdrojů financování. Dluhopisy emitované 
malými nebankovními emitenty mohou mít minimální 
likviditu. Tato skutečnost může vést k tomu, že 
investoři budou muset držet Dluhopisy do jejich 
splatnosti bez možnosti jejich dřívějšího prodeje či 
pouze s možností prodeje s výrazným diskontem.  
 
K 31. 3. 2022 dosahovaly Emitentovy krátkodobé 
pohledávky hodnoty 1 812 tis. Kč a byly tvořeny 
pohledávkami z obchodního styku a jsou splatné na 
požádání. Pokladní hotovost dosahovala hodnoty 
14 tis. Kč. Dále k 31. 3. 2022 činily Emitentovy 
krátkodobé závazky hodnoty 4 110 tis. Kč. Z nich 
krátkodobé závazky v hodnotě 2 533 tis. Kč 
představovaly závazky z přijatých záloh. Dále byly 
krátkodobé závazky tvořeny zejména závazky týkající 
se závazků z obchodního styku a daňových závazků, 
vše dosahující hodnoty 1 577 tis. Kč a závazky z 
vydaných dluhopisů ve výši 1 250 tis. Kč. 
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Závislost Emitenta na 

podnikání společností ve 

Skupině 

Míra rizika dle hodnocení Společnosti: střední 
 
Emitent plánuje finanční prostředky získané Emisemi 
dluhopisů využít k poskytování finančních prostředků 
formou úvěru, zápůjčky nebo na základě jiného 
podobného závazku společnostem ve Skupině. 
Konkrétní společnost ze Skupiny, která od Emitenta 
takové financování obdrží, poté získané prostředky 
použije pro financování svých provozních a 
investičních výdajů. Splácení dluhů úvěrované 
společnosti ve Skupině vůči Emitentovi je poté závislé 
na podstupovaných rizicích a hospodářských 
výsledcích konkrétní společnosti ve Skupině. Emitent 
a jeho schopnost uhradit dluhy z Dluhopisů tak budou 
zcela závislé na společnostech ve Skupině a na tom, 
zda mu tyto společnosti splatí poskytnuté půjčky. 
 
Emitent poskytl půjčky následujícím společnostem ve 
Skupině (údaje k datu vyhotovení Základního 
prospektu, všechny půjčky s úrokem v rozmezí 10-12 
% a splatností 31.12.2025): 
NAVA FUND ve výši 25 074 tis. Kč 
Vihorev Development Prague East ve výši 13 264 tis. 
Kč 
Vihorev Management Company s.r.o., IČ: 06137512, 
ve výši 3 032 tis. Kč 
VD Project Zbraslav s.r.o., IČ: 11662786, ve výši 9 911 
tis. Kč.  

Ztrátové hospodaření 

Emitenta 

Míra rizika dle hodnocení Společnosti: střední 
 
Emitent v roce 2021 vykázal záporný kapitál. 
Nepříznivý hospodářský výsledek Emitenta by mohl 
mít negativní vliv na schopnost Emitenta dostát svým 
závazkům vůči vlastníkům Dluhopisů. V případě 
budoucího ztrátového hospodaření může být pro 
Emitenta obtížné získávat i nadále cizí zdroje pro 
plnění svých dluhů. Rovněž hrozí citelné navýšení 
nákladů souvisejících s obstaráním cizích zdrojů. Pří 
případné insolvenci či jiné formě řešení úpadku 
Emitenta by další věřitelé snižovali pozici vlastníků 
Dluhopisů a míru uspokojení jejich pohledávek vůči 
Emitentovi. Emitent je nicméně členem skupiny 
s dostatečnými zkušenostmi v podnikatelské činnosti 
a dočasně ztrátové hospodaření není v oboru ničím 
výjimečným. 

Rizikové faktory vyplývající z 

charakteru podnikání 

Emitenta 

Míra rizika dle hodnocení Společnosti: střední 

 

Činnost Emitenta bude v budoucnu ovlivněna 
makroekonomickými trendy, které mají vliv na 
nemovitostní trh v České republice. Emitent vnímá 
dopady probíhající pandemie v podobě nedostatku a 
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zdražení stavebního materiálu, zvýšení nákladu na 
energie, zdržení ze stran činnosti stavebních úřadů a 
snížení poptávky po jednotlivých nemovitostech 
(strach investorů z nedostatku peněz a hrozících 
lockdownů). Podle Kvartální analýzy českého 
stavebnictví Q3/2021 zpracované analytickou 
společností CEEC Research s.r.o. 10  došlo ve třetím 
čtvrtletí ke zvýšení cen staveb až o 19 %. Zmíněné 
faktory mohou ovlivnit podnikání Emitenta a mít za 
následek zpoždění v realizaci stavebních projektů a 
jejich vyšší nákladovost. 

Kreditní riziko 
Míra rizika dle hodnocení Společnosti: nízká 
 
Kreditní riziko nabývá na relevanci nejen v případě 

negativní ekonomické situace Emitenta a Skupiny, 

resp. při vyhlašování nepříznivých hospodářských 

výsledků, ale také např. při změnách v ekonomice, 

typicky navýšení úrokových měr. V případě nárůstu 

úrokových sazeb bude ovlivněno podnikání Emitenta, 

mohlo by pak případně dojít k prodeji některých aktiv. 

Emitent je vystaven kreditnímu riziku, které 

představuje ztráty, kterým je Emitent vystaven v 

případě, že dojde k narušení toku cash-flow Emitenta. 

Výše pohledávek Emitenta ke dni 31. 3. 2022 vůči 

třetím stranám je 13,2 mil. Kč, přičemž žádná není po 

splatnosti. Za rok 2021 se pohledávky z půjček v roce 

navýšily o 20,5 mil. Kč, z čehož většina byla vůči 

subjektům ve Skupině, pohledávky vůči třetím 

stranám činily 12,8 mil. Kč. 

Kreditní riziko představuje riziko neschopnosti třetích 

osob splatit své dluhy z finančních nebo obchodních 

vztahů s Emitentem, zejména z uzavřených úvěrových 

smluv či zápůjček, které může vést k následným 

finančním ztrátám. Případná neschopnost dlužníků 

hradit své závazky vůči Emitentovi by mohla 

negativně ovlivnit finanční situaci Emitenta, jeho 

výsledky podnikání a možnost řádně a včas plnit své 

závazky z Dluhopisů. 

Závislost schopnosti 
Emitenta uhradit dluhy 
z Dluhopisů na úspěšné 
realizaci developerských 
projektů 

Míra rizika dle hodnocení Společnosti: nízká 
 
Podnikatelským záměrem Emitenta je využít veškeré 
prostředky získané Emisemi dluhopisů na realizaci 
developerských projektů realizovaných Emitentem 
nebo Skupinou, s výjimkou prostředků získaných 

  

 10  https://www.businessinfo.cz/clanky/analyza-zdrazovani-stavebnich-materialu-zvysilo-cenu-
staveb-az-o-19-procent/ 

https://www.businessinfo.cz/clanky/analyza-zdrazovani-stavebnich-materialu-zvysilo-cenu-staveb-az-o-19-procent/
https://www.businessinfo.cz/clanky/analyza-zdrazovani-stavebnich-materialu-zvysilo-cenu-staveb-az-o-19-procent/
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Emisemi dluhopisů, které Emitent zadrží za účelem 
jejich využití na průběžnou výplatu úrokových výnosů 
Dluhopisů. Pokud z jakýchkoli důvodů nebudou 
developerské projekty tak úspěšné, jak Emitent 
předpokládá, může být ohrožena schopnost Emitenta 
uhradit jeho dluhy z Dluhopisů 

Riziko související 
s umístěním nemovitostí 

Míra rizika dle hodnocení Společnosti: nízká 
 
Hodnota nemovitosti mimo jiné závisí na jejím 
umístění. Pokud společnost ve Skupině správně 
neodhadne výnosový potenciál dané lokality 
vzhledem k investičnímu záměru, může být obtížné 
pořízenou nemovitost úspěšně pronajmout či prodat, 
což by mohlo negativně ovlivnit hospodářskou situaci 
společnosti ve Skupině a případně také její schopnost 
splácet závazky vůči Emitentovi, pokud příslušná 
společnost ze Skupiny bude příjemcem takového 
financování od Emitenta. Toto riziko tak může ve 
svém výsledku vést až k ohrožení schopnosti Emitenta 
uhradit jeho dluhy z Dluhopisů. 

Riziko pohybu cen 
nemovitostí 

Míra rizika dle hodnocení Společnosti: nízká 
 
Tržní hodnota nemovitostí podléhá změnám, a tak 
bude každá společnost ve Skupině vlastnící 
nemovitost podstupovat tržní riziko pohybu cen 
nemovitostí. Pokud by došlo k neočekávané 
skutečnosti, jejímž následkem by se významně snížila 
tržní cena nemovitosti v portfoliu společností ve 
Skupině oproti ceně, která byla přisuzovaná této 
nemovitosti na základě ocenění, mohl by mít tento 
pokles tržní ceny nemovitosti negativní vliv na 
hospodářský výsledek společnosti ve Skupině 
v případě prodeje za sníženou cenu. Pokud se bude 
jednat o společnost ve Skupině, která je příjemcem 
financování od Emitenta, může dojít až k ohrožení 
schopnosti Emitenta uhradit jeho dluhy z Dluhopisů. 

Rizika spojená s nájmem 
nemovitostí (riziko plateb 
nájemného a případné 
nemožnosti najít vhodného 
nájemce nemovitosti a 
předčasného ukončení 
nájemní smlouvy ze strany 
současných či budoucích 
nájemců) a riziko nemožnosti 
najít kupce za požadovanou 
cenu 

Míra rizika dle hodnocení Společnosti: nízká 
 
Část podnikání Skupiny je závislá na včasném a 
řádném placení nájemného a dalších plateb ze strany 
nájemců. Budoucí výnosy v podnikání společností ze 
Skupiny závisí do značné míry na době zbývající do 
vypršení nájemních smluv s nájemci a na solventnosti 
nájemců. Toto riziko je minimalizováno tím, že zhruba 
90 % pronajímaných prostor je určena k 
dlouhodobému nebo střednědobému pronájmu. 
 
Skupina vyvíjí činnost zejména v oblasti pronájmu 
prostor umístěných v jí vlastněných nemovitostech. 
S touto činností je spojeno zejména riziko spočívající v 
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případném poklesu poptávky po prostorách 
v nemovitostech Skupiny. 
Nájemní smlouvy uzavírané mezi společnostmi ze 
Skupiny a jednotlivými nájemci obsahují řadu 
ustanovení pro případ porušení smlouvy a některé 
nájemní smlouvy uzavírané mezi společnostmi ze 
Skupiny a jednotlivými nájemci mohou obsahovat 
ustanovení o jejich předčasném ukončení. V případě 
předčasného ukončení smlouvy ze strany většího 
množství nájemců by tento stav mohl mít podstatný 
dopad na hospodářské výsledky společností ze 
Skupiny. 
Dále je zde riziko nemožnosti najít kupce za 
požadovanou cenu. Riziko spočívá v případném 
poklesu poptávky po nemovitostech, což může 
způsobit problém s hledáním vhodného nájemce či 
kupce dané nemovitosti v portfoliu Emitenta. V 
případě dlouhodobého výpadku poptávajících může 
mít tato skutečnost negativní vliv na Emitenta z 
hlediska snížení výnosů a následně snížení zisku, což 
může ve výsledku vést u Emitenta k poklesu 
schopnosti splácet závazky z Dluhopisů. Veškerá výše 
uvedená rizika mohou ve svém důsledku ohrozit 
schopnost Emitenta uhradit jeho dluhy z Dluhopisů. 

Riziko poškození nemovitostí 
a následných oprav a rizika 
spojená s pojištěním 
nemovitostí 

Míra rizika dle hodnocení Společnosti: nízká 
 
Toto riziko spočívá v nežádoucím dopadu nenadálé 
situace či havárie, při které dojde k poškození 
nemovitostí ve vlastnictví příslušných společností ze 
Skupiny. Za nenadálé situace lze považovat i působení 
přírodních živlů (povodně, vichřice, požáry a 
podobně), v důsledku čehož mohou příslušné 
společnosti ze Skupiny vzniknout neočekávané výdaje 
na odstranění vzniklých škod. Společnosti ze Skupiny 
minimalizují toto riziko diverzifikací portfolia svých 
nemovitostí a využitím vhodného pojištění. Navzdory 
opatřením přijímaným ve Skupině při uzavírání 
pojistných smluv však nelze vyloučit odmítavý postoj 
pojišťovny při likvidaci konkrétní pojistné události, 
kdy v takovém případě může dojít k velmi zásadnímu 
vlivu na hospodářské výsledky společnosti ze Skupiny, 
která je vlastníkem příslušné nemovitosti. Pokud se 
bude jednat o společnost ve Skupině, která je 
příjemcem financování od Emitenta, může dojít až k 
ohrožení schopnosti Emitenta uhradit jeho dluhy z 
Dluhopisů. 

Riziko konkurence Míra rizika dle hodnocení Společnosti: nízká 
 
Společnosti ve Skupině jsou účastníky hospodářské 
soutěže ve vysoce konkurenčním odvětví. Z tohoto 
důvodu musí pružně reagovat na měnící se situaci na 
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trhu a chování konkurence. V podmínkách silné 
konkurence může dojít k tomu, že společnosti ve 
Skupině nebudou schopny reagovat odpovídajícím 
způsobem na konkurenční prostředí, což by mohlo 
vést ke zhoršení hospodářské situace společností ve 
Skupině, kterým Emitent poskytne finanční 
prostředky získané Emisemi dluhopisů, čímž může 
dojít až k ohrožení schopnosti Emitenta uhradit jeho 
dluhy z Dluhopisů. 

Riziko neznalosti konkrétních 
úvěrovaných protistran a 
projektů 

Míra rizika dle hodnocení Společnosti: nízká 

 

Činnost Emitenta bude spočívat v poskytování 
finančních prostředků formou úvěru, zápůjčky nebo 
na základě jiného podobného závazku společnostem 
ve Skupině. Ačkoliv Emitent vždy před poskytnutím 
konkrétního financování prověřuje financovanou 
společnost a její projekty, nedokáže zaručit odhalení 
všech potencionálních problémů. Nelze tedy vyloučit, 
že by v důsledku neznalosti úvěrovaných protistran a 
jejich projektů mohlo dojít k poskytnutí financování 
společnosti, která bude mít problém se splácením. 
Pokud by nebyly poskytnuté finanční prostředky 
splaceny řádně a včas, mohlo by dojít k ohrožení 
schopnosti Emitenta uhradit jeho dluhy z Dluhopisů.  

Riziko růstu pořizovacích 
nákladů a poklesu výnosů 

Míra rizika dle hodnocení Společnosti: nízká 

 

Výsledek nemovitostního projektu závisí na výši 
pořizovacích nákladů, jako je např. pořizovací cena 
nemovitosti, náklady na rekonstrukci, technické 
služby (architekt, technický dozor, řízení projektu) 
nebo finanční náklady. Tyto náklady se mohou v čase 
měnit a překročit plánovaný rozpočet. Toto navýšení 
se nepříznivě projeví v celkové ziskovosti investičního 
projektu. To může na straně Emitenta vést ke zvýšení 
nákladů a následně ke snížení zisku, což může ve 
výsledku vést u Emitenta k poklesu schopnosti splácet 
závazky z Dluhopisů. 

Specifická rizika spojená 
s aktuálními a plánovanými 
projekty Emitenta 

Míra rizika dle hodnocení Společnosti: nízká 

 

Emitent aktuálně připravuje nový projekt HONEST 

KARLÍN v lokalitě pražské Florence. Jelikož je projekt 

stále ještě v rané fázi příprav, panuje zde riziko 

nezískání budoucího financování tohoto projektu a 

dále rizika spojená s povolovacím procesem. Pokud by 

došlo k naplnění těchto rizik, mohlo by dojít ke 

zpoždění realizace tohoto projektu. To může ve 

výsledku vést u Emitenta k poklesu schopnosti splácet 

závazky z Dluhopisů. 
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Faktory související s 
pandemií COVID- 19  

Míra rizika dle hodnocení Společnosti: nízké 

 
Emitent ke dni tohoto Základního prospektu žádný 

negativní vliv pandemie COVID-19 nezaznamenal. 

Stejně tak nebylo zaznamenáno žádné podstatné 

snížení zájmu o stávající projekty Emitenta. Emitent 

očekává, že díky existujícímu podstatnému převisu 

poptávky po bydlení nad nabídkou v Praze, díky 

zdlouhavým povolovacím procesům a díky 

očekávanému trvajícímu procesu urbanizace nebude 

vliv pandemie COVID-19 na poptávku citelný. 

V důsledku postupující vakcinace obyvatelstva se 

neočekávají další drastické státní restrikce týkající se 

například volného pohybu osob. 

  

4.1.2. HLAVNÍ RIZIKA SOUVISEJÍCÍ S CENNÝMI PAPÍRY 

 Účelem tohoto oddílu je popsat hlavní rizika specifická pro cenné papíry Společnosti. 

Hlavní rizika specifická pro Dluhopisy jsou: 

Riziko inflace 
Míra rizika dle hodnocení Společnosti: vysoká 

 

Potenciální nabyvatelé či prodávající Dluhopisů by si měli 

být vědomi, že na Dluhopisy se nevztahuje žádná 

protiinflační doložka. Reálná hodnota investice do 

Dluhopisů tak může klesat zároveň s tím, jak inflace snižuje 

hodnotu měny. Inflace rovněž způsobuje pokles reálného 

výnosu z Dluhopisů. Průměrná míra inflace v roce 2021 

dosáhla 3,8 %, v roce 2022 by měla činit 8,5 %. Meziroční 

inflace byla v březnu 2022 na hodnotě 12,7 %.11 Predikce 

ČNB aktuální k datu vyhotovení tohoto Základního 

prospektu pak předpovídá meziroční celkovou inflaci v 

horizontu 1. čtvrtletí 2023 ve výši 3,0 % a 2. čtvrtletí 2023 

ve výši 2,3 %. 12  Pokud výše inflace překročí výši čistých 

výnosů z Dluhopisů, hodnota reálných výnosů z Dluhopisů 

bude negativní. 

Absence pojištění 

pohledávek z Dluhopisů 

Míra rizika dle hodnocení Společnosti: střední 

 

Na pohledávky Vlastníků dluhopisů se pro případ 

neschopnosti Emitenta dostát svým dluhům z vydaných 

Dluhopisů nevztahuje žádné zákonné nebo jiné pojištění ani 

  

 11   https://www.czso.cz/csu/czso/cri/indexy-spotrebitelskych-cen-inflace-brezen-2022 
 12 Prognóza ČNB z února 2022 dostupná na webu https://www.cnb.cz/cs/menova-

politika/prognoza/  

https://www.czso.cz/csu/czso/cri/indexy-spotrebitelskych-cen-inflace-brezen-2022
https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/prognoza/
https://www.cnb.cz/cs/menova-politika/prognoza/
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právo na plnění, např. z Garančního fondu obchodníků s 

cennými papíry. Tím se pohledávky z Dluhopisů liší 

například od pohledávek z vkladů u bank nebo od 

pohledávek z titulu neschopnosti obchodníka s cennými 

papíry plnit své dluhy spočívající ve vydání majetku 

zákazníkům. Oproti těmto finančním produktům tak není 

Vlastníkům dluhopisů poskytnuta jistota, že jejich 

pohledávky z Dluhopisů budou uspokojeny. 

Rizika vyplývající z 

možnosti dalšího 

dluhového financování 

Emitenta 

Míra rizika dle hodnocení Společnosti: střední 

 

Emitent nemá žádné právní omezení týkající se objemu a 

podmínek jakéhokoli budoucího dluhového financování 

Emitenta. Přijetí jakéhokoli dalšího dluhového financování 

(úvěru, zápůjčky, vydání dalších dluhopisů, navýšení 

maximálního objemu Dluhopisového programu atd.) 

Emitenta může v konečném důsledku znamenat, že v 

případě insolvenčního řízení budou pohledávky Vlastníků 

dluhopisů z Dluhopisů uspokojeny v menší míře, než kdyby 

k přijetí takového dluhového financování Emitentem 

nedošlo. S růstem objemu dluhového financování Emitenta 

tak roste riziko, že bude ohrožena schopnost Emitenta 

uhradit jeho dluhy z Dluhopisů. 

Riziko předčasného 

splacení Dluhopisů 

Míra rizika dle hodnocení Společnosti: střední 

 

Nebude-li takové právo Emitenta vyloučeno v Doplňku 

dluhopisového programu pro příslušnou Emisi dluhopisů, je 

Emitent oprávněn kdykoli na základě svého rozhodnutí 

řádně oznámeného Vlastníkům dluhopisů veškeré zatím 

nesplacené Dluhopisy konkrétní Emise dluhopisů 

předčasně splatit ke dni uvedenému v takovém oznámení o 

předčasném splacení. Pokud Emitent splatí Dluhopisy 

některé Emise dluhopisů před datem jejich splatnosti, je 

Vlastník dluhopisů vystaven riziku nižšího než 

předpokládaného výnosu z důvodu takového předčasného 

splacení Dluhopisů. Emitent může učinit rozhodnutí splatit 

Dluhopisy předčasně zejména v případě, že výnosy z 

konkrétních developerských projektů financovaných z 

prostředků získaných z příslušné Emise dluhopisů budou 

dosaženy ve výši dostatečné k uhrazení veškerých dluhů 

Emitenta z příslušné Emise dluhopisů předtím, než nastane 

Den konečné splatnosti dluhopisů příslušné Emise 

dluhopisů. 

Riziko pevné úrokové 

sazby Dluhopisů 

Míra rizika dle hodnocení Společnosti: střední 
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Investor by si měl být vědom, že ceny Dluhopisů s pevným 

úrokovým výnosem a výše tržní úrokové míry se chovají 

protichůdně. Pokud dojde k poklesu tržních úrokových měr, 

dojde zároveň k růstu cen Dluhopisů s pevným úrokovým 

výnosem na trhu a naopak. Držitele Dluhopisu s pevným 

úrokovým výnosem tak může postihnout riziko poklesu 

ceny takového Dluhopisu, pokud by se zvýšily tržní úrokové 

sazby. Nominální úroková sazba stanovená v Doplňku 

dluhopisového programu je po dobu existence Dluhopisů s 

pevným úrokovým výnosem neměnná. Platí také pravidlo, 

že čím je splatnost Dluhopisu s pevným úrokovým výnosem 

delší, tím citlivější je cena Dluhopisu na růst tržních 

úrokových měr. 

Měnové riziko 
Míra rizika dle hodnocení Společnosti: nízká 
 
Dluhopisy budou vydávány v CZK. Držitel Dluhopisu, pro 

nějž není měna Dluhopisů měnou, ve které obvykle provádí 

své transakce, je vystaven riziku změn směnných kurzů, 

které z jeho pohledu mohou negativně ovlivnit konečný 

úrokový výnos Dluhopisů, výši jmenovité hodnoty 

Dluhopisů při jejich splacení nebo výši jiné platby vyplývající 

z Dluhopisů. Změna v kurzu měny Dluhopisů vůči příslušné 

měně vyústí v příslušnou změnu hodnoty Dluhopisu 

vyjádřenou v takové cizí měně, jakož i v příslušnou změnu 

hodnoty úrokových výnosů Dluhopisů, jejich jmenovité 

hodnoty nebo jiné platby vyplývající z Dluhopisů vyjádřené 

v takové cizí měně. Pokud se např. výchozí směnný kurz 

měny Dluhopisů vůči příslušné měně sníží (tedy se relativně 

sníží hodnota měny Dluhopisů), sníží se i cena Dluhopisu a 

plateb z Dluhopisů vyjádřených v příslušné měně. 

Schopnost Emitenta 

splatit Dluhopisy 

Míra rizika dle hodnocení Společnosti: nízká 

 

Dluhopisy, stejně jako jakýkoli jiný dluh, podléhají riziku 

nesplacení. Za určitých okolností může dojít k tomu, že 

Emitent nebude schopen splácet jmenovitou hodnotu 

Dluhopisů a případné výnosy dluhopisů a hodnota pro 

Vlastníky dluhopisů při splacení může být nižší než výše 

jejich původní investice, za určitých okolností může být 

hodnota i nulová. Schopnost Emitenta splatit úroky z 

Dluhopisů či jistinu závisí především na podnikatelské 

úspěšnosti investic Emitenta. Dluhopisy a veškeré 

Emitentovy dluhy vůči Vlastníkům Dluhopisů vyplývající z 

Dluhopisů zakládají přímé, obecné, nezajištěné, 

nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta. V případě 

úpadku Emitenta jsou závazky z Dluhopisů považovány za 
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nezajištěné pohledávky Vlastníků Dluhopisů, které budou 

uspokojeny až po upokojení zajištěných pohledávek 

případných jiných věřitelů.  

 

Investoři do Dluhopisů jsou vystaveni riziku zhoršení 

kreditní kvality Dluhopisů vzhledem ke zhoršení kreditní 

kvality Emitenta, jeho snížené schopnosti dostát svým 

závazkům, případně vyhlášení úpadku, insolvence nebo 

konkurzu Emitenta. Každá taková situace by vedla ke 

snížení hodnoty Dluhopisů, případně významně ovlivnila 

výnos Dluhopisů a nezaručovala návratnost investované 

částky. 

 

Schopnost Emitenta splatit úrokové výnosy Dluhopisů či 

jejich jmenovitou hodnotu závisí především na ceně, za 

kterou budou Emitent a/nebo společnosti ze Skupiny 

schopni prodat vybudované a/nebo rekonstruované 

budovy, případně pronajímat prostory v nich umístěné či 

prodat projekty v době jejich realizace. V případě, že by 

tato částka byla oproti očekáváním Emitenta nižší, mohla by 

tato skutečnost ohrozit schopnost Emitenta uhradit jeho 

dluhy z Dluhopisů. 

 

Dalším následkem může být prodlení s vyplácením výnosu 

z Dluhopisů a splacení jmenovité hodnoty Dluhopisů, 

respektive nezaplacení výnosu nebo jmenovité hodnoty 

Dluhopisů. 
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5. SPOLEČNÉ EMISNÍ PODMÍNKY 

 podle zákona č. 190/2004, o dluhopisech, v platném a účinném znění (dále jen „Zákon o 

dluhopisech“) 

 (dále jen „Společné emisní podmínky“) 

 Tyto Společné emisní podmínky vymezují některá práva a povinnosti emitenta a vlastníka 

dluhopisu, jakož i podrobnější informace o emisích níže popsaných dluhopisů (dále jen 

„Dluhopis“ nebo podle okolností „Dluhopisy“). 

 Tyto Společné emisní podmínky obsahují společná ustanovení pro jednotlivé emise 

Dluhopisů. Emisní podmínky každé jednotlivé emise Dluhopisů budou tvořeny 

Společnými emisními podmínkami a doplňkem dluhopisového programu pro danou 

emisi. 

 Dluhopisy jsou vydávány společností VIHOREV.INVESTMENTS SE, IČ 248 02 131, se 

sídlem Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 305 (dále jen „Emitent“). 

 Dluhopisy jsou vydávány za účelem poskytnutí financování developerské činnosti 

Emitenta, přičemž jednotlivé emise Dluhopisů mohou tento účel blíže specifikovat. 

  

 UPOZORNĚNÍ 

 K Dluhopisovému programu byl vyhotoven základní prospekt (dále jen „Základní 

prospekt“). Základní prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky č. j. 

2022/052581/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2022/00033/CNB/572 ze dne 27. května 2022, 

které nabylo právní moci dne 31. května 2022. 

 Česká národní banka schvaluje Základní prospekt pouze z hlediska toho, že splňuje normy 

týkající se úplnosti, srozumitelnosti a soudržnosti, které ukládá nařízení EU č. 2017/1129, 

o prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k 

obchodování na regulovaném trhu (dále jen „Nařízení o prospektu“). Česká národní 

banka schvaluje Základní prospekt pouze z hlediska úplnosti údajů v něm obsažených, při 

jeho schvalování neposuzuje hospodářské výsledky ani finanční situaci Emitenta a 

schválením negarantuje budoucí ziskovost Emitenta ani jeho schopnost splatit výnosy a 

jmenovitou hodnotu Dluhopisu. Tyto normy jsou stanoveny proto, aby investoři mohli 

učinit informované rozhodnutí o své investici do Dluhopisů. Česká národní banka 

neposuzuje finanční situaci či hospodářské výsledky Emitenta ani negarantuje budoucí 

ziskovost Emitenta či schopnost splatit výnosy a jmenovitou hodnotu Dluhopisů.  

Investoři by měli provést vlastní nezávislé hodnocení vhodnosti investice do Dluhopisů. 

 Veřejná nabídka Dluhopisů je omezena na území České republiky. Základní prospekt 

nebyl schválen žádným správním ani jiným orgánem s výjimkou České národní banky. 

Rozšiřování tohoto Základního prospektu a nabídka či prodej a koupě Dluhopisů v 

některých zemích je omezena právními předpisy. 
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 NÁLEŽITOSTI DLUHOPISŮ 

 Dluhopisy vydávané v rámci tohoto Dluhopisového programu, které se řídí českým 

právem (společně dále také jen „Dluhopisy“), jsou vydávány podle zákona č. 190/2004 

Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o dluhopisech“) 

společností VIHOREV.INVESTMENTS SE, IČ: 248 02 131, se sídlem Jungmannova 26/15, 

Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu 

v Praze, oddíl H, vložka 305 (dále jen „Emitent“). Tento Dluhopisový program je prvním 

dluhopisovým programem Emitenta a byl zřízen v roce 2022. 

  

Emitent: 

 VIHOREV.INVESTMENTS SE, IČ 248 02 131, se 

sídlem Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 

Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 305 

 Název Dluhopisu: 
 [určen v příslušném doplňku dluhopisového 

programu] 

 ISIN: 
 [určen v příslušném doplňku dluhopisového 

programu] 

 Podoba Dluhopisu:  Listinná podoba 

 Forma Dluhopisu:  Na řad 

 Převoditelnost 

Dluhopisů: 

 Převoditelnost není omezena. Vlastnické právo 

k Dluhopisu se převádí rubopisem a smlouvou 

k okamžiku jeho předání. K účinnosti převodu 

Dluhopisu vůči Emitentovi se vyžaduje oznámení 

změny osoby vlastníka Dluhopisu Emitentovi a 

předložení Dluhopisu s nepřetržitou řadou 

rubopisů Emitentovi nebo jiný důkaz o tom, že 

příslušná osoba je vlastníkem Dluhopisu. 

 Nominální hodnota 

jednoho kusu 

Dluhopisu: 

 [určena v příslušném doplňku dluhopisového 

programu] 

 Předpokládaná 

celková nominální 

hodnota emise 

Dluhopisů: 

 [určena v příslušném doplňku dluhopisového 

programu] 

 Výnos Dluhopisu: 
 [určen v příslušném doplňku dluhopisového 

programu] 

 Výnosové období: 
 Období počínající Dnem emise (včetně) a končící v 

pořadí prvním dnem výplaty výnosů (tento den 
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vyjímaje), který bude určen v Doplňku 

dluhopisového programu, a dále každé další 

bezprostředně navazující období počínající dnem 

výplaty výnosů (včetně) a končící dalším 

následujícím dnem výplaty výnosů (tento den 

vyjímaje), až do dne konečné splatnosti dluhopisů. 

 Datum emise 

Dluhopisu: 

 [určeno v příslušném doplňku dluhopisového 

programu] (dále jen „Den emise“) 

 Datum splatnosti 

Dluhopisu: 

 [určeno v příslušném doplňku dluhopisového 

programu] 

 Předčasná splatnost: 

 V Doplňku dluhopisového programu může být 

uvedeno, že je Emitent oprávněn na základě svého 

rozhodnutí učinit Dluhopisy dané emise předčasně 

splatnými, a to oznámením Vlastníkům dluhopisů 

o předčasné splatnosti alespoň 30 dnů přede dnem 

předčasné splatnosti dluhopisu (dále jen „Den 

předčasné splatnosti“), a to na internetových 

stránkách Emitenta v sekci Pro investory, nebo 

emailovou zprávou. Úrok bude nabíhat až do Dne 

předčasné splatnosti, ke splacení dojde do dvou 

pracovních dní po Dni předčasné splatnosti. 

Rozhodnutí o předčasné splatnosti se vztahuje 

vždy pouze ke konkrétní emisi dluhopisů, 

oznámení lze odvolat do 5 pracovních dnů.  

 Vlastník dluhopisů má právo požádat Emitenta 

elektronicky na jeho emailovou adresu nebo 

písemně na jeho adresu sídla o předčasné splacení 

jím vlastněných Dluhopisů po uplynutí jednoho 

roku ode Dne emise. Dluhopisy jsou splatné ke 

konci měsíce následujícího po měsíci, ve kterém 

byla doručena žádost Emitentovi. Úrokový výnos 

nabíhá do Dne předčasné splatnosti, ke splacení 

dojde bezhotovostním převodem na bankovní 

účet vlastníka. Emitent však nemá povinnost 

žádosti Vlastníka dluhopisu vyhovět.  

 Pokud dojde k předčasnému splacení emise 

dluhopisů, výnos z této emise dluhopisů se bude 

počítat do dne předčasného splacení. 

 Datum splatnosti 

výnosu: 

 [určeno v příslušném doplňku dluhopisového 

programu] 
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 Rozhodný den 

(datum ex-jistina a 

ex-kupon): 

 Rozhodný den je stanoven na pátý kalendářní den 

před termínem splatnosti Dluhopisů nebo před 

termínem výplaty výnosu Dluhopisů, přičemž daná 

osoba musí být evidována v seznamu vlastníků 

Dluhopisů k počátku rozhodného dne. 

 Lhůta pro upisování: 
 [určena v příslušném doplňku dluhopisového 

programu] 

5.1.2. ZPŮSOB VÝPOČTU VÝNOSU DLUHOPISU 

 Částka úrokového výnosu jednoho Dluhopisu za každé období jednoho běžného roku se 

stanoví jako násobek jmenovité hodnoty takového Dluhopisu (popřípadě její nesplacené 

části, není-li jmenovitá hodnota splatná jednorázově) a příslušné úrokové sazby 

(vyjádřené desetinným číslem). 

 Částka úrokového výnosu příslušející k jednomu Dluhopisu za jakékoliv období kratší 

jednoho roku se stanoví jako násobek jmenovité hodnoty takového Dluhopisu, příslušné 

úrokové sazby (vyjádřené desetinným číslem) a příslušného zlomku dní vypočteného dle 

konvence pro výpočet úroku „30E/360“. Konvencí 30E/360 se rozumí podíl počtu dní v 

období, za nějž je úrok stanovován, a čísla 360 (kde počet dní je stanoven na bázi roku o 

360 dnech, rozděleného do 12 měsíců po 30 dnech a celé období kalendářního roku). 

 Výsledná částka úrokového výnosu bude zaokrouhlena dolů na nejbližší celé číslo. 

 Dluhopis bude úročen ode Dne emise. Dluhopis přestane být úročen dnem splatnosti 

včetně. 

 Dluhopisy označené v příslušném doplňku dluhopisového programu jako Dluhopisy s 

pevným úrokovým výnosem budou úročeny pevnou úrokovou sazbou stanovenou v 

takovém doplňku dluhopisového programu. 

5.1.3. MĚNA PLATEB 

 Emitent se zavazuje vyplácet úrokové výnosy a splatit nominální hodnotu Dluhopisů 

výlučně v českých korunách, případně v jiné zákonné měně České republiky, která by 

českou korunu nahradila. 

5.1.4. VYUŽITÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ Z EMISE DLUHOPISŮ 

 Finanční prostředky z emise Dluhopisů využije Emitent pro účely financování 

developerské činnosti Emitenta, konkrétně určeno v příslušném doplňku dluhopisového 

programu. 

5.1.5. CELKOVÁ NOMINÁLNÍ HODNOTA EMISE DLUHOPISŮ 

 Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy až do výše předpokládané celkové nominální 

hodnoty emise Dluhopisů i po uplynutí lhůty pro upisování. V takovém případě bude 

stanovena dodatečná lhůta pro upisování. 
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 Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v objemu menším, než je předpokládaná celková 

jmenovitá hodnota emise Dluhopisů. 

 Emitent je oprávněn vydat Dluhopisy v objemu větším, než je předpokládaná celková 

jmenovitá hodnota emise Dluhopisů, a to i po uplynutí lhůty pro upisování. 

 Emitent je povinen zveřejnit rozhodnutí o určení dodatečné lhůty pro upisování stejným 

způsobem jako Emisní podmínky. 

 Bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty pro upisování nebo případné dodatečné lhůty 

pro upisování oznámí Emitent vlastníkům Dluhopisů příslušné emise způsobem, jakým 

byly uveřejněny Emisní podmínky, celkovou jmenovitou hodnotu všech vydaných 

Dluhopisů tvořících příslušnou emisi Dluhopisů, avšak jen v případě, že taková celková 

jmenovitá hodnota všech vydaných Dluhopisů dané emise je nižší nebo vyšší než celková 

předpokládaná jmenovitá hodnota příslušné emise Dluhopisů. 

5.1.6. EMISNÍ KURZ 

 Do Data emise (včetně) činí Emisní kurz vydaných Dluhopisů (dále jen „Emisní kurz“) 100 

% (sto procent) jejich nominální hodnoty. Emisní kurz Dluhopisů vydaných po Datu emise 

bude stanoven jako nominální hodnota Dluhopisu, ke které bude připočten odpovídající 

alikvótní úrokový výnos. 

5.1.7. ZPŮSOB A MÍSTO UPISOVÁNÍ DLUHOPISŮ 

 Dluhopisy jsou upisovány v sídle Emitenta v pracovní dny od 10:00 do 16:30 hodin. Po 

dohodě mezi Emitentem a potenciálním upisovatelem může být upsání Dluhopisu 

provedeno i mimo sídlo Emitenta a v jiné než stanovené časy. 

 Emitent uzavře s každým upisovatelem Dluhopisů smlouvu o upsání a koupi Dluhopisů 

(dále jen „Smlouva o úpisu“), jejímž předmětem bude závazek Emitenta vydat a závazek 

upisovatele koupit Dluhopisy za podmínek uvedených ve Smlouvě o úpisu. 

5.1.8. ZPŮSOB A MÍSTO SPLÁCENÍ EMISNÍHO KURZU UPSANÝCH DLUHOPISŮ 

 Splacení emisního kurzu upsaných Dluhopisů proběhne převodem na určený bankovní 

účet Emitenta, a to nejpozději do 10 (deseti) kalendářních dnů od data úpisu. Nedojde-li 

k řádné a včasné úhradě emisního kurzu upsaných Dluhopisů, je Emitent oprávněn od 

Smlouvy o úpisu odstoupit. 

 Započtení pohledávky pro účely splacení emisního kurzu Dluhopisu je přípustné pouze na 

základě písemné dohody upisovatele s Emitentem. 

5.1.9. ZPŮSOB A LHŮTA PŘEDÁNÍ DLUHOPISŮ JEDNOTLIVÝM UPISOVATELŮM 

 Nedohodnou-li se Emitent s upisovatelem jinak, Dluhopis bude upisovateli předán do 20 

(dvaceti) kalendářních dnů od data úhrady celého emisního kurzu, a to v sídle Emitenta 

v pracovní dny od 10:00 do 16:30 hodin. 

 Po dohodě mezi Emitentem a upisovatelem může být předání Dluhopisu provedeno 

prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, a to doporučenou zásilkou nebo 

kurýrní službou. 
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 Při úpisu více než jednoho Dluhopisu mohou být upsané Dluhopisy nahrazeny hromadnou 

listinou. 

5.1.10. SEZNAM VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ 

 Emitent vede seznam vlastníků Dluhopisů (dále jen „Seznam vlastníků Dluhopisů“). 

 Součástí Seznamu vlastníků Dluhopisů je identifikace bankovního účtu vlastníka 

Dluhopisu. 

 Každý vlastník Dluhopisu je povinen bezodkladně písemně oznámit Emitentovi každou 

změnu svých údajů, jakož i každou změnu identifikace bankovního účtu, na který mají být 

prováděny všechny výplaty spojené s Dluhopisy. Na údaje vedené v Seznamu vlastníků 

Dluhopisů se až do oznámení jejich změny hledí jako na správné a aktuální. 

 V případě existence pochybností o oznámení změny bankovního účtu je Emitent 

oprávněn si od vlastníka Dluhopisů vyžádat toto oznámení opatřené jeho úředně 

ověřeným podpisem. Emitent je oprávněn vůči danému vlastníkovi Dluhopisů zadržet 

výplaty podle Emisních podmínek do doby, kdy budou takové pochybnosti odstraněny; 

po odstranění pochybností Emitent vlastníkovi Dluhopisů zadržené výplaty vyplatí, a to 

bez zbytečného odkladu. Po dobu zadržení výplat podle tohoto článku není Emitent 

v prodlení s výplatami podle Emisních podmínek vůči danému vlastníkovi Dluhopisů. 

 Emitent je povinen provést zápis změn do Seznamu vlastníků Dluhopisů neprodleně poté, 

co mu je taková změna prokázána. 
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5.1.11. ZDAŇOVÁNÍ VÝNOSU DLUHOPISŮ 

A. DAŇOVÁ A DEVIZOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA V ČESKÉ REPUBLICE 

A.1. Vlastníkům Dluhopisů se doporučuje, aby se poradili se svými právními a daňovými 

poradci o daňových důsledcích koupě, prodeje a držení Dluhopisů a přijímání plateb 

ve formě výnosů z těchto Dluhopisů podle daňových předpisů platných v České 

republice a v zemích, jejichž jsou rezidenty nebo daňovými rezidenty, jakož i v 

zemích, v nichž výnosy z držby a prodeje Dluhopisů mohou být zdaněny. Daňové 

právní předpisy členského státu investora a daňové právní předpisy země sídla 

emitenta mohou mít dopad na příjem plynoucí z cenných papírů. 

A.2. Následující stručné shrnutí zdaňování Dluhopisů a výnosů z nich plynoucích v České 

republice vychází zejména ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění 

pozdějších předpisů, a souvisejících právních předpisů účinných k datu vyhotovení 

tohoto shrnutí, jakož i z obvyklého výkladu těchto zákonů a dalších předpisů 

uplatňovaného českými správními úřady a jinými státními orgány k datu vyhotovení 

tohoto shrnutí. Veškeré informace uvedené níže se mohou měnit v závislosti na 

změnách v příslušných právních předpisech, které mohou nastat po tomto datu, 

nebo ve výkladu těchto právních předpisů, který může být po tomto datu 

uplatňován. Toto shrnutí neřeší případné specifické dopady konkrétních smluv o 

zamezení dvojímu zdanění, které mohou být případně aplikovatelné u některých 

vlastníků Dluhopisů či příjemců výnosů (např. stálé provozovny českých daňových 

nerezidentů v České republice nebo tzv. daňově transparentní entity). Níže uvedené 

informace nepředstavují vyčerpávající popis možných daňových dopadů 

souvisejících s rozhodnutím koupit, držet či prodat Dluhopisy. 

A.3. V případě změny příslušných právních předpisů nebo jejich výkladů v oblasti 

zdaňování Dluhopisů oproti režimu uvedenému níže bude Společnost postupovat 

dle takového nového režimu. Pokud bude Společnost na základě změny právních 

předpisů nebo jejich výkladů povinna provést srážky nebo odvody daně z příjmů z 

výnosů, nevznikne Společnosti v souvislosti s provedením takovýchto srážek nebo 

odvodů vůči Vlastníkům dluhopisů povinnost doplácet jakékoli dodatečné částky 

jako náhradu za takto provedené srážky či odvody. 

A.4. V následujícím shrnutí nejsou uvedeny daňové dopady související s držbou nebo 

prodejem Dluhopisů pro investory, kteří v České republice podléhají zvláštnímu 

režimu zdanění (např. investiční, podílové nebo penzijní fondy). 

A.5. Daňová regulace  

Úrok (výnos dluhopisů)  

(a) Příjem ve formě výnosu z Dluhopisu vyplácený fyzické osobě, která je českým 
daňovým rezidentem, obecně podléhá 15 % tzv. srážkové dani vybírané u 
zdroje (tj. při výplatě výnosu emitentem dluhopisů).  

(b) Pokud je příjemcem výnosu fyzická osoba, která je českým daňovým 
nerezidentem a je daňovým rezidentem ve státě, s nímž má Česká republika 
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uzavřenu platnou a účinnou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, výplata 
výnosu obecně podléhá 15% srážkové dani podle českých daňových předpisů, 
pokud příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění nestanoví jinak (resp. 
nižší sazbu). Pokud je příjemcem výnosu fyzická osoba, která je daňovým 
rezidentem třetího státu/jurisdikce (tj. mimo EU a EHP), se kterými nemá 
Česká republika uzavřenu platnou a účinnou vymezenou mezinárodní 
smlouvu (mezinárodní smlouva o zamezení dvojího zdanění nebo mezinárodní 
dohoda o výměně informací v daňových záležitostech pro oblast daní z příjmů 
včetně mnohostranné mezinárodní smlouvy, dále jen „Mezinárodní 
smlouva“), výplata výnosu podléhá 35% srážkové dani podle českých 
daňových předpisů.  

(c) Výnos vyplácený právnické osobě, která je českým daňovým rezidentem, 
nepodléhá srážkové dani.  

(d) Pokud je příjemcem výnosu právnická osoba, která je českým daňovým 
nerezidentem a je daňovým rezidentem ve státě, s nímž má Česká republika 
uzavřenu platnou a účinnou smlouvu o zamezení dvojího zdanění, výplata 
výnosu obecně podléhá 15% srážkové dani podle českých daňových předpisů, 
pokud příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění nestanoví jinak (resp. 
nižší sazbu). Pokud je příjemcem výnosu fyzická osoba, která je daňovým 
rezidentem třetího státu/jurisdikce (tj. mimo EU a EHP), se kterými nemá 
Česká republika uzavřenu platnou a účinnou vymezenou Mezinárodní 
smlouvu, výplata výnosu podléhá 35% srážkové dani podle českých daňových 
předpisů.  

(e) Uplatnění kterékoliv z výše uvedených alternativ srážkové daně představuje 
konečné zdanění výnosu v České republice. Základ pro výpočet srážkové daně 
se nesnižuje o nezdanitelnou část základu daně a konečná daň se nesnižuje o 
slevy na dani. Základ pro výpočet srážkové daně se zaokrouhluje na celé haléře 
dolů a celková částka daně sražené plátcem se u každého příjemce 
zaokrouhluje na celé Kč dolů. 

(f) Výše uvedené shrnutí předpokládá, že příjemce výnosu je jeho skutečným 
vlastníkem. Jak bylo výše uvedeno, smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi 
Českou republikou a státem/jurisdikcí, jejímž je příjemce výnosu daňovým 
rezidentem, může zdanění výnosu v České republice taktéž vyloučit nebo 
sazbu srážkové daně snížit. Nárok na uplatnění daňového režimu upraveného 
příslušnou smlouvou o zamezení dvojímu zdanění může být podmíněn 
prokázáním skutečností dokládajících, že se příslušná smlouva o zamezení 
dvojího zdanění na příjemce výnosu skutečně vztahuje (např. certifikátem o 
daňovém rezidenství příjemce výnosu a prohlášení příjemce výnosu o 
skutečném vlastnictví příjmů). Obchodní korporace vyplácející výnos obecně 
přebírá odpovědnost za provedení srážky a odvod daně u zdroje, bude-li 
taková srážka a odvod daně relevantní. 

Zisk a ztráty z prodeje dluhopisů  

(g) Zisky z prodeje dluhopisů realizované fyzickou osobou nepodléhají srážkové 
dani a zahrnují se do dílčího základu daně z ostatních příjmů. Je-li prodávající 
daňovým rezidentem jiného státu/jurisdikce než České republiky, může 
příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění právo České republiky na 
zdanění zisku z prodeje omezit nebo vyloučit. Pokud jsou zisky z prodeje 
dluhopisů realizovány v rámci podnikatelské činnosti (tj. jsou součástí 
obchodního majetku) příslušné fyzické osoby, která dluhopisy prodává, 
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zahrnují se zisky do dílčího základu daně ze samostatné výdělečné činnosti a 
podléhají i povinným odvodům na sociální a zdravotní pojištění. 

(h) Zisky z prodeje dluhopisů, které nebyly zahrnuty v obchodním majetku, jsou u 
fyzických osob obecně osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob, pokud 
mezi jejich nabytím a prodejem uplyne doba alespoň 3 let. Osvobozeny od 
daně z příjmů jsou dále příjmy z prodeje dluhopisů, které nejsou zahrnuty v 
obchodním majetku, pokud úhrn z prodeje cenných papírů v příslušném roce 
nepřesáhl 100 tis. Kč. 

(i) Zisky z prodeje dluhopisů realizované právnickou osobou nepodléhají 
srážkové dani a obecně se zahrnují do základu daně z příjmů právnických osob 
se sazbou 19 %. Je-li prodávající daňovým rezidentem jiného státu/jurisdikce 
než České republiky, může příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění 
právo České republiky na zdanění zisku z prodeje omezit nebo vyloučit. 

(j) V případě prodeje dluhopisů vlastníkem, který je daňovým rezidentem jiného 
státu/jurisdikce než členského státu EU nebo EHP, vymezenému kupujícímu 
(např. kupující, který je českým daňovým rezidentem nebo kupující, který není 
českým daňovým rezidentem a zároveň podniká v České republice 
prostřednictvím své stálé provozovny), je kupující obecně povinen při úhradě 
kupní ceny dluhopisů srazit tzv. zajištění daně z příjmů ve výši 1 % z hrubé výše 
příjmu. Prodávající je v tom případě povinen podat v České republice daňové 
přiznání k dani z příjmů, přičemž sražené zajištění daně se započítává na jeho 
celkovou daňovou povinnost. Částka zajištění daně se zaokrouhluje na celé Kč 
nahoru. 

(k) Výše uvedené shrnutí předpokládá, že příjemce příjmů z prodeje dluhopisů je 
jejich skutečným vlastníkem. Jak bylo uvedeno výše, smlouva o zamezení 
dvojího zdanění mezi Českou republikou a státem/jurisdikcí, jíž je prodávající 
vlastník dluhopisů daňovým rezidentem, může zdanění zisků z prodeje 
dluhopisů v České republice vyloučit, včetně zajištění daně. Nárok na 
uplatnění daňového režimu upraveného příslušnou smlouvou o zamezení 
dvojího zdanění je podmíněn prokázáním skutečností dokládajících, že 
příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění se na příjemce platby skutečně 
vztahuje (např. certifikátem o daňovém rezidenství příjemce výnosu a 
prohlášení příjemce výnosu o skutečném vlastnictví příjmů). 

A.6. Devizová regulace 

(a) Dluhopisy nejsou zahraničními cennými papíry. Jejich vydávání a nabývání 
není v České republice předmětem devizové regulace. V případě, kdy příslušná 
mezinárodní dohoda o ochraně a podpoře investic uzavřená mezi Českou 
republikou a zemí, jejímž rezidentem je příjemce platby, nestanoví jinak, resp. 
nestanoví výhodnější zacházení, mohou cizozemští vlastníci dluhopisů za 
splnění určitých předpokladů nakoupit peněžní prostředky v cizí měně za 
českou měnu bez devizových omezení a transferovat tak výnos z dluhopisů, 
částky zaplacené emitentem v souvislosti s uplatněním práva vlastníků 
dluhopisů na předčasné odkoupení dluhopisů emitentem, případně splacenou 
jmenovitou hodnotu dluhopisů z České republiky v cizí měně. 

(b) Podle § 6 odst. 3 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně 
některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, však vláda 
České republiky může v době trvání vyhlášeného nouzového stavu, mimo jiné, 
nařídit zákaz prodeje cenných papírů a zaknihovaných cenných papírů, jejichž 
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emitentem je osoba s trvalým pobytem, anebo sídlem v České republice, 
osobám s trvalým pobytem nebo sídlem mimo území České republiky. 

5.1.12. ZPŮSOB A MÍSTO SPLACENÍ DLUHOPISU A VÝNOSU Z NĚHO 

 Splacení Dluhopisu nebo výnosu z něho je Emitent povinen realizovat bezhotovostním 

převodem příslušné částky na bankovní účty vlastníků Dluhopisů evidované v Seznamu 

vlastníků Dluhopisů. Povinnost Emitenta splatit Dluhopis nebo výnos z něho se považuje 

za řádně splněnou podáním pokynu k převodu peněžních prostředků na účet příslušného 

vlastníka Dluhopisu. 

 Pokud připadne datum splatnosti Dluhopisu nebo výnosu z něho na den, který není 

v České republice pracovním dnem, za termín splatnosti se považuje nejbližší následující 

pracovní den. 

5.1.13. VLASTNÍ DLUHOPISY NABYTÉ EMITENTEM 

 Emitent je oprávněn odkupovat Dluhopisy od vlastníků Dluhopisů za smluvní cenu. 

 Vlastní Dluhopisy nabyté Emitentem před datem jejich splatnosti nezanikají, ledaže 

Emitent rozhodne jinak. Emitent je oprávněn vlastní Dluhopisy dále zcizovat. 

5.1.14. IDENTIFIKACE OSOB, KTERÉ SE PODÍLEJÍ NA ZABEZPEČENÍ VYDÁNÍ, SPLACENÍ A NA 

VYPLACENÍ VÝNOSU DLUHOPISŮ S UVEDENÍM ZPŮSOBU JEJICH ÚČASTI 

 Vydání Dluhopisů, splacení Dluhopisů a vyplacení výnosu Dluhopisů technicky zajišťuje 

Emitent.  

5.1.15. PROMLČENÍ PRÁV Z DLUHOPISŮ 

 Práva spojená s Dluhopisy se promlčují uplynutím 10 (deseti) let ode dne, kdy mohla být 

uplatněna poprvé. 

5.1.16. OBCHODOVATELNOST DLUHOPISŮ 

 Dluhopisy nebudou přijaty k obchodování na Burze cenných papírů Praha, a.s., ani jiném 

regulovaném trhu či mnohostranném obchodním systému. 

5.1.17. RATING EMITENTA 

 Ratingové ohodnocení Emitenta nebylo provedeno. Ratingové ohodnocení dílčích emisí 

nebude provedeno. 

5.1.18. PŘÍSTUPNOST EMISNÍCH PODMÍNEK A ROZHODNÁ VERZE 

 Emisní podmínky jsou investorům přístupné v elektronické formě na webových stránkách 

Emitenta www.vihorev.cz/proinvestory. 

 Tyto Emisní podmínky byly vyhotoveny v českém jazyce. V případě, že dojde k překladu 

Emisních podmínek do jiného jazyka, bude rozhodující česká verze. 

http://www.vihorev.cz/proinvestory


 39 / 67 

  

5.1.19. DOHLED ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY 

 Česká národní banka nevykonává dohled nad Emitentem ani nad jednotlivými emisemi 

Dluhopisů. Česká národní banka vykonává dohled nad emisemi dluhopisů a nad 

Emitentem v rozsahu právních předpisů upravujících veřejnou nabídku Dluhopisů. 

5.1.20. PROSPEKT DLUHOPISŮ 

 K Dluhopisovém programu byl vyhotoven Základní prospekt. Základní prospekt byl 

schválen rozhodnutím České národní banky č. j. 2022/052581/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-

2022/00033/CNB/572 ze dne 27. května 2022, které nabylo právní moci dne 31. května 

2022. 

5.1.21. ZPŮSOB UVEŘEJŇOVÁNÍ A ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ DALŠÍCH INFORMACÍ O DLUHOPISECH 

 Veškeré informace o Dluhopisech budou vlastníkům Dluhopisů sdělovány 

prostřednictvím webových stránek Emitenta www.vihorev.cz/proinvestory.  

 PRÁVA A POVINNOSTI EMITENTA A VLASTNÍKA DLUHOPISU 

5.2.1. PRÁVA SPOJENÁ S DLUHOPISY A JEJICH OMEZENÍ 

 Dluhopisy zakládají přímé, obecné, nepodmíněné a nepodřízené dluhy Emitenta, které 

jsou a budou co do pořadí svého uspokojení rovnocenné (pari passu) jak mezi sebou 

navzájem, tak i alespoň rovnocenné vůči všem dalším současným i budoucím 

nepodřízeným dluhům Emitenta, s výjimkou těch dluhů Emitenta, u nichž stanoví jinak 

kogentní ustanovení právních předpisů. 

 Emitent se zavazuje zacházet za stejných podmínek se všemi vlastníky Dluhopisů stejné 

emise stejně. 

 S Dluhopisy je spojeno právo na výplatu úrokových výnosů, právo na výplatu jistiny, právo 

na účast na schůzi vlastníků Dluhopisů, právo rozhodovat na schůzi vlastníků Dluhopisů a 

další práva popsaná blíže v Emisních podmínkách. 

 S Dluhopisy nejsou spojena žádná předkupní ani výměnná práva. 

 Emitent vylučuje možnost oddělení práva na výnos Dluhopisu od Dluhopisu. 

5.2.2. VLASTNÍK DLUHOPISU 

 Pro účely Emisních podmínek je vlastníkem Dluhopisu osoba, která je vedena jako vlastník 

Dluhopisu v Seznamu vlastníků Dluhopisů. 

5.2.3. SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ 

B. PŮSOBNOST A SVOLÁNÍ SCHŮZE 

a. Právo svolat schůzi vlastníků Dluhopisů 

 Emitent nebo vlastník Dluhopisů nebo vlastníci Dluhopisů mohou svolat schůzi vlastníků 

Dluhopisů (dále jen „Schůze“, přičemž ve vztahu ke schůzi vlastníků Dluhopisů svolávané 

http://www.vihorev.cz/proinvestory
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Emitentem zahrnuje tento pojem i společnou schůzi vlastníků Dluhopisů, vydal-li Emitent 

v rámci Dluhopisového programu více Emisí dluhopisů a je-li oprávněn společnou schůzi 

vlastníků Dluhopisů svolat), pouze v případech stanovených těmito Emisními podmínkami 

a platnými právními předpisy a v souladu s nimi. Náklady na organizaci a svolání Schůze 

hradí svolavatel, pokud příslušné právní předpisy nestanoví jinak, náklady spojené s účastí 

na Schůzi nesou vlastníci Dluhopisů. Svolavatel, pokud jím je vlastník Dluhopisů nebo 

vlastníci Dluhopisů, je povinen nejpozději v den uveřejnění oznámení o konání Schůze 

doručit Emitentovi žádost o obstarání dokladu o počtu všech Dluhopisů opravňujících k 

účasti na jím, resp. jimi, svolávané Schůzi, tj. výpis z příslušné evidence Emise dluhopisů. 

Řádné a včasné doručení žádosti dle výše uvedeného bodu (i) a úhrada zálohy na náklady 

dle bodu (ii) výše jsou předpokladem pro platné svolání Schůze vlastníkem Dluhopisů 

nebo vlastníky Dluhopisů. Svolává-li Schůzi vlastník Dluhopisů nebo vlastníci Dluhopisů, 

je Emitent povinen poskytnout k tomu veškerou potřebnou součinnost. 

b. Schůze svolávaná Emitentem 

 Emitent je povinen bez zbytečného odkladu svolat Schůzi a vyžádat si její souhlas v 

případě, že Emitent navrhuje změny Emisních podmínek, ve znění jejich specifikace 

příslušným Doplňkem dluhopisového programu, pokud se souhlas Schůze k takové změně 

Emisních podmínek, ve znění jejich specifikace příslušným Doplňkem dluhopisového 

programu, vyžaduje zákonem (dále jen „Změna zásadní povahy“). Nesvolá-li v případě 

dle předchozí věty Schůzi Emitent, je oprávněn Schůzi svolat kterýkoli vlastník Dluhopisů. 

Emitent není povinen Schůzi svolat v jiných případech než pro účely získání souhlasu 

Schůze se Změnou zásadní povahy. Zejména probíhá-li podle právního předpisu 

členského státu reorganizace nebo jiné srovnatelné řešení úpadku Emitenta, nemusí 

Emitent Schůzi svolat. Emitent může svolat Schůzi, navrhuje-li společný postup v případě, 

že by dle mínění Emitenta mohlo dojít nebo došlo ke kterémukoli Případu neplnění. 

c. Oznámení o svolání Schůze 

 Svolavatel oznámí konání Schůze prostřednictvím internetové stránky Emitenta 

www.vihorev.cz, a to ve lhůtě nejpozději 15 (patnáct) kalendářních dní přede dnem 

konání Schůze. Je-li svolavatelem vlastník Dluhopisů nebo vlastníci Dluhopisů, jsou 

povinni oznámení o svolání Schůze doručit Emitentovi na adresu sídla Emitenta 

nejpozději 30 (třicet) kalendářních dní před navrhovaným datem Schůze, aby Emitent 

mohl zajistit uveřejnění oznámení způsobem stanoveným výše v tomto článku, a to ve 

lhůtě nejpozději 15 (patnáct) kalendářních dní přede dnem konání Schůze. Oznámení o 

svolání Schůze musí obsahovat alespoň (i) údaje nutné k jednoznačné identifikaci 

Emitenta (alespoň v rozsahu obchodní firma, IČO a sídlo), (ii) označení Dluhopisů, jichž se 

má Schůze týkat, minimálně v rozsahu název Dluhopisu, Datum emise a ISIN, (iii) místo, 

datum a hodinu konání Schůze, přičemž datum konání Schůze musí připadat na den, který 

je Pracovním dnem, (iv) program jednání Schůze, včetně případného návrhu změny 

Emisních podmínek a/nebo příslušného Doplňku dluhopisového programu a jejich 

zdůvodnění, a (v) den, který je Rozhodným dnem pro účast na schůzi (jak je tento pojem 

definován níže v těchto Emisních podmínkách). Záležitosti, které nebyly zařazeny na 

navrhovaný program jednání Schůze, lze na této Schůzi rozhodnout jen za účasti a se 

http://www.vihorev.cz/


 41 / 67 

  

souhlasem všech vlastníků Dluhopisů. Odpadne-li důvod pro svolání Schůze, odvolá ji 

svolavatel stejným způsobem, jakým byla svolána. 

  

C. OSOBY OPRÁVNĚNÉ ÚČASTNIT SE SCHŮZE A HLASOVAT NA NÍ 

a. Osoba oprávněná k účasti na Schůzi 

 Schůze je oprávněna se účastnit a hlasovat na ní (každá taková osoba, vedle dalších osob 

takto označených v těchto Emisních podmínkách, dále jen „Osoba oprávněná k účasti na 

schůzi“) pouze osoba, která byla evidována v Seznamu vlastníků listinných dluhopisů 

dané Emise dluhopisů ke konci dne, který o 10 (deset) dní předchází dni konání příslušné 

Schůze (takový den, vedle dalších dnů takto označených v těchto Emisních podmínkách, 

dále jen „Rozhodný den pro účast na schůzi“). K převodům listinných Dluhopisů 

uskutečněným po Rozhodném dni pro účast na schůzi se pro účely Schůze nepřihlíží. 

b. Hlasovací právo 

 Osoba oprávněná k účasti na schůzi má takový počet hlasů z celkového počtu hlasů, který 

odpovídá poměru mezi jmenovitou hodnotou Dluhopisů dané Emise dluhopisů, které 

tato Osoba oprávněná k účasti na schůzi vlastnila k Rozhodnému dni pro účast na schůzi, 

a celkovou jmenovitou hodnotou vydaných a nesplacených Dluhopisů dané Emise 

dluhopisů. S Dluhopisy příslušné Emise dluhopisů, které byly v majetku Emitenta k 

Rozhodnému dni pro účast na schůzi a které nebyly Emitentem předčasně splaceny podle 

těchto Emisních podmínek, není spojeno hlasovací právo, nezapočítávají se pro účely 

usnášeníschopnosti Schůze a ani pro účely jiných ustanovení těchto Emisních podmínek 

a Zákona o dluhopisech upravujících Schůzi se k takovým Dluhopisům nepřihlíží. 

Rozhoduje-li Schůze o odvolání Společného zástupce (jak je tento pojem definován v 

článku níže v těchto Emisních podmínkách), nemůže Společný zástupce (je-li Osobou 

oprávněnou k účasti na schůzi) vykonávat hlasovací právo spojené s Dluhopisy dané 

Emise dluhopisů, které vlastní, a jeho hlasovací práva se nezapočítávají do celkového 

počtu hlasů nutných k tomu, aby Schůze byla schopna se usnášet. 

c. Účast dalších osob na Schůzi 

 Emitent je povinen účastnit se Schůze, a to buď osobně, nebo prostřednictvím 

zmocněnce. Dále jsou oprávněni účastnit se Schůze Společný zástupce (není-li jinak 

Osobou oprávněnou k účasti na schůzi) a hosté přizvaní Emitentem. 

 

D. PRŮBĚH SCHŮZE; ROZHODOVÁNÍ SCHŮZE 

a. Usnášeníschopnost 

 Schůze je usnášeníschopná, pokud se jí účastní Osoby oprávněné k účasti na schůzi, které 

byly k Rozhodnému dni pro účast na schůzi vlastníky Dluhopisů, jejichž jmenovitá hodnota 

představuje více než 30 % (třicet procent) celkové jmenovité hodnoty vydaných a dosud 

nesplacených Dluhopisů dané Emise dluhopisů. Není-li Schůze, která má rozhodovat o 
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změně Emisních podmínek, ve znění jejich specifikace příslušným Doplňkem 

dluhopisového programu, schopna se usnášet, svolavatel svolá, je-li to nadále potřebné, 

náhradní Schůzi tak, aby se konala do 6 (šesti) týdnů ode dne, na který byla svolána 

původní Schůze. Konání náhradní Schůze s nezměněným programem jednání se oznámí 

vlastníkům Dluhopisů nejpozději do 15 (patnácti) dní ode dne, na který byla svolána 

původní Schůze. Náhradní Schůze je schopna se usnášet bez ohledu na podmínky 

uvedené v první větě tohoto článku. Před zahájením Schůze poskytne Emitent informaci 

o počtu všech Dluhopisů, ohledně nichž jsou Osoby oprávněné k účasti na schůzi v 

souladu s těmito Emisními podmínkami oprávněny se Schůze účastnit a hlasovat na ní. 

Vlastní Dluhopisy dané Emise dluhopisů ve vlastnictví Emitenta k Rozhodnému dni pro 

účast na schůzi se pro účely tohoto článku nezapočítávají. 

b. Předseda Schůze 

 Schůzi svolané Emitentem předsedá předseda jmenovaný Emitentem. Schůzi svolané 

vlastníkem Dluhopisů nebo vlastníky Dluhopisů předsedá předseda zvolený prostou 

většinou hlasů přítomných Osob oprávněných k účasti na schůzi, přičemž do zvolení 

předsedy předsedá Schůzi osoba určená svolavatelem a volba předsedy musí být prvním 

bodem programu Schůze, kterou nesvolává Emitent. 

c. Společný zástupce 

 Schůze může usnesením ve vztahu k individuální Emisi dluhopisů zvolit fyzickou nebo 

právnickou osobu za společného zástupce vlastníků Dluhopisů (dále jen “Společný 

zástupce”). Společný zástupce je v souladu se Zákonem o dluhopisech oprávněn (i) 

uplatňovat ve prospěch všech vlastníků Dluhopisů individuální Emise dluhopisů práva 

spojená s Dluhopisy, (ii) kontrolovat plnění Emisních podmínek, ve znění jejich specifikace 

příslušným Doplňkem dluhopisového programu, ze strany Emitenta, a (iii) činit ve 

prospěch vlastníků Dluhopisů individuální Emise dluhopisů další úkony nebo jinak chránit 

jejich zájmy, přičemž při výkonu těchto oprávnění se na Společného zástupce hledí, jako 

by byl věřitelem každé pohledávky každého vlastníka Dluhopisů individuální Emise 

dluhopisů. V rozsahu, v jakém uplatňuje práva spojená s Dluhopisy Společný zástupce, 

nemohou příslušní vlastníci Dluhopisů příslušné Emise dluhopisů uplatňovat taková práva 

samostatně; tím není dotčeno právo vlastníků Dluhopisů příslušné Emise dluhopisů 

rozhodnout o změně v osobě Společného zástupce. Společného zástupce může Schůze 

odvolat stejným způsobem, jakým byl zvolen, nebo jej nahradit jiným Společným 

zástupcem. Bude-li se Společným zástupcem pro účely výkonu jeho funkce uzavřena 

jakákoli smlouva, bude dostupná na internetové stránce Emitenta www.vihorev.cz. 

d. Rozhodování Schůze 

 Schůze o předložených otázkách rozhoduje formou usnesení. Usnesení, jímž se (i) 

schvaluje Změna zásadní povahy nebo (ii) ustavuje či odvolává Společný zástupce, je 

zapotřebí souhlas alespoň ¾ (tří čtvrtin) hlasů přítomných Osob oprávněných k účasti na 

schůzi. K přijetí ostatních usnesení stačí prostá většina hlasů přítomných Osob 

oprávněných k účasti na schůzi. 

http://www.vihorev.cz/


 43 / 67 

  

e. Odročení Schůze 

 Pokud během jedné hodiny od stanoveného začátku Schůze není tato Schůze 

usnášeníschopná, pak (i) v případě, že byla svolána na žádost vlastníka Dluhopisů nebo 

vlastníků Dluhopisů, bude taková Schůze bez dalšího rozpuštěna, a (ii) v případě, že byla 

svolána Emitentem, bude taková Schůze odročena na dobu a místo, které určí předseda 

této Schůze. O konání náhradní Schůze platí obdobně ustanovení o konání řádné Schůze. 

  

E. NĚKTERÁ DALŠÍ PRÁVA VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ 

a. Důsledek hlasování proti některým usnesením Schůze 

 Jestliže Schůze souhlasila se Změnou zásadní povahy, pak Osoba oprávněná k účasti na 

schůzi, která podle zápisu z této Schůze hlasovala na Schůzi proti návrhu nebo se příslušné 

Schůze nezúčastnila (dále jen „Žadatel“), může požadovat vyplacení (i) jmenovité 

hodnoty jí vlastněných Dluhopisů příslušné Emise dluhopisů, včetně nevyplaceného 

úrokového výnosu narostlého na těchto Dluhopisech, byly-li takové Dluhopisy vydány s 

pevným úrokovým výnosem, a to ve vztahu k Dluhopisům vydaným v rámci Emise 

dluhopisů, které se předmětné rozhodnutí Schůze týká, ve vztahu ke kterým byl Žadatel 

vlastníkem Dluhopisů k Rozhodnému dni pro účast na schůzi a které od takového 

okamžiku nezcizil. Toto právo musí být Žadatelem uplatněno do 30 (třiceti) dní ode dne 

zpřístupnění usnesení Schůze podle těchto Emisních podmínek písemným oznámením 

(dále jen „Žádost“) doručeným do sídla Emitenta, jinak zaniká. Výše uvedené částky se 

stávají splatnými 30 (třicet) dní po dni, kdy byla Žádost doručena dle tohoto článku 

(takový den, vedle jiných dní takto označených v těchto Emisních podmínkách, také „Den 

předčasné splatnosti dluhopisů“). 

 Pokud Schůze projednávala usnesení o Změně zásadní povahy, musí být o účasti na Schůzi 

a o rozhodnutí Schůze pořízen notářský zápis. Pokud Schůze se Změnou zásadní povahy 

souhlasila, uvedou se v notářském zápisu jména těch vlastníků Dluhopisů, kteří se 

Změnou zásadní povahy souhlasili, a počty kusů Dluhopisů dané Emise dluhopisů, které 

každý z těchto vlastníků Dluhopisů měl ve svém vlastnictví k Rozhodnému dni pro účast 

na schůzi. 

b. Náležitosti Žádosti 

 V Žádosti je nutno uvést počet kusů Dluhopisů, o jejichž splacení je v souladu s tímto 

článkem těchto Emisních podmínek žádáno. Žádost musí být písemná a podepsaná 

osobami oprávněnými jménem Žadatele jednat, přičemž jejich podpisy musí být úředně 

ověřeny. Žadatel musí ve stejné lhůtě doručit Emitentovi na adresu jeho sídla i veškeré 

dokumenty požadované pro provedení výplaty podle těchto Emisních podmínek. 

 

F. ZÁPIS Z JEDNÁNÍ 

 O jednání Schůze pořizuje svolavatel, a to sám nebo prostřednictvím jím pověřené osoby, 

ve lhůtě 30 (třiceti) dní ode dne konání Schůze zápis, ve kterém uvede závěry Schůze, 
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zejména usnesení, která taková Schůze přijala. Pokud je svolavatelem Schůze vlastník 

Dluhopisů nebo vlastníci Dluhopisů, pak musí být zápis ze Schůze doručen nejpozději ve 

lhůtě 30 (třiceti) dní ode dne konání Schůze rovněž Emitentovi na adresu sídla Emitenta. 

 Emitent je povinen do 30 (třiceti) dní ode dne konání Schůze uveřejnit sám nebo 

prostřednictvím jím pověřené osoby všechna rozhodnutí Schůze, a to způsobem, kterým 

uveřejnil tyto Emisní podmínky. Zápis ze Schůze je Emitent povinen uschovat do doby 

promlčení práv z Dluhopisů příslušné Emise dluhopisů. Zápis ze Schůze je k dispozici k 

nahlédnutí vlastníkům Dluhopisů v běžné pracovní době v sídle Emitenta. Ustanovení 

těchto Emisních podmínek, podle kterých vzniká povinnost vyhotovení notářských zápisů, 

tím nejsou dotčena 

G. ROZHODNÉ PRÁVO 

 Případné spory z Dluhopisů budou řešeny před českými soudy. 
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6. FORMULÁŘ KONEČNÝCH EMISNÍCH PODMÍNEK 

 Níže je uveden formulář pro Konečné podmínky, který bude vyhotoven pro každou 

jednotlivou Emisi vydávanou v rámci tohoto Dluhopisového programu, pro kterou bude 

Emitent povinen uveřejnit prospekt cenného papíru. Součástí Konečných podmínek bude 

i shrnutí dané Emise. 

 Konečné podmínky budou v souladu se zákonem sděleny ČNB a uveřejněny stejným 

způsobem jako Základní prospekt, tj. na internetových stránkách Emitenta. 

 V případech, kdy nebude nutné vyhotovit pro danou Emisi dluhopisů prospekt cenného 

papíru, může Emitent (analogicky se Zákonem o dluhopisech) vyhotovit pouze doplněk 

Společných emisních podmínek pro danou Emisi, který (opět analogicky se Zákonem o 

dluhopisech) zpřístupní. 

Důležité upozornění: Následující text představuje formulář pro Konečné podmínky (bez krycí 

strany, kterou budou každé Konečné podmínky obsahovat), obsahujícího konečné podmínky 

nabídky dané Emise dluhopisů, tzn. těch podmínek, které budou pro danou Emisi specifické. Je-

li v hranatých závorkách uveden jeden nebo více údajů, bude pro konkrétní Emisi použit jeden 

z uvedených údajů. Je-li v hranatých závorkách zároveň uveden symbol „●“, jsou uvedené údaje 

nejpravděpodobnější variantou, která ovšem nemusí být pro konkrétní Emisi použita. Je-li v 

hranatých závorkách uveden symbol „●“, budou chybějící údaje doplněny v příslušných 

Konečných podmínkách. Rozhodující bude vždy úprava použitá v příslušných Konečných 

podmínkách 

KONEČNÉ PODMÍNKY EMISE DLUHOPISŮ 

 Tyto konečné podmínky („Konečné podmínky“) představují konečné podmínky nabídky 

ve smyslu článku 8 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2017/1129 o 

prospektu, který má být uveřejněn při veřejné nabídce nebo přijetí cenných papírů k 

obchodování na regulovaném trhu, a o zrušení směrnice 2003/71/ES („Nařízení o 

prospektu“), vztahující se k emisi níže podrobněji specifikovaných dluhopisů 

(„Dluhopisy“). 

 Kompletní prospekt Dluhopisů je tvořen (i) těmito Konečnými podmínkami a (ii) 

Základním prospektem společnosti VIHOREV.INVESTMENTS SE, IČ: 248 02 131, se sídlem 

Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku 

vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 305 („Emitent“), schváleným 

rozhodnutím České národní banky č. j. 2022/052581/CNB/570 ke ze dne 27. května 2022, 

které nabylo právní moci dne 31. května 2022, [ve znění dodatku č. [●] schváleným 

rozhodnutím ČNB č.j. [●] ke sp. zn. [●] ze dne [●], které nabylo právní moci dne [●]] 

(„Základní prospekt“). 

 Investoři by se měli podrobně seznámit se Základním prospektem i s těmito Konečnými 

podmínkami jako celkem. Základní prospekt byl uveřejněn a je k dispozici v elektronické 

podobě na webových stránkách Emitenta www.vihorev.cz/proinvestory. 

 Tyto Konečné podmínky byly vypracovány pro účely článku 8 odstavce 4 Nařízení o 

prospektu a musí být vykládány ve spojení se Základním prospektem a jeho případnými 

dodatky. 

http://www.vihorev.cz/proinvestory
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 Tyto Konečné podmínky byly uveřejněny shodným způsobem jako Základní prospekt a 

jeho případné dodatky, tj. na webových stránkách na adrese 

www.vihorev.cz/proinvestory a byly v souladu s právními předpisy sděleny ČNB. Úplné 

údaje o Dluhopisech lze získat, jen pokud je Základní prospekt (ve znění případných 

dodatků) vykládán ve spojení s těmito Konečnými podmínkami. Součástí těchto 

Konečných podmínek je také zvláštní shrnutí Emise dluhopisů. 

 Základní prospekt byl schválen rozhodnutím České národní banky č. j. 

2022/052581/CNB/570 ke sp. zn. S-Sp-2022/00033/CNB/572 ze dne 27. května 2022, 

které nabylo právní moci dne 31. května 2022. Základní prospekt je pro účely veřejné 

nabídky platný po dobu 12 (dvanácti) měsíců od jeho schválení ČNB, tj. do dne 31. 

května 2023 včetně. [Dojde-li nejpozději k poslednímu dni platnosti základního 

prospektu, tj. ke dni 31. května 2023, ke schválení a uveřejnění základního prospektu 

navazujícího na Základní prospekt („Následný základní prospekt“), bude Emitent, za 

splnění dalších podmínek uvedených v těchto Konečných podmínkách, oprávněn 

pokračovat ve veřejné nabídce Dluhopisů. Následný základní prospekt a jeho případné 

dodatky budou uveřejněny na webových stránkách na adrese 

www.vihorev.cz/proinvestory]. 

 Dluhopisy jsou vydávány jako [doplnit pořadí] emise v rámci Dluhopisového programu 

Emitenta zřízeného v roce 2022, v maximální celkové jmenovité hodnotě nesplacených 

dluhopisů 1 000 000 000,- Kč a dobou trvání programu 10 let („Dluhopisový program“). 

Znění společných emisních podmínek, které jsou stejné pro jednotlivé Emise dluhopisů 

vydávané v rámci Dluhopisového programu, je uvedeno v kap. "Společné emisní 

podmínky" v Základním prospektu schváleném ČNB a uveřejněném Emitentem („Emisní 

podmínky“). 

 Pojmy nedefinované v těchto Konečných podmínkách mají význam, jaký je jim přiřazen v 

Základním prospektu, nevyplývá-li z kontextu jejich použití v těchto Konečných 

podmínkách jinak. 

 Investoři by měli zvážit rizikové faktory spojené s investicí do Dluhopisů. Tyto rizikové 

faktory jsou uvedeny v kap. 0 Základního prospektu "Rizikové faktory". 

 Tyto Konečné podmínky byly vyhotoveny dne [doplnit datum] a informace v nich uvedené 

jsou aktuální      pouze k tomuto dni. Emitent pravidelně uveřejňuje informace o sobě a o 

výsledcích své podnikatelské činnosti v souvislosti s plněním informačních povinností na 

základě právních předpisů. Po datu těchto Konečných podmínek by zájemci o koupi 

Dluhopisů měli svá investiční rozhodnutí založit nejen na základě těchto Konečných 

podmínek a Základního Prospektu (ve znění případných dodatků), ale i na základě dalších 

informací, které mohl Emitent po datu těchto Konečných podmínek uveřejnit, či jiných 

veřejně dostupných informací. 

 Rozšiřování těchto Konečných podmínek a Základního prospektu a nabídka, prodej nebo 

koupě Dluhopisů jsou v některých zemích omezeny zákonem. Emitent nepožádal a 

nezamýšlí požádat o uznání        Základního prospektu ani Konečných podmínek v jiném státě 

a Dluhopisy nebudou přijaty k obchodování na zahraničním regulovaném trhu, 

http://www.vihorev.cz/proinvestory
http://www.vihorev.cz/proinvestory
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registrovány, povoleny ani schváleny jakýmkoli správním či jiným orgánem jakékoli 

jurisdikce s výjimkou schválení Základního prospektu ze strany ČNB. 

 Odpovědné osoby 

 Osobou odpovědnou za správné vyhotovení těchto Konečných podmínek je Emitent, tedy 

společnost VIHOREV.INVESTMENTS SE, IČ: 248 02 131, se sídlem Jungmannova 26/15, 

Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu 

v Praze, oddíl H, vložka 305. 

 Emitent prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí údaje obsažené v těchto Konečných 

podmínkách k datu jejich vyhotovení jsou v souladu se skutečností a že v uvedeném 

registračním dokumentu nebyly zamlčeny žádné skutečnosti, které by mohly změnit jeho 

význam. 

 V Praze, dne [●] 

  

 Za VIHOREV.INVESTMENTS SE 

 

 

 

Mgr. Maksym Vykhoryev 

člen představenstva 

 ZVLÁŠTNÍ SHRNUTÍ EMISE DLUHOPISŮ 

 V této části Konečných podmínek bude uvedeno Zvláštní shrnutí příslušné Emise 

Dluhopisů ve smyslu Nařízení o prospektu. 

 [●] 
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 ČÁST A / DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU 

 Tento doplněk dluhopisového programu připravený pro Dluhopisy (dále jen „Doplněk 

dluhopisového programu“) představuje doplněk k Emisním podmínkám jakožto 

společným emisním podmínkám Dluhopisového programu ve smyslu § 11 odst. 3 Zákona 

o dluhopisech. 

 Tento Doplněk spolu se Emisními podmínkami tvoří podmínky Dluhopisového programu 

níže specifikovaných Dluhopisů, které jsou vydávány společností VIHOREV.INVESTMENTS 

SE, IČ: 248 02 131, se sídlem Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, zapsaná 

v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 305, LEI 

315700MCUFZHSXVJPY43. S Dluhopisovým programem bude možné se seznámit v 

elektronické podobě na webových stránkách Emitenta www.vihorev.cz v sekci Pro 

investory. 

 Dluhopisy jsou vydávány jako [doplnit pořadí] emise v rámci dluhopisového programu 

Emitenta v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 1 000 000 000 Kč, s dobou trvání 

programu 10 let (dále jen „Dluhopisový program“). 

 Tento Doplněk dluhopisového programu spolu s Emisními podmínkami tvoří emisní 

podmínky níže specifikovaných Dluhopisů, které jsou vydávány v rámci Dluhopisového 

programu. Tento Doplněk dluhopisového programu nemůže být posuzován samostatně, 

ale pouze společně s Emisními podmínkami. Níže uvedené parametry Dluhopisů upřesňují 

a doplňují v souvislosti s touto Emisí dluhopisů Emisní podmínky uveřejněné dříve výše 

popsaným způsobem. Podmínky, které se na níže specifikované Dluhopisy nevztahují, 

jsou v níže uvedené tabulce označeny souslovím „nepoužije se“. 

  

OBECNÁ CHARAKTERISTIKA DLUHOPISŮ 

Název Dluhopisů:  [●]  

ISIN Dluhopisů:  [●] 

Číslování Dluhopisů: [●] 

Jmenovitá hodnota jednoho Dluhopisu: [●] 

Celková předpokládaná jmenovitá 

hodnota emise Dluhopisů: 

[●] 

Počet Dluhopisů: [●] 

Měna, v níž jsou Dluhopisy 

denominovány:  

koruna česká (CZK 

Právo Emitenta zvýšit celkovou 

jmenovitou hodnotu emise Dluhopisů / 

podmínky tohoto zvýšení:  

[ano; v souladu s §  7 Zákona o 

dluhopisech a článkem 1.1 Emisních 

podmínek, přičemž objem tohoto zvýšení 

nepřekročí [●] / [●] % předpokládané 
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jmenovité hodnoty Dluhopisů. Emitent za 

účelem zvýšení celkové jmenovité 

hodnoty emise Dluhopisů stanovuje 

dodatečnou lhůtu pro upisování v délce 

[●] / ne; Emitent není oprávněn vydat 

Dluhopisy ve větší celkové jmenovité 

hodnotě, než je celková předpokládaná 

hodnota emise Dluhopisů]  

  

DATUM A ZPŮSOB ÚPISU EMISE DLUHOPISŮ 

Datum emise:  [●]   

Lhůta pro upisování emise dluhopisů:  [●]   

Způsob a místo úpisu Dluhopisů / údaje o 

osobách, které se podílejí na zabezpečení 

vydání Dluhopisů:  

[Investoři budou moci Dluhopisy upsat na 

základě smluvního ujednání mezi 

[Emitentem] a příslušnými investory. 

Místem úpisu je [sídlo Emitenta / ●]. 

Vydání Dluhopisů zabezpečuje Emitent 

vlastními silami.  

Způsob a lhůta předání Dluhopisů:  [●] 

Způsob splacení emisního kurzu:  [Bezhotovostně na bankovní účet 

Emitenta číslo [●]] /  

Způsob vydávání Dluhopisů:  [Jednorázově / v tranších]  

 

VÝNOSY 

Úrokový výnos:  [pevný]  

Zlomek dní:  [30E/360]  

Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem  [použije se / nepoužije se]  

Nominální úroková sazba:  [● % p.a.]  

Výplata úrokových výnosů:  [jednou ročně / pololetně / čtvrtletně / 

měsíčně zpětně]  

Den výplaty úroků a datum, od kterého se 

úrok stává splatným: 

[●] 

  

SPLACENÍ DLUHOPISŮ 

Den konečné splatnosti dluhopisů:  [●] 
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Předčasné splacení z rozhodnutí 

Emitenta:  

[ano / ne]  

  

  

SCHŮZE VLASTNÍKŮ DLUHOPISŮ 

Společný zástupce Vlastníků dluhopisů: [● / nebyl ustanoven]  
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 ČÁST B / INFORMACE O VEŘEJNÉ NABÍDCE DLUHOPISŮ 

1. Podmínky veřejné nabídky cenných papírů 

1.1. 

Podmínky platné pro 

nabídku  

[Emitent bude Dluhopisy až do [●] / celkové 

předpokládané jmenovité hodnoty Emise] nabízet 

[tuzemským /[a] zahraničním] [/ jiným než 

kvalifikovaným (zejména retailovým) / kvalifikovaným 

i jiným než kvalifikovaným (zejména retailovým)] 

investorům, v rámci [primárního / sekundárního] trhu. 

/ nepoužije se]  

Země, v níž je 

veřejná nabídka 

prováděna  

Dluhopisy budou distribuovány cestou veřejné 

nabídky v České republice.  

1.2 
Celkový veřejně 

nabízený objem  

[●] 

1.3 

Lhůta veřejné 

nabídky  

[● / nepoužije se]  

Popis postupu pro 

žádost / místo 

upisování nebo 

koupě Dluhopisů  

[Investoři budou zejména za použití prostředků 

komunikace na dálku oslovováni Emitentem a budou 

informováni o možnosti úpisu nebo koupě Dluhopisů. 

V případě, že investor projeví zájem o úpis nebo koupi 

Dluhopisů, budou s ním podmínky úpisu (upisovaná – 

přidělená jmenovitá hodnota) nebo koupě projednány 

před podpisem smlouvy o úpisu nebo koupi Dluhopisů, 

jejíž uzavření bude podmíněno dodáním dokladu 

totožnosti. Smlouva o úpisu nebo koupi Dluhopisů 

bude s investorem podepisována osobně v místě dle 

dohody Emitenta a investora, nebo distančním 

způsobem.] / [●] / [nepoužije se]  

1.4 

Možnost snížení 

upisovaných částek  

[Pokud by i přes přijatá preventivní opatření došlo k 

upsání více Dluhopisů, než je celková předpokládaná 

jmenovitá hodnota emise, je Emitent oprávněn 

jednotlivým investorům, kterým Dluhopisy doposud 

nebyly vydány, upsaný objem krátit za účelem 

dodržení předpokládané jmenovité hodnoty emise tím 

způsobem, že sníží počet jím upsaných Dluhopisů tak, 

aby poměr výsledného počtu upsaných Dluhopisů (tzn. 

počtu upsaných Dluhopisů po snížení) vůči původnímu 

počtu upsaných Dluhopisu byl u všech upisovatelů 

stejný s tím, že výsledný počet upsaných Dluhopisů se 

u každého upisovatele zaokrouhlí dolů na nejbližší celé 

číslo. Případný přeplatek, pokud by vznikl, bude bez 
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prodlení vrácen zpět na účet daného investora za 

tímto účelem sdělený Emitentovi. Investorovi bude 

oznámena celková konečná jmenovitá hodnota 

upsaných Dluhopisů ve Smlouvě o úpisu. Pokud by 

došlo ke krácení objemu upsaných Dluhopisů, bude 

zkrácený objem neprodleně oznámen investorovi. 

Obchodování s Dluhopisy není, v případě krácení 

objemu upsaných Dluhopisů investorům, možné 

započít před tímto oznámením. 

/ [●] / [nepoužije se].  

1.5 

Minimální a 

maximální částka 

žádosti o úpis  

Minimální jmenovitá hodnota Dluhopisů, kterou bude 

jednotlivý investor oprávněn upsat nebo koupit, bude 

činit [●]. Maximální celková jmenovitá hodnota 

Dluhopisů požadovaná jednotlivým investorem je 

omezena celkovou předpokládanou jmenovitou 

hodnotou nabízených Dluhopisů.  

1.6 

Metoda a lhůty pro 

splacení cenných 

papírů a pro jejich 

doručení  

[●]  

1.7 

Zveřejnění výsledků 

nabídky  

[Výsledky nabídky budou uveřejněny bez zbytečného 
odkladu po jejím ukončení na webové stránce 

Emitenta www.vihorev.cz, v sekci Pro investory do [●]. 

/ [●] / nepoužije se].  

1.8 

Výkon překupního 

práva, 

obchodovatelnost 

upisovacích práv a 

zacházení s 

neuplatněnými 

upisovacími právy  

Nepoužije se. S Dluhopisy nebude spojeno předkupní 
právo, ani přednostní práva úpisu.  

2. Plán rozdělení a přidělování cenných papírů 

2.1 

Kategorie 

potenciálních 

investorů  

[Emitent bude Dluhopisy nabízet [tuzemským /[a] 
zahraničním] [/ jiným než kvalifikovaným (zejména 
retailovým) / kvalifikovaným i jiným než 
kvalifikovaným (zejména retailovým)] investorům] / 
nepoužije se]  

Č. tranše  
[Dluhopisy nejsou vydávány v tranších. / Dluhopisy 

jsou vydávány v tranších / č. tranše [●] / nepoužije se]  

Č. série  [●] / [nepoužije se]  

3. Postup pro oznamování přidělené částky žadatelům 

http://www.vihorev.cz/
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3.1 

Postup pro 

oznamování 

přidělené částky 

žadatelům  

[Žadateli bude na jeho adresu oznámena celková 
konečná jmenovitá hodnota Dluhopisů, která mu byla 
přidělena zároveň s jejich vydáním. Obchodování s 
Dluhopisy není možné započít před tímto oznámením.] 

/ [●] / [nepoužije se].  

4. Stanovení ceny 

4.1 

Cena za nabízené 

Dluhopisy  

[Cena k datu emise: cena za nabízené Dluhopisy bude 
rovna 100 % jmenovité hodnoty upsaných Dluhopisů; 
cena po datu emise: k částce emisního kurzu Dluhopisů 
vydaných po Datu emise bude připočten odpovídající 

alikvótní úrokový výnos [●]. Aktuální cena bude 
zveřejněna v sídle [Emitenta]. / nepoužije se]  

4.2 

Náklady a daně 

účtované na vrub 

investorů  

[Investorům nebudou ze strany Emitenta účtovány 

žádné náklady. / [●] / nepoužije se].  

5. Umístění a upisování 

5.1 

Název a adresa 

koordinátora 

nabídky  

[●] / [nepoužije se]  

5.2 

Název a adresa 

platebních zástupců 

a depozitních 

zástupců  

[●] / [nepoužije se]  

5.3 

Název a adresa 

subjektů, se kterými 

bylo dohodnuto 

upisování emise na 

základě pevného 

závazku, a název a 

adresa subjektů, se 

kterými bylo 

dohodnuto 

upisování emise bez 

pevného závazku 

nebo na základě 

nezávazných 

ujednání.  

[●] / [nepoužije se]  

5.4 
Datum uzavření 

dohody o upsání  

[●] / [nepoužije se]  

7. Další informace 

7.1 
Zájem fyzických a 

právnických osob 

Dle vědomí Emitenta nemá žádná z fyzických ani 
právnických osob zúčastněných na Emisi či nabídce 
Dluhopisů na takové Emisi či nabídce zájem, který by 
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zúčastněných v 

Emisi/nabídce  

byl pro takovou Emisi či nabídku Dluhopisů podstatný. 

/ [●]   

7.2 

Důvody nabídky, 

použití výnosů a 

náklady 

Emise/nabídky  

Dluhopisy jsou nabízeny za účelem financování 
developerské činnosti Emitenta. Výtěžek emise bude 
použit k následujícím účelům řazeným dle priorit 

Emitenta: [●]  

[Náklady přípravy emise Dluhopisů činily cca [●] Kč. 

Náklady na distribuci budou činit cca [●] Kč. Celkové 

náklady emise činily [●] Kč. Čistý výtěžek celé emise 
Dluhopisů bude roven emisnímu kurzu všech vydaných 
Dluhopisů emise po odečtení nákladů na přípravu a 

distribuci Emise, tedy [●]. Celý výtěžek bude použit k 

výše uvedenému účelu.] / [●]  

7.3 Poradci  [●] / [nepoužije se]  

7.4 

Údaje od třetích 

stran uvedené v 

Konečných 

podmínkách / zdroj 

informací  

[nepoužije se] / [Některé informace uvedené v 
Konečných podmínkách pocházejí od třetích stran. 
Takové informace byly přesně reprodukovány a podle 
vědomostí Emitenta a v míře, ve které je schopen to 
zjistit z informací zveřejněných příslušnou třetí 
stranou, nebyly vynechány žádné skutečnosti, kvůli 
kterým by reprodukované informace byly nepřesné 
nebo zavádějící. Emitent však neodpovídá za 
nesprávnost informací od třetích stran, pokud takovou 
nesprávnost nemohl při vynaložení výše uvedené péče 
zjistit. [doplnit zdroj informací]]  
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7. SPRÁVA A ŘÍZENÍ SPOLEČNOSTI 

 SPRÁVNÍ, ŘÍDICÍ A DOZORČÍ ORGÁNY A VRCHOLOVÉ VEDENÍ 

 Společnost VIHOREV.INVESTMENTS SE coby evropská společnost s dualistickým 

systémem vnitřní struktury má následující správní, řídicí a dozorčí orgány: 

• představenstvo, které je statutárním orgánem Společnosti; a 

• dozorčí radu, která dohlíží na výkon působnosti představenstva a na činnost 

Společnosti. 

7.1.1. PŘEDSTAVENSTVO 

Statutárním orgánem Společnosti je představenstvo. Představenstvu přísluší obchodní 

vedení Společnosti, včetně řádného vedení účetnictví. 

 Podle stanov Společnosti člena představenstva volí a odvolává valná hromada. Jediným 

členem představenstva je: 

• Mgr. Maksym Vykhoryev, narozen 20. srpna 1986, trvalým bydlištěm 

Strakonická 1856/11, Smíchov, 150 00 Praha 5, pracovní adresou v sídle 

Emitenta. 

Jediný člen představenstva zastupuje společnost samostatně. 

Působení členů představenstva v dalších společnostech: 

- Maksym Vykhoryev 

(i) člen dozorčí rady a akcionář 

1. Vihorev.Capital SICAV, a.s., IČ: 076 70 184, se sídlem Rohanské nábřeží 

671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 

(ii) člen statutárního orgánu 

1. Smart Tax Services s.r.o., IČ: 246 80 958, se sídlem Jungmannova 26/15, 

Nové Město, 110 00 Praha 1 

2. IMMO project SE, IČ: 071 68 519, se sídlem Budějovická 635/69, Krč, 140 

00 Praha 4 

3. NAVA FUND a.s., IČ: 073 45 330, se sídlem Jungmannova 26/15, Nové 

Město, 110 00 Praha 1 

4. Rezidence u Vojanky s.r.o., IČ: 080 97 224, se sídlem Budějovická 635/69, 

Krč, 140 00 Praha 4 

5. Rezidence Strakonická s.r.o., IČ: 057 01 694, se sídlem Jungmannova 

26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 

6. Vihorev Development Prague East s.r.o., IČ: 060 38 239, se sídlem 

Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 
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7. Vihorev Income Properties I s.r.o., IČ: 086 94 711, se sídlem Jungmannova 

26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 

(iii) společník 

1. Smart Quest s.r.o., IČ: 022 97 451, se sídlem Budějovická 635/69, Krč, 140 

00 Praha 4 

(iv) společník a člen statutárního orgánu 

1. OFFICECENTER.CZ s.r.o., IČ: 284 71 032, se sídlem Jungmannova 26/15, 

Nové Město, 110 00 Praha 1 

2. Vihorev Development s.r.o., IČ: 076 75 992, se sídlem Jungmannova 

26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 

7.1.2. DOZORČÍ RADA 

 Dozorčí rada je orgánem Společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a 

na činnost Společnosti.  

 Dozorčí rada je oprávněna nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti 

Společnosti a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností 

a zda se podnikatelská či jiná činnost Společnosti děje v souladu s právními předpisy a 

stanovami. Dozorčí radě jsou zákonem svěřeny také některé další pravomoci. 

 Podle stanov Společnosti jmenuje valná hromada člena dozorčí rady. Jediným členem 

dozorčí rady je: 

• Andrii Vykhorev, narozen 6. února 1963, trvalým bydlištěm Maková 565, 250 

84 Sibřina, pracovní adresou v sídle Emitenta. 

Jediný člen dozorčí rady rozhoduje podle potřeby, avšak nejméně 1x za 3 (slovy tři) měsíce 

tak, aby mohl projednat informace od představenstva.  

Působení členů dozorčí rady v dalších společnostech: 

- Andrii Vykhorev 

(i) člen dozorčí rady 

1. Progressive Payment Systems SE, IČ: 242 82 693, se sídlem Bílkova 

855/19, Staré Město, 110 00 Praha 1 

(ii) člen statutárního orgánu 

1. WestFinPay Corporation a.s., IČ: 063 47 258, se sídlem Bílkova 855/19, 

Staré Město, 110 00 Praha 1 

2. Meros Equity Global Management s.r.o., IČ: 066 26 947, se sídlem Bílkova 

855/19, Staré Město, 110 00 Praha 1 

(iii) společník 

1. OFFICECENTER.CZ s.r.o., IČ: 284 71 032, se sídlem Jungmannova 26/15, 

Nové Město, 110 00 Praha 1 
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(iv) společník a člen statutárního orgánu 

1. Incools Engineering s.r.o., IČ: 270 77 837, se sídlem Budějovická 635/69, 

Krč, 140 00 Praha 4 

2. Smart Finance Services s.r.o., IČ: 281 85 447, se sídlem Jungmannova 

26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 

3. Vihorev Management Company s.r.o., IČ: 061 37 512, se sídlem 

Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1 

(v) akcionář 

1. Vihorev.Capital SICAV, a.s., IČ: 076 70 184, se sídlem Rohanské nábřeží 

671/15, Karlín, 186 00 Praha 8 
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8. FINANČNÍ ÚDAJE A KLÍČOVÉ UKAZATELE VÝKONNOSTI 

 HISTORICKÉ FINANČNÍ ÚDAJE 

 Finanční údaje byly zpracovány v souladu s českými účetními standardy pro podnikatele 

č. 001 - 023. Společnost předkládá potenciálním investorům formou odkazu spolu s tímto 

Základním prospektem následující historické finanční údaje:  

• účetní závěrku a zprávu auditora Společnosti za finanční rok 2020. 

 Předkládané finanční údaje jsou pro potencionální investory zveřejněny na webové 

stránce https://www.vihorev.cz/vihorev-group/dokumenty-ke-stazeni/. 

 V rámci zpřehlednění se Společnost rozhodla otisknout následující finanční údaje také 

přímo v Základním prospektu: 

• Rozvaha za finanční rok 2020; 

• Výkaz zisku a ztráty za finanční rok 2020. 

Všechny údaje jsou uvedeny v tisících Kč. 

 Rozvaha za finanční rok 2020 
 

 k 31.12.2020 k 31.12.2019  

 Položka Běžné 
období 

Běžné 
období 

 

 AKTIVA 82 628 34 856  

A. Pohledávky za upsaný základní kapitál 0 0  

B. Dlouhodobý majetek 14 849 13 513  

B.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 0 0  

B.II. Dlouhodobý hmotný majetek 0 0  

B.II.1. Pozemky a stavby 2 139 2 213  

 B.II.1.1. Pozemky 0 0  

 B.II.1.2. Stavby 2 139 2 213  

B.III. Dlouhodobý finanční majetek 12 710 11 300  

B.III.1. Podíly – ovládaná nebo ovládající osoba 12 710 11 300  

C. OBĚŽNÁ AKTIVA 65 978 19 328  

C.I. Zásoby 0 0  

C.II. Pohledávky 65 562 17 015  

C.II.1. Dlouhodobé pohledávky 63 837 15 260  

 C.II.1.1. Pohledávky z obchodních vztahů 0   

 C.II.1.2. Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba 0   

https://www.vihorev.cz/vihorev-group/dokumenty-ke-stazeni/
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 C.II.1.3. Pohledávky – podstatný vliv 0   

 C.II.1.4. Odložená daňová pohledávka 0   

 C.II.1.5. Pohledávky – ostatní 63 837 15 260  

 C.II.1.5.1. Pohledávky za společníky 0   

 C.II.1.5.2. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 0   

 C.II.1.5.3. Dohadné účty aktivní 0   

 C.II.1.5.4. Jiné pohledávky 63 837 15 260  

C.II.2 Krátkodobé pohledávky 1 725 1 755  

 C.II.2.1. Pohledávky z obchodních vztahů 1 587 1 694  

 C.II.2.2.Pohledávky – ovládaná nebo ovládající osoba    

 C.II.2.3. Pohledávky – podstatný vliv    

 C.II.2.4. Pohledávky – ostatní  138 61  

 C.II.2.4.1. Pohledávky za společníky    

 C.II.2.4.2.Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění    

 C.II.2.4.3. Stát – daňové pohledávky    

 C.II.2.4.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 138 61  

 C.II.2.4.5. Dohadné účty aktivní    

 C.II.2.4.6. Jiné pohledávky    

C.III. Krátkodobý finanční majetek 0 0  

C.IV. Peněžní prostředky 416 2 313  

C.IV.1. Peněžní prostředky v pokladně 7 63  

C.IV.2. Peněžní prostředky na účtech 409 2 250  

D.I. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ AKTIV 1 801 2 015  

D.I.1. Náklady příštích období 1 801 2 015  

 PASIVA 82 628 34 856  

A. VLASTNÍ KAPITÁL -1 047 2 052  

A.I. Základní kapitál 3 007 3 007  

A.I.1. Základní kapitál 3 007 3 007  

A.I.2. Vlastní akcie a vlastní obchodní podíly    

A.I.3. Změny základního kapitálu    

A.II. Ážio  0 0  

A.III. Fondy ze zisku 0 0  
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A.IV. Výsledek hospodaření minulých let -955 -1 184  

A.IV.1. Nerozdělený zisk minulých let 229 70  

A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let -1 184 -1 254  

A.IV.3. Jiný výsledek hospodaření minulých let    

A.V. Výsledek hospodaření běžného účetního období -3 099 229  

A.VI. Rozhodnuto o zálohové výplatě podílu na zisku    

B. + C. CIZÍ ZDROJE 83 675 32 804  

B.I. Rezervy 0   

C. Závazky 83 675 32 804  

C.I. Dlouhodobé závazky 78 980 28 200  

C.I.1. Vydané dluhopisy 0 0  

 C.I.1.1. Vyměnitelné dluhopisy    

 C.I.1.2. Ostatní dluhopisy    

C.I.2. Závazky k úvěrovým institucím    

C.I.3. Dlouhodobé přijaté zálohy    

C.I.4. Závazky z obchodních vztahů    

C.I.5. Dlouhodobé směnky k úhradě    

C.I.6. Závazky – ovládaná nebo ovládající osoba    

C.I.7. Závazky – podstatný vliv    

C.I.8. Odložený daňový závazek    

C.I.9. Závazky – ostatní  78 980 28 200  

 C.I.9.1. Závazek ke společníkům    

 C.I.9.2. Dohadné účty pasivní    

 C.I.9.3. Jiné závazky 78 980 28 200  

C.II. Krátkodobé závazky 4 695 4 604  

C.II.1. Vydané dluhopisy    

 C.II.1.1. Vyměnitelné dluhopisy    

 C.II.1.2. Ostatní dluhopisy    

C.II.2. Závazky k úvěrovým institucím    

C.II.3. Krátkodobé přijaté zálohy 4 037 4 299  

C.II.4. Závazky z obchodních vztahů 473 96  

C.II.5. Krátkodobé směnky k úhradě    
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C.II.6. závazky – ovládaná nebo ovládající osoba    

C.II.7. Závazky – podstatný vliv    

C.II.8. Závazky ostatní 185 209  

 C.II.8.1. Závazky ke společníkům    

 C.II.8.2. Krátkodobé finanční výpomoci    

 C.II.8.3. Závazky k zaměstnancům    

 C.II.8.4. Závazky ze sociálního zabezpečení a zdravotního 
pojištění 

   

 C.II.8.5. Stát – daňové závazky a dotace 185 209  

 C.II.8.6. Dohadné účty pasivní    

 C.II.8.7. Jiné závazky    

D.I. ČASOVÉ ROZLIŠENÍ PASIV 0 0  

 

Výkaz zisku a ztráty za finanční rok 2020 
 

 k 31.12.2020 k 31.12.2019 

 Položka Běžné 
období 

Běžné 
období 

I. Tržby z prodeje výrobků a služeb 2 366 5 355 

II. Tržby za prodej zboží   

A. Výkonová spotřeba 4 266 5 108 

A.1. Náklady vynaložené na prodané zboží   

A.2. Spotřeba materiálu a energie 29 212 

A3. Služby  4 237 4 896 

B. Změna stavu zásob vlastní činnosti   

C. Aktivace   

D. Osobní náklady 0 29 

D.1. Mzdové náklady 0 22 

D.2. Náklady na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a 
ostatní náklady 

0 7 

D.2.1. Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 0 7 

D.2.2. Ostatní náklady   

E. Úpravy hodnot v provozní oblasti 74 0 

III. Ostatní provozní výnosy 7 0 

F. Ostatní provozní náklady 83 0 
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 Provozní výsledek hospodaření -2 050 218 

IV. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku – podíly  0 0 

G. Náklady vynaložené na prodané podíly   

V. Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního majetku 0 0 

H. Náklady související s ostatním dlouhodobým finančním 
majetkem 

  

VI. Výnosové úroky a podobné výnosy 3 038 0 

I. Úpravy hodnot a rezervy ve finanční oblasti   

J. Nákladové úroky a podobné náklady 4 099 4 

J.1. Nákladové úroky a podobné náklady – ovládaná nebo 
ovládající osoba 

  

J.2. Ostatní nákladové úroky a podobné náklady 4 099 4 

VII. Ostatní finanční výnosy 15 16 

K. Ostatní finanční náklady 3 1 

 Finanční výsledek hospodaření -1 049 11 

 Výsledek hospodaření před zdaněním -3 099 229 

L. Daň z příjmu za běžnou činnost 0 0 

 Výsledek hospodaření po zdanění -3 099 229 

M. Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům   

 Výsledek hospodaření za účetní období -3 099 229 

 Čistý obrat za účetní období 5 426 5 371 

 

 Společnost nezpracovala konsolidovanou roční účetní závěrku z důvodu, že Skupina 

naplnila znaky malé skupiny účetních jednotek ve smyslu § 22a odst. 1 zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví. Skupina účetních jednotek nesplnila následující kritéria: výše 

konsolidovaného obratu nebyla vyšší než 200 mil. Kč (skutečnost činila 12 mil. Kč) a 

průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců skupiny nebyl vyšší než 50 (skutečnost 

činila 0). 

 MEZITÍMNÍ A JINÉ FINANČNÍ ÚDAJE 

 Společnost nezveřejnila mezitímní finanční údaje  

 OVĚŘENÍ ROČNÍCH FINANČNÍCH ÚDAJŮ 

 Historické finanční údaje Společnosti za finanční rok 2020 byly ověřeny Auditorem s 

výrokem bez výhrad.  
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 KLÍČOVÉ UKAZATELE VÝKONNOSTI (KPI) 

 Společnost nezveřejnila klíčové ukazatele výkonnosti. 

 VÝZNAMNÁ ZMĚNA FINANČNÍ POZICE EMITENTA 

 Významná změna finanční pozice Emitenta ani Skupiny neproběhla. 

 DIVIDENDOVÁ POLITIKA 

 Na úrovni Společnosti zatím neexistuje schválená dividendová politika. V roce 2020 

nebyly dividendy vypláceny.  
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9. ÚDAJE O AKCIONÁŘÍCH A DRŽITELÍCH CENNÝCH PAPÍRŮ 

 HLAVNÍ AKCIONÁŘI 

 Základní kapitál Společnosti ve výši 120 000,- EUR je rozdělen na 24 kusů listinných akcií 

na majitele, každá o jmenovité hodnotě 5 000,- EUR, v přepočtu 125 300,- Kč. S každou 

takovou akcií je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je tedy 24 (dvacet 

čtyři). 

 Jediným akcionářem Emitenta je společnost OFFICECENTER.CZ s.r.o., se sídlem 

Jungmannova 26/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ: 284 71 032, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 143989, ve které  obchodní 

podíl ve výši 90 %, odpovídající vkladu 180 000,- Kč, vlastní Mgr. Maksym Vykhoryev, 

narozený 20. srpna 1986, trvalým bydlištěm Strakonická 1856/11, Smíchov, 150 00 Praha 

5, a obchodní podíl ve výši 10 %, odpovídající výši vkladu 10 000,- Kč, vlastní pan Andrii 

Vykhorev, narozený 6. února 1963, trvalým bydlištěm Maková 565, 250 84 Sibřina. 

Emitent je tedy nepřímo vlastněn Mgr. Maksymem Vykhoryevem, který je považován za 

hlavního akcionáře.  

 Ke dni vyhotovení tohoto Základního prospektu Emitentovi nejsou známá žádná ujednání, 

která by mohla vést ke změně kontroly nad Emitentem. Nebyla přijata žádná opatření, 

která by zajišťovala, aby kontroly nad Emitentem nebylo zneužito. 

 SOUDNÍ A ROZHODČÍ ŘÍZENÍ 

 Emitent si není vědom žádných státních, soudních nebo rozhodčích řízení za období 

nejméně předešlých 12 měsíců, která mohla mít nebo v nedávné minulosti měla 

významný vliv na finanční situaci nebo ziskovost Emitenta nebo Skupiny, ani si není v 

současné době vědom. 

 STŘET ZÁJMŮ NA ÚROVNI SPRÁVNÍCH, ŘÍDICÍCH A DOZORČÍCH ORGÁNŮ A VRCHOLNÉHO 

VEDENÍ 

 Emitent prohlašuje, že si není vědom žádného střetu zájmů mezi povinnostmi členů 

představenstva a dozorčí rady k Emitentovi a jejich soukromými zájmy nebo jinými 

povinnostmi. 

 VÝZNAMNÉ SMLOUVY 

 Emitent prohlašuje, že si není vědom žádné významné smlouvy kromě smluv uzavřených 

v rámci běžného podnikání Emitenta, které by mohly vést ke vzniku závazku nebo nároku 

kteréhokoli člena Skupiny, který by byl podstatný pro schopnost Emitenta plnit závazky k 

držitelům cenných papírů na základě vydaných cenných papírů. 
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10. ZÁRUKY 

 Za Dluhopisy nebudou poskytovány žádné záruky. 
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11. DOSTUPNÉ DOKUMENTY 

 Po dobu 10 let od uveřejnění Základního prospektu budou následující dokumenty 

přístupné v elektronické formě na internetové stránce Emitenta 

www.vihorev.cz/proinvestory. Jde o:  

• současné úplné znění zakladatelského právního jednání (stanov) Emitenta 

a každé jeho následující aktuální znění, 

• výroční zprávu včetně účetní závěrky a zprávy auditora za finanční rok 2020  

 Výše uvedené dokumenty jsou též k dispozici veřejnosti ve sbírkách listin příslušného 

obchodního rejstříku. Po dobu platnosti tohoto Základního prospektu lze podle potřeby 

a v termínech a způsobem předem domluveným s Emitentem nahlédnout do listinných 

kopií výše uvedených dokumentů vždy v aktuálním sídle Emitenta.

http://www.vihorev.cz/proinvestory
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