
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací, které se týkají finančních investic Vašeho města. Níže 
prosím uveďte, do jakých investičních nástrojů/aktiv Vaše město provedlo/provádí finanční investice, v jaké výši a jakého dosahuje výnosu.  

Název města  Náchod  

Investice do:  

Upřesnění finančního 
nástroje/aktiva  

Výše investic k  
31. 12. 2019  

Výše investic k  
31. 12. 2018  

Výše investic k  
31. 12. 2017  

Výnos za rok  
2019   

Výnos za rok  
2018  

Výnos za rok  
2017  

Podílových fondů  
 Portfoliový fond J & T 
BANKY, a.s. 

10.000.000 Kč  100.000.000 Kč  49.900.000 Kč  

1.391.984 Kč ke 
konci roku 2019 – 
procentní výnos se 
během roku měnil. 
                                % 

1.103.473 Kč ke 
konci roku 2018 – 
procentní výnos se 
během roku měnil.  
                                % 

 
2.106.397 Kč ke 
konci roku 2017  – 
procentní výnos se 
během roku měnil. 
                                % 

 
  Kč  Kč  Kč  %  %  %  

Termínovaných 

vkladů (vč.  

spořicích účtů)  
 Termínovaný vklad (TV) 

20.000.000 Kč -  
TV na ½ roku u 
Komerční banky, 
a.s. 

19.500.000 Kč – TV 
krátkodobé u 
Sberbank CZ, a.s.   

14.924.000 Kč - TV 
krátkodobé u 
Sberbank CZ, a.s.    

125.000 Kč – 1,25 
%  p.a.  

9.735 Kč ke konci 
roku 2018 – 
procentní výnos se 
během roku měnil. 
                                % 

67.746 Kč ke konci 
roku 2017 – 
procentní výnos se 
během roku měnil. 
                                % 

  Kč  Kč  Kč  %  %  %  

Dluhopisů  
---- Kč  Kč  Kč  %  %  %  

  Kč  Kč  Kč  %  %  %  

Ostatních finančních 
nástrojů  

---- Kč  Kč  Kč  %  %  %  

  Kč  Kč  Kč  %  %  %  
  Kč  Kč  Kč  %  %  %  
  Kč  Kč  Kč  %  %  %  

CELKEM  30.000.000 Kč  119.500.000 Kč  64.824.000 Kč    

Celkový rozpočet  
(výdaje) pro rok  
2019  

495.192.000 Kč  
z toho finanční 
výdaje (výdaje na 
investice)  

126.583.000 Kč, tj. 
25,6 %                      

Plánované finanční 
investice pro rok 
2020  

☐  ano, ve výši: 10.000.000 Kč  

☐  ne  

Název banky, u které máte běžné účty (pokud 
máte běžné účty u více bank, uveďte prosím 
všechny)  

 Komerční banka, a.s.,  J & T BANKA, a.s.,  Sberbank CZ, a.s. 
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