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Základní údaje 

Základní informace o fondu k 31. 12. 2014  

Identifikace fondu: ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond 
Obhospodařovatel a administrátor fondu: REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. * 
Depozitář: Česká spořitelna, a.s.* 
Auditor:  KPMG Česká republika Audit, s.r.o. 
Datum založení fondu:  9.2.2007 
Frekvence oceňování a obchodování: denně 
Doporučený investiční horizont: min. 5 let 
První a každá další investice: min. 300 Kč 
Číslo účtu fondu: 35-2001349369/0800 
ISIN: CZ0008472545 
Měna fondu: CZK 
Prodejní poplatek: v roce 2014 nepřekročil 1,5 %  
Obhospodařovatelský poplatek: 1,75% 

(* po celé období existence fondu) 

Vybrané klíčové ekonomické informace k 31. 12. 2014 

ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond REICO investiční společnosti České spořitelny, a.s. 

Klíčové ekonomické ukazatele za dané účetní období v tis. Kč 

Aktiva celkem 3 849 121 

Celková hodnota nemovitostí (tržní ocenění) 5 110 576 

 - vlastněných napřímo fondem  0 

 - vlastněných skrze nemovitostní společnost 5 110 576 

Počet nemovitostí 9 

 - vlastněných napřímo fondem  0 

 - vlastněných skrze nemovitostní společnost 9 

Obsazenost nemovitostí 92 % 

Změny za dané období   

Změny v nemovitostním portfoliu 
 

Nákupy nemovitostí 1 

 - vlastněných napřímo fondem  0 

 - vlastněných skrze nemovitostní společnost 1 

Prodeje nemovitostí  0 

 - vlastněných napřímo fondem  0 

 - vlastněných skrze nemovitostní společnost 0 

Výkonnost fondu od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 3,6 % 

Vlastní kapitál  3 814 557 

Vlastní kapitál na jeden podílový list 1,0730 

Výnos vyplacený podílníkům 0
1
 

  

                                                                 

1
 ČS nemovitostní fond je fondem růstovým a výnosy podílníkům nevyplácí 
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Slovo předsedy představenstva 

 

Ing. Martin Skalický MRICS 

Předseda představenstva 

REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. 

 

Vážené dámy a pánové, vážení podílníci,  

dovolujeme si Vám předložit výroční zprávu ČS nemovitostního 

fondu, otevřeného podílového fondu REICO investiční 

společnosti České spořitelny, a.s., za rok 2014. Z 

makroekonomického pohledu uplynulý rok potvrdil oživení 

ekonomiky ze závěru roku 2013. Během roku 2014 se výkonnost 

ekonomiky postupně zlepšovala.  

Mezi významné události, které se odehrály v ČS nemovitostním 

fondu v roce 2014, patří bezesporu úspěšná akvizice multifunkční 

komerční budovy Qubix, nacházející se na adrese Štětkova 18, 

Praha 4. Jde o multifunkční nemovitost s převládajícími 

kancelářskými prostorami a nejvyšším možným stupněm 

certifikace LEED Platinum. Nemovitost se nalézá v prestižní 

lokalitě s vysokou koncentrací kvalitních komerčních nemovitostí, 

kde se míra neobsazenosti pohybuje v rámci celého českého trhu 

na nejnižších úrovních. Jde o významnou investici roku 2014 na 

českém realitním trhu.  

Koupí nemovitosti Qubix jsme rozšířili počet nemovitostí v 

portfoliu našeho fondu celkem na devět budov a celková tržní 

hodnota budov fondu přesáhla již 5 miliard Kč. Charakter 

transakce odpovídá investiční strategii fondu, tj. investovat 

převážně do prémiových kancelářských, nebo multifunkčních 

nemovitostí s dlouhodobě udržitelnou hodnotou, situovaných v 

atraktivních lokalitách. Více informací o budově Qubix naleznete 

v příslušné kapitole této výroční zprávy. 

ČS nemovitostní fond spravovaný investiční společností REICO 

České spořitelny přinesl svým investorům v roce 2014 výnos 

3,6 %. Zhodnocení fondu za poslední 3 roky dosáhlo 3,1 % p.a. 

Dosažený výnos tak potvrdil téměř více jak pětiletou stabilní 

výkonnost fondu a byl v souladu s očekávaným zhodnocením za 

minulý rok.  

Investice do ČS nemovitostního fondu je zejména pro 

konzervativně laděného investora velmi dobrou příležitostí pro 

zhodnocení jeho finančních prostředků, přičemž výhody 

investování do fondu podtrhuje i fakt, že jeho výnos prakticky 

neovlivňuje přetrvávající nízké úrokové prostředí. Do prosince 

2014 investovalo do ČS nemovitostního fondu téměř 20 000 

investorů. Hodnota vlastního kapitálu fondu činila ke konci roku 

více jak 3,8 mld. Kč. ČS nemovitostní fond je největší otevřený 

podílový fond nemovitostí v České republice a zároveň je fondem 

nejstarším.  

Tým společnosti REICO investiční společnosti České spořitelny, 

a.s. která obhospodařuje ČS nemovitostní fond, tvoří kompaktní 

skupina zkušených odborníků. Tento tým je připraven intenzivně 

pracovat s vysokou odbornou péčí tak, aby zajistil za dané 

situace ty nejlepší dosažitelné výsledky. 

 

Ing. Martin Skalický MRICS 

Předseda představenstva 

REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. 
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Makroekonomický přehled 

Česká ekonomika v loňském roce potvrdila své předchozí oživení 

ze závěru roku 2013 a pokračovala v solidním ekonomickém 

růstu, který se projevil i v růstu reálných mezd a klesající 

nezaměstnaností. Nízké hodnoty inflace během roku 2014 byly 

ovlivněny zejména vývojem v eurozóně a klesajícími cenami 

ropy. 

Česká ekonomika rostla v loňském roce o 2%, a to díky domácí 

poptávce i vývozu. Spotřeba domácností byla podpořena růstem 

reálných mezd a klesající nezaměstnaností. Spolu s tím se 

zvyšovala i spotřebitelská důvěra. Z pohledu domácností se 

začalo významně snižovat riziko ztráty zaměstnání a proto začali 

lidé více utrácet. I z hlediska firem se situace významně zlepšila. 

Rostl objem nových zakázek, průmyslová produkce i 

podnikatelská důvěra. Ta se potom projevila v růstu investiční 

aktivity firem. Vývoz přispíval k ekonomickému růstu výrazně po 

celý rok, díky vývoji v Německu a částečně také slabšímu kurzu 

koruny. Nicméně kvůli dynamice dovozu, kterou podpořila silná 

domácí poptávka po spotřebě a investicích s velkou dovozní 

náročností, byl souhrnný růstový příspěvek vývozu a dovozu, tzv. 

čistého vývozu, s výjimkou prvního čtvrtletí záporný. 

Cenový růst v české ekonomice byl v loňském roce velmi nízký, 

když průměrná inflace dosáhla 0,4% a byla tak nejnižší od roku 

2003. Ve směru nízkého cenového růstu působily především 

ceny energií a také vývoj v eurozóně, odkud si česká ekonomika 

dovážela protiinflační tlaky. V druhé polovině roku se k těmto 

faktorům přidal také nízký růst cen potravin a klesající ceny ropy, 

které se postupně promítaly do cen pohonných hmot. Naopak 

korigovaná inflace bez pohonných hmot, která nejvíce odráží 

poptávkovou inflaci v ekonomice, se dostala poprvé od roku 2009 

do kladných hodnot a částečně tak kompenzovala dříve zmíněné 

vlivy. V korigované inflaci se kromě zvýšené domácí poptávky 

projevil také efekt kurzového režimu ČNB, který díky oslabení 

kurzu koruny k euru zdražil dovážené zboží. 

Na trhu práce došlo v loňském roce ke zlepšení. Míra 

nezaměstnanosti poklesla a zvýšil se také růst nominálních mezd 

v ekonomice. Díky nízké inflaci tak došlo k růstu reálných mezd 

domácností, což přispělo k oživení růstu soukromé spotřeby. 

Vzhledem k nízké inflaci v české ekonomice ponechala Česká 

národní banka v loňském roce svou klíčovou úrokovou sazbu na 

technické nule a také současně držela svůj kurzový závazek 27 

Kč/EUR, na který intervenovala v listopadu 2013. Slabší kurz 

koruny se postupně promítal do cen a přispěl k tomu, že se 

česká ekonomika v loňské roce vyhnula deflaci. 

Výnosy českých státních dluhopisů v minulém roce postupně 

klesaly na historicky nejnižší hodnoty, především díky 

postupnému uvolňování měnových podmínek Evropskou 

centrální banku. Z domácích faktorů působil ve prospěch nižších 

výnosů českých vládních dluhopisů v průběhu loňského roku 

především výrazný přebytek likvidity v českém bankovním 

sektoru a - s ohledem na závazek stabilizovat absolutní výši 

dluhu centrální vlády - i nízká emisní aktivita MFČR. 

Zlepšení výkonu české ekonomiky se projevilo také ve vývoji 

bytové výstavby. U zahájených bytů došlo oproti roku 2013 

k růstu o 10,1%, když za tímto vývojem stály především byty 

v bytových domech. To odráží zlepšující se výkonnost české 

ekonomiky, když v loňském roce rostl reálný disponibilní příjem 

domácností díky růstu mezd, nízké inflaci a klesající 

nezaměstnanosti. V případě dokončených bytů došlo oproti roku 

2013 k poklesu o 5,4%, nicméně při průměrné době výstavby 

jedné dokončené budovy, která je vyšší než 30 měsíců, se dá 

očekávat zlepšení v této kategorii v letošním a příštím roce. 

 

.  
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Vývoj na realitních trzích a ve stavebnictví 

Investiční trh komerčních nemovitostí 

Opatrná nálada investorů a bank zkraje roku se v jeho průběhu 

rychle změnila. Přes jeho těžký začátek byl rok 2014 z pohledu 

úrovně objemu investic jedním z nejúspěšnějších. Celková výše 

transakcí meziročně vzrostla o 52% a dosáhla objemu EUR 

1,992 miliardy. Kromě toho se meziročně zvýšila i průměrná 

velikost transakce z EUR 6,9 milionu na 42,4 milionu a výrazně 

tak převýšila i její dlouhodobý průměr – EUR 40,3 milionu. 

Investicím v minulém roce dominoval industriální sektor, který se 

na celkovém objemu podílel téměř z 38%, následován 

kancelářskými prostory a maloobchodem (29% a 16% resp.). 

Zbývající objem reprezentovaly nemovitosti se smíšeným 

využitím a hotelový sektor (17%). 

V roce 2014 se zahraniční kapitál podílel na celkovém objemu 

transakcí z 83%, zbytek tvořili domácí investoři včetně ČS 

nemovitostního fondu (budova Qubix). Mezi zahraničními 

investory převládal kapitál z USA, který reprezentoval 37% z 

celkových investic, následován investory z Velké Británie (16%) 

a Rakouska (8%). Z pohledu profilu investorů se jednalo 

zejména o nekótované realitní společnosti, privátní investory a 

nemovitostními fondy. Mezi největšími prodejce patřily rovněž 

zahraniční společnosti zejména z Velké Británie a severní 

Ameriky, české firmy reprezentovaly zhruba 9%.  

Rok 2014 byl rovněž velmi úspěšný z pohledu růstu cen 

nemovitostí. Ve všech třech hlavních segmentech trhu došlo k 

jejich růstu a tedy ke kompresi výnosové míry. Ta poklesla 

nejvýrazněji u industriálního a maloobchodního sektoru (-100, 

resp. -75 b.b.), nejméně u kancelářského sektoru (-25 bazických 

bodů). 

Kancelářské prostory 

Pražský kancelářský trh se rozšířil téměř o 150 tisíc m2 nových 

ploch, což představovalo 90% meziroční nárůst. Celkový objem 

kancelářských prostor v Praze se tak v roce 2014 ustálil na 3,03 

milionech m2. Na trh bylo dodáno celkem 15 nových 

kancelářských nemovitostí a to vesměs v nejvyšším prémiovém 

stupni A. Ve 4. čtvrtletí bylo celkem rozestavěno 214 700 m2 

nových ploch, což ve srovnání s rokem 2013 představuje pokles 

o 32%. 

Míra neobsazenosti v Praze se meziročně zvýšila o 2,1% na 

15,3%, kdy největší nárůst zaznamenalo centrum města. S 

nárůstem míry neobsazenosti v hlavním městě souvisel i 

meziroční pokles úrovně nájemného u prémiových nemovitostí 

na EUR 19,50/m2/měsíc (-5%). V Brně vzrostla neobsazenost 

na meziroční bázi o necelá 2% na 21%, naopak v Ostravě míra 

neobsazenosti meziročně poklesla o 4,4% na 22,1%. Úroveň 

nájemného se u prémiových nemovitostí snížila oproti 

předchozímu roku o 1 euro na EUR 12,50/m2/měsíc (Brno) a 

EUR 11,50m2/měsíc (Ostrava). 

Maloobchodní prostory  

V roce 2014 bylo otevřeno celkem pět nových obchodních 

center, z toho jedno v Praze (Quadrio). Celkový objem 

maloobchodních prostor překročil na konci roku 2,3 milionu m2 

a meziročně se tak navýšil o 3%. Nové dodané prostory 

reprezentovaly cca 78 tisíc m2, což byl třetí nejnižší objem za 

posledních deset let.  

Celková hustota maloobchodních ploch zůstala po Polsku druhá 

nejvyšší v CEE regionu (206m2/1000 obyvatel). Nejvyšší 

koncentrace ploch byla ke konci roku 2014 zaznamenána v 

Liberci a Olomouci, naopak nejnižší v Hradci Králové a Ústi nad 

Labem.  

Úrovně nájemného v maloobchodních centrech se v minulém 

roce na meziroční bázi zvýšilo o EUR 15/m2/měsíc na 

celkových EUR 100/m2/měsíc (Praha) resp. na EUR 

70/m2/měsíc (ostatní města). K meziročnímu nárůstu 

nájemného došlo i v obchodech na hlavních ulicích Prahy (tzv. 

high streets), kde se koncem roku 2014 pohybovala na EUR 

190/m2/měsíc (+12%). V ostatních městech zůstaly úrovně 

nájemného na hlavních maloobchodních ulicích nezměněny 

(EUR 70/m2/měsíc). 

Industriální plochy 

V roce 2014 bylo v industriálním sektoru dosaženo rekordních 

úrovní jak u celkové realizované poptávky, tak i u čisté 

realizované poptávky a to za celou historii průmyslových 

nemovitostí na českém trhu. Na ten bylo v minulém roce dodáno 

356 000 m2 nových ploch, nejvíce od roku 2009. Čistá absorbce 

trhu byla v souladu s nově dodanými plochami, což pozitivně 

ovlivnilo i míru neobsazenosti, která se na meziroční bázi 

nezměnila (8%). Nejvíce poptávaným regionem bylo Liberecko, 

kde byla 100% obsazenost a poptávka prakticky převyšovala 

nabídku. Naopak nejvyšší míra neobsazenosti byla v plzeňském 

regionu, kde došlo k jejímu meziročnímu navýšení o 6,2% na 

celkových 11%. 

Úrovně nájemného u prémiových objektů zůstaly v roce 2014 

oproti předchozímu roku nezměněny (EUR 4,25/m2/měsíc). 

Rezidenční trh 

Realizované ceny nových bytů se po čtyřech letech poklesu v 

loňském roce zvýšily o 1,7%. V případě starších bytů došlo k 

růstu realizovaných cen v loňském roce o 3,2%. Vyšší 

optimismus domácností a jejich kladná očekávání ohledně 

budoucího ekonomického vývoje, se projevují v nárůstu 

poptávky po bytech, která následně přispívá k růstu jejich cen. 

Kladně v tomto smyslu přispěla také vyšší dostupnost úvěrů na 

bydlení a nízké sazby z hypoték, které zvýšily poptávku 

domácností. 
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Stavebnictví 

V loňském roce došlo k oživení ve vývoji stavební produkce, 

která se zvýšila oproti roku 2013 o 4,3%. Ačkoliv ke zlepšení 

přispěla také velmi příznivá zima, která umožnila práci na 

stavbách i přes zimní měsíce, v růstu stavebnictví se postupně 

začalo projevovat také aktuální oživení české ekonomiky. K 

růstu stavební produkce v loňském roce přispěly obě jeho 

složky. 

 

Produkce v pozemním stavitelství, která klesala od roku 2008, 

vzrostla v loňském roce o 3,4%. U inženýrského stavitelství 

došlo v roce 2014 k růstu o 6,4%, když kromě mírné zimy byl její 

růst ovlivněn také nutností dočerpat v letošním roce prostředky z 

EU fondů z programového období 2007-2013. Celkově se tak 

situace ve stavebnictví oproti minulosti zlepšila. 
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Informace pro investory 

Cíl a strategie fondu 

Cílem fondu je stabilní dlouhodobé zhodnocování vložených 

peněžních prostředků podílníků.  Fond se soustředí především 

na investování do komerčních nemovitostí (administrativních 

budov, obchodních center a logistických parků) a to takových, 

které generují, nebo mají potenciál generovat výnosy v podobě 

příjmu z pronájmů. Fond nevyplácí dividendu a veškeré výnosy 

jsou reinvestovány.  

Postupně dochází k rozšiřování a obnově portfolia nemovitostí. 

To, vedle akvizic atraktivních komerčních nemovitostí, znamená 

do budoucna i prodej některých nemovitostí z portfolia. Fond v 

současné době nemá záměr změnit vytyčenou strategii. 

Součástí strategie je dlouhodobé držení nemovitostí v portfoliu. 

Fond tedy nemá v úmyslu prodat žádnou nemovitost během 

dvou let po jejím nabytí.  

Výkonnost fondu, hodnota vlastního 

kapitálu fondu, vlastní kapitál na jeden 

podílový list 

Likvidní složka fondu je oceňována na denní bázi. Nemovitostní 

složka se oceňuje minimálně dvakrát do roka. Tzv. „schody“ na 

grafu výkonnosti fondu jsou způsobeny promítnutím ocenění 

nemovitostní složky do majetku fondu. 1 krát měsíčně je 

účtováno o dohadné položce na ocenění nemovitostních 

společností, která vychází z hodnoty oběžných aktiv a závazků 

nemovitostních společností vlastněných fondem, čímž dochází k 

v čase reálnějšímu odrazu zj. inkasa nájemného z nemovitostí v 

nemovitostních společnostech na úrovni fondu. Dohadná 

položka je následně při řádném ocenění účasti fondu v 

nemovitostní společnosti prováděném dle zákona minimálně 

dvakrát ročně nahrazena její skutečnou hodnotou založenou na 

hodnotě nemovitosti stanovené výborem odborníků. 

Vývoj hodnoty podílového listu 

CZK, 1. 1. 2014 - 31. 12. 2014 
 

Struktura investorů 

% podle podílu CZK 

  

Údaje o fondovém kapitálu  

Datum 
Fondový kapitál podílového fondu (v tis 

Kč) 
Fondový kapitál na jeden podílový list (v 

Kč) 

31. 12. 2012 2 046 384 1,0040 

31. 12. 2013 3 133 619 1,0361 

31. 12. 2014 3 814 557  1,0730 

Počet vydaných podílových listů  

Počet podílových listů k 31.12. 2014 činil 3 554 955 708 ks.   

1,02

1,03

1,04

1,05

1,06

1,07

1,08

31.12.201414.10.201405.08.201427.05.201413.03.2014

76%

8%

4%

4%
2%1% 5% Drobní investoři

Česká spořitelna

Nadace Depositum Bonum

Pojišťovna ČS

ISČS

Kooperativa

Ostatní instituce
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Údaje o počtu emitovaných podílových listů za období od 1.1.2014 do 31.12.2014 

Vydané a odkoupené podílové listy  

Počet podílových listů vydaných fondem 1 368 095 404 

Částka inkasovaná do majetku fondu za vydané podílové listy v Kč   1 432 892 660   

Počet podílových listů odkoupených z fondu 837 653 473 

Částka vyplacená z majetku fondu za odkoupené podílové listy v Kč 880 169 368 

Nemovitostní portfolio 

Stručný přehled 
S cílem minimalizovat rizika spojená s obhospodařováním portfolia nemovitostí je portfolio diverzifikováno jak geograficky, tak z hlediska 

velikosti a typu nemovitostí. Velikost nemovitostí, respektive jejich tržní hodnoty jsou důležitým parametrem. Větší nemovitosti zpravidla 

nabízí vyšší flexibilitu využití, generují stabilnější příjmy z pronájmu a jejich hodnotu lze dlouhodobě udržovat na vysoké úrovni. Grafy 

ukazují geografické rozložení portfolia a složení tržních hodnot nemovitostí. 

Podíl nemovitostních aktiv na celkových aktivech fondu 

% podle hodnoty fondového kapitálu  
Tržní hodnota budov 

% z celkové tržní hodnoty portfolia 

  

Nemovitostní aktiva: hodnoty účastí na nemovitostních společnostech a hodnoty úvěrů poskytnutých fondem nemovitostním společnostem. 

Potenciál využití portfolia 
Následující graf ukazuje využití nemovitostí v portfoliu dle typu ploch. Vhodná kombinace různého typu a využití ploch v portfoliu přispívá 

k jeho stabilitě.  

Složení portfolia podle charakteru využití plochy 

% podle m2  
Geografické rozložení 

% podle tržní hodnoty 

  

Obsazenost portfolia nemovitostí 
Průměrná neobsazenost nemovitostí v portfoliu k 31. 12. 2014 byla 8%. Míra neobsazenosti se stanovuje jako procento z celkové obvyklé 

hodnoty nájemného ke dni posledního ocenění nemovitosti, vypracovaného schváleným nezávislým znalcem, a odsouhlaseného výborem 

odborníků.  

80%

20%
Nemovitostní aktiva

Likvidní aktiva

71%

11%

7%

8%
3% > 750 milionů Kč

500-700 milionů Kč

300-500 milionů Kč

100-300 milionů Kč

< 100 milionů Kč

57%

22%

10%

4%
7% Kanceláře

Retail

Logistika

Rezidence

Ostatní

73%

24%

3% Praha

mimo Prahu

zahraničí
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Ekonomické informace k 31. 12. 2014 

Souhrn aktiv Hodnota aktiv (v tis. Kč) 

I. Nemovitostní část fondu 2 481 177 

I.I Dlouhodobý hmotný majetek 0 

- pozemky a stavby (nemovitosti vlastněné napřímo) 0 

I.II Účasti s rozhodujícím vlivem 2 481 177 

- nemovitostní společnosti v ČR (nemovitosti skrze nemovitostní společnost) 2 389 588 

- nemovitostní společnosti mimo ČR (nemovitosti skrze nemovitostní společnost) 91 589 

II. Pohledávky za nebankovními subjekty 585 474 

- úvěry poskytnuté nemovitostním společnostem 585 474 

III. Likvidní část fondu 782 470 

III.I Pohledávky za bankami 684 622 

- běžné účty 564 587 

- termínované vklady 120 035 

III.II Dluhové cenné papíry 97 848 

- vydané vládními institucemi 30 797 

- vydané ostatními osobami 67 051 

IV. Ostatní aktiva 0 

- ostatní aktiva 0 

AKTIVA CELKEM 3 849 121 

Bankovní úvěry a finanční výpomoci 

ČS nemovitostní fond měl k 31. 12. 2014 nepřímo, skrze financování nemovitostních společností, závazky z úvěrů vůči financujícím 

bankám v celkové výši cca. 1,5 mld. Kč a závazky z vydaných dluhopisů v nominální výši 849 mil. Kč.  Všech 9 nemovitostí bylo v průběhu 

roku 2014 vlastněno prostřednictvím 7 nemovitostních společností: 

 REICO Investment ALFA, s.r.o. 

 Táborská 31 s.r.o. 

 REICO Investment BETA, s.r.o.  

 REICO Investment GAMA, a.s.  

 JRA, s.r.o.  

 Trianon Building Prague s.r.o. 

 Qubix Building Prague s.r.o. 

Některé nemovitostní společnosti jsou financovány bankovními úvěry s různými bankami a délkami úvěrů.  K 31. 12. 2014 činila hodnota 

úvěrů vůči tržním hodnotám financovaných nemovitostí 51,1%. 

Přehled bankovních úvěrů 

Bankovní úvěry Celkové úvěry (přímo 
vlastněné 

nemovitosti) v tis. Kč 

Celkové úvěry 
(nepřímo vlastněné 

nemovitosti) v tis. Kč 

Zbývající doba trvání úvěrové smlouvy 
v % z celkového objemu půjček 

    
< než 1 rok 1-2 roky 2-5 let 5-10 let 

CZK úvěry v ČR 0 545 747 1,3% 10,8 % 24,3 %   

EUR úvěry v ČR 0 902 142 38,4 % 21,6 % 
 

  

EUR úvěry mimo ČR 0 54 722 3,6 % 
  

  

Celkem 0 1 502 611 43,3 % 32,4 % 24,3 % 0,0 % 

Nemovitostní společnost Trianon Building Prague s.r.o. se v roce 2013 financovala emisí zajištěných dluhopisů v nominální výši  

849 mil. Kč se splatností 5 let. To představuje k 31. 12. 2014 poměr k hodnotě nemovitosti Trianon ve výši 52,4%.  

K 31. 12. 2014 byl celkový poměr veškerého externího financování nemovitostních společností (tj. bankovních úvěrů a emitovaných 

dluhopisů) vůči tržní hodnotě všech nemovitostí v portfoliu fondu ve výši 46,0%. 
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I. Nepřímo vlastněné nemovitosti v České republice

1 100% "Platinium"

Veveří 3163/111

616 00 Brno, ČR 

JRA, s.r.o.

Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4, ČR

Hodnota účasti: 400 mil. CZK         

Hodnota akcionářského úvěru: 177 mil. CZK 

OC O (88.5%)      

C (5.0%)        

X (6.5%)

08/07 2005 4 371 165 F 8 674 AC, SL, PL 551 000 10,8% 0 0,0% 4,2% 2,7 43 974 37 495 42 900 1,7%

2 100% "Čtyři Dvory"

Milady Horákové 

1498

370 05 České 

Budějovice, ČR  

REICO investment ALFA, s.r.o

Antala Staška 2027/79, 140 00  Praha 4, ČR

Hodnota účasti: 84 mil. CZK 1)

Hodnota akcionářského úvěru: 70 mil. CZK 

SC C (99.5%)      

X (0.5%)

12/07 2002      9 036 F      

13 401 L     

300 F/L 11 040 AC, D, PL 311 000 6,1% 213 050 68,5% 20,2% 1,9 25 299 26 741 31 560 1,3%

3 100% "Táborská"

Táborská 940/31

140 00  Praha 4, 

ČR  

Táborská 31 s.r.o.

Antala Staška 2027/79, 140 00  Praha 4, ČR

Hodnota účasti: 34 mil. CZK   

Hodnota akcionářského úvěru: 40 mil. CZK 

O O (89.2%)    

X (10.8%)    

12/07   1961   

1996         

2 199 22 F 6 900 PL 235 000 4,6% 165 180 70,3% 15,5% 2,6 18 634 22 516 22 309 1,2%

4 100% "Barbican"

U Prioru 804/1

161 01 Praha 6,  

ČR  

REICO Investment ALFA, s.r.o

Antala Staška 2027/79, 140 00  Praha 4, ČR

Hodnota účasti: 84 mil. CZK 1)

Hodnota akcionářského úvěru: 70 mil. CZK 

OW W (84.9%)     

O  ( 8.2%)     

X (6.9%)

12/07 1975 21 039 59 F 10 800 79 000 1,5% 54 119 68,5% 33,5% 0,8 5 885 5 483 10 665 1,1%

5 100% "Antonína Macka"

Antonína Macka 122

702 00 Ostrava, ČR 

REICO Investment ALFA, s.r.o

Antala Staška 2027/79, 140 00  Praha 4, ČR

Hodnota účasti: 84 mil. CZK 1)

Hodnota akcionářského úvěru: 70 mil. CZK 

OCR O (62.0%)      

C  (15.0%)     

R (14.3%)     

X (8.7%)

12/07    1900   

2001

373 0 F 1 355 AC, PL 50 000 1,0% 34 252 68,5% 3,1% 2,8 4 182 4 093 4 853 1,2%

6 100% "Melantrich"

Václavské náměstí 

793/36

110 00 Praha 1, ČR  

REICO Investment GAMA, a.s.

Antala Staška 2027/79, 140 00  Praha 4, ČR

Hodnota účasti: 761 mil. CZK           

Hodnota akcionářského úvěru: 79 mil. CZK

OCR O (12.3%)      

C  (48.9%)     

R (30.7%)     

X (8.1%)

11/10    1913  

2004

1 838 36 F 10 166 AC, E, SL, 

PL

1 137 000 22,2% 403 718 35,5% 5,4% 7,2 75 387 53 498 71 247 0,3%

7 100% "Qubix"                                        

Štětkova 18                                                            

140 00 Praha 4, ČR 

Qubix Building Prague s.r.o.

Antala Staška 2027/79, 140 00  Praha 4, ČR

Hodnota účasti: 208 mil. CZK

Hodnota akcionářského úvěru: 214 mil. CZK

OC O (81.8%)      

C  (14.1%)     

X (4.1%)

03/14 2012 3 185 108 F 13 876 AC, SL,

 PL

985 901 19,3% 577 569 58,6% 3,7% 4,2 43 012 58 889 66 440 0,2%

8 100% "Trianon"

Budějovická 

1518/13a 

140 00 Praha 4, ČR 

Trianon Building Prague s.r.o.

Antala Staška 2027/79, 140 00  Praha 4, ČR

Hodnota účasti: 903 mil. CZK         

Hodnota akcionářského úvěru: 0  CZK

OC O (86.2%)   

C (5.3%)      

X (8.5%) 

03/13 2009 7 581 298 F 20 605 AC, SL,

 PL

1 620 000 31,7% 849 000 52,4% 0,0% 4,2 111 819 109 807 109 001 0,1%

II. Nepřímo vlastněné nemovitosti ve Slovenské republice

1 100% "Trnávka"

Mokráň Záhon 2

821 04 Bratislava, 

SR 

REICO Investment Beta, s.r.o.

Laurinská 18, 811 03 Bratislava, SR

Hodnota účasti: 92 mil. CZK

Hodnota akcionářského úvěru: 0 CZK

O O (86.0%)   

C (2.8%)      

X (11.2%) 

06/08 2008 3 566 90 F 4 797 AC, PL 141 675 2,8% 54 722 38,6% 52,2% 0,5 7 966 3 934 16 093 2,3%

Nemovitostní aktiva celkem 88 213 5 110 576 100% 2 351 611 46,0% 8,2% 4,3 336 158 322 456 375 067 0,7%

1) Hodnota účasti za celou nemovitostní společnost Alfa

* Trianon - jedná se o emisi dluhopisů, tato nemovitost bankovní úvěr nemá

** Qubix - odpovídající část příjmů z pronájmu (duben-prosinec 2014)
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Vysvětlení pojmů k indexu nemovitostí:  

4 Typ nemovitosti 

 

Typ nemovitosti je určen dle platného kolaudačního rozhodnutí  

Zkratky: O … Office (kanceláře); C … Commercial (maloobchod); OCR … 

Office/Commercial/Residential (kanceláře/maloobchod/rezidence); OW … Office/ 

Warehouse (kanceláře/logistika), 

5 Účel nájmu 

 

Rozložení typu využití je kalkulováno dle obvyklé hodnoty nájemného (nehledě na 

momentální příjem z pronájmu) ke dni posledního ocenění nemovitosti 

vypracovaného schváleným nezávislým znalcem a odsouhlaseného Výborem 

odborníků 

Zkratky: O … Office (kanceláře); C … Commercial (maloobchod); W … 

Warehouse (logistika), R... rezidence, X ... ostatní, 

6 Datum pořízení 

 

MM/YYYY … Datum uzavření transakce; 

7 Velikost pozemku 

 

YYYY … Rok původního kolaudačního rozhodnutí; v případě dostavby/přestavby 

rok kolaudace po provedení dostavby/ přestavby; 

8 Velikost pozemku 

 

Výměra dle katastru nemovitostí; 

10 Právní titul k pozemku 

 

Zkratky: F … Freehold/Vlastnický titul; L … Leasehold/Nájemní titul; 

11 Pronajímatelná plocha m2 odpovídají původním posudkům; úpravy pouze z důvodu strukturálních změn; 

u akvizic provedených po 19. 06. 2012 odpovídá standardu GIF pro měření ploch, 

12 Vybavení nemovitosti 

 

Zkratky: AC … Air conditioning (klimatizace); SL … Service lift (technický výtah); 

PL … Passenger lift (osobní výtah); E … Escalator (eskalátor); D … District 

heating (dálkové vytápění); 

13 Tržní hodnota Tržní hodnota ke dni posledního znaleckého posudku vypracovaného schváleným 

nezávislým znalcem a odsouhlaseného Výborem odborníků 

17 Neobsazenost prostor dle obvyklé 

hodnoty nájemného ke dni posledního 

ocenění nemovitosti 

 

Procento dle obvyklé hodnoty nájemného (nehledě na momentální příjem z 

pronájmu) ke dni posledního ocenění nemovitosti vypracovaného schváleným 

nezávislým znalcem a odsouhlaseného Výborem odborníků; 

18 Lhůta zbývající do ukončení nájemních 

smluv 

 

Uváděno v letech a je kalkulováno dle obvyklé hodnoty nájemného (nehledě na 

momentální příjem z pronájmu) ke dni posledního ocenění nemovitosti 

vypracovaného schváleným nezávislým znalcem a odsouhlaseného Výborem 

odborníků; Nájemní smlouvy na dobu neurčitou s množností ukončení v období 

kratším než dva roky jsou započítávány na období 2 let; 

19 Příjem z pronájmu za rok 2014 

 

Příjem z pronájmu fakturovaný v uplynulém roce (bez ohledu na DPH a poplatky 

za služby); 

20 Očekávaný příjem z pronájmu za rok 2015  

 

Plánovaný roční příjem z pronájmu (bez ohledu na DPH a poplatky za služby); 

21 Příjem z pronájmu stanovený znalcem  Roční příjem z pronájmu za předpokladu plné obsazenosti ke dni posledního 

ocenění nemovitosti vypracovaného schváleným nezávislým znalcem a 

odsouhlaseného Výborem odborníků; Kurzy zahraničních měn jsou kalkulovány 

dle kurzu ke dni stanovenému rozhodnutím Výboru odborníků. 



REICO investiční společnost České spořitelny www.reico.cz   13 

 

Informace o nemovitostním portfoliu 

Všechny nemovitosti v portfoliu ČS nemovitostního fondu jsou 

vlastněny formou 100% účasti na nemovitostních 

společnostech, které mají v majetku jednu, nebo více 

nemovitostí. 

Nemovitostní společnost JRA, s.r.o.  

Dne 31. 8. 2007 nabyl ČS nemovitostní fond 100% účast v 

nemovitostní společnosti JRA, s.r.o., sídlo Antala Staška 

2027/79, Krč, 140 00 Praha 4.  

V majetku nemovitostní společnosti je 1 nemovitost ve smyslu 

definice nemovitosti v nařízení vlády č. 243/2013 Sb. 

Administrativní centrum Platinium  

Identifikace nemovitosti 
Nemovitost se nachází na adrese Veveří 3163/111, Žabovřesky, 

616 00 Brno 16.  

Kód katastrálního území: 610470 Žabovřesky; Okres: CZ0642 

Brno Město; Obec: 582786 Brno; List Vlastnictví: 1751. Druh 

nemovitosti dle zákona 256/2013 Sb.: pozemky v podobě 

parcel, jejichž součástí jsou budovy spojené se zemí pevným 

základem. 

 

Administrativní budova Platinium, Brno 

Popis nemovitosti, stáří, využití, účel pořízení a další 
údaje 
Nemovitost tvoří jedna komerční budova spolu s příslušným 

pozemkem nacházející se na atraktivním místě v Brně, s dobrou 

dostupností městskou hromadnou i individuální dopravou. 

Budova byla zkolaudována a uvedena do provozu v roce 2005 

jako moderní kancelářské centrum splňující nejvyšší standardy. 

Budova je ve velmi dobrém technickém stavu a je pronajímána 

především pro kancelářské účely. Dále se zde nacházejí 

v omezeném rozsahu maloobchodní prostory. 

Nejvýznamnějšími nájemci jsou ČSOB a Cyrrus. Cash flow 

spojené s nemovitostí je stabilní a neočekáváme výrazné 

změny.

ČS nemovitostní fond budovu nabyl za účelem jejího 

provozování. Ke změně tohoto účelu nedošlo. 

Správa nemovitosti 
Správa nemovitosti byla do 30. 4. 2014 smluvně zajištěna 

společností JRA Management s.r.o., IČ: 277 14 489, sídlo: Brno, 

Atriová 29, PSČ 621 00 na základě smlouvy o správě. Od 1. 5. 

2014 správu zajišťuje společnost SB PROPERTY SERVICES, 

a.s., IČ: 29004110, Praha 1, Krakovská 1366/25, PSČ 110 00 

na základě smlouvy o správě. 

Práva zatěžující budovu (bez nájemních vztahů) 
Věcná břemena: 
Telefonica O2 – telekomunikační sítě 
T-Mobile Czech Republic – telekomunikační sítě 
Masarykova univerzita – komunikační vedení 
E. ON distribuce -trafostanice 
Zástavní práva: 
Zástavní právo první v pořadí k nemovitostem ve prospěch 
Aareal Bank, Wiesbaden, Německo (v roce 2014, v roce 2015 
ve prospěch Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG) 
Zástavní právo druhé v pořadí k nemovitostem ve prospěch ČS 
nemovitostního fondu 

Informace související s oceňováním nemovitosti  
Nemovitost byla oceněna výnosovou metodou. Ocenění 

nemovitosti provedl znaleckým ústav EQUITA Consulting s.r.o. 

Stanovení hodnoty nemovitosti v majetku JRA s.r.o. bylo 

provedeno výborem odborníků ke dni 16. 12. 2014. Tržní 

hodnota nemovitosti je uvedena v  „Katalogu nemovitostí“, který 

tvoří součást výroční zprávy. 

Nemovitostní společnost  
REICO Investment Alfa, s.r.o.  

Dne 7. 12. 2007 nabyl ČS nemovitostní fond 100% účast 

v nemovitostní společnosti REICO Investment ALFA, s.r.o. Sídlo 

společnosti je registrováno na adrese Praha 4, Antala Staška 

2027/79, PSČ 14000, IČ: 27108619. V majetku nemovitostní 

společnosti jsou k 31.12.2014 tři nemovitosti ve smyslu definice 

nemovitosti v nařízení vlády č. 243/2013 Sb. 

1. Nákupní centrum Čtyři Dvory 

Identifikace nemovitosti 
Nemovitost se nalézá na adrese Milady Horákové 1498, České 

Budějovice 2. 

Kód katastrálního území a název: 621943 České Budějovice 2; 

okres: CZ0311 České Budějovice; kód a název obce: 544256 

České Budějovice;  List vlastnictví 1861. Druh nemovitosti dle 

zákona 256/2013 Sb.: pozemky v podobě parcel, jejichž 

součástí jsou budovy spojené se zemí pevným základem. 
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Popis nemovitosti, stáří, využití, účel pořízení a další 
údaje 
Jedná se o maloobchodní centrum, které tvoří jeden celek. 

Obchodní část budovy byla vystavěna v roce 2001, zábavní část 

v roce 2002. Budova je v technickém stavu, který je úměrný 

jejímu stáří. Průběžně jsou prováděny opravy a řádná údržba. 

Budova je využívána k pronájmu nebytových prostor pro 

maloobchodní, stravovací a zábavní účely. Nejvýznamnějšími 

nájemci jsou Ahold a Cinestar. Cash flow spojené s nemovitostí 

je stabilní a neočekáváme výrazné změny. 

ČS nemovitostní fond nemovitost nabyl za účelem jejího 

provozování. Ke změně tohoto účelu nedošlo. 

Správa nemovitosti 
Správa nemovitosti byla v roce 2014 zajišťována společností SB 

PROPERTY SERVICES, a.s., IČ: 29004110, Praha 1, 

Krakovská 1366/25, PSČ 110 00 na základě smlouvy o správě. 

 

Nákupní centrum Čtyři dvory, České Budějovice 

Práva zatěžující budovu (bez nájemních vztahů) 
Věcná břemena: 
Technické služby města České Budějovice – pozemní sítě 
Dopravní podnik města České Budějovice – kolejové a kabelové 
vedení 
Statutární město České Budějovice – kolejové a kabelové 
vedení 
Telefonica O2 Czech Republic – pozemní sítě 
Teplárna České Budějovice – pozemní sítě 
Zástavní práva: 
Zástavní právo k nemovitostem ve prospěch Unicredit Bank 
Czech Republic, a.s. 
Zástavní právo k nemovitostem ve prospěch ČS nemovitostního 
fondu 

Informace související s oceňováním nemovitosti  
Nemovitosti byla oceněna výnosovou metodou. Ocenění 

nemovitosti provedl znalecký ústav EQUITA Consulting s.r.o. 

Stanovení hodnoty nemovitosti v majetku nemovitostní 

společnosti bylo provedeno výborem odborníků ke dni 16. 12. 

2014. Tržní hodnota nemovitosti je uvedena v „Katalogu 

nemovitostí“, který tvoří součást výroční zprávy. 

2. Logistický park Barbican 

Identifikace nemovitosti 
Nemovitost se nachází na adrese U Prioru 1, Praha 6. Kód a 

název katastrálního území: 729710 Ruzyně; kód a název obce: 

554782 Praha; list vlastnictví: 1461. Druh nemovitosti dle 

zákona 256/2013 Sb.: pozemky v podobě parcel, jejichž 

součástí jsou budovy spojené se zemí pevným základem. 

Popis nemovitosti, stáří, využití, účel pořízení a další 
údaje 
Logistický park Barbican byl vystavěn počátkem 70. let jako 

sklady OD Prior. Je umístěno v lokalitě tradičně využívané pro 

účely logistiky a skladování. Lokalita těží z dobrého dopravního 

přístupu na městský okruh i do centra Prahy. Technický stav 

budovy odpovídá jejímu stáří, průběžně jsou prováděny opravy 

a řádná údržba. Budova je využívána k pronájmu nebytových 

prostor pro skladové účely včetně administrativního zázemí. 

Mezi významné nájemníky patří společnosti Mladá fronta, a. s. a 

JAB. Cash flow spojené s nemovitostí mírně klesá v souvislosti 

se zvyšující se neobsazeností této budovy. 

ČS nemovitostní fond nemovitost nabyl za účelem jejího 

provozování. Ke změně tohoto účelu nedošlo. 

Správa nemovitosti 
Správa nemovitosti byla v roce 2014 zajišťována společností 

Knight Frank, spol. s r.o., IČ: 411 91 536, sídlo Praha 1, 

Václavské nám. 1, na základě smlouvy o správě. 

Práva zatěžující budovu (bez nájemních vztahů) 
Věcná břemena: 
PRE distribuce – rozvaděč VN 
Zástavní práva: 
Zástavní právo k nemovitostem ve prospěch Unicredit Bank 
Czech Republic, a.s. 
Zástavní právo k nemovitostem ve prospěch ČS nemovitostního 
fondu 

Informace související s oceňováním nemovitosti  
Ocenění nemovitosti bylo provedeno výnosovou metodou. 

Ocenění nemovitosti provedl znalecký ústav EQUITA Consulting 

s.r.o. Stanovení hodnoty nemovitosti v majetku nemovitostní 

společnosti bylo provedeno výborem odborníků ke dni 16. 12. 

2014. Tržní hodnota nemovitosti je uvedena v „Katalogu 

nemovitostí“, který tvoří součást výroční zprávy. 

3. Administrativní budova Antonína Macka 

Identifikace nemovitosti 
Nemovitost se nachází na adrese Antonína Macka 122, 702 00 

Ostrava. Kód a název katastrálního území: 713520 Moravská 

Ostrava; kód a název obce: 554821 Ostrava; list vlastnictví: 

3044. Druh nemovitosti dle zákona 256/2013 Sb.: pozemky v 

podobě parcel, jejichž součástí jsou budovy spojené se zemí 

pevným základem.  

Popis nemovitosti, stáří, využití, účel pořízení a další 
údaje 
Jedná se o dům městského typu. Dle dostupných podkladů a 

odborného odhadu byla budova vystavěna kolem roku 1900. 

Celková rekonstrukce se uskutečnila v roce 2001. Stav objektu 

je velmi dobrý a odpovídá původnímu stáří budovy, provedené 

rekonstrukci a pravidelně prováděným opravám a údržbě. 

Nemovitost se nachází v atraktivní části v centru Ostravy. Je 

využívána k pronájmu nebytových prostor pro kancelářské a 

maloobchodní účely. Nejvýznamnějšími nájemci jsou CK 

Fischer a Těšínské jatky. Cash flow spojené s nemovitostí je 

stabilní a neočekáváme výrazné změny. 

ČS nemovitostní fond nemovitost nabyl za účelem jejího 

provozování a nedošlo ke změně tohoto účelu. 
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Správa nemovitosti 
Správu nemovitosti zajišťovala v roce 2014 společnost Knight 

Frank, spol. s r.o., IČ: 411 91 536, sídlo Praha 1, Václavské 

nám. 1, na základě smlouvy o správě. 

Práva zatěžující budovu (bez nájemních vztahů) 
Zástavní práva: 
Zástavní právo k nemovitostem ve prospěch Unicredit Bank 
Czech Republic, a.s. 
Zástavní právo k nemovitostem ve prospěch ČS nemovitostního 
fondu 

Informace související s oceňováním nemovitosti  
Ocenění nemovitosti bylo provedeno výnosovou metodou. 

Ocenění nemovitosti provedl znalecký ústav EQUITA Consulting 

s.r.o. Stanovení hodnoty nemovitosti v majetku nemovitostní 

společnosti bylo provedeno výborem odborníků ke dni 16. 12. 

2014. Tržní hodnota nemovitosti je uvedena v „Katalogu 

nemovitostí“, který tvoří součást výroční zprávy. 

Nemovitostní společnost  
Táborská 31 s.r.o.  
Nemovitostní společnost vznikla rozdělením formou odštěpení 

od nemovitostní společnosti REICO Investment ALFA, s.r.o. dne 

15.10.2013. Sídlo společnosti je Praha 4, Antala Staška 

2027/79, PSČ 14000, IČ: 02200848. V majetku nemovitostní 

společnosti je k 31.12.2014 jedna nemovitost ve smyslu definice 

nemovitosti v nařízení vlády č. 243/2013 Sb. 

Administrativní budova Táborská 

Identifikace nemovitosti 
Nemovitost se nachází na adrese Táborská 31, 140 00 Praha 4. 

Kód a název katastrálního území: 728161 Nusle; kód a název 

obce: 554782 Praha. Druh nemovitosti dle zákona 256/2013 

Sb.: pozemky v podobě parcel, jejichž součástí jsou budovy 

spojené se zemí pevným základem.  

Popis nemovitosti, stáří, využití, účel pořízení a další 
údaje 
Jedná se o městský dům z roku 1962, který byl v roce 1993 

rekonstruován a přeměněn na kancelářskou budovu. Celkový 

stav objektu je dobrý. Odpovídá původnímu stáří budovy a 

provedené rekonstrukci. Budova je průběžně udržována a jsou 

řádně prováděny opravy. Nemovitost těží z dobrého přístupu jak 

městskou hromadnou dopravou, tak automobilem. Z převážné 

části je využívána k pronájmu nebytových prostor především pro 

kancelářské účely. Nejvýznamnějšími nájemci jsou Sweco, 

Hydroprojekt a Essox. Cash flow spojené s nemovitostí je 

stabilní a neočekáváme výrazné změny. 

ČS nemovitostní fond nemovitost nabyl za účelem jejího 

provozování a nedošlo ke změně tohoto účelu. 

Správa nemovitosti 
Správu nemovitosti zajišťovala v roce 2014 společnost Knight 

Frank, spol. s r.o., IČ: 411 91 536, sídlo Praha 1, Václavské 

nám. 1, na základě smlouvy o správě. 

Práva zatěžující budovu (bez nájemních vztahů) 
Věcná břemena: 

Kryt CO v suterénu budovy, spadající pod Štáb civilní obrany 
Prahy 4 
PREdistribuce - trafostanice 
Zástavní práva: 
Zástavní právo k nemovitostem ve prospěch Unicredit Bank 
Czech Republic, a.s. 
Zástavní právo k nemovitostem ve prospěch ČS nemovitostního 
fondu 

Informace související s oceňováním nemovitosti  
Ocenění nemovitosti bylo provedeno výnosovou metodou. 

Ocenění nemovitosti provedl znalecký ústav EQUITA Consulting 

s.r.o. Stanovení hodnoty nemovitosti v majetku nemovitostní 

společnosti a obchodního podílu bylo provedeno výborem 

odborníků ke dni 16. 12. 2014. Tržní hodnota nemovitosti je 

uvedena v „Katalogu nemovitostí“, který tvoří součást výroční 

zprávy. 

Nemovitostní společnost  
REICO Investment Beta, s.r.o.  

Dne 12.5.2008 nabyl ČS nemovitostní fond 100% účast v 

nemovitostní společnosti REICO Investment BETA, s.r.o. Sídlo 

společnosti je registrováno na adrese Laurinská 18, Bratislava 

811 03, Slovenská republika, IČ: 36856711. V nemovitostní 

společnosti by mohlo, s ohledem na situaci na trhu s 

kancelářskými prostorami v Bratislavě, dojít ke změně v cash 

flow. Neočekáváme však takové změny, na které bychom nebyli 

schopni reagovat. 

Administrativní budova Trnávka Business Centrum 

Identifikace nemovitosti 
Nemovitost se nachází na adrese Mokráň Záhon 2, Trnávka, 

Bratislava II, Slovenská republika. Název katastrálního území: 

Trnávka;  název obce: BA-nm.č. RUŽINOV, okres: Bratislava II, 

Slovenská republika, list vlastnictví: 3716. Druh nemovitosti dle 

zákona 256/2013 Sb.: pozemky v podobě parcel, jejichž 

součástí jsou budovy spojené se zemí pevným základem.  

Popis nemovitosti, stáří, využití, účel pořízení a další 
údaje 
Business Centrum bylo dokončeno na konci roku 2007. Jedná 

se o standardní kancelářskou budovu situovanou v blízkosti 

bratislavského letiště Milana Rastislava Štefánika. Nemovitost je 

v dobrém technickém stavu a je pravidelně udržována. 

Převážně je využívána k pronájmu nebytových prostor pro 

kancelářské účely. Nalézá se zde v omezené míře i 

maloobchodní prostory / showroom. Nejvýznamnějšími nájemci 

jsou ISS Facility Services a Alpine Slovakia. S ohledem na 

situaci na trhu s kancelářskými prostorami v Bratislavě dochází 

ke zvyšování neobsazenosti prostor a ke snižování příjmů 

z pronájmu.  

ČS nemovitostní fond budovu nabyl za účelem jejího 

provozování a nedošlo ke změně tohoto účelu. 

Správa nemovitosti 
Správu nemovitosti zajišťovala v roce 2014 společnost 

GRYPHON,s.r.o.,  

IČ: 35815221, Podzáhradná 2, 82107 Baratislava, Slovenská 

republika.   
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Práva zatěžující budovu (bez nájemních vztahů) 
Věcná břemena: 
Kristián Lauko, František Žáček – inženýrské sítě 
BLUE BOX – inženýrské sítě 
Zástavní práva: 
Zástavní právo k nemovitostem ve prospěch Istrobanky, a.s., 
Bratislava, Slovenská republika 
Zástavní právo k nemovitostem ve prospěch ČS nemovitostního 
fondu 

Informace související s oceňováním nemovitosti  
Ocenění nemovitosti bylo provedeno výnosovou metodou. 

Ocenění nemovitosti provedl znalecký ústav EQUITA Consulting 

s.r.o. Stanovení hodnoty nemovitosti v majetku nemovitostní 

společnosti bylo provedeno výborem odborníků ke dni 16. 12. 

2014. Tržní hodnota nemovitosti je uvedena v „Katalogu 

nemovitostí“, který tvoří součást výroční zprávy. 

Nemovitostní společnost  
REICO Investment GAMA, a.s. 

Dne 11.11.2010 nabyl ČS nemovitostní fond 100% účast v 

nemovitostní společnosti La Salle, a.s., která byla následně 

přejmenována na REICO Investment GAMA, a.s. IČ: 26192896 

se sídlem Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00. V 

majetku nemovitostní společnosti je 1 nemovitost ve smyslu 

definice nemovitosti v nařízení vlády č. 243/2013 Sb.  Jedná se 

o multifunkční budovu Melantrich, vysoce atraktivní komerční 

nemovitost umístěnou v prestižní lokalitě, která tvoří významnou 

stabilní a dlouhodobě udržitelnou hodnotu v portfoliu 

nemovitostního fondu. 

Budova Melantrich 

Identifikace nemovitosti 
Nemovitost se nachází na adrese Václavské náměstí 793, 

Praha 1. Kód a název katastrálního území: 727181 Nové Město; 

kód a název obce: 554782 Praha, okres: CZ 0100, Hlavní město 

Praha, list vlastnictví 582. Druh nemovitosti dle zákona 

256/2013 Sb.: pozemky v podobě parcel, jejichž součástí jsou 

budovy spojené se zemí pevným základem.  

Popis nemovitosti, stáří, využití, účel pořízení a další 
údaje 
Objekt Melantrich byl postaven v roce 1913 pro potřeby České 

strany národně sociální. V budově sídlily po většinu 20. století 

nakladatelské společnosti včetně tiskárny. V období  2003 - 

2004 proběhla kompletní rekonstrukce nemovitosti včetně 

dostavby zadního traktu. Budova je v dobrém technickém stavu. 

Údržbě a opravám je věnována odpovídající péče. Celá 

nemovitost tvoří významnou investiční hodnotu v portfoliu fondu.  

Vzhledem k charakteru této nemovitosti, velikosti a atraktivitě 

lokality, lze předpokládat nízkou volatilitu tržní hodnoty a její 

dlouhodobou udržitelnost. Cash flow spojené s nemovitostí je 

stabilní. Neočekáváme žádné výrazné změny v pozitivním cash 

flow. V rámci negativního cash flow očekáváme v roce 2015 

zvýšený tok finančních prostředků v souvislosti s plánovanou 

úpravou střechy, vybudováním recepce a souvisejícími 

úpravami. 

ČS nemovitostní fond budovu nabyl za účelem jejího 

provozování a nedošlo ke změně tohoto účelu. 

Budova je využívána k pronájmu nebytových prostor pro 

maloobchodní účely, stravovací účely, kancelářské a další účely 

včetně služeb. Nejvýznamnějším nájemníkem je obchodní dům 

společnosti Marks & Spencer a Old Town Prague. 

 

Multifunkční budova Melantrich, Praha 

Správa nemovitosti 
Správa je zajišťována společností SB PROPERTY SERVICES, 

a.s., IČ: 29004110, Praha 1, Krakovská 1366/25, PSČ 110 00 

na základě smlouvy o správě. 

Práva zatěžující budovu (bez nájemních vztahů) 
Věcné břemeno: 
PRE distribuce - trafostanice   
Zástavní práva: 
Zástavní právo k nemovitostem ve prospěch Expobank CZ, a.s.   
Zástavní právo druhé v pořadí k nemovitostem ve prospěch ČS 
nemovitostního fondu 

Informace související s oceňováním nemovitosti  
Ocenění nemovitosti bylo provedeno výnosovou metodou. 

Ocenění nemovitosti provedl znalecký ústav EQUITA Consulting 

s.r.o. Stanovení hodnoty nemovitosti v majetku nemovitostní 

společnosti bylo provedeno výborem odborníků ke dni 16. 12. 

2014. Tržní hodnota nemovitosti je uvedena v „Katalogu 

nemovitostí“, který tvoří součást výroční zprávy. 

Nemovitostní společnost  
Trianon Building Prague s.r.o.  

Dne 27.03.2013 nabyl nemovitostní fond 100% účast v 

nemovitostní společnosti Trianon Building Prague s.r.o. Sídlo 

společnosti je na adrese Antala Staška 2027/79, Praha 4 - Krč, 

PSČ 140 00, IČ: 265 04 006. V majetku nemovitostní 

společnosti je k 31. 12. 2014 jedna nemovitost ve smyslu 

definice nemovitosti v nařízení vlády č. 243/2013 Sb. 

Budova Trianon 

Identifikace nemovitosti 
Nemovitost se nachází na adrese Budějovická 1518/13a,  

Praha 4 - Michle, PSČ 140 00, na rohu ulic Budějovická  

a Vyskočilova. Kód katastrálního území: 727750 Michle; Okres: 

CZ0100 Hlavní město Praha; Obec: 554782 Praha; List 

vlastnictví: 438.  

Druh nemovitosti dle zákona 256/2013 Sb.: pozemky v podobě 

parcel, jejichž součástí jsou budovy spojené se zemí pevným 

základem. 
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Popis nemovitosti, stáří, využití, účel pořízení a další 
údaje 
Administrativní budova Trianon se nachází v městské části  

Prahy 4 – Michle/Budějovická. Jednou z domén nemovitosti je 

její strategická poloha v rámci Hlavního města Prahy v 

bezprostřední blízkosti stanice metra C – Budějovická. Výborná 

dopravní dostupnost je dále podpořena přítomností několika 

autobusových linek a blízkostí Pražského okruhu („Jižní spojka“) 

na jihu a ul.5. května (“Magistrála”) na severu jakožto výpadovky 

ze středu města směrem na Brno. 

 
Multifunkční budova Trianon, Praha 

Budova, jejíž výstavbu realizovala renomovaná developerská 

společnost Hochtief, byla zkolaudována a uvedena do provozu v 

roce 2009. Je tvořena třemi podzemními a osmi nadzemními 

patry. Ve třech podzemních podlažích je nájemcům budovy k 

dispozici 298 parkovacích míst a kromě přízemí, ve kterém se 

nachází maloobchodní plochy, tvoří zbývající část budovy 

výhradně kancelářské prostory. Svým nájemníkům Trianon 

nabízí nadstandardní zázemí s možností flexibilního uspořádání 

vnitřního prostoru. Nejvýznamnějším nájemníkem je Česká 

spořitelna. Cash flow spojené s nemovitostí je stabilní a 

neočekáváme změny. 

ČS nemovitostní fond budovu nabyl za účelem jejího 

provozování. Ke změně tohoto účelu nedošlo. 

Správa nemovitosti: 
Správa nemovitosti byla v roce 2014 smluvně zajištěna 

společností Knight Frank, spol. s r.o., IČ: 411 91 536; Sídlo: 

Václavské nám. 1, Praha 1, PSČ 110 10. 

Práva zatěžující budovu (bez nájemních vztahů) 
Věcné břemeno: 
PRE distribuce – rozvaděč VN, kabelové vedení 
T-Systems Czech Republic – Optické připojení 
GTS Czech – komunikační sítě a vedení 
Pražská teplárenská – horkovodní přípojka 
GTS Novera – komunikační sítě 
UPC Česká republika – komunikační sítě 
O2 Czech Republic – komunikační sítě 
ETEL – komunikační sítě 
Pražská plynárenská – plynárenské zařízení 
Hlavní město Praha – umístění stavby 
Zástavní práva: 
Zástavní právo k nemovitostem ve prospěch Česká spořitelna, 
a. s.  

Informace související s oceňováním nemovitosti  
Ocenění nemovitosti bylo provedeno výnosovou metodou. 

Ocenění nemovitosti provedl znalecký ústav EQUITA Consulting 

s.r.o. Stanovení hodnoty nemovitosti v majetku nemovitostní 

společnosti bylo provedeno výborem odborníků ke dni  

16. 12. 2014. Tržní hodnota nemovitosti je uvedena v „Katalogu 

nemovitostí“, který tvoří součást výroční zprávy. 

Qubix Building Prague s.r.o. 

Dne 27.03.2014 nabyl nemovitostní fond 100% účast 

v nemovitostní společnosti Stavební a inženýrská společnost, 

spol. s r.o. Dne 12. 9. 2014 byla společnost přejmenována na 

Qubix Building Prague s.r.o. Sídlo společnosti je na adrese 

Antala Staška 2027/79, Praha 4 - Krč, PSČ 140 00, IČ: 265 

04 006. 

Budova Qubix 

Identifikace nemovitosti 
Nemovitost se nachází na adrese Štětkova 18, Praha 4 Nusle, 

PSČ 140 00. Kód katastrálního území: 728161 Nusle; Okres: 

CZ0100 Hlavní město Praha; Obec: 554782 Praha; List 

vlastnictví: 549. 

Druh nemovitosti dle zákona 256/2013 Sb.: pozemky v podobě 

parcel, jejichž součástí jsou budovy spojené se zemí pevným 

základem. 

Popis nemovitosti, stáří, využití, účel pořízení a další 
údaje 
Budova QUBIX je kancelářská v Praze 4, poblíž stanice metra 

Vyšehrad. Jedná se o velmi kvalitní lokalitu poblíž centra města 

s velmi dobrou dopravní dostupností. Mezi roky 2010-2012 byla 

budova na základě smlouvy o generální dodávce stavby 

kompletně zrekonstruována společností S+B Plan & Bau ČR. 

Na přestavbě budovy se podílela prestižní architektonická 

kancelář významného vídeňského architekta prof. Ernsta 

Hoffmanna. Jde o multifunkční nemovitost s převládajícími 

kancelářskými prostory a nejvyšším možným stupněm 

certifikace LEED Platinum. Mezi největší nájemce budovy 

QUBIX patří švýcarská společnost ABB, nadnárodní dodavatel 

technologií pro energetiku, BigBoard zabývající se venkovní 

reklamou, TMF poskytující účetní a poradenské služby,  

a Adecco působící v oblasti komplexních personálních služeb. 

Cash flow spojené s nemovitostí je stabilní a neočekáváme 

změny. Nemovitost netrpí žádnými závadami právními ani 

významnějšími závadami technickými.  

ČS nemovitostní fond budovu nabyl za účelem jejího 

provozování. Ke změně tohoto účelu nedošlo. 

Správa nemovitosti: 
Správa nemovitosti byla v roce 2014 smluvně zajištěna 

společností S+B Plan & Bau Prag spol. s r.o., IČ: 45276102, 

sídlo: Praha 4 - Nusle, Štětkova 1638/18, PSČ 140 00. 
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Práva zatěžující budovu (bez nájemních vztahů) 
Zástavní práva:  
Zástavní právo k nemovitostem ve prospěch 
Raiffeisenlandesbank Oberosterreich AG 
Zástavní právo druhé v pořadí k nemovitostem ve prospěch ČS 
nemovitostního fondu 

 Informace související s oceňováním nemovitosti  
Ocenění nemovitosti bylo provedeno výnosovou metodou. 

Ocenění nemovitosti provedl znalecký ústav EQUITA Consulting 

s.r.o. Stanovení hodnoty nemovitosti v majetku nemovitostní 

společnosti bylo provedeno výborem odborníků ke dni  

16. 12. 2014. Tržní hodnota nemovitosti je uvedena v „Katalogu 

nemovitostí“, který tvoří součást výroční zprávy. 
 

Multifunkční budova Qubix, Praha 
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Další povinné náležitosti výroční zprávy 

Údaje o investiční společnosti, která podílový fond obhospodařuje a zároveň provádí jeho administraci  

Po celou dobu existence byl fond obhospodařován/administrován pouze společností REICO investiční společnost České spořitelny, a.s., 

Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00, IČ: 275 67 117. 

Údaje o všech obchodnících s cennými papíry, kteří vykonávali činnost obchodníka s cennými papíry ve vztahu k 
majetku podílového fondu 

Po celou dobu existence fondu vykonávala činnost obchodníka s cennými papíry pro fond pouze Česká spořitelna, a.s.  

Identifikaci majetku, pokud jeho hodnota přesahuje 1 % hodnoty majetku fondu ke dni, kdy bylo provedeno 
ocenění pro účely této zprávy, s uvedením celkové pořizovací ceny a reálné hodnoty na konci rozhodného období 

V tabulce je uveden majetek fondu držený v investičních nástrojích a majetkových účastech na nemovitostních společnostech k 

31.12.2014. 

Název Druh majetku Počet ks 
Cena pořizovací  

(v tis. Kč) 
Hodnota (reálná) tržní  

(v tis. Kč) 

CETELEM VAR 06/27/16 dluhopis 11 55 055 55 182 

ERSTE BANK 2.5 05/18/15 dluhopis 116 11 787 11 869 

SLOVAKIA GOVT VAR 09/02/15 dluhopis 3033 31 179 30 797 

JRA, s.r.o. majetková účast  1 403 010 400 004 

REICO Investment ALFA, s.r.o.  majetková účast 1 191 728 84 445 

REICO Investment BETA, s.r.o.  majetková účast 1 149 858 91 589 

REICO Investment GAMA, a.s.  majetková účast 1 439 779 760 582 

Táborská 31 s.r.o.  majetková účast 1 99 154 33 872 

Trianon Building Prague s.r.o.   majetková účast 1 555 670 902 940 

Qubix Building Prague s.r.o. majetková účast 1 158 479 207 745 

Ostatní aktiva fondu jsou uvedena v účetní závěrce, která je součástí výroční zprávy. 

Údaj o soudních nebo rozhodčích sporech, které se týkají majetku nebo nároku podílníků podílového fondu, 
jestliže hodnota předmětu sporu převyšuje 5 % hodnoty majetku podílového fondu v rozhodném období. 

 V roce 2014 nebyly vedeny žádné soudní nebo rozhodčí spory, jejichž hodnota přesahuje 5% hodnoty majetku fondu. 

Údaje o porušení úvěrových nebo investičních limitů 

Dne 27.3.2014 došlo k porušení minimálního limitu likvidity fondu, a to tak, že likvidita poklesla na 12,91 % majetku fondu. Pokles souvisel 

s akvizicí nového nemovitostního aktiva. Invesiční společnost měla připraveny likvidní prostředky z jiných zdrojů v případě, že by došlo ke 

zvýšeným odkupům podílových listů. K 30.4.2014 se již likvidita pohybovala nad úrovní 19% majetku fondu a od 30.5.2014 již byla dále nad 

předpisy požadovanými 20% majetku fondu.  

Údaje o skladbě a změnách majetku v portfoliu 

V rozhodném období došlo k pořízení nemovitostní společnosti Qubix Building Prague s.r.o. Skladba majetku je uvedena v rozvaze fondu a 

v dalších částech výroční zprávy.  

Údaje o úplatě určené investiční společnosti za obhospodařování a administraci majetku podílového fondu a 
depozitáři za výkon funkce depozitáře 

Za obhospodařování a administraci majetku v podílovém fondu byl v roce 2014 vyplacen investiční společnosti poplatek ve výši 61 017 tis. 

Kč. Za výkon činnosti depozitáře podílového fondu byl depozitáři v roce 2014 vyplacen depozitářský poplatek ve výši 4 533 tis. Kč. Ostatní 

náklady fondu jsou uvedeny v účetní závěrce, která je součástí výroční zprávy.  

Údaje o kvantitativních omezeních a metodách, které byly zvoleny pro hodnocení rizik spojených s technikami a 
nástroji k efektivnímu obhospodařování investičního fondu 

Podílový fond využívá derivátové nástroje výhradně k zajištění proti měnovému riziku. K 31.12.2014 neměl fond uzavřené žádné derivátové 

operace ani repo operace. Metody řízení rizik jsou popsány v příloze účetní závěrky, která je součástí této výroční zprávy.
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Údaje o podstatných změnách údajů ve statutu 
investičního fondu v roce 2014 

V roce 2014 došlo ke změně statutu fondu v souvislosti 

s přizpůsobením se požadavkům zákona č. 240/2013 Sb. o 

investičních společnostech a investičních fondech. Změny 

spočívaly zejména v oblasti přizpůsobení terminologie, rozdělení 

činností investiční společnosti na obhospodařování a administraci 

fondu, úpravě struktury statutu dle nové regulace. Ke změnám 

v investiční strategii a poplatkové struktuře nedošlo. S účinností 

k 1.1.2015 byly u ČS nemovitostního fondu zavedeny 

prodloužené lhůty pro vypořádání odkupu podílových listů fondu 

v závislosti na celkovém objemu odkupů provedených podílníkem 

v klouzavé lhůtě 6 měsíců zpětně. Změna byla zavedena 

z důvodu ochrany likvidity fondu a přizpůsobení likvidity 

podílových listů likviditě aktiv v majetku fondu, kterými jsou 

převážně nemovitostní aktiva.  

 

Údaje o odměnách pracovníků obhospodařovatele za 
rok 2014 

Průměrný počet pracovníků obhospodařovatele v roce 2014 byl 

10 (z toho 3 vedoucí osoby) 

Celková pevná složka odměn všech pracovníků činila:     

14 038 109 Kč 

Celková pohyblivá složka odměn všech pracovníků činila: 

5 914 800 Kč 

Vzhledem k modelu investiční společnosti fungující na rozsáhlém 

outsourcingu služeb mohou být všichni pracovníci považováni za 

osoby, jejichž činnost má podstatný vliv na rizikový profil fondu.  

Odměny pouze za zhodnocení kapitálu nebyly vypláceny. 

Odměny jsou vypláceny na základě vyhodnocení mnoha kritérií, 

z nichž zhodnocení kapitálu fondu mělo pro odměny vyplacené 

v roce 2014 váhu pouze 5%. 

Údaje o všech depozitářích podílového fondu v 
rozhodném období  

Depozitářem je po celou dobu existence podílového fondu Česká 

spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 

140 00, IČ: 45244782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném 

Městským soudem v Praze,  oddíl B, vložka 1171. 

Údaje o osobě, která zajišťuje úschovu nebo jiné 

opatrování majetku podílového fondu, pokud je u této 

osoby uloženo nebo touto osobou jinak opatrováno 

více než 1 % majetku podílového fondu 

Úschovu nebo jiné opatrování majetku zajišťuje pro investiční 

fond depozitář fondu Česká spořitelna, a.s. Custodianem, na 

kterého může depozitář delegovat úschovu investičních nástrojů 

patřících do majetku v podílovém fondu, může být banka nebo 

obchodník s cennými papíry, který dodržuje pravidla 

obezřetnosti, včetně minimálních kapitálových požadavků, a 

podléhá dohledu orgánu dohledu státu, ve kterém má sídlo, a  

podléhá pravidelnému externímu auditu, který ověřuje, že jsou 

příslušné investiční nástroje v jeho moci.  

Depozitář v současné době používá služeb Clearstream Banking 

Luxembourg pro vypořádání a clearing zahraničních cenných 

papírů a služeb Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s. pro 

vypořádání a clearing burzovních obchodů s cennými papíry 

obchodovanými na Burze cenných papírů Praha, a.s. a lokální 

custodiany pro trhy v Polsku, Slovensku, Maďarsku, Rusku, 

Rumunsku a Turecku. Spolupracující subjekty se v čase mohou 

měnit zejména se vstupem na nové trhy. 

Údaje o významných skutečnostech, které nastaly po 
31.12.2014 

ČS nemovitostní fond prodal dne 1.4.2015 administrativní budovu 

Antonína Macka, a to z majetku nemovitostní společnosti REICO 

Investment ALFA, s.r.o. Prodej byl uskutečněn za cenu 

odpovídající omezením ve statutu fondu.  

Seznam členů Výboru odborníků  

Od 18. 2. 2013 jsou členy výboru odborníků:  

Karl-Heinz Glauner 

Datum narození 22. 12. 1946, vznik funkce 18. 2. 2013; 

vystudoval práva na Universitě v Bonnu, od roku 1980 působí ve 

vysokých pozicích mezinárodních bank, kde se zaměřoval 

především na úvěrové obchody a oceňování nemovitostí. Má 

více než 20-ti leté zkušenosti v oblasti oceňování nemovitostí. Od 

roku 2004 se zabývá správou vlastního majetku.  

Petr Urbánek 

Datum narození 18. 6. 1963, vznik funkce 18. 2. 2013; vystudoval 

Střední průmyslovou školu stavební, od roku 1991 se pohybuje v 

oblasti realitního trhu, přičemž působil mimo jiné ve 

společnostech Healey & Baker, Hochtief development a ve 

společnosti Europolis Real Estate Asset Management, jako 

regionální ředitel a jednatel. Má více než 20-ti leté zkušenosti se 

správou, oceňováním a akvizicemi nemovitostmi. Od roku 2006 

je členem Královské komory odhadců/znalců (RICS). 

Petr Pohl 

Datum narození 20. 9. 1975, vznik funkce 18. 2. 2013, jako člen 

výboru odborníků určený depozitářem; vystudoval ČVUT – 

stavební fakulta, od roku 1999 pracoval ve společnosti Knight 

Frank, kde byl vedoucím oddělení oceňování, po té jako jednatel 

znaleckých kanceláří poskytujících znalecké služby mimo jiné 

předním bankám v České republice. Má více než 10-ti letou praxi 

v oblasti oceňování nemovitostí. 
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Údaje o portfolio manažerech podílového 
fondu a členech představenstva investiční 
společnosti v rozhodném období 

Ing. Martin Skalický, MRICS 

Předseda představenstva. 

Po absolvování Stavební fakulty ČVUT v roce 1984 pracoval jako 

geodet ve společnosti Sudop Praha a později u dodavatele 

inženýrských staveb spol. Metrostav. Po roce 1990 se začal 

věnovat problematice nově se tvořícího trhu s nemovitostmi se 

zaměřením na komerční nemovitosti. V první polovině 

devadesátých let nastoupil k mezinárodní poradenské  

firmě Healey & Baker (dnes známá pod názvem Cushman & 

Wakefield), kde se podílel na rozvoji firmy se zaměřením na 

oceňování nemovitostí a poradenství v otázkách nákupu, prodeje 

a správy komerčních nemovitostí. V roce 2006 získal členství v 

prestižní mezinárodní organizaci profesních poradců RICS.  

V květnu 2007 přijal nabídku společnosti REICO investiční 

společnost České spořitelny na pozici člen představenstva a 

portfolio manažer pro nemovitostní složku fondu. 

Ing. Filip Kubricht 

Místopředseda představenstva. 
Portfolio manažer pro likvidní složku od 1. 12. 2006. 

Absolvent Hospodářské fakulty Technické univerzity v Liberci 

zahájil svoji pracovní kariéru v druhé polovině devadesátých let u 

německé banky Aareal Bank AG ve Wiesbadenu. V roce 2002 

přijal nabídku BAWAG Bank CZ v Praze, kde během čtyř let 

vybudoval a na pozici ředitele oddělení řídil oddělení financování 

komerčních nemovitostí. V prosinci 2006 rozšířil vrcholný 

management společnosti REICO investiční společnost České 

spořitelny, a.s. na pozici místopředseda představenstva  

a portfolio manažer pro likvidní složku. 

Wolfgang G. Lunardon, Dipl.-Ing. Imm.-Oek. (ebs) 

Člen představenstva. 
Portfolio manažer pro nemovitostní složku fondu od 14. 5. 2012. 

Absolvent průmyslového inženýrství a managementu 

(Wirtschaftsingenieurwesen) na Univerzitě ve Štýrském Hradci 

(Graz) a realitní ekonomie (Immobilienökonomie) na Evropské 

obchodní škole v Berlíně (European Business School, 

Berlin).Wolfgang Lunardon zastával po mnoho let výkonné 

manažerské funkce a měl na starosti rozvoj podnikání, řídící  

a organizační procesy společnosti, marketing, akvizice 

nemovitostí, project development, asset management a prodeje 

majetku. Od druhé poloviny 80. let působil na vrcholných postech 

v různých investičních společnostech věnujících se problematice 

kolektivního investování na rakouském a německém trhu jako 

např. Investkredit Bank. Od počátku 90. let působil v 

managementu společností Europolis Real Estate Asset 

Management a Meinl European Land (nyní Atrium European 

Real Estate), které se řadily mezi průkopníky v oblasti realitního 

investování v regionu střední a východní Evropy (CEE). Během 

své profesionální kariéry získal mezinárodně uznávaná ocenění 

od ULI, MIPIM a dalších institucí. 
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V Praze, dne 27. 4. 2015 

 

Martin Skalický. 

Předseda představenstva 

 

Filip Kubricht. 

Místopředseda představenstva 

 

Wolfgang Lunardon 

Člen představenstva 
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Finanční část 

Zpráva a výrok nezávislého auditora 

Rozvaha 

Výkaz zisku a ztráty 

Příloha účetní závěrky 
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Rozvaha 
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Výkaz zisku a ztráty 
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Příloha účetní závěrky 
k 31. 12. 2014 
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Sestaveno dne: 27. března 2015 

Podpis statutárního  
orgánu účetní jednotky: 

Osoba odpovědná  
za účetnictví  
(jméno, podpis): 

Osoba odpovědná  
za účetní závěrku 
(jméno, podpis): 

   

Ing. Martin Skalický Jana Potočková Jana Potočková 

 
  

Ing. Filip Kubricht   
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ČS nemovitostní fond, otevřený podílový fond 

REICO investiční společnost  

České spořitelny, a.s. 

Adresa: Antala Staška 2027/79, 140 00 Praha 4 

IČ: 275 67 117 

Telefon: 956 711 111 

Fax: 221 516 513 

E-mail: nemofond@reicofunds.cz 

Internet: www.reico.cz 

Výroční zpráva 2014 

Materiál pro veřejnost 

 



 

www.reico.cz 


