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1. Zpráva představenstva 

Rok 2018 byl bez nadsázky ve znamení nervozity a tím vyvolané volatility. Po ekonomicky dobrých 

předchozích letech se stupňuje očekávání nástupu ekonomické recese. Světové finanční trhy 

v minulém roce zažily několik nenadálých propadů, klesaly ceny akcií, dluhopisů i komodit, takže rok 

2018 byl pro portfolio manažery nejhorším za posledních 20 let. Analytici napjatě očekávají, zda se 

neobjeví zásadnější impuls, který by zapříčinil propad v řádu vyšších desítek procent, tedy obdobu 

krize z roku 2008.  

Česká ekonomika si svůj růst vybrala v předchozích letech, takže v roce 2018 měla nejhorší výkon ze 

zemí střední a východní Evropy. Problémem Česka je závislost na Evropě (zejména Německu), ale i 

nízká spotřeba a problémy s pracovní sílou. Na konci roku 2018 tak solidně přibrzdil celý automobilový 

průmysl a jediným vymykajícím se sektorem bylo v uplynulém roce stavebnictví, které extrémně rostlo, 

ale nemá kapacitu a téměř jistě bude trpět růstem cen vstupů. 

Česká národní banka v přípravě na očekávanou krizi zvyšuje referenční sazby, což způsobuje růst 

ceny všech úvěrových zdrojů u komerčních bank. Ceny nemovitostí v Česku zatím vlivem vysoké 

poptávky a dostatku prostředků v rukách investorů rostly. Očekává se však již výrazné zpomalení 

způsobené růstem úrokových sazeb i metodickými omezeními možností hypotéčního financování. 

 

Jak již bylo zmíněno, výše ze situace na trhu v Česku těží stavebnictví, potažmo i development. 

Výstavba nemovitostí v Česku totiž prošla od r. 2008 velkým propadem a teprve v roce 2018 dosáhl 

objem dokončených staveb hodnot, které byly obvyklé před deseti lety. Poptávka po koupi či pronájmu 

nových nemovitostí je tak solidní a lze předpokládat, že tento jev bude dlouhodobý, protože v Česku 

vládne byrokracie ztěžující plánování a výstavbu nových budov. V délce stavebního řízení si ČR 

vysloužila 127 místo na světě, což v konečném důsledku vyšší cenou zaplatí kupující či nájemci. 



 

 

Co tento vývoj znamenal pro Top-in.cz? 

 

Díky tomu, že jsme investici do rekonstrukce objektu C na Inovační centrum připravili v roce 2016 a 

realizovali převážně v letech 2017 – 2018, byli jsme ještě ušetřeni skokového růstu cen stavebních 

prací a zasáhne nás jen vyšší cena servisů spojených s nemovitostí. Rekonstruovaná budova byla 

s několikaměsíčním zpožděním kolaudována v měsíci únoru r.2019 a v následujících měsících tohoto 

roku již tým Top-in.cz usilovně pracuje na oživování budovy a její obsazování nájemníky.  

 

Vzhledem k probíhajícím okolním rekonstrukcím říčky Ponávky a ulice Plotní – Dornych je pro nás 

zatím těžké obhájit prémiovost našich nových kancelářských prostor. Je proto možné, že naplnění 

areálu na dříve obvyklých téměř 100% bude trvat déle, než jsme předpokládali. Do dalších let ale 

můžeme hledět směle s tím, že provozujeme vzorově rekonstruovaný brownfield, technologickou 

úrovní se můžeme porovnávat s prémiovými nemovitostmi a musíme jen udržet stejně špičkovou 

úroveň klientského servisu. 

 

Jedním z hlavních úkolů týmu v prvním pololetí 2019 samozřejmě bude vyúčtování dotačních 

programů a zajištění refundace 60 milionů korun, které byly dočasně financovány bankovním úvěrem.  

Ve druhém pololetí bychom se pak rádi soustředili na dokončení obsazení objektu Inovačního centra 

nájemníky a dokončení infrastruktury, která má sloužit pro jejich podporu (bistro, sál, venkovní 

odpočinkové plochy).  

 

V dalším období se můžeme soustředit na podporu aktivit pro nájemníky a inovační firmy, včetně 

prohloubení vztahů s Jihomoravským inovačním centrem a vrátit se tak od hrubé stavby zpět 

k našemu poslání vytvářet a prohlubovat inovační infrastrukturu. 

  



 

Rekonstrukce objekt C, SVATOPETRSKA Stav: květen 2017 

 

 

 

Rekonstrukce objekt C, SVATOPETRSKA Stav: březen 2019 

 

  



Tržby z našich poradenských, organizačních a marketingových aktivit v roce 2018 vyrostly o 35% na 

2,75 milionů. Vývojem projektu Banky.cz v uplynulém roce jsme potvrdili ambici vedle osvětového 

působení tohoto portálu zajistit i hmatatelný ekonomický výsledek této aktivity. Díky zpětným 

investicím výnosů z tohoto projektu do zkvalitňování obsahu a vzhledu portálu realizujeme v projektu 

Banky.cz poslední roky meziroční růst návštěvnosti na úrovni 25%. Aktuální počet měsíčně 

shlédnutých stránek již dosahuje 625 tisíc, což je více než zdvojnásobení za pět let, po které rozvíjíme 

tento projekt. Pro následující rok si tedy dáváme za cíl udržet meziroční míru růstu návštěvnosti a 

promítnout stejnou dynamiku i do růstu tržeb z tohoto projektu. Vedle toho budeme naplňovat 

strategické poslání portálu, přispívat ke zvyšování finanční gramotnosti české populace. 

 

 

 

Jak jsem již konstatoval v úvodu, rok 2018 nebyl pro světové finanční trhy i českou ekonomiku a 

podnikatele rokem jednoduchým, přičemž i výhled na další období zůstává nejistý. 

Společnost Top-in.cz díky rekonstrukci svého největšího aktiva a díky omezením z toho plynoucím 

prošla rokem 2018 na samé hraně výkonnosti, s poklesem celkových tržeb, ale s nadějí na lepší 

zítřky. Rád bych tedy na tomto místě poděkoval všem spolupracovníkům, se kterými jsme provedli a.s. 

Top-in.cz nejistým a složitým obdobím roku 2018 a vyjádřil přesvědčení, že se nám v dalších letech 

podaří zazářit, dosáhnout lepších ekonomických výsledků a zároveň plnit naše ušlechtilé poslání 

propojování a podpory inovačních firem a zlepšování finanční gramotnosti. 

Pavel Strašák 

Člen představenstva 

  



2. Základní identifikační údaje 

 

Obchodní jméno firmy:  Top-in.cz, a.s. 

Právní forma:   akciová společnost 

IČ:    269 08 778 

Sídlo:    Brno, Svatopetrská 35/7, PSČ 617 00 

Doba trvání:   na dobu neurčitou 

Rejstříkový soud:  Krajský soud v Brně, Husova 15, 602 00 Brno 

Spisová značka:  oddíl B, vložka 5087 

Hlavní předmět podnikání: pronájem a správa vlastních nebo pronajatých nemovitostí 

    činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 

 

Pokud se ve výroční zprávě dále používá termín společnost, je tím míněna společnost Top-in.cz, a.s. 

 

Společnost nemá žádné organizační složky. 

 

3. Údaje o základním kapitálu a akciích 

 

Základní kapitál:    2 950 000,00 Kč 

Počet akcií tvořících základní kapitál:  295 ks 

Hodnota upsaného a splaceného základního kapitálu společnost činí 2 950 tisíc Kč. Kmenové akcie 

jsou vystaveny na jméno v listinné podobě, přičemž jmenovitá hodnota jedné akcie činí 10 tisíc Kč. 

 

4. Informace o akcionářích 

Akcionáři společnosti Top-in.cz, a.s. jsou: 

- pan Pavel Strašák, datum narození 22.9.1968, bytem Zborovská 1384/14, Žabovřesky, 616 

00 Brno, vlastnící 200 ks kmenových akcií představující 2 000 tis.  Kč základního kapitálu 

společnosti 

- Nadace Veronica, IČ 449 92 742, se sídlem Panská 363/9, Brno – město, PSČ 602 00 Brno, 

vlastnící 95 ks kmenových akcií představující 950 tisíc Kč základního kapitálu společnosti. 

 

 



5. Statutární orgány 

Představenstvo společnosti: 

 Ing. Pavel Strašák, člen představenstva  

(* 1968) 

Dozorčí rada: 

 Mgr. Vladimír Štekl, předseda  

 (* 1975) 

 Mgr. Igor Czajkowski, člen  

 (*1979) 

 Ing. Alexandra Ruberová, člen 

 (*1968) 

 

6. Významné skutečnosti nastalé po rozvahovém dni 

Žádné skutečnosti, které nastaly až po rozvahovém dni a jsou významné pro naplnění účelu výroční 

zprávy dle zákona č. 563/1991 o účetnictví §21 odst. 1, nejsou známy. 

 

7. Výzkum a vývoj 

Společnost nemá v této oblasti žádné významnější aktivity, což vyplývá z povahy činností, které 

společnost vykonává. Společnost má uzavřeny smlouvy o spolupráci se školou a výzkumnou 

organizací pro účely spolupráce na formátu Inovačního centra. 

 

8. Ochrana životního prostředí 

Společnost neevidovala žádné ekologické škody, které by byly způsobeny činností společnosti. 

 

 

9. Pracovně právní vztahy  

Společnost nemá uzavřenou kolektivní smlouvu, pracovně právní vztahy se řídí platnými předpisy a 

jsou realizovány na základě jednotlivých pracovních smluv.  

 

10. Patenty, licence a obchodní známky 

Společnost není závislá na žádných cizích patentech ani licencích, průmyslových či obchodních 

smlouvách, které by měly zásadní význam pro podnikatelskou činnost. 



 

11. Významná soudní, správní a rozhodčí řízení 

Společnost nevede a ani v předcházejícím účetním období nevedla soudní a ani jiné spory, rozhodčí 

řízení, správní řízení, které by mohly mít významný vliv na její finanční situaci. Společnost vede dle 

potřeby soudní spory v záležitosti pohledávek společnosti. Sporné pohledávky jsou oceněny dle 

účetních směrnic.  

 

12. Zaměstnanci  

Průměrný počet zaměstnanců: 

 2018 2017 2016 2015 

Zaměstnanci 10 10 9 6 

 

 

13. Hlavní prováděné a budoucí investice 

Společnost v průběhu roku 2018 realizovala zásadní investici do rekonstrukce objektu C areálu 

SVATOPETRSKA, včetně revitalizace souvisejících venkovních ploch s tím, že jen v roce 2018 objem 

vyúčtovaných prací dosáhnul téměř 190 milionů korun. Pro dokončení investice do Inovačního centra, 

souvisejících ploch a zprovoznění všech prostor v roce 2019 očekáváme ještě investiční výdaje do 

výše 40 milionů korun. Součástí toho jsou očekávané výdaje s uvedením nově kolaudovaného objektu 

do provozu, resp. i s laděním provozu objektu a optimalizací technologií řízení budovy. V následujícím 

období hodlá společnost investiční aktivitu minimalizovat a bude se soustředit na služby infrastruktury 

poskytované nájemcům a na maximalizaci návratnosti investic. 

 

 

 

Ing. Pavel Strašák 

člen představenstva 

 






































	VyrocniZpravaTI-audit_2018.pdf
	VyrocniZprava_2018.pdf
	VyrocniZpravaTI_2018.pdf

	VyrocniZprava_2018.pdf



