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Zájem o založení fondu kvalifikovaných investorů mezi podnikateli roste. Transformaci svého 
podnikání absolvovala i investiční skupina RN Solutions Marka Unčovského. Za tím účelem koupil v 
loňském roce za více než sto milionů korun největšího tuzemského správce fondů kvalifikovaných 
investorů Avant. Na jaře se ve vládě ozývaly hlasy volající po vyšším zdanění fondů. „Většina fondů 
kvalifikovaných investorů ve velkém investuje do infrastrukturních projektů v České republice a 
zajišťují tím její rozvoj. Jejich vyšší zdanění by mohlo investice fondů přesměrovat do zahraničí,“ 
říká Unčovský. 

Je to patnáct měsíců zhruba od chvíle, kdy jste koupil devadesát procent investiční společnosti 
Avant. To je již dostatečný čas na zhodnocení této akvizice. Splnila očekávání? 



Když jsme Avant přebírali od Pavla Doležala, měli jsme v aktivech 56 miliard korun. V současné době 
to je 83 miliard, což je podle mě dynamický nárůst. Na druhou stranu je náročné udržet s tak rychlým 
růstem tempo. Je potřeba budovat vnitřní strukturu, protože se z toho stal už velký korporát. Na 
druhou stranu chceme klientům poskytovat stále individualizované služby. Takže na tomto budeme 
v následujících letech nejvíc pracovat. Ale akvizici hodnotím jako úspěšnou. 

Jak dlouho jste akvizici připravoval? 

Pro mě to byla strategická akvizice a udělal jsem ji cíleně. My pracujeme s penězi třetích osob a v jistý 
okamžik jsme se dostali do fáze, kdy pokud jsme nechtěli extrémně zvětšovat své podnikání, tak byla 
potřeba mít nějaký nástroj na umisťování těch prostředků v čase, protože to je ten byznys. Nejenom, 
že musíte dělat dobré investice, ale musíte je dělat i průběžně v čase. Prostě, když berete prostředky 
od klientů a ty leží na účtu, tak je to špatně, protože to snižuje výsledky hospodaření společnosti. RN 
Solutions už se dnes restrukturalizovala natolik, že už investuje prakticky výhradně přes nákupy 
investičních akcií jiných fondů, které potřebují ekvitu. 

Kolik jich teď je? 

Avant jich spravuje asi 150, nicměně těch, které teď hledají peníze, je tuším 43. 

Jeden ze zásadních důvodů akvizice společnosti Avant bylo převést investice pod regulovanou 
strukturu a zvýšit tím bezpečnost a transparentnost podnikání. Odrazilo se to pozitivně na 
příchodu nových klientů? 

Když jsem v roce 1999 nastoupil na pozici obchodního ředitele v ABB, tak jsem dělal svoji první 
prezentaci výsledků v angličtině a byl jsem z toho hrozně nervózní, tak jsem si šel pro radu ke 
generálnímu řediteli panu Minaříkovi. A on mi řekl, že když budu mít dobré výsledky, tak je jedno, jak 
to řeknu a bude to dobré, a když budu mít špatné výsledky, tak je také jedno, co řeknu, a bude to 
špatné. RN Solutions skončil na konci června hospodářský rok a podle mě byl velmi dobrý. Takže 
myslím, že přechod do regulovaného prostředí přináší větší důvěru ze strany klientů, ale zásadní 
pořád zůstávají ty výsledky. 

Takže myslíte, že jste na to těžší období, do kterého nejspíš míříme, připraveni? 

Výroční zpráva ještě není zpracována, ale tyhle výsledky, co vám nyní budu říkat, se v ní po výroku 
auditora objeví. Aktiva společnosti RN Solutions jsou k šestému měsíci letošního roku 1,267 miliardy. 
Vlastní kapitál neboli podíl našich peněz vůči celému podnikání 327 milionů, takže oficiálně budeme 
v té výroční zprávě někde pod třiceti procenty vlastního kapitálu. Výrazně se na tom podílí hodnota 
majetku nemovitostního fondu Nemomax, jehož výkonnostní akcie vzrostly o 256 procent, což jde 
ruku v ruce s přeceněnou hodnotou fondu až na 837 milionů korun. Na krizi může být podle mě 
člověk připravený jen tak, že má schopné lidi, kteří dokáží byznys rychle měnit a na změny reagovat. 

Přisuzujete růst i většímu zájmu o investování peněz kvůli nejistotě, kterou vyvolala krize nebo 
válka na Ukrajině? 

Tyto události se proměnily v inflaci, která znehodnocuje finanční prostředky, takže je přirozené, že na 
to lidé reagují umisťováním peněz do produktů, kde jsou podle nich v bezpečí, kde jsou likvidní, a kde 
jsou alespoň částečně ochráněny před tou inflací. Vidím, že mnoho investorů vytahuje peníze 
z běžných účtů, kde je nic nezhodnocuje a přesouvá je do lepšího produktu. To se projevuje i u nás na 
prodeji cenných papírů investičních akcií. 

Na jaře se mluvilo o zvýšení zdanění fondů kvalifikovaných investorů. Neobáváte se, že se 
vzhledem ke stavu státního rozpočtu ocitne tato otázka opět na stole? 



Nejsem odborníkem v této oblasti a zároveň se bavíme o politice, kterou bych nerad komentoval. 
Myslím ale, že by to v České republice způsobilo poměrně významný problém a odliv kapitálu. 
Většina fondů kvalifikovaných investorů je nemovitostních a ty ve velkém investují do 
infrastrukturních projektů v České republice a zajišťují tím její rozvoj. Takže fondy kvalifikovaných 
investorů by do budoucna měly hrát velkou roli a jejich vyšší zdanění by mohlo investice fondů 
přesměrovat do zahraničí. 

Jaký je obecně zájem o zakládání fondů kvalifikovaných investorů. Zvyšuje se, či naopak je už 
největší boom za námi? 

Nemovitostních fondů je u nás, jak už jsem řekl, dost a logicky roste zájem mezi podnikateli 
v nemovitostech, kteří se chtějí vydat cestou fondů. Tato cesta přináší pro jejich zákazníky větší 
bezpečí, protože ten systém znemožňuje defraudaci majetku. Pak už zbývá pouze riziko spojené s tím 
samotným podnikáním, že uděláte špatnou investici. 

Investice do nemovitostí obecně je považována za málo rizikovou. Vy se svým fondem Nemomax 
ale navíc investujete pouze do prémiových nemovitostí. Proč jste se rozhodl pro tuto strategii? 

Já tvrdím, že prémiové nemovitosti jsou méně volatilní na nálady trhu. Obecně bohatí lidé když něco 
chtějí, tak si to bez ohledu na situaci trhu koupí. Je to také spojeno s financováním. Současné 
hypoteční sazby jsou hodně vysoké, což znamená, že financovat nemovitost hypotékou je těžké. 
Kdežto bohatý člověk ty peníze má a nějaká nemovitost se mu líbí, tak si ji zkrátka koupí. V roce 2008, 
kdy probíhala hypoteční krize, jsem si od jednoho významného ekonoma nechal zpracovat analýzu 
realitního trhu. Ta ukázala, že za posledních sto let, včetně druhé světové války, trh rostl průměrně o 
3,5 procenta ročně. Žádná krize netrvala déle než tři roky, včetně války. Znamená to od chvíle, kdy 
začaly klesat jejich ceny po dobu, než se dostaly na tu cenu původní, a do dvou let vždycky dohnaly 
ztrátu a vrátily se na trajektorii růstu. Takže byznys s nemovitostmi je velmi stabilní a bezpečný a ty 
prémiové nemovitosti eliminují i tyhle výkyvy. To bylo vidět i v krizi v roce 2008, kdy v centru Prahy 
ceny bytů dolů nešly. 

Jak to vidíte teď? Přijde krize, která sníží cenu nemovitostí alespoň o deset procent? 

Nechci se pouštět do spekulací, ale myslím si, že trh už je dnes natolik různorodý, že obecně říct, že 
klesne o deset nebo dvacet procent nejde. Jinak se bude chovat střed Prahy a jinak její okraj, jinak na 
tom budou krajská města. Bude to taky záležet na zaměstnanosti nebo na míře úrokových sazeb. Je 
jasné, že nás nečeká jednoduché období a že ceny nemovitostí neporostou, to je asi každému jasné, 
ale rozhodně ceny nepoklesnou plošně. 

Už jste zmínil, že strategií Nemomaxu je cílit na prémiové nemovitosti. Jaké podmínky musí 
nemovitost splňovat, aby do strategie zapadla? 

Máme tři základní kritéria. Lokalita, lokalita a lokalita. Ta zkrátka rozhoduje. Všechno ostatní už je jen 
přizpůsobení designu a funkcí klientům. Pokud postavíte sebelepší projekt na nezajímavém místě, tak 
to prostě prémiový projekt nebude. Vidíme to například teď na projektu v Mladé Boleslavi, kde 
máme projekt rezidence Na Karmeli přímo v historickém centru, ale přitom nabízí velké soukromí 
díky vnitrobloku s vnitřními zahradami. A o tenhle projekt je takový zájem, že v současné době už 
máme osmnáct předrezervací, i když jsme projekt ještě nezačali prodávat. Pokud máte něco 
ojedinělého, tak to lidé prostě chtějí. Ale i tito lidé jsou teď na cenu citlivější než třeba před rokem, 
ale pořád kupují, kdežto lidé, kteří by si na to museli brát hypotéku, tak teď čekají, až zase úrokové  

Odkud se zájemci o projektu dozvěděli, když jste ho ještě nezačali prodávat? 



My když nějaký projekt koupíme, tak o tom musíme informovat na svých stránkách investory a 
samozřejmě tam uvedeme i nějaké základní informace. Ale to nejsou prodejní stránky, to jsou pouze 
informační stránky. Když začínáme projekt prodávat tak mu uděláme vlastní prodejní web. Takže 
rezidence Na Karmeli už teď prodejní web připravený má, ale je ještě zamčený. Nejdříve se bude 
spouštět pro naše investory a pak veřejně. 

A je tedy pravda, že Boleslav je tak malé město, že když tam začnete dělat takový projekt, tak si to 
lidé mezi sebou řeknou. Ona je ale tahle „šuškanda“ někdy účinnější než sebelepší obchodník. 

Na projekt v Mladé Boleslavi máte stavební povolení od dubna letošního roku. Kdy ho začnete 
stavět? 

Máme za sebou výběrové řízení a v současné době vyjednáváme se stavební firmou o smlouvě a 
stavět by se mělo na začátku příštího roku. Do veřejné nabídky půjdou byty v první polovině příštího 
roku. 

Vlajkovou lodí Nemomaxu je ale jiný projekt na Lipně. Jak pokračuje? 

Postavíme tam 1,3 kilometru apartmánů a chaletů s výhledem přímo na hladinu Lipna. Tím je právě 
ten projekt jedinečný, že všechny nemovitosti jsou v té první řadě u vody. Podobnou nemovitost už u 
Lipna může člověk pouze zdědit, téměř nikdo nic takového neprodává. Toto je poslední volný 
pozemek přímo u vody. 

A bude to vlastnický, nebo nájemní projekt? 

Všech 167 apartmánů a patnáct chaletů bude na koupi a už teď se nám hlásí první zájemci. Nicméně 
dokud nemáme stavební povolení, nemůžeme slíbit žádnému zájemci, že si tam bude moci apartmán 
nebo chalet koupit. Dostali jsme územní rozhodnutí, které již nabylo právní moci, a na dokumentaci 
pro stavební povolení teď pracujeme. Doufáme, že stavební povolení získáme v průběhu příštího 
roku. 

Jak moc se liší vaše představy o nákladech projektu v začátku přípravy projektu a nyní, kdy 
podražily jak stavební materiály, pracovní síla i financování? 

Stavební náklady se dramaticky zdražovaly hlavně v průběhu jara. Teď už se ale trh stabilizuje a ceny 
se velmi přiblížily našim původním představám. 

A kolik tedy bude projekt stát? 

Já si nejsem jistý, jestli chci takovou informaci uvádět. Všechna jednání s dodavateli jsou teprve před 
námi. Navíc chceme projekt postavit z CLT panelů, což jsou panely z křížem vrstveného dřeva, které 
se už kompletně vyrobí ve fabrice a dům už se pak jen seskládá na vybetonované základy. Je to 
rychlé, šetrné k prostředí a postavíme tak energeticky pasivní domy. Byli jsme se podívat 
v Obertauernu na hotel, který je z těchto panelů postavený a ta budova byla podle mě fantastická a 
my bychom chtěli touhle cestou jít. Zatím je to ale zcela otevřené. Mohu snad jen říct, že náklady 
očekávám mezi jednou a dvěma miliardami korun. 

Na vizualizacích projektu jsem se všimla i mola s kotvišti pro lodě. Jak máte toto vyjednané se 
správou vodní plochy? 

To je představa našeho pana architekta a součástí územního rozhodnutí to není. Až dostaneme 
stavební povolení, tak začneme vyjednávat s Povodím Vltavy, že bychom tam mola udělat chtěli, ale 
jak budou vypadat nebo kolik jich bude, je nyní velmi předčasné předjímat. Každopádně pokud by se 
je podařilo vybudovat, tak na rozdíl od toho resortu budou veřejně přístupná. 



To je současně podmínkou Povodí Vltavy, aby břeh zůstal volně přístupný, nebo ne? 

My vlastně nemáme ten pozemek až k vodě jenom k té cyklostezce, která je města, a všechno od té 
cyklostezky dolů je Povodí Vltavy. Všechno, co je nad cyklostezkou, tak je už toho projektu. 

A v případě Viva Lipno koupil Nemomax pozemky a na projektu spolupracoval, nebo už koupil 
hotový projekt? 

Tady jsme koupili pozemky a udělali jsme výběrové řízení na architekta, které vyhrála architektonická 
kancelář pana Pasiara a jmenuje se Acrea. Takže jsme celý ten projekt připravili úplně od začátku. Tak 
to děláme u většiny velkých projektů. Hotový projekt kupujeme málokdy. 

Na jaře letošního roku jste už se stavebním povolením prodali projekt rodinného bydlení nedaleko 
Kvasin. Jaký byl důvod? 

Původně jsme mysleli, že projekt budeme realizovat jako bydlení pro manažery Škodovky, která má 
nedaleko továrnu, ale to se postupně ukázalo jako nerealizovatelná strategie, a tak jsme ten projekt 
udělali z takových lehkých ocelových konstrukcí a prodali jsme ho partnerovi, který se na tyhle lehké 
ocelové konstrukce specializuje. 

Kromě oblasti investic a developmentu vlastníte i technické firmy. Přemýšlíte, že byste své 
podnikání rozšířil ještě do nějaké další oblasti? 

Ne určitě ne. Myslím si, že moje podnikání půjde už teď spíše cestou nějaké koncentrace než 
diverzifikace. Za hlavní nyní považuji Avant a tenhle byznys bych chtěl co nejvíc dál rozvíjet. V nějaké 
podobě si určitě nechám ten nemovitostní byznys, protože to mě baví, ale nechám si ho jen v nějaké 
omezené podobě třeba jednoho projektu za rok. A ta technická část je část podnikání, kde budu do 
budoucna hledat nějakého partnera, který by se se mnou na rozvoji této oblasti podílel. Vždycky jsem 
to bral tak, že pokud chci stavět budovu, musím vědět jak. Tak pro to mám RN Development, která 
zajišťuje kompletní projektové řízení nemovitostí a projektů od fáze přípravy přes realizace až do 
uvedení stavby do provozu. Takže ta nemovitostní část podnikání s tou technickou se navzájem 
podporují. 

V průběhu září nastoupili do Avantu dva noví manažeři, Daniel Drahotský a Michal Brothánek. 
Druhý jmenovaný nahradil dosavadního šéfa obchodu Pavla Břízu. Jaký úkol bude mít Daniel 
Drahotský? 

V tuto chvíli je pan Drahotský poradcem generálního ředitele se zaměřením na procesy ve firmě. 
Výhledově bychom si přáli, aby se stal výkonným ředitelem, ale zde je nutné zdůraznit, že podnikání 
investiční společnosti je regulovaný byznys a my jsme pod dohledem České národní banky, která 
schvaluje členy představenstva a schvaluje i jednotlivé pozice v boardu. Takže to, jestli bude pan 
Drahotský výkonným ředitelem, musí schválit ČNB. Takže teď je to poradce a dokud nezašleme ČNB 
žádost a ona ho neschválí, tak nemá v představenstvu žádnou funkci. 

A jaká by měla pak být jeho kooperace se současným šéfem Vladimírem Bezděkem? 

Všechno, co se týče vnitřního chodu společnosti, tedy toho investičního byznysu, tak by měl mít na 
starosti právě pan Drahotský a Vladimír Bezděk bude mít na starost tu externí část. Všechny obchodní 
záležitosti, kontakt se zákazníky a taky formování trhu z pozice lídra. Jeho úkolem proto bude i jednat 
s novináři, prezentovat společnost na konferencích a samozřejmě pořád bude předsedou 
představenstva a bude tedy mít tu vrcholovou odpovědnost. 

Jaký je váš zásadní požadavek při výběru nejbližších spolupracovníků? 



Chci, aby i oni investovali a šli s „vlastní kůží na trh“. S tím mám velmi dobrou zkušenost. Mají tak na 
úspěchu vlastní zájem a nesou i část rizika. Takže Vladimír Bezděk je můj desetiprocentní společník ve 
fondu Avantu Group SICAV, který Avant vlastní. U členů představenstva jsem vždy rád, když mají 
menší podíl v zastupovaných společnostech. 

Máte při vedení tak rozsáhlého byznysu někdy „po práci“? 

Poslední dva roky byly z pracovního hlediska velmi náročné. Bylo to ve spojitosti s akvizicí Avantu, 
která trvala rok a půl, a dokončením transformace podnikání do fondů kvalifikovaných investorů. Ale 
řekněme, že teď v létě jsem zase najel do normálnějšího režimu, kdy už nepracuji dvanáct hodin 
denně. Ale i když nejsem v kanceláři, tak nad těmi nejdůležitějšími věcmi stejně přemýšlím. Ale kdyby 
mě to nebavilo, tak bych tenhle byznys nedělal. 

Marek Unčovský 

Dříve působil jako obchodní ředitel v energetické společnosti ABB a jako generální ředitel Dora 
Group, která zajišťovala služby v Mostecké Uhelné. V roce 2009 založil investiční skupinu RN 
Solutions, jejíž investice dnes směřují do třech odvětví. Skrze investiční společnost Avant, kterou 
Marek Unčovský koupil v roce 2021, spravuje majetek fondů kvalifikovaných investorů v objemu přes 
osmdesát miliard korun. Developmentu se věnuje nemovitostní fond Nemomax a třetí odvětví 
zaštiťuje technologický fond RN Tech, který má ve svém portfoliu společnosti z různých oborů. 

 


