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Jsme dynamicky rostoucí česká investiční 

skupina, která se zaměřujeme především na 

dlouhodobé investice v konzervativních odvětvích. 

Hlavními pilíři našeho podnikání jsou finanční 

služby, reality a energetika. Naším cílem je 

hledat na trhu nové příležitosti, využívat je a 

rozvíjet jejich potenciál. Díky zodpovědnému 

přístupu k investičním projektům se nám daří 

dlouhodobě dosahovat růstu a vysoké návratnosti 

investic. Objem aktiv skupiny CREDITAS dosahuje 

hodnoty 83 miliard korun (k 31. 12. 2020).

Zakladatelem a majoritním akcionářem skupiny 

CREDITAS je Pavel Hubáček. Počátkem formování 

skupiny je rok 2013, kdy byla založena investiční 

skupina UNICAPITAL. V roce 2015 pak Pavel 

Hubáček získal majoritní podíl v nynější Bance 

CREDITAS.

Kvůli strategickému rozvoji skupiny byla založena 

vrcholová holdingová společnost CREDITAS B.V., 

pod níž byly na začátku roku 2021 převedeny 

majetkové podíly v Bance CREDITAS a.s., 

investiční skupině UNICAPITAL N.V. a nově vzniklé 

společnosti Creditas Real Estate B.V. Vznikla 

tak skupina CREDITAS jejíž cílem je kvalitně a 

bezpečně zhodnocovat aktiva skupiny. Aktuálně 

je ve struktuře více než 100 společností.

SKUPINA CREDITAS

Představení investiční skupiny

Infografika | Vrcholová struktura skupiny
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SKUPINA CREDITAS

Struktura skupiny

Infografika | Vybrané klíčové společnosti ze 
struktury skupiny CREDITAS

SKUPINA CREDITAS

Základní ekonomické ukazatele

 

83 %

finanční služby

PAVEL HUBÁČEK

Banka CREDITAS a.s.

97,52 %

Creditas Real Estate B.V.

100 %

CREDITAS B.V.

UNICAPITAL N.V.

100 %

CREDITAS fond 
SICAV, a.s.

CREDITAS Nemovitostní I, 
podfond SICAV

společnosti skupiny
UCEDUNICAPITAL a.s.

CREDITAS Fund
Holding a.s.

UNICAPITAL 
ENERGY a.s.

UNICAPITAL REAL 
ESTATE a.s.

UNICAPITAL 
AGRO a.s.

UNICAPITAL MACRO 
OPPORTUNITIES a.s.

UNICAPITAL
Healthcare a.s.

LEDRICA TRADING
a.s.

GHPCZ INVEST
LIMITED

CREDITAS ASSETS 
SICAV a.s.

CREDITAS LOAN 
SICAV a.s.

CREDITAS ENERGY,  
podfond SICAV

CREDITAS LOAN,  
podfond SICAV

Alzheimercentrum  
pp s.r.o.

start-upy

GRANDHOTEL PUPP
Karlovy Vary, akciová 

společnost

V INVEST CZ a.s. developerské 
projekty

administrativní  
budovy

82,7 mld. Kč
CELKOVÁ AKTIVA

714 mil. Kč
ZISK 

 

5 %

energetika

 

6 %

reality

6 %

ostatní

ROZLOŽENÍ AKTIV SKUPINY

Celková aktiva skupiny vyrostla od roku 2013 

na téměř 83 miliard korun. Od zemědělství se 

těžiště skupiny přesunulo především  

k financím, energetice a realitám.

EKONOMICKÉ UKAZATELE

Prozatímní neauditované údaje

k datu 31. 12. 2020
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SKUPINA CREDITAS

Klíčoví lidé

Řídí strategický rozvoj skupiny, expanzi a 

její další směřování. Patří mezi konzervativní 

a obezřetné investory, klade důraz na 

dlouhodobou strategii a reálnou hodnotu 

aktiv. Skupina CREDITAS se pod jeho vedením 

stala jednou z nejrychleji rostoucích českých 

investičních skupin.

Pavel Hubáček
zakladatel a majoritní akcionář skupiny

Člen představenstva skupiny CREDITAS a 

skupiny UNICAPITAL, má letité zkušenosti 

z bankovního a finančního sektoru v Česku  

i zahraniční. Více než pět let působil  

v manažerských funkcích v Citibank v Praze 

a Londýně. Ve skupině pracuje od roku 2016, 

zodpovídá za strategické projekty a investice.  

Je držitelem prestižní mezinárodní designace 

CFA.

Jiří Hrouda
výkonný ředitel skupiny CREDITAS 

Vystudoval právo a daňové právo na 

univerzitách v Nizozemí. Dlouhá léta působil na 

pozici head of legal společnosti MN, jedné  

z největších penzijních společností v Nizozemí.  

V průběhu kariéry působil ve vedoucích pozicích 

se zaměřením na právo, finance a compliance 

v Evropě i v USA. Věnuje se poradenství  

v oblasti investičních fondů a přeshraničních 

nemovitostních transakcí. Ve společnosti 

CREDITAS B.V. působí od jejího založení.

Působí v Bance CREDITAS od roku 2012. 

Během své profesní kariéry zastával řadu 

vedoucích pozic, například v Konsolidační 

bance Praha, České konsolidační agentuře. Byl 

také náměstkem ministryně informatiky pro 

oblast e-government. V bance v současnosti 

zastává pozici generálního ředitele a předsedy 

představenstva a zodpovídá za její strategický 

rozvoj.

Willem J. P. Pelle
člen představenstva skupiny CREDITAS

Vladimír Hořejší
generální ředitel Banky CREDITAS 
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SKUPINA CREDITAS

TVOŘÍME 
PEVNÉ 
HODNOTYŘídí investice skupiny a podílí se na jejím 

strategickém plánování. Před příchodem 

do skupiny pracovala více než 25 let na 

manažerských pozicích v bankovním sektoru, 

například v UniCredit Bank, HVB Bank nebo 

Bank Austria Creditanstalt Czech Republic. 

Pro skupinu pracuje od roku 2014, aktuálně 

řídí síť zařízení Alzheimercentrum. Je členkou 

představenstva UNICAPITAL, UNICAPITAL 

Healthcare a dalších společností skupiny.

Vystudoval Fakultu financí na Vysoké škole 

ekonomické v Praze. Ještě v průběhu studia se 

zapojil do rodinného byznysu. Dva roky působil 

na různých pozicích v Bance CREDITAS, v roce 

2018 začal pracovat pro investiční skupinu 

UNICAPITAL, kde měl na starosti nové akvizice 

a finanční plánování projektů. Od roku 2020 

vede expanzi skupiny v rámci nově vzniklé divize 

nájemního bydlení Creditas Real Estate.

Kamila Valštýnová
investiční ředitelka skupiny CREDITAS 

Tomáš Hubáček
výkonný ředitel Creditas Real Estate
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SKUPINA CREDITAS

FINANČNÍ
SLUŽBY
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SKUPINA CREDITAS

Finanční služby: banka

Banka CREDITAS 
Česká republika

Subjekt Banka CREDITAS a.s.

IČO 634 92 555

Web www.creditas.cz

Málokterá finanční instituce zažila v uplynulých 

letech tak dynamický růst jako Banka CREDITAS. 

Přízeň klientů si tradičně získávala hlavně svojí 

nabídkou spořicích a depozitních produktů a úvěrů 

pro středně velké firmy.

CREDITAS působí na finančním trhu už déle 

než dvacet let, z největší české záložny se roku 

2017 stala bankou. Jsme česká banka, která se 

dlouhodobě soustředí na poskytování služeb 

platebního styku, zhodnocování úspor a nabídku 

investic, prioritou je také poskytování hypotečních 

úvěrů. V oblasti firemního bankovnictví se 

specializujeme na financování českých společností 

a nabízíme také jedny z nejvýhodnějších 

devizových konverzí na trhu.

V technologiích a přímém bankovnictví patří banka 

mezi lídry českého trhu. V lednu 2018 byla Banka 

CREDITAS první bankou na českém trhu, která 

klientům umožnila tzv. otevřené bankovnictví, tedy 

obsluhu bankovního účtu vedeného v jiné bance v 

jejím internetovém bankovnictví. Aktuálně je v jejím 

internetovém bankovnictví propojeno více než 20 

českých a slovenských bank.

Zájem klientů o služby banky setrvale roste, 

jejich počet narostl od roku 2017 z 20 tisíc na 

současných 110 tisíc. S rostoucím počtem klientů 

roste i počet poboček. Za poslední tři roky se 

ztrojnásobil na současných 38. CREDITAS je 

jednou z mála bankna domácím trhu s českým 

kapitálem a českým vlastníkem. 

Prémioví klienti mají možnost získat kartu 

Mastercard Real Gold vyrobenou z pravého zlata. 

Jde o jedinou kartu ze zlata v Česku, ale i v Evropě.

 

Infografika | 38 poboček banky

Karlovy Vary

Plzeň

České
Budějovice

Praha 3x

Ústí nad
Labem

Děčín Liberec

Hradec
Králové

Pardubice

Chotěboř

Třebíč Brno 2x

Zlín

Prostějov
Olomouc

Ostrava 2x

Frýdek-Místek

Šumperk

Svitavy

Kladno

Vsetín

Benešov

Mladá Boleslav

Tábor

Jindřichův
Hradec

Opava

Břeclav

Uherské
Hradiště

Trutnov

Jihlava

Znojmo

Moravské
Budějovice

Dačice
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Jedním z důležitých cílů banky bylo přinést 

klientům kvalitní řešení nejen pro spoření, ale  

i pro platební styk, a postupně se dostat do pozice 

jejich hlavní banky. Principy, na nichž banka staví, 

jsou výhodnost, jednoduchost, srozumitelnost a 

uživatelská přívětivost. Běžný účet s vedením a 

platební kartou zdarma s obsluhou přes počítač 

a mobil je již samozřejmostí. Další výhodou je 

neomezený počet výběrů z bankomatů nejen v ČR, 

ale kdekoli na světě zdarma a jedny z nejlepších 

směnných kurzů pro platby v cizích měnách. 

Unikátní nabídku má Banka CREDITAS  

i v prémiovém segmentu. Kartu Mastercard Real 

Gold, vyrobenou z opravdového zlata v omezené 

edici sta kusů. Jde o první kartu tohoto druhu nejen 

v Česku, ale i v Evropě. 

 

Velký prostor pro inovace se bance otevřel se 

zavedením nové evropské směrnice PSD2, která 

umožnila otevřené bankovnictví, tedy propojení a 

ovládání účtů od různých bank z jednoho místa, 

jedné aplikace. CREDITAS byla první na českém 

trhu, kdo takovou mobilní aplikaci přinesl. Od 

podzimu roku 2018 tak mohou klienti používat 

mobilní multibankovní aplikaci, přes niž lze ovládat 

účty od 20 bank. Klienti zde vidí agregované 

pohyby na účtech i zůstatky, mohou vyhledávat  

v historii či provádět platby. 

Banka nabízí výhodné hypoteční úvěry a zajímavé 

dětské produkty. V roce 2020 spustila nové 

digitální bankovnictví CREDITAS Banking, které 

je moderní, intuitivní a představuje pokročilou 

správu osobních i firemních financí. V roce 2021 

začala banka nabízet sadu úvěrů pro živnostníky a 

podnikatele

Banka CREDITAS financuje jako česká banka 

především české společnosti. Na rozdíl od větších 

konkurentů je schopna vytvořit jim podmínky na 

míru a zakládá si na individuálním přístupu.

SHRNUTÍ V ČÍSLECH

110 000+
POČET KLIENTŮ

38
POBOČEK

383
ZAMĚSTNANCŮ
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SKUPINA CREDITAS

Finanční služby: investiční fondy

CREDITAS 
ENERGY
Česká republika

Název podfondu CREDITAS ENERGY, podfond SICAV

Subjekt / FKI CREDITAS ASSETS SICAV a.s.

IČO 097 83 261

Web www.creditasfondy.cz

CREDITAS ENERGY, podfond SICAV je fondem 

kvalifikovaných investorů zaměřeným na realizaci 

investic v energetice. Podfond cílí primárně na 

společnosti zabývající se distribucí, výrobou a 

obchodováním s elektrickou energií, plynem 

a teplem. Půjde pak často o projekty, které 

zásobují energií celistvá území s velkými odběry 

energií, jako jsou průmyslové podniky, logistická 

centra, administrativní budovy a rezidenční čtvrti. 

Další oblastí akvizic podfondu budou rovněž 

poskytovatelé souvisejících služeb.

Cílem je dosahovat v dlouhodobém horizontu 

stabilního zhodnocení odpovídajícího jednotlivým 

třídám investičních akcií prostřednictvím výnosů  

z investic do společností působících v energetice. 

SPECIFIKA PODFONDU

Energetické fondy, které mají svůj původ vzniku 

v České republice, působí převážně v oblasti 

obnovitelných zdrojů energie. Oproti tomu je 

specifickým rysem podfondu CREDITAS ENERGY 

jeho primární zaměření na distribuci energie. 

Další neméně zajímavou skutečností, která může 

být důležitá pro případné investory, je rovněž 

počáteční vklad pěti společností do fondu přímo 

ze skupiny, jejíž je podfond součástí. 

SKUPINA UCED

Investiční skupina UNICAPITAL působí v ener-

getice již od roku 2013. Společnosti působící 

v energetice vystupují pod značkou UCED.

Energetický podfond bude i nadále využívat 

služeb a sofistikovaného know-how, kterým 

skupina UCED disponuje.

SHRNUTÍ V ČÍSLECH

5
VLOŽENÝCH SPOLEČNOSTÍ

1 TWh/rok
DISTRIBUOVANÉ ELEKTŘINY A PLYNU

108
DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

5 633
ODBĚRNÝCH MÍST

910 mil. Kč
POČÁTEČNÍ HODNOTA AKTIV (NAV)
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SKUPINA CREDITAS

Finanční služby: investiční fondy

CREDITAS 
LOAN
Česká republika

Název podfondu CREDITAS LOAN, podfond SICAV

Subjekt / FKI CREDITAS LOAN SICAV a.s.

IČO 097 83 334

Web www.creditasfondy.cz

Investičním cílem CREDITAS LOAN, podfond 

SICAV  je setrvale dosahovat stabilního 

absolutního zhodnocení prostředků vložených 

investory. 

Podfond bude investovat zejména do poskytování 

úvěrů a zápůjček a ostatních nástrojů dluhového 

financování vybraných projektů. Pokud to umožní 

podmínky na trhu a povaha daného projektu, 

lze preferovat projekty s vyšší mírou zhodnocení 

při akceptovatelné míře rizika, což nevylučuje 

poskytování podřízených juniorních zápůjček.

Podfond bude dále investovat do investičních 

cenných papírů (akcií a dluhopisů), a to jak 

obchodovatelných, tak neobchodovatelných 

na veřejných regulovaných trzích, přičemž 

tyto investice budou v závislosti na tržních 

podmínkách  představovat obvykle spíše méně 

významnou část portfolia podfondu.

TRH PODFONDU

CREDITAS LOAN, podfond SICAV se zaměřuje 

především na specifický prostor trhu, kde banky 

ještě nebo již úvěry neposkytují. Zápůjčky 

podfondu tak půjdou typicky na akvizice,  

pre-development či development nemovitostních 

projektů (rezidenčních i administrativních) a na 

nákup pozemků skýtajících potenciál dalšího 

rozvoje. 

Půjde především o projekty v České republice, 

trhu, na kterém skupina CREDITAS, jejíž je 

podfond součástí, aktivně působí a má dlouholeté 

zkušenosti jak v pozici financovaných subjektů, 

tak i v pozici poskytovatele financování.
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SKUPINA CREDITAS

Finanční služby: investiční fondy

CREDITAS 
Nemovitostní I
Česká republika

Název podfondu CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV

Subjekt / FKI CREDITAS fond SICAV, a.s.

IČO 085 33 610

Web www.creditasfondy.cz

CREDITAS Nemovitostní I, podfond SICAV je 

speciální fond nemovitostí, který investuje na 

realitním trhu. Podfond cílí primárně na funkční 

nemovitosti, které jsou schopné generovat 

okamžitý hotovostní tok. Jde především 

o nemovitosti komerčního typu, jako jsou 

administrativní budovy, obchodní a multifunkční 

centra, skladové a logistické parky a průmyslové 

objekty.

AKVIZICE PODFONDU

Obchodně-skladový park Čestlice je součástí 

komerční zóny Průhonice — Čestlice. Nachází se 

jihovýchodně  od Prahy přímo u dálnice D1 směr 

Brno. Moderní skladový areál byl postaven v roce 

2000. 

SHRNUTÍ V ČÍSLECH

4
BUDOVY V MAJETKU

289 mil. Kč
ČISTÁ HODNOTA AKTIV (NAV) 01/2021

14 743 m²
PLOCH
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SKUPINA CREDITAS

REALITY
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SKUPINA CREDITAS

Reality: nájemní bydlení

Creditas 
Real Estate 
Česká republika

Subjekt Creditas Real Estate B.V.

Registrační číslo 78258480

Web www.creditasre.cz

Společnost Creditas Real Estate investuje na 

nemovitostním trhu. Zaměřuje se na akvizice 

již realizovaných funkčních rezidenčních a 

administrativních budov. V zorném poli jsou 

především nemovitosti v hlavním městě Praze. 

Vizí Creditas Real Estate je vybudovat během 

následujících několika let široké portfolio 

nájemních bytů a zařadit se mezi přední 

poskytovatele nájemního bydlení v České 

republice.

PROJEKTY NÁJEMNÍHO BYDLENÍ

Aktuálně je jeden projekt ve výstavbě a druhý  

v přípravě. Jedná se o projekty v Praze: LOOX na 

Proseku a U Milosrdných na Starém Městě.  

PROJEKT LOOX VE VÝSTAVBĚ

85
BYTOVÝCH JEDNOTEK

10
KOMERČNÍCH JEDNOTEK

6 021 m2

PLOCH
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SKUPINA CREDITAS

Reality: development

V INVEST CZ 
Česká republika

Subjekt V INVEST CZ a.s.

IČO 257 94 655

Web www.vinvest.cz

Společnost V INVEST CZ se věnuje celé 

škále developerských činností od akvizic 

developerských pozemků, přes engineering a 

povolovací řízení, po výstavbu a prodej bytových 

jednotek. Patří mezi jednoho z největších 

developerů rezidenčního bydlení v Praze. 

ŽÍT V SOULADU

Soulad je zakódován v samotné DNA společnosti. 

Jsme přesvědčeni, že jednotlivé složky bydlení 

spolu musí harmonicky vycházet a koexistovat. 

Obytné domy musí být v souladu nejen se svým 

účelem a životní etapou, ve které se zrovna 

nacházejí jejich majitelé, ale i v souladu s danou 

lokalitou. Je nemyslitelné, aby došlo k porušení 

její identity, jedinečného genia loci.

SHRNUTÍ V ČÍSLECH

20
REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ

800
REALIZOVANÝCH JEDNOTEK

14
PROJEKTŮ V PŘÍPRAVĚ
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SKUPINA CREDITAS

Reality: hotel

GRANDHOTEL 
PUPP
Karlovy Vary

Subjekt GRANDHOTEL PUPP Karlovy Vary, akciová společnost

IČO 000 22 004

Web www.pupp.cz

Součástí skupiny je jeden z nejstarších a 

nejslavnějších evropských hotelů. Karlovarský 

Grandhotel Pupp je již déle než tři století místem 

setkávání a zábavy i synonymem pro prvotřídní 

gastronomii a služby. Hosté zde najdou vše, 

co k pobytu a relaxaci potřebují. Věhlas získal 

Grandhotel Pupp také díky Mezinárodnímu 

filmovému festivalu, v jeho pokojích totiž 

každoročně bydlí slavné české i světové celebrity. 

SLAVNÍ HOSTÉ

Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, 

Richard Wagner, ruský car Petr Veliký, rakouská 

císařovna Marie Terezie, britský král Eduard VII.,  

herci Michael Douglas, Ornella Muti, Claudia 

Cardinalová, Danny DeVito a další.

SHRNUTÍ V ČÍSLECH

1701
ROK ZALOŽENÍ HOTELU

228
HOTELOVÝCH POKOJŮ

5
HVĚZD
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SKUPINA CREDITAS

Reality: administrativní budovy

Budova
tř. Svobody 
Olomouc

Subjekt BONUM reality, s.r.o.

IČO 014 94 732

Web www.unicapital.cz

Administrativní budova se nachází na třídě 

Svobody, hlavním bulváru v centru Olomouce. 

Stavba z roku 1982 prošla v letech 2013 až 

2014 zásadní rekonstrukcí a rozšířením. Tato 

nyní sedmipodlažní budova nabízí nadstandardní 

kancelářské prostory o ploše 3 385 m².

SHRNUTÍ V ČÍSLECH

7
PODLAŽÍ

2014
ROK DOKONČENÍ REKONSTRUKCE

3 385 m2

PLOCH
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Reality: administrativní budovy

Budova
S9 Florenc
Praha 

Subjekt Pereta Estates s.r.o.

IČO 035 17 446

Web www.unicapital.cz

Sedmipatrová administrativní budova S9 Florenc  

s flexibilní kancelářskou plochou přes 3 000 m² se 

nachází na začátku Sokolovské ulice na Florenci 

v Praze. Budova plynule navazuje na stávající 

historickou i současnou zástavbu a doplňuje ji. 

Je umístěna v blízkosti magistrály, která zajišťuje 

skvělou dostupnost, a jen pár minut chůze 

vzdálena od historického centra města.

Budova je velmi dobře dostupná metrem: stanice 

metra Florenc (trasy B a C) se nachází přímo 

před budovou, stejně tak jako zastávka tramvají. 

Zavedená administrativní lokalita Florence 

disponuje bohatou občanskou vybaveností,  

v blízkosti je velké množství restaurací, kaváren, 

banky, hotely apod.

SHRNUTÍ V ČÍSLECH

7
PODLAŽÍ

2014
ROK DOKONČENÍ VÝSTAVBY

3 362 m2

PLOCH
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Reality: administrativní budovy

Budova
Javor
Praha 

Subjekt GALAP INVESTMENT s.r.o.

IČO 061 77 557

Web www.unicapital.cz

Administrativní budova Javor se nachází  

v atraktivní lokalitě centra Prahy na Pobřežní ulici 

naproti hotelu Hilton. Šestipatrová budova má 3 

433 m² pronajímatelné plochy a 49 garážových 

stání. V nemovitosti dlouhé roky sídlila J&T Banka. 

Budovu nyní využívají společnosti investiční 

skupiny CREDITAS. 

Součástí budovy je také privátní kavárna, kde 

mají nájemníci a jejich klienti množnost nerušeně 

jednat. Ve venkovním atriu mezi budovami se 

nachází relaxační zóna se zelení. Budova Javor 

se nachází jen pár kroků od stanice metra a 

tramvají Florenc. Nedaleké napojení na pražskou 

magistrálu zajišťuje také bezproblémovou 

dostupnost autem.

SHRNUTÍ V ČÍSLECH

6
PODLAŽÍ

2002
ROK DOKONČENÍ VÝSTAVBY

3 433 m2

PLOCH
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Energetika: distribuce a prodej energie

UCED
Česká republika

Subjekt UNICAPITAL ENERGY a.s.

IČO 018 81 469

Web www.uced.cz

SKUPINA UCED

Investiční skupina UNICAPITAL působí v ener-

getice již od roku 2013. Společnosti působící  

v energetice vystupují pod značkou UCED.

Skupina UCED patří k nejvýznamnějším distri-

butorům elektřiny v České republice. Hlavním 

zaměřením jsou distribuce elektřiny a zemního 

plynu pro průmyslové podniky, logistická centra, 

administrativní budovy a rezidenční čtvrti.

Společnosti ze skupiny UCED rovněž dodávají 

teplo, technické plyny, studenou a teplou vodu.

Mezi další služby patří implementace technologií 

k využití obnovitelných zdrojů a plný outsourcing 

energetiky včetně návrhů na energetická opatření 

k optimalizaci provozu a úspor nákladů. Jako  

lídr v decentrální energetice poskytuje skupina 

UCED komplexní služby pro zákazníky  

v konkrétní lokalitě: jednotný koncept energetiky 

pro dané území, supervize technických řešení 

ve fázi výstavby a pokročilý energetický facility 

management. 

PRODEJ KOMODIT

Skupina UCED je držitelem licencí pro prodej 

elektrické energie a plynu, výrobu a rozvod tepla.

3 000
ZÁKAZNÍKŮ

200 GWh
ELEKTŘINY

100 GWh
ZEMNÍHO PLYNU

25 GWh
TEPLA

DISTRIBUCE ELEKTŘINY A PLYNU

Skupina UCED vytváří tzv. lokální distribuční 

soustavy (LDS), kdy prostřednictvím jednoho 

připojovacího bodu je k nadřazené distribuční 

soustavě připojeno více koncových odběratelů 

elektřiny či plynu. Lokální distribuční soustavu 

provozuje distribuční společnost, která na základě 

licence udělované Energetickým regulačním 

úřadem (ERÚ) zajišťuje pro odběratele veškeré 

služby spojené s dodávkami elektrické energie  

či plynu.

SHRNUTÍ DISTRIBUCE

1 TWh/rok
DISTRIBUOVANÉ ELEKTŘINY A PLYNU

108
DISTRIBUČNÍCH SOUSTAV

5 633
ODBĚRNÝCH MÍST

Podíly ve vybraných distribučních společnostech 

byly převedeny do majetku podfondu CREDITAS 

ENERGY, který bude i nadále využívat služeb a 

sofistikovaného know-how skupiny UCED.

Skupina UCED se nadále bude zaměřovat 

především na akvizici a výstavbu decentralizované 

energetiky s cílem přibližovat efektivní a čistou 

výrobu energií co nejblíže k zákazníkovi. 
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Ostatní: zdravotnictví

Alzheimercentrum 
Česká republika

Subjekt Alzheimercentrum pp s.r.o.

IČO 272 44 121

Web www.alzheimercentrum.cz

Společnost byla založena v roce 1996 jako první 

specializované zařízení v České republice  

k poskytování kvalitní kvalifikované péče osobám 

s Alzheimerovou chorobou a jinými typy demencí. 

V současné době poskytujeme odbornou péči ve 

14 centrech napříč celou Českou republikou.

Od svého založení Alzheimercentrum klade 

zásadní důraz na kvalitu poskytované péče 

a individuální přístup. Řídí se moderními 

terapeutickými postupy, vycházejícími  

z nejnovějších vědeckých poznatků, ale  

i zkušenostmi z více než 20leté praxe. Odborný 

personál v péči a přístupu ke klientům používá 

prvky bazální stimulace, validace a širokou škálu 

aktivizačních programů.

SHRNUTÍ V ČÍSLECH

14
SPECIALIZOVANÝCH CENTER

1 500
LŮŽEK PRO KLIENTY

25
LET ZKUŠENOSTÍ
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Ostatní: zemědělství

MORAVAN 
Mléčná farma
Kateřinice

Subjekt MORAVAN Mléčná farma a.s.

IČO 476 72 439

Web www.moravanmf.cz

MORAVAN Mléčná farma a.s. je moderní farma 

na produkci mléka s denní dodávkou 25 000 litrů. 

Chová okolo 900 kusů holštýnského skotu a  

k tomu 150 telat do půl roku věku. Farma 

hospodaří na cca 3 700 ha a v rostlinné výrobě 

se zaměřuje na pěstování krmivové základny 

pro dojný skot, a to především kukuřice na siláž, 

jetelotrávy na senáž a pšenice.

SHRNUTÍ V ČÍSLECH

3 700
HEKTARŮ

25 000
LITRŮ MLÉKA DENNĚ

900
KUSŮ SKOTU
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Ostatní: vzdělávání

LIFELIQE INC.
USA

Subjekt Lifeliqe Inc.

Registrační číslo 5870921

Web www.lifeliqe.com

Lifeliqe a Corinth představují vizuální výukovou 

platformu pro vzdělávání prostřednictvím 

interaktivních 3D modelů. 

Společnost Lifeliqe vytvořila řadu vzdělávacích 

aplikací využívajících nejmodernější technologie 

virtuální, rozšířené a mixované reality. Společnost 

sídlí v San Franciscu, svoji vývojovou část má 

v České republice, pomocí svých výukových 

programů posunuje vzdělávání dětí i dospělých 

ve stovce zemí světa do nové dimenze.

SHRNUTÍ V ČÍSLECH

100
ZEMÍ INDIVIDUÁLNÍ UŽIVATELÉ

17
ZEMÍ INSTITUCIONÁLNÍ UŽIVATELÉ

1 500+
3D MODELŮ
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TVOŘÍME 
PEVNÉ 
HODNOTY
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