
FKI, INVESTICE 
S ROZUMEM
FKI jsou transparentní, regulované 
subjekty pod několikanásobnou kontrolou

FKI NEBOLI FONDY KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ SI DLOUHODOBĚ DRŽÍ STOUPAJÍCÍ 
ZÁJEM ZE STRANY INVESTORŮ. ROZŠIŘUJÍ OKRUH INVESTIČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ LIDEM, 
KTEŘÍ HLEDAJÍ PRO SVÉ VOLNÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ZAJÍMAVÉ PŘÍLEŽITOSTI 
A ODPOVÍDAJÍCÍ ZHODNOCENÍ. VÝHODOU FKI JE ŠIROKÉ ZAMĚŘENÍ INVESTIC OD 
CENNÝCH PAPÍRŮ, NEMOVITOSTÍ, OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ, ENERGETIKY, POHLEDÁVEK 
A KOMODIT AŽ PO PRIVATE EQUITY. 
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Na aktuální situaci v segmentu FKI jsme se 
zeptali Pavla Břízy, člena představenstva 
a obchodního ředitele AVANT investiční 
společnosti.

Jaké možnosti má dnes investor, aby ochránil 
své finance před inflací?
Možností je na trhu stále dostatek. A FKI jsou 
jednou z těch zajímavých příležitostí s výraz-
ným potenciálem na zhodnocení a ochranu in-
vestic před rostoucí inflací. 

Vyžadují od investora určité zkušenosti s in-
vestováním i pochopení business modelu jed-
notlivých fondů a jejich specifické podmínky. 
Zde vidím velký prostor pro investiční poradce 
a zprostředkovatele, kterým také v AVANTu po-
skytujeme potřebný a kvalitní servis. 

Proč FKI?
Investorům nabízí fondy zajímavý nástroj pro 
investování volných finančních prostředků již 
od jednoho milionu korun (minimální částka 
daná zákonem). Zhodnocení investic do FKI 
umí v posledních letech dosahovat i více než 
20 % p.a. při obvyklém investičním horizontu 
přesahujícím tři roky. I na investice do FKI se 
totiž vztahuje tříletá lhůta pro aplikaci daně 
z kapitálových výnosů, resp. 15% srážková daň 
v případě dividendových titulů.

Kdo jsou zakladatelé nebo investoři fondů?
Zakladatelé FKI jsou v první řadě lidé, kteří při-
nášejí zkušenosti a hlavní investiční myšlenku 
fondu, vkládají vlastní business, projekty a také 
značné množství svého majetku nebo peněz. 
Případně jsou to jejich spolupracovníci, okruh 
blízkých přátel nebo obchodních partnerů. Za-
ložení vlastního fondu jim rovněž přináší efek-
tivní správu majetku a možnost získávání exter-
ního kapitálu pro jejich další růst. 

Zájemcům o investice, movitějším a již zku-
šenějším investorům dávají tyto fondy finanční 
zhodnocení a také možnost podílet se na zají-
mavých projektech z různých oborů – do deve-
loperských projektů, ekologie, potravinářství, 
zdravotnictví apod.

Jak je to s FKI? Mnozí mají špatnou 
zkušenost s firemními dluhopisy...
Jejich činnost upravuje zákon č. 240/2013 Sb. 
o investičních společnostech a investičních 
fondech. FKI jsou transparentní, regulované 
subjekty pod několikanásobnou kontrolou 
(obhospodařovatel – administrátor – depozitář – 
regulátor) i externího auditora fondu.

V době investice může samozřejmě dojít 
u některých typů fondů i k poklesu hodnoty 

investiční akcie. Pro investory je však optimál-
ní, když u své investice vidí převážně pozitiv-
ní trend svého zhodnocení. A pro tento případ 
umí některé fondy vhodně aplikovat tzv. ga-
ranční mechanismus, který potenciální výkyvy 
eliminuje.

Vybrané FKI spravované AVANT IS nabízí 
svým externím investorům garanci výnosu 
do výše fondového kapitálu alokovaného ve 
prospěch jiného typu cenného papíru vydáva-
ného fondem formou redistribuce fondového 
kapitálu. Jinými slovy, výnos investičních akcií 
externích investorů je garantován maximálně 
do výše fondového kapitálu ve výkonnostních 
investičních akciích zakladatelů fondu.

Jaké je zhodnocení FKI podle oblastí 
investic?
Nejstabilnějšího zhodnocení dosahují dlouho-
době fondy zaměřené na nemovitosti, a to v roz-
mezí od 5 do 7 % p.a. Některé typy investičních 
akcií těchto fondů dosahují i vyššího výnosu. 
Akciové fondy překonávají inflaci s průměrným 

„FKI vyžadují od investora určité 
zkušenosti s investováním 
i pochopení business modelu 
jednotlivých fondů a jejich 
specifické podmínky. Zde vidím 
velký prostor pro investiční 
poradce a zprostředkovatele, 
kterým také v AVANTu 
poskytujeme potřebný a kvalitní 
servis,“ uvádí Pavel Bříza, člen 
představenstva a obchodní 
ředitel AVANT IS. 
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výnosem přes 10 % p.a., za rok 2021 to bylo 
i v dvojnásobné výši. Pohledávkové fondy dosa-
hují průměrného výnosu v rozpětí 6 až 10  % p.a. 
Dluhopisové fondy do razantního růstu sazeb 
dorovnávaly výši inflace na úroveň 3 % a nyní 
lze očekávat výnosy kolem 4 %, maximálně 
4,5 %  p.a. Nově se rozvíjející segment private 
equity se výnosy pohybuje od garantovaného 
minima 6 % p.a. až po přibližně 12 % p.a. 

V portfoliu AVANT IS jsou i fondy fondů, kte-
ré dle svého konkrétního zaměření vhodnou 
alokací snižují riziko, někdy ale i maximální 
výnos.

Co je produkt AVANT Flex? A jak je oblíbený 
a využívaný v rámci investiční strategie?
Cílem unikátního produktu AVANT Flex je 
umožnit investorům si už od minimální cel-
kové investice jednoho milionu korun vytvořit 
vlastní portfolio a vhodně svou investici rozdě-
lit do více fondů. Naši klienti, tak mohou mít 
v jednotlivých fondech investice již od 100 tisíc 
korun a vytvořit si tak z celé částky vlastní di-
verzifikované portfolio fondů s různou investič-
ní strategií, podkladovými aktivy, výnosností, 
investičním horizontem a rizikovým profilem 
fondů.

Dosavadní výsledky a stoupající poptávka 
investorů o tento produkt nám potvrzují, že se 
nám podařilo tímto produktem nejen zvýšit pří-
liv investic, ale i oslovit další cílové skupiny in-
vestorů. AVANT Flex se díky svým vlastnostem 
těší také velké oblibě mezi investičními poradci.

Proč spolupracovat s AVANT IS?
AVANT IS klade velký důraz na úzkou spoluprá-
ci jak se zakladateli fondů, investory, tak i s fi-
nančními poradci. Proto pořádáme pravidelně 
investiční konference, školení a semináře a vy-
víjíme vlastní webovou aplikaci AVANT Portál, 
která zjednodušuje velkou část stávajících po-
stupů a umožňuje online náhled na portfolia 
investorů i jejich poradců.

Spolupráce s investory a s poradci s nabíd-
kou i představením fondů podporuje i tzv. 
Funds Book, který obsahuje detailní informace 
o otevřených fondech, reálných aktivech, za-
kladatelích fondů, jejich plánech a dosavadních 
úspěších. Zájemci ho získají v tištěné podobě 
osobně v sídle společnosti nebo si o něj mohou 
napsat na info@avantfunds.cz. K dispozici je na 
webu www.avantfunds.cz a na AVANT Portálu.

Co chystáte v letošním roce?
Pokračujeme v digitalizaci a zajištění maxi-
mální kyberbezpečnosti. Začátkem roku jsme 
spustili službu BankID Connect. Umožňuje 

bezpečné a rychlé přihlášení do AVANT Portá-
lu podobně, jako jsou klienti zvyklí v běžném 
elektronickém bankovnictví. Ověřování údajů 
je chráněno vícefaktorovou autentizací a uživa-
telům zajistí jednoduché a okamžité potvrzení 
jejich identity. Tento způsob identifikace snižu-
je i riziko případného zneužití.

Cílem je umožnit klientům nejen jednoduchý 
způsob pro přihlašování a ověřování totožnosti, 
ale do budoucna i podepisování dokumentace. 
Tyto procesy tak ještě více posílí oblasti kontroly 
praní špinavých peněz a ověřování totožnosti zá-
kazníka bez nutnosti jeho fyzické přítomnosti.

Jaký odhadujete vývoj u FKI pro tento rok?
Investice do FKI v posledních letech stále rostou 
a například loňský rok byl rekordní i díky již 
zmíněné hrozbě ztráty hodnoty volných finanč-
ních prostředků kvůli stoupající inflaci. Vidíme 
to jednak na zájmu ze strany investorů při upi-
sování investic v prvním čtvrtletí, tak i ze strany 
zakladatelů fondů, kteří nás oslovují se zájmem 
o spolupráci. Očekáváme pokračování tohoto 
trendu i v dalším období.

Situace na Ukrajině vyvolává v hlavách 
lidí nejrůznější obavy včetně možného 
investování. Jak tuto složitou situaci berete 
v AVANTu?
Bereme ji velmi vážně. Situaci na Ukrajině po-
zorně a dlouhodobě sledujeme. Určitě je dobré 
nedělat unáhlená rozhodnutí a vyčkat na další 
vývoj. Předpokládáme, že trhy budou reagovat 
na konflikt dalším kolísáním. Investice do FKI 
jsou dlouhodobou investicí, a proto by tato udá-
lost neměla mít na výsledky zásadní vliv. 

V AVANTu pracujeme při správě fondů i s va-
riantami nenadálých situací na trzích, abychom 
minimalizovali rizika investorů. Máme připra-
vená řešení, jak postupovat. Právě takovéto 
výkyvy u našich fondů pomáhá eliminovat 
garanční mechanismus. Další vývoj budeme 
samozřejmě sledovat a v koordinaci s našimi 
fondy reagovat na aktuální stav.|

FKI jsou jednou 
ze zajímavých 
příležitostí 
s výrazným 
potenciálem 
na zhodnocení 
a ochranu 
investic před 
rostoucí inflací. 

Pavel Bříza,  
člen představenstva a obchodní ředitel AVANT IS
Má více než 20letou zkušenost s prací na seniorních pozicích v oblastech 
obchodu, pojišťovnictví, bankovnictví či finančnictví. Od roku 2019 působí 
v AVANT IS jako člen představenstva a obchodní ředitel. Předtím pracoval 
mimo jiné ve společnostech jako eBanka, HYPO-centrum, Česká spořitelna, 
Kooperativa pojišťovna. V České spořitelně zastřešoval spolupráci s neban-
kovními finančními institucemi, v pojišťovně Kooperativa zodpovídal za část 
externího obchodu. Vystudoval Bankovní institut vysokou školu, Praha.
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AVANT IS klade 
velký důraz na 
úzkou spolupráci 
jak se zakladateli 
fondů, investory, 
tak i s finančními 
poradci.
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Objem aktiv ve fondech kolektivního investo-
vání (FKI) se loni zvýšil o 118 miliard korun 
a dosáhl 708 miliard korun. To představuje 
meziroční nárůst celkových objemů peněz 
ve správě o 20 %. Investice do fondů kvalifi-
kovaných investorů narostly o 56 miliard na 
264 miliard korun, to znamená růst o 27 %. 
Za posledních deset let od roku 2011 narostl 
majetek v FKI 5,5násobně. Celkové investice 
do investičních fondů tak dosahují v ČR výše 
972 miliard korun.

VÝKONNOST V HORNÍ ČÁSTI SPEKTRA
„Vývoj fondů kvalifikovaných investorů za mi-
nulý rok korespondoval s vývojem standard-
ních fondů kolektivního investování. Absence 
poklesu reálných příjmů investorů a inflač-
ní hrozba vedly k nárůstu investic ve snaze 
ochránit reálnou kupní sílu úspor,“ uvádí 
Martin Řezáč, předseda AKAT ČR. 

Počet FKI v ČR činil ke konci roku 301 a me-
ziročně vzrostl zhruba o 50 fondů. Rostl zá-
jem jak o obhospodařování, tak i o „pouhou“ 
administraci fondů, kdy investiční společnost 
poskytuje primárně provoz fondové entity 
a služby custody. 

„Výkonnost FKI se loni pohybovala v hor-
ní části spektra, protože šlo svým složením 
typicky o diverzifikovaná či spíše riziková 
portfolia a aktiva se zastoupením akcií, nemo-
vitostí a alternativ včetně private equity. I do 
budoucna očekáváme růst objemu této části 
správy aktiv právě s ohledem na všudypří-
tomnou inflaci a flexibilní nastavení investiční 
strategie,“ dodává Martin Řezáč.

FKI V ROCE 2022
„Začátek tohoto roku nebyl pro finanční trhy 
dobrý. V lednu jsme byli svědky korekce na 
akciových trzích. Únor byl ve znamení stup-
ňování geopolitických rizik, která vedla na-
konec k otevřené vojenské agresi Ruska vůči 
Ukrajině,“ říká Vladimír Bezděk, předseda 
představenstva AVANT investiční společnosti, 
a doplňuje: „I přesto se domnívám, že trh FKI 
tyto komplikace úspěšně překoná. Ekonomic-
ké sankce na Rusko jsou svým dopadem ma-

Obliba FKI roste
CELKOVÝ OBJEM INVESTIC V ČR DOSÁHL NA KONCI ROKU 2021 VÍCE NEŽ 1,83 BILIONU 
KORUN. MEZIROČNĚ TEDY OBJEM INVESTIC VZROSTL TÉMĚŘ O 10 %. PRO SROVNÁNÍ – 
VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU NA ROK 2022 BYLY STANOVENY NA 1,9 BILIONU A PŘÍJMY 
NA 1,6 BILIONU KORUN.

sivní a – spolu s heroickou ukrajinskou obra-
nou – povedou k potřebě hledat v konfliktu 
řešení a uvolňovat napětí.“

To postupně podle slov Vladimíra Bezděka 
zklidní rozbouřenou hladinu finančních trhů. 
Pro sektor FKI pak letos očekává pokračování 
jeho růstu jak z hlediska počtu fondů, tak i z hle-
diska objemu kapitálu v těchto fondech. |

Společnost Obhospodařované Administrované CELKEM
AVANT IS 49 656 367 387 18 898 727 337 68 555 094 724
AMISTA IS 25 837 070 863 33 946 100 037 59 783 170 900
QI IS 4 212 630 390 21 664 142 872 25 876 773 262
Amundi CR, IS 24 519 763 090  24 519 763 090
J&T IS 22 407 148 263  22 407 148 263
Generali Investments CEE, IS 10 228 842 376  10 228 842 376
Erste Asset Management, pobočka ČR 9 652 698 807  9 652 698 807 
Jet Investment 8 400 208 871  8 400 208 871
WOOD & Company IS 361 343 381 7 351 961 116 7 713 304 497
ČSOB Asset Management, IS 7 505 798 470 7 505 798 470
Conseq Funds IS 6 869 714 872  6 869 714 872
Raiffeisen IS 6 193 224 470  6 193 224 470
REDSIDE IS 5 239 536 003  5 239 536 003
EMUN PARTNERS IS 807 519 739  807 519 739
CELKEM 181 891 866 984 81 860 931 362 263 752 798 345

FKI v ČR 2021: Rozdělení trhu podle obhospodařování 
a administrace (Celkem k 31. 12. 2021) 
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Fondy kvalifikovaných investorů – vývoj do roku 2021

Výkonnost FKI  
se loni 
pohybovala 
v horní části 
spektra 
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NATLAND 
REZIDENČNÍ 

INVESTIČNÍ  
FOND*

Výnos až 6,6 % p. a.

INVESTUJTE. 
TAK, ABY TO DÁVALO SMYSL

Jedná se o propagační sdělení. Uvedené informace mají pouze informativní charakter, nejedná se o analýzu investiční příležitosti ani investiční doporučení. Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s. je fondem kvalifikovaných investorů. 
Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu §272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Investiční společnost upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost 
původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé 
spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odrážejí v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu. Sdělení 
klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a. s, CITY TOWER | Hvězdova 1716/2b 140 00 Praha 4 – Nusle. Bližší 
informace o Common Reporting Standard (CRS) a Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) můžete získat na http://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace/.

 Máme dvacet let zkušeností s investováním 
a projekty v developmentu, ve finančních službách 

či energetice.
 Investujeme do vlastních reálných projektů, které sami 

řídíme a za nimiž stojíme.
 Svou úhrnnou výnosností patří fond Natlandu mezi 

TOP 10 realitních fondů kvalifikovaných investorů.**
 Získejte vyšší výnosy od 6 % až k 6,6 % p. a. 

Investice
nejsou  

jen peníze

natland.cz/investicni-fondy    fondy@natland.cz ** podle Institutu strategického investování VŠE

natland.cz
* Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.

nrif_poradenstvi_2022.indd   1 09.03.22   12:03
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Využívat by je měli vyzrálí a zkušení investoři, 
kteří se dokážou dobře vypořádat s cyklický-
mi výkyvy, mají jasno o investičním horizon-
tu a jsou schopni diverzifikovat svou bonitu. 
Ostatně, určitou selekci dělá už samotná mini-
mální výše vstupní investice, která činí jeden 
milion korun.

FKI NEJSOU PRO ZAČÁTEČNÍKY
Totéž platí pro poradce – FKI nejsou pro začá-
tečníky. Ani pro mírně pokročilé. Nabízet by je 
měl poradce, který na jedné straně dokáže spo-
lehlivě identifikovat investiční potřeby svých 
klientů, na straně druhé produktu dokonale ro-
zumí, orientuje se v něm – a tedy může s jisto-
tou a srozumitelně klientům vysvětlit principy, 
výhody a nástrahy. 

Stejně jako každý jiný investorský nástroj 
mají i FKI svá specifika, typickým příkladem 
je třeba garance výnosu. Tento mechanismus 
není v případě těchto fondů ojedinělý, ale často 
bývá špatně interpretován. Proto je nezbytné, 
aby si poradce byl „jistý v kramflecích“.

Aby tuto jistotu nabyl, vyplatí se mu být 
v pravidelném kontaktu s lidmi z fondů, které 
nabízí. Dobrým zdrojem informací jsou webo-
vé stránky jednotlivých investičních skupin 
a společností, které zároveň slouží jako vcelku 
spolehlivý lakmusový papírek. Čím víc zveřej-
něných údajů, tím lépe. Pozor naopak na infor-
mace od třetích stran, které často některé z fon-
dů ze zištných důvodů upřednostňují.

FKI BY V PORTFOLIU CHYBĚT NEMĚLY
Fondy kvalifikovaných investorů by rozhodně 
v portfoliu ostříleného investora chybět nemě-
ly. Jaký podíl by měly tvořit? To nelze určit, 
každý investor si stanovuje svůj ideální mix 
likvidity, výnosu a rizika. Nicméně, lze se in-
spirovat u různých institucí. Třeba Nobelova 
nadace má zhruba třetinu svých prostředků ve 
speciálních hedgeových fondech, což je jaká-
si zahraniční obdoba FKI. I tady pochopitelně 
platí zlaté pravidlo – diverzifikace je základ.

Skvělý způsob investování. 
Není ale pro každého
FONDY KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ (FKI) BEZESPORU PŘEDSTAVUJÍ VELICE ZAJÍMAVÝ 
A LÁKAVÝ NÁSTROJ. JE VŠAK TŘEBA JIM DOBŘE ROZUMĚT. JDE TOTIŽ O „INVESTORSKOU 
VYŠŠÍ DÍVČÍ“.

Byť délka investice nemusí být dána, většina 
fondů nastavuje výstupní poplatky tak, aby mi-
nimální délka investice vznikla. Důvodem bývá 
snaha o plánování cash flow a liší se podle obo-
ru daného fondu. Například nemovitostní fon-
dy zaměřené na development musí na začátku 
sesbírat finance, které se použijí na výstavbu. 
Jinými slovy trvá dlouho, než přijdou výnosy, 
a je tak třeba mít jistotu, že během tohoto ob-
dobí nenastane nutnost zpětného odkupu akcií. 
Když je řeč o výnosech, ty jsou u FKI většinou 
vyšší než u retailových fondů se stejným zamě-
řením, jsou ale také rizikovější. Naproti tomu 
přinášejí o něco menší výnosy než nákup akci-
ových pozic na vlastní pěst, riziko je ale nižší.

FKI VERSUS ETF
Klienti se často ptají, čím se FKI liší od fondů 
ETF. Především tím, že jsou aktivně řízené a ne-
jsou obchodované na burzách. Asi nejmarkant-
nější rozdíl je pak v tom, že manažeři mají vliv 
na výkonnost fondu. Nejde tedy jen o vhodnou 
akvizici do portfolia, ale také o dozor nad prů-
během investice. Manažerské řízení a analytic-
ká činnost tak výkonnost mohou ovlivňovat – 
pozitivně i negativně.|

Filip Emmer,  
analytik společnosti Chytrý Honza

Třeba Nobelova 
nadace má 
zhruba třetinu 
svých prostředků 
ve speciálních 
hedgeových 
fondech, což je 
jakási zahraniční 
obdoba FKI.

FO
T

O
: S

H
U

T
T

E
R

S
T

O
C

K
.C

O
M

FONDY KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ | PARTNERSKÝ SPECIÁL



BŘEZEN 2022 PŘÍLOHA | FONDY KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

35



36

Riziko obvykle trápí investory více, než je dove-
de potěšit vysoký výnos. Za naším fondem jsou 
projekty s reálnou hodnotou, která dramaticky 
nekolísá jako řada jiných aktiv. Prakticky to fun-
guje tak, že fond vlastní firmy, které konkrétní 
stavby realizují. Vkládáme do něj projekty ve 
fázi s územním rozhodnutím nebo stavebním 
povolením. Odpadá riziko, že projekt nevznik-
ne, protože nedostane potřebná razítka. Od 
toho se odvíjí čitelná ekonomika, a zároveň se 
tím zkracuje cyklus projektu v rámci fondu. 
Z pohledu investora je totiž důležité nejen kolik 
vydělá, ale i za jak dlouho. 

DVOJÍ VÝNOS FONDU
Fond má dvojí výnos. Za prvé je to úrok, za kte-
rý půjčuje svým dceřiným firmám peníze na 
realizaci projektů. Za druhé je to zisk z prodeje 
bytů. Investor se může tohoto byznysu zúčast-
nit tím, že si koupí akcie fondu, který má formu 

Investujte do nemovitostí
ZÁKLADNÍ INVESTORSKÉ PRAVIDLO ŘÍKÁ, ŽE JE TŘEBA POMĚŘOVAT VÝNOS VŮČI RIZIKU. 
FONDY DEVELOPERŮ, JAKO JE NÁŠ GARTAL INVESTMENT FUND SICAV A.S., NABÍZEJÍ 
Z MÉHO POHLEDU SKVĚLOU VYVÁŽENOST OBOU VELIČIN. 

akciové společnosti s proměnným základním 
kapitálem. 

Nastavení parametrů akcií nám přitom umož-
ňuje garanci minimálního výnosu růstových in-
vestičních akcií ve výši 6 % p.a., a to i v případě 
nižšího zisku či dokonce ztráty fondu. Garance 
je formou redistribuce fondového kapitálu od 
držitelů výkonnostních investičních akcií ve 
prospěch držitelů růstových investičních akcií, 
a to až do výše 7 % p.a. Pokud fond tohoto vý-
nosu nedosahuje, řeší se garance výnosu pře-
sunem kapitálu od zakladatelů fondu ve pro-
spěch investorů.

STOPROCENTNĚ LIKVIDNÍ INVESTICE
K tomu jen podotknu, že jestliže má dnes GAR-
TAL Investment fund SICAV a.s. majetek přes 
400 milionů korun, já a můj společník jsme 
z toho nákupem výkonnostních (vlastnických) 
akcií vložili téměř 200 milionů. Obecný úzus 
zní, že poměr výkonnostních investičních akcií 
a růstových investičních akcií má být jedna ku 
třem. Ve fondu GARTAL Investment fund SI-
CAV a.s. je to jedna ku jedné. 

Pokud si chce investor peníze vybrat, GAR-
TAL Investment fund SICAV a.s. má povinnost 
jeho akcie odkoupit, a to do šesti měsíců od 
podání žádosti. Investice je tedy stoprocentně 
likvidní. Pokud náš podílník akcie podrží ales-
poň tři roky, je jeho zisk při prodeji osvobozen 
od daně z příjmu.

Myslím, že se na trhu těžko bude hledat in-
vestice s takovými parametry založená na tak 
solidním aktivu, jako jsou nemovitosti. Skupina 
GARTAL je na trhu dvě dekády, úspěšně pro-
šla finanční krizí, vytrvale roste a svůj byznys 
prostě umí. Prostřednictvím investičního fondu 
tak může na její prosperitě vydělávat prakticky 
každý. |

Ing. Rostislav Petchenko, zakladatel fondu,  
CEO a spolumajitel skupiny GARTAL

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně 
kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně 
investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Sdělení klíčových informací fondu (KID) 
je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., 
CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, PSČ 140 00. Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou 
nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

„Riziko obvykle trápí investory 
více, než je dovede potěšit 
vysoký výnos,“ říká Ing. Rostislav 
Petchenko, zakladatel fondu 
CEO a spolumajitel skupiny 
GARTAL.

Harfa Yard: Moderní byty v Praze na Harfě u metra Českomoravská
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Investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
NEMOMAX

Aktuální projekty fondu

VIVA Vrchlabí       Rezidence Na Karmeli

Projekt čtyř domů v podhůří Krkonoš, který nabízí nadstandard-
ní bydlení pro aktivní život. Cílem je přinést klientům maximální 
komfort spojený s designem a elegancí.

Projekt se nachází v historickém centru Mladé Boleslavi, v pěší 
zóně. Celý komplex přitom bude poskytovat majitelům bytů vnitř-
ní svět, oddělený od centra města, který vytvoří příjemné, klidné 
prostředí, obklopené zelení, skryté před ruchem centra města.

www.nemomax.cz
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334 694 569 KČ 
OBJEM MAJETKU FONDU

1 265,88 KČ 
HODNOTA PRIORITNÍ INVESTIČNÍ AKCIE

7,33 %
ZHODNOCENÍ PRIORITNÍ INVESTIČNÍ AKCIE ZA POSL. 12 MĚSÍCŮ

330 958 042 KČ
VLASTNÍ KAPITÁL FONDU

29,88 %
ZHODNOCENÍ PRIORITNÍ INVESTIČNÍ AKCIE OD 1. ÚPISU ZA 44 MĚSÍCŮ

1,78 %
ZHODNOCENÍ PRIORITNÍ INVESTIČNÍ AKCIE ZA POSL. 3 MĚSÍCE

Proč investovat do fondu:
Přednostní podíl na zisku fondu (před zakladatelem fondu – držitelem výkonnostních investičních akcií) do výše 7,1 % p.a.

Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 6,1 % p.a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku či dokonce 
ztráty fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů 
prioritních investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.

Dlouhodobé investování do reálných hodnot se stabilním růstem.

Profesionální správa majetku.

Nízké vstupní a výstupní poplatky.

Kontrola nakládání s majetkem fondu depozitářem (CYRRUS, a.s.).

Nižší 5% sazba daně z příjmu pro investiční fondy.

Dohled České národní banky.

Možnost osvobození od daně z příjmu při odkupu investičních akcií po 3 letech.

Vyšší míra diverzifikace portfolia.

Investujte s námi do výjimečných projektů

FONDY KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ | PARTNERSKÝ SPECIÁL



Exkluzivní projekt rodinného bydlení na břehu Lipenského jezera, v katastrálním území města Lipno nad Vltavou. Na pozemcích 
v délce 1,3 km vyrostou moderní  objekty různého charakteru vhodné  pro celoroční bydlení. Jednotlivé objekty poskytnou dostatek 
soukromí s veškerým respektem k přírodě. Projekt bude proveden ve vysokém materiálovém standardu, s využitím moderních smart 
technologií a s nízkými energetickými nároky. V areálu budou poskytovány služby na vysoké úrovni, zajišťující pohodlí a soukromí.

www.nemomax.cz
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NEMOMAX

Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 S., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně 
kvalifikovaný investor dle paragrafu 272 tohoto zákona. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně 
investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu.
Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle 
společnosti AVANT investiční společnost, a.s., CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – Nusle.
Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.
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Skupina Khypo už více než deset let zachraňu-
je krachující projekty a společnosti – a trans-
formuje problémy v atraktivní investice. Pří-
ležitosti podílet se na nich pak tento byznys 
inkubátor vkládá do vlastního fondu kvalifiko-
vaných investorů Czech Capital Fund SICAV, 
a.s. (dále jen CFFS), jehož realitní podfond 
– jeden ze současných tří podfondů CCFS – je 
podle analýzy Hospodářských novin z před-
loňského roku nejvýnosnějším realitním fon-
dem na českém trhu. 

CCFS i Khypo se ale významně věnují také 
private equity. Miloš Vančura, zakladatel Khy-
po, vidí největší potenciál v oborech, jako je 
strojírenství a potravinářství. Těm se také chce 
věnovat v private equity větvi fondu, a sice 
CZECH CAPITAL RESTART SUBFUND.

Na jaké částce je podle vás hranice investiční-
ho minima? 
Abychom se mohli bavit o seriózní, diverzifi-
kovatelné a plánovatelné investici, měla by mít 
hodnotu alespoň jednoho milionu korun. Fakt, 
že právě na této částce leží hranice pro vstup do 
fondů kvalifikovaných investorů, není náhoda.

A do čeho byste tedy investoval svůj milion 
korun?
Vsadil bych na smysluplné stabilní akcie v obo-
rech nutných pro fungování světa, dále na fyzic-
ká aktiva, jako jsou třeba drahé kovy, a velmi ma-
lou část portfolia bych si držel v kryptoměnách, 
ačkoli jsou pro mě investorsky úplně novým 
světem. 

Jak se podle vás změnil investiční trh v České 
republice v posledních deseti letech? 
Zásadně. Dalo by se říct, že český investiční trh 
zhruba před oněmi deseti lety vlastně vznikl. 
Třeba nemovitostní fondy za poslední dekádu 
zdvacetinásobily svůj kapitál. To je číslo, které 
mluví samo za sebe.

Po krizi kolem roku 2008 česká ekonomika 
výrazně posílila a z velké skupiny lidí, kteří rych-
le vydělali na nemovitostech, se stali investoři. 

Inkubátor příležitostí
V POSLEDNÍCH DVOU LETECH, KDY SE OBECNĚ MLUVÍ O CELOSVĚTOVÉ KRIZI, VYROSTLA 
SKUPINA KHYPO CO DO OBJEMU SPRAVOVANÉHO MAJETKU O VÍCE NEŽ 300 %. 
INVESTOVALA PŘITOM PŘEDEVŠÍM DO PRIVATE EQUITY PROJEKTŮ. „NAŠÍ SPECIALIZACÍ 
JE ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ, A TĚCH KAŽDÁ KRIZE GENERUJE VÍC NEŽ DOST,“ ŘÍKÁ MILOŠ 
VANČURA, ZAKLADATEL TÉTO SPOLEČNOSTI. 

Přítomnost nového kapitálu spolu s výhodnou 
geografickou polohou země výrazně zvýšila 
byznys atraktivitu naší republiky pro velké hráče 
ze zahraničí a do Česka přitekla spousta peněz, 
jež umožnily vznik kultury fondů. Díky nim se 
zmírnil odliv domácího kapitálu do ciziny. 

Vnímáte na poli investic nějaké trendy? 
Aktuálně je v kurzu třeba komoditní burza. 
Prudký růst hodnoty surovin v posledních dvou 
letech zvýšil zájem lidí o spekulace. Hodně dis-
kutovaným trendem jsou samozřejmě krypto-
měny, ale to je sázka na divokou kartu, ačkoli do 
technologií směřuje stále víc kapitálu. 

Pro nejvyspělejší investory je zajímavý trh 
private equity investic, jehož potenciál je v po-
sledních letech obrovský a podle všeho ještě dál 
poroste. 

Vy jste právě do private equity projektů ze-
jména v posledních třech letech významně 
investovali. 
Ano, aktuálně jich spravujeme devět. Mezi nej-
významnější patří strojírenská výroba Rojek, 
projekt zeleninových a proteinových chipsů Jox-
ty – dříve Enjoy Chips – a středočeská mlékárna 
Bio Vavřinec. Všechny tyto společnosti náš ex-
pertní tým Khypo pomáhal dostat z krizových 
situací a po konsolidaci jsme je vložili do naše-
ho CZECH CAPITAL RESTART SUBFUND, kde 
k nim získali přístup investoři. 

Mám rád příběhy a práci s nimi, a za každou 
firmou, do níž jsme vstoupili, je těch příběhů 
spousta. Některé z nich stojí za to podpořit, za-
chránit, umožnit jim, aby pokračovaly. Ale aby 
se to povedlo, chce to vyhrnout si rukávy a něco 
dělat. Private equity nabízí skutečně atraktivní 
výnosy, nejde ale o pasivní investici. 

Vnímáte v důsledku pandemické krize nárůst 
počtu firem, které se v důsledku ekonomických 
problémů dostávají na investiční trh? 
Určitě ano, ale hlavní vlna vstupu společnos-
tí na trh dle všeho teprve přijde. Mezinárodní 
emisí spousty virtuálních peněz se uměle zace-

Specializací 
Khypo je řešení 
problémů, a těch 
jakákoli krize 
generuje víc než 
dost.

Mám rád příběhy 
a práci s nimi, 
a za každou 
firmou, do níž 
jsme vstoupili, 
je těch příběhů 
spousta. 
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lily díry v řadě oborů, jakmile ale finálně odezní 
státní podpory, situace ve spoustě firem se sta-
ne neudržitelnou. 

Vy jste ale v krizi zaznamenali poměrně 
signifikantní růst... 
Za poslední dva roky jsme co do objemu spra-
vovaného majetku vyrostli zhruba trojnásobně. 
V pandemii jsme nabrali nový kapitál, protože 
jsme cítili, že teď přišla správná doba maximál-
ně zabrat. 

Specializací Khypo je řešení problémů, a těch 
jakákoli krize generuje víc než dost. Pak už 
jen stačí mít relevantní a erudované informace 
o trhu a vědět, které z těch problémů se dají 
změnit v příležitosti. 

Má optimalizace chodu problematických 
firem nějaká společná pravidla? 
Ve všech firmách, které jsme koupili, byla klí-
čová revize jejich schémat a případně okamžitá 
restrukturalizace. V každé firmě, kam vstoupí-
me, z principu věci chybí peníze. Ty se dají do 
organismu snadno přidat, ale větší problém je 
se zastaralými systémy – a to zdaleka nemluvím 
jen o strojích nebo vybavení. 

Řada společností, jež posuzujeme pro inves-
tici, se dostala do problémů, protože z pohledu 
personálního vedení a IT technologií absolutně 
zaspaly dobu. Často se to týká rodinných firem, 
kde je ještě těžší si uvědomit, že důvodem, proč 
projekt i přes svůj potenciál strádá, je špatný 
management. 

Překvapivé množství velkých společností úpl-
ně postrádá střední management a jsou vedeny 
jediným člověkem, který samozřejmě nemůže 
mít přehled o všech aspektech oboru. 

To jsou tedy nejčastější důvody, proč se firmy 
dostávají do potíží? 
Ano. Ve spoustě firem také zcela chybí analy-
tická část byznysu – není v nich nikdo kompe-
tentní, kdo by zasvěceně sledoval konkurenci, 
vyhodnocoval trh a dával vedení zpětnou vaz-
bu, na co si dávat pozor a kde naopak hledat 
nové příležitosti. 

Ředitelé nebo i majitelé firem často mají ra-
dost, když vidí konkurenci opouštět trh, už je 
ale nenapadne přemýšlet o tom, co ji k tomu 
vedlo. Když vám odpadne konkurent, může 
to znamenat, že zbude větší díl koláče na vás, 
ale také to může být signál, že ve vašem oboru 
docházejí zdroje a je potřeba se včas transfor-
movat. 

Na jaké segmenty se v private equity chcete 
dál zaměřovat? Kde vidíte budoucnost? 
Aktuálně držíme většinu private euqity inves-
tic ve strojírenství a potravinářství a chceme 
v tomto směru dál pokračovat. Food industry je 
životně důležitý segment, který bude vždycky 
fungovat, je jen potřeba sledovat trendy a vývoj. 
U strojírenství zase věřím, že se v příštích letech 
výrobní kapacity začnou vracet z Asie zpět do 
Evropy – my pak budeme mít náskok. |
Martin Skála
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Miloš Vančura, 
zakladatel fondu CCFS
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Segment fondů kvalifikovaných investorů se 
začal rozbíhat po úpravě zákona o kolektivním 
investování v roce 2006. Od té doby narostl 
celkový objem aktiv ve fondech kvalifikova-
ných investorů zhruba na 300 mld. Kč a tvoří 
významnou část českého kapitálového trhu. 
Samozřejmě, že ve srovnání s objemem aktiv, 
která mají české domácnosti uložená v bankách 
v objemu 3,02 bil. Kč je tento segment zatím 
malý, ale dynamika růstu je zřejmá. 

Současné nízké úrokové sazby z vkladů 
a vysoká inflace tlačí každého, kdo má finanč-
ní aktiva (střadatele, investora...) do rizikověj-
ších aktiv, než je pojištěný bankovní vklad. 
Aktuální turbulence na kapitálových trzích 
vyvolané válkou na Ukrajině a prudké poklesy 
akciových trhů, oslabování rozvojových měn 
(včetně koruny, forintu, zlotého), uzavření 
některých retailových podílových fondů vá-
zaných i v menší míře na Rusko, to vše bude 
i nadále motorem investování do aktiv, která 
poskytují zajímavý výnos a zároveň nejsou 
tak volatilní. Možná lépe řečeno, zdají se býti 
méně volatilními.

RYCHLÝ RŮST I V BUDOUCNOSTI
FKI by neměly tvořit 100 % investičního port-
folia žádného investora, a to bez ohledu na ri-
zikový profil a investiční horizont. Zároveň do 
FKI nelze investovat méně než 1 mil. Kč. Pokud 
bychom FKI chápali jako jeden ISIN, pak by 
tedy do FKI neměl nikdy investovat někdo, kdo 
nemá alespoň 10 mil. Kč finančních aktiv. 
V případě, že je využita služba sčítání několi-
ka jednotlivých ISINů fondů do minima 1 mil. 
Kč (například pět fondů po 200 tis. Kč), pak se 
hranice snižuje asi na 5 mil. Kč finančního ma-
jetku investora. A takových domácností je již 
v ČR velmi mnoho a stále rychle přibývají. Pro-
to bude segment FKI i v nejbližší budoucnosti 
velmi rychle rostoucí.

DOBRÝ OBCHODNÍ PŘÍBĚH
FKI jsou pro investory zajímavé především dob-
rým obchodním příběhem. Na každou inves-
tiční aktivitu existuje nějaký FKI, a pokud ne, 
tak velmi rychle vznikne. Velké množství FKI je 

Investice s dobrým příběhem
FONDY KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ JSOU JEDNÍM Z NEJRYCHLEJI ROSTOUCÍCH 
SEGMENTŮ ČESKÉHO KAPITÁLOVÉHO TRHU. VELKÉMU ROZŠÍŘENÍ POMOHLY ZEJMÉNA 
NÍZKÉ ÚROKOVÉ SAZBY NA BANKOVNÍCH VKLADECH A ZPŮSOB DISTRIBUCE FKI PŘES 
FINANČNÍ PORADCE.

zaměřeno na nemovitosti, kde se trochu překrý-
vají s retailovými nemovitostními fondy. 

Jedním z největších FKI je fond zaměřený na 
průmyslové nemovitosti. A protože tento ne-
movitostní segment fantasticky roste, připsal si 
fond Accolade za loňský rok zhodnocení přes 
27 %, čímž zcela jistě své investory potěšil. Zce-
la jiným „nemovitostním FKI“ je Fond českého 
bydlení, který sází na běžné byty pronajímané 
domácnostem napříč celou Českou republikou. 
Několik FKI se zaměřuje na českou zeměděl-
skou půdu a dokonce máme na trhu i fond lesů. 
Samozřejmostí jsou FKI zaměřené na kanceláře 
nebo retail parky. 

OBEZŘETNOST JE NA MÍSTĚ
Vzhledem k tomu, že nemovitosti v České re-
publice prochází velmi dobrým obdobím, tak 
výnosy víceméně všech těchto fondů jsou vý-
borné. Pozor však na některé fondy s takovou 
konstrukcí, že to jsou svým chováním spíše dlu-
hopisy. Některé fondy mají definován minimál-
ní „garantovaný výnos“! a zároveň mají pevně 
daný maximální výnos (nebo jsou nastaveny 
poplatky za správu při nadvýnosu tak tvrdě, že 
vlastně nejde nadvýnosu dosáhnout). Takovéto 
fondy jsou svým chováním dluhopis s omeze-
nou likviditou, s rizikem „emitenta“ (správce 
fondu) a také často s vysokými poplatky. Nic 
proti tomu, každý investor (a poradce) si může 
vybrat, do jakých aktiv bude investovat, ale je 
třeba si některé podrobnosti uvědomit.

Samostatnou skupinou jsou FKI zaměřené 
na dluhopisy a podobná aktiva (směnky, půjč-
ky). Emitenti těchto nástrojů, které FKI kupuje 
do svého portfolia, jsou obvykle vysoce riziko-
ví dlužníci, kteří z nějakého důvodu nevydali 
vlastní veřejnou emisi dluhopisů (jsou často 
velmi malí) nebo nedokázali získat plné finan-
cování od bank. V současné situaci růstu úroko-
vých sazeb mohou být tito emitenti ještě mno-
hem rizikovější než před několika lety.

ZAJÍMAVÉ PŘÍLEŽITOSTI
Na trhu FKI najdeme celou řadu velmi zajíma-
vých investičních příležitostí a stojí za to, se 
podrobněji seznámit s jejich investiční 

Na každou 
investiční 
aktivitu existuje 
nějaký FKI, 
a pokud ne, tak 
velmi rychle 
vznikne. 
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strategií. Zcela proti proudu plují short fondy, 
tedy fondy, které vydělávají, pokud jdou trhy 
dolů (Metatron Long–Short Equity Fund), nebo 
fondy, které short strategie využívají alespoň 
částečně v rámci strategie „absolut return“ 
(Charles Bridge Global Macro Fund). 

Zajímavým segmentem se zabývá 1. fond 
reverzních hypoték, který sází na rostoucí 
trh s hypotékami a potřebu klientů aktivně se 
svou hypotékou i nemovitostí pracovat. Je vel-
mi zajímavé sledovat investiční strategii fondu 
QUANT, který může být buď zcela konzervativ-
ní (100 % v bankovních vkladech), nebo zcela 
dynamický (100 % portfolia v indexu S&P 500). 
Investiční strategii tohoto fondu nastavuje robot 
a již velmi dlouho tvrdí, že trhy jsou příliš vyso-
ko. Již déle než rok je portfolio fondu nastaveno 
velmi konzervativně – a nyní skutečně máme na 
trhu velký pokles.

INVESTICE DO REÁLNÝCH FIREM
Konečně se postupně rozjíždí i fondy, které ne-
jdou primárně do nemovitostí, do půjček a dlu-
hů nebo do nějakých specialitek, ale investují 
do reálných firem, které podnikají, dělají byz-
nys. Tyto fondy investují do jejich základního 
jmění, podílejí se tedy na spoluvlastnictví těch-
to firem. Fondy tak svým investorům mohou 
říci: „Přidejte vaše peníze k našim, nepůjčujte 
nám, ale staňte se společně s námi spolumaji-

teli zajímavých firem, o kterých si my myslíme, 
že v budoucnu porostou a přinesou nám všem 
zisk.“ 

Příkladem jsou fondy ze skupiny JET, SkyLi-
mit nebo Thein. Nejrychleji rostoucím fondem 
v této kategorii je J&T ARCH, který ve svém 
portfoliu drží kromě jiných, třeba významnou 
část společnosti Rohlík (přesněji Velká pecka 
s.r.o.). J&T ARCH je rovněž specifický tím, že 
se aktivně obchoduje na pražské burze, a je 
tedy denně obchodovatelný s minimálním 
transakčním poplatkem. Investor tedy nemusí 
nikdy čekat na kvartální úpis, nebo na nějaké 
období, kdy nemůže vůbec investici zlikvid-
nit, anebo s velmi vysokým výstupním poplat-
kem. Skutečně pozor na to, že mnohé fondy 
nelze třeba v prvních pěti letech prodat vůbec, 
nebo se výstupní poplatek počítá v desítkách 
procent.

VÝBĚR TOHO NEJLEPŠÍHO
Samostatnou kapitolou jsou potom fondy 
kvalifikovaných investorů, které nakupují do 
svého portfolia jiné FKI. Jsou to tedy takové 
fondy fondů kvalifikovaných investorů. Jejich 
strategie je jednoduchá, vybrat na trhu to nej-
lepší, co se nabízí, smysluplně to pomíchat, 
a nabídnout svým investorům v jedné investi-
ci jako průřez celým trhem. Příkladem je tře-
ba fond AMADEUS. |

Zkrácený název FKI Investiční společnost Velikost fondu Výkonnost 2021 Výkonnost od založení Poznámka

AMADEUS CODYA 339 mil. CZK 7,39% 4,75% p.a. k 31.12.2021

Accolade Accolade Fund SICAV 477 mil. EUR 27,93% 14,24% p.a. k 31.12.2021

1.fond reverzních hypoték AVANT 71 mil. CZK 5,30% 4,91% p.a. k 30.11.2021

Český fond půdy samosprávný fond 1 900 mil. CZK 6,39% 8,55% p.a. k 31.10.2021

Český podfond lesů I Conseq 207 mil. CZK N/A N/A k 31.12.2021

DOMOPLAN AVANT 1 686 mil. CZK 4,58% 6,29% p.a. k 30.9.2021

Conseq depozitní Conseq 2 273 mil. CZK 0,80% 1,24% p.a. k 1.3.2022

Elba Art of Finance 818 mil. CZK 15,74% 9,88% p.a. k 31.1.2022

EnCor Fixed Income EnCor Asset Management 677 mil. CZK 2,93% 2,93% p.a. k 31.12.2021

Conseq eko-energetický Conseq 416 mil. CZK 2,28% 5,39% p.a. k 30.6.2021

Fond Českého Bydlení AVANT 125 mil. CZK N/A 5,04% p.a. k 30.9.2021

J&T ARCH J&T 9 700 mil. CZK 9,19% 12,17% p.a. k 30.9.2021

JET I, fond fondů Conseq 56 mil. CZK 5,94% 5,4% p.a. k 31.10.2021

NOVA Real Estate REDSIDE 2 957 mil. CZK 10,11% 7,44% p.a. k 31.12.2021

PORTIVA, WATT & YIELD AMISTA 338 mil. CZK 6,13% 5,71% p.a. k 31.12.2021

REALIA AVANT 380 mil. CZK 5,08% 6,86% p.a. k 30.9.2021

QUANT QI 872 mil. CZK 3,69% 5,82% p.a. k 31.12.2021

Sirius Investments Reserva Sirius 2 839 mil. CZK 5,80% 4,34% p.a. k 31.12.2021

SkyLimit Industry AVANT 196 mil. CZK -4,47% 4,76% p.a. k 30.9.2021

TUTAMEN AVANT 207 mil. CZK 4,30% 2,42% p.a. k 30.9.2021

Wine Management CODYA N/A 11,03% 8,56% p.a. k 31.12.2021

Výkonnost vybraných fondů kvalifikovaných investorů

Konečně se 
postupně rozjíždí 
i fondy, které 
investují do 
reálných firem, 
které podnikají, 
dělají byznys.
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Co vlastně investorům nabízejí fondy SICAV?
Fondy kvalifikovaných investorů jsou nabízeny 
investorům v ČR již více než deset let a za tu dobu 
jich vzniklo mnoho desítek s majetkem přesahu-
jícím dle Asociace pro kapitálový trh ČR více než 
240 miliard korun. Většinu fondů kvalifikovaných 
investorů ale tvoří fondy investující do nemovitos-
tí – a byť na nemovitostním trhu zaznamenáváme 
stálý růst, ten nemusí trvat věčně. 

Stoupající úrokové sazby, rostoucí inflace 
a také omezená nabídka investičních produktů 
pro investory z hlediska jejich šíře. To vše ohro-
žuje úspory občanů, a tak hledají nové cesty, kam 
bezpečně vložit své prostředky, aby se dlouhodo-
bě zhodnocovaly a aby nebyly ovlivněny vývojem 
na kapitálových trzích nebo nemovitostním trhu. 
Takových produktů je na trhu úplné minimum.

A v důsledku toho jste tedy vstoupili na trh se 
zcela novým produktem?
Ano, nový fond WERO ČMEF SICAV, a.s., a jeho 
podfond ČMEF AQUA se proto profiluje zcela ji-
nak. Zaměřuje se na investice do projektů a tech-
nologií, které šetří životní prostředí, a to přede-
vším v oblasti spotřeby a využití vody. 

V České republice existují tisíce subjektů, jako 
jsou města a obce, průmyslové podniky, zeměděl-
ská družstva nebo developeři, které řeší to, jak si 
zajistit dostatek kvalitní vody za co nejnižší cenu. 
V řadě provozů, jako jsou veřejné bazény, prů-
myslové podniky, lázně a podobně, nejde jenom 
o platbu za cenu velkých objemů vody, ale také za 
stočné, tedy vypouštění použité vody do kanaliza-
ce, a také o cenu energií nutných k ohřevu vody. 
Ceny energií stále rostou, stejně jako cena vody, 
a zatěžují tak rozpočty měst a obcí nebo podnika-
telů čím dál tím více.

Zde tedy vznikl prostor pro realizaci investiční 
strategie nového fondu?
Přesně tak. Místo toho, aby si město nebo podni-
katel sám platil drahé technologie na úspory vody 

Nový fond WERO ČMEF SICAV, a.s., 
podfond ČMEF AQUA
NA TRHU INVESTIČNÍCH PRODUKTŮ SE V SOUČASNÉ DOBĚ OBJEVIL NOVÝ ALTERNATIVNÍ 
INVESTIČNÍ FOND (DLE ČESKÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY FOND KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ), 
KTERÝ JE ZCELA ODLIŠNÝ OD FONDŮ, JEŽ JSOU ZATÍM NA ČESKÉM TRHU NABÍZENY 
INVESTORŮM. V ČEM JE TEDY JINÝ? O TOM JSME SI POPOVÍDALI S JAROSLAVEM 
ĎURIŠEM, ČLENEM DOZORČÍ RADY WERO ČMEF SICAV, A.S.

a energií, a zatěžoval tak podnikatelský nebo ve-
řejný rozpočet velkým výdajem a také starostmi 
s provozováním, je mu toto řešení nabídnuto zce-
la zdarma. Uživatel se dceřiné společnosti fondu 
zavazuje k odběru recyklované nebo upravené 
vody na deset a více let. Platí tak nikoli za tech-
nologii, ale za vodu, případně za energie, a bez 
koruny investice tak zároveň uspoří i na ceně za 
dodávky. A v neposlední řadě se chová odpověd-
ně k životnímu prostředí. Zjednodušeně řečeno, 
neplýtvá se. 

Fond pak skrze své majetkové účasti investu-
je do těchto projektů. Každý projekt, respektive 
technologie, je vkládán do speciálně založené 
společnosti, která nemá žádné zaměstnance, žád-
né mzdové provozní náklady, ale ani dluhy mimo 
financování od fondu, což je extrémně důležité. 
Dceřinou společnost fondu tak nezatěžuje exter-
ní financování a svůj pravidelný příjem generuje 
z prodeje vody ve formě měsíčních plateb. 

Fond tak nabízí investorům, aby se přímo po-
díleli na výnosech z prodeje vody z mnoha růz-
ných projektů šetřících vodu a finanční prostřed-
ky městům a obcím, developerským projektům, 
městským bazénům, lázním, průmyslovým pod-
nikům nebo zemědělským družstvům. 

Jak byste klasifikoval výnosy?
Vzhledem k tomu, že do fondu jsou vkládány pro-
jekty již hotové, s jasným platebním kalendářem, 
není výnos fondu primárně spekulativní, ale dá 
se přiměřeně predikovat. Postupné investice do 
více projektů představují pro investory rozložení 
rizika a vzhledem k tomu, že fond nepočítá s ex-
terním financováním, všechny přijaté platby tvoří 
jeho výnos, který může být opět reinvestován. 

Fond není přímo závislý na vývoji kapitálových 
trhů, ani cenách nemovitostí a riziko rostoucí in-
flace je řešeno automatickým zvyšováním příjmů, 
neboť u projektů dodávek vody odběratelům je 
vždy smluvně ošetřena korekce konečné ceny pro 
odběratele o automatické inflační navyšování. 
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Nový fond se 
zaměřuje na 
investice do 
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a využití vody.
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více projektů 
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pro investory 
rozložení rizika.
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Nabízí toto pojetí nějaké investiční benefity?
Z tohoto pohledu je fond velmi zajímavým způso-
bem, jak přidat do portfolia investic zcela jiný typ 
aktiva, než je spekulace na růst akcií nebo na do-
končení a prodej bytů z developerských projektů. 

Zároveň je fond tzv. zelený. Investice směřují 
do ochrany životního prostředí, do lepšího hospo-
daření s vodou a energiemi a tato oblast je více 
a více podporována Evropskou unií. A směřuje do 
ní stále více a více investic pojišťoven, penzijních 
fondů a podobně.

Komu jsou takové fondy nabízeny?
Tento typ fondů je nabízen vždy pouze omezené 
skupině kvalifikovaných investorů s minimální 
investicí jednoho investora 1 milion korun a není 
nabízen široké veřejnosti. Z hlediska svého za-
měření, ale i z hlediska finanční konstrukce, má 
fond přinášet investorům stabilní zhodnocení je-
jich investice (plánovaný výnos na úrovni podkla-
dových aktiv je min. 8 % ročně) za přiměřeného 
rizika. V portfoliích klientů může být velmi zají-
mavým aktivem.

Jde o novinku. Předpokládáte v budoucnu 
rozšiřování těchto typů fondů?
V budoucnosti se zcela jistě dočkáme mnoha po-
dobných fondů nabízejících investice do aktiv, 
jako jsou solární elektrárny, větrné elektrárny, 
bateriová úložiště a podobně. To ale nic nemění 
na tom, že podfond AQUA je první svého druhu. 

Každý investor se tak podílí na prodejích vody 
po dobu mnoha let, prostřednictvím unikátních 
technologií na úpravu a recyklaci vody a svou in-
vesticí může vedle jejího zhodnocení také pomoci 
chránit naši přírodu a celou životní úroveň a zane-
chat tak odkaz pro další generace. |
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Ing. Jaroslav Ďuriš,  
člen dozorčí rady WERO ČMEF SICAV, a. s.
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WERO ČMEF SICAV, a.s., společně s podfondem ČMEF AQUA je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních 
fondech. Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 tohoto zákona. AVANT investiční společnost, a.s., je správcem fondů 
kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb. Správce upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované 
částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu 
při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou 
vyplývat z investičních cílů fondu tak, jak jsou uvedena v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.
Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na http://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost/. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle 
společnosti AVANT investiční společnost, a.s., CITY TOWER, Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4 – Nusle.
Uvedení informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.

BŘEZEN 2022 PARTNERSKÝ SPECIÁL | FONDY KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

Fond je tzv. zelený. 
Investice směřují do 
ochrany životního prostředí, 
do lepšího hospodaření 
s vodou a energiemi.

http://www.weroaqua.eu/


Vyberte si z nejpestřejší nabídky investičních 

příležitostí na českém trhu

AVANT investiční společnost, a.s.

www.avantfunds.cz

investičních
fondů a podfondů

152
mld. Kč

v aktivech

69
let

tradice

15
fondů

na burze

14

Leader fondů
kvalifikovaných investorů


