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Patříme
mezi nejlepší
Hospodářské noviny ve spolupráci
s Institutem strategického investování
sestavily žebříček nejvýkonnějších
nemovitostních fondů v ČR.

Mnohým řetězcům rostou obraty i v krizi
Krize v roce 2008 ukázala, že o věci běžné spotřeby bude vždy zájem. Nájemníky v našich nemovitostech jsou proto převážně obchodní řetězce orientované
svou nabídkou na nižší střední a střední vrstvy.

Jaké jsou nevýhody spojené s koupí domu
či bytu, správou a pronájmem?
Téměř každý, kdo dnes chce zhodnocovat své peníze mimo
běžný či spořící účet, zvažuje investici do nemovitosti.

Nástup

5G
sítí

Mezinárodní
filmový festival
v Karlových Varech

Nemovitostní fond:

+17,71 %
od založení

Editorial

Jsme součástí
digitální revoluce

Po úspěšném exitu internetového operátora Libli,
který nyní spadá pod společnost Nordic Telecom, jež
má ambice stát se čtvrtým operátorem v Česku, se
naše telekomunikační divize DRFG plně zaměří na
nástup nové generace sítí pod názvem 5G.
Evropští operátoři totiž postupně připravují svou
infrastrukturu na mobilní sítě páté generace, proto
prostřednictvím společností ve skupině Suntel
modernizujeme sítě na plné obrátky. 5G sítě mají
technické předpoklady k tomu ovlivnit fungování
celé společnosti – od způsobu, jakým každý den
komunikujeme mezi sebou a se stroji, až po nové
chytré aplikace schopné nabídnout nové možnosti
organického růstu.
Pro firmy budou bodem zlomu v každém smyslu
tohoto slova. Představte si tiskárny, televize, mrazáky
nebo kávovary integrované do globální sítě, která
bude schopna okamžitě plnit zákaznická přání
a v reálném čase také spotřebu hned vyúčtuje.
Hlavním cílem 5G je připojit na internet všemožná
zařízení, včetně těch, která dnes ještě neexistují.
Modernizace mobilních sítí ale rozhodně není
jediným úkolem naší investiční skupiny. DRFG od
svého počátku stojí na třech pilířích, kterými jsou
kromě telekomunikací také finance a nemovitosti,
a v těchto oblastech rovněž posilujeme a chystáme
další významné akvizice.
Přeji krásné léto včetně spolehlivého signálu :-)

– Roman Řezníček
člen představenstva
a ředitel telekomunikační divize DRFG
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Investovat do realit se dá
nejen koupí domu či bytu
CITACE
Alternativou jsou nemovitostní fondy.
Vzhledem k napjaté situaci na trhu
zájem o ně nyní strmě stoupá. Objem
peněz, které lidé vložili do těchto
fondů za posledních 7 let vzrostl 10×
a překročil hranici 35 miliard Kč.

„Téměř každý, kdo dnes chce zhodnocovat své peníze mimo
běžný či spořící účet, zvažuje investici do nemovitostí. Vedle
přímého nákupu domu nebo bytu ale lidé čím dál častěji volí
cestu realitních podílových fondů.”
– Lukáš Kovanda, hlavní ekonom CZECH FUND

vs

NEVÝHODY SPOJENÉ
S KOUPÍ DOMU ČI BYTU,
SPRÁVOU A PRONÁJMEM

VÝHODY INVESTICE
DO NEMOVITOSTNÍHO FONDU
CZECH REAL ESTATE INVESTMENT FUND

–•

Časová náročnost a riziko při výběru objektu
U nových i rekonstruovaných bytů se často vyskytují nečekané vady, které investici mohou výrazně prodražit.

+•

Okamžitá investice do již fungujících projektů
Průměrná délka nájemních smluv: 4–5 let.
Dlouhodobá obsazenost: 94 %.

–•

Vysoká finanční zátež
Nová pravidla hypoték výrazně zvýšila nároky na financování nákupu nemovitostí.

+•

Libovolná výše investice, průběžné vklady i výběry
Peníze můžete do fondu průběžně přidávat, stejně tak je
možné kdykoliv požádat o vyplacení (i částečné). Do fondu se dá investovat již od 500 korun měsíčně.

–•

Nutnost pečovat o nemovitost i o nájemníky
Je třeba počítat s omezenou životností vybavení, které si
v průběhu času vyžádá další investice. Úskalí může být
spojené i s ne vždy solidními nájemníky.

+•

Fond přináší dlouhodobě stabilní zhodnocení
Komerční nemovitosti lépe odolávají výkyvům v ekonomice a případné riziko spojené s nájemníky je rozloženo do
více objektů.

–•

Daň z nabytí nemovitých věcí
Dříve pod názvem “daň z převodu nemovitostí” činí 4 % ze
základu daně. Plátcem je od listopadu 2016 vždy kupující.

+•

Neodvádí se daň z příjmů
Pokud investice trvá déle než 3 roky je příjem z prodeje
cenných papírů pro fyzické osoby osvobozen o dan z příjmu.

–•

Likvidita peněz
Prodej nemovitosti za adekvátní cenu je časově náročný.
Navíc je třeba počítat i s provizí realitní kanceláře.

+•

Likvidita peněz
Pokud budete potřebovat investované prostředky získat
zpět, je třeba počítat pouze s tříměsíční lhůtou - nebude
vám tak účtován ani žádný výstupní poplatek.

REAL ESTATE
INVESTMENT

Low-cost retailu zpomalení
ekonomiky nevadí
MNOHÝM ŘETĚZCŮM DOKONCE ROSTLY OBRATY

Krize v roce 2008 ukázala, že o věci běžné spotřeby bude vždy zájem. Nájemníky v našich
nemovitostech jsou proto převážně obchodní řetězce orientované svou nabídkou na nižší
střední a střední vrstvy.

Obraty obchodníků v období poslední krize
Obchodník

Kategorie

Globus

Změny obratu
2008

2009

Univerzální retail

12,67 %

2,33 %

Albert

Potraviny

3,32 %

-1,39 %

Billa

Potraviny

98,48 %

15,83 %

CCC

Obuv

59,49 %

26,98 %

dm drogerie

Drogerie

28,36 %

19,67 %

OBI

Domácí retail

-21,47 %

44,26 %

Planeo

Elektronika

14,63 %

12,15 %

Penny market

Potraviny

17,62 %

26,40 %

Rossmann

Drogerie

6,41 %

3,22 %

Tesco

Univerzální retail

10,91 %

13,96 %

New Yorker

Oblečení

8,76 %

12,70 %

Kaufland

Univerzální retail

15,39 %

4,37 %
Zdroj: Comsense analytics s.r.o.

Nemovitosti ve fondu
Vybíráme komerční
nemovitosti a retail parky
situované v regionech,
kde není výrazná konkurence
Přehled nemovitostí na www.czech-fund.cz

Nástup 5G sítí
TELCO

Po úspěšném exitu internetového operátora LIBLI
se telekomunikační divize DRFG zaměřuje na rozvoj
Suntel Group, která poskytuje služby v oblasti výstavby, modernizace a údržby telekomunikačních sítí.

Co nová síť přinese?
• vyšší rychlost - download až 20 Gbit /s
• internet věcí - chytrá domácnost plná inteligentních
spotřebičů
• smart cities - ještě vyšší kvalita života ve městech
• autonomní vozidla - auta bez řidiče
• virtuální realitu

Investiční akademie
na „domácí půdě”
Finanční konzultanti tentokrát své
znalosti a dovednosti prohlubovali
v Brně, ve Finančním domě na
Zvonařce. Hlavním tématem
byly korporátní dluhopisy.

CITACE

„Cílem praktických nácviků bylo
zvládnout problematiku prezentace
řešení pro klienta.”
– Petr Válek - obchodní ředitel DRFG Finance

FINfest 2019
FINANCE

V polovině května se konalo
v prostorách Cubex Centra Praha
na Pankráci největší setkání
ﬁnančních profesionálů v ČR.

70

1 200

řečníků

návštěvníků

NA KONFERENCI PROMLUVILI HLAVNÍ
EKONOMOVÉ DRFG A CZECH FUND

Martin Slaný
hlavní ekonom DRFG

Lukáš Kovanda
hlavní ekonom CZECH FUND

Ve své přednášce upozorňoval na rizika bezhotovostní
ekonomiky.

Moderoval panelovou diskusi na téma
„Progresivní firmy ve financích – jaké
jsou trendy, kdo s čím uspěje?”

CZECH FUND měl na FINfestu i svůj stánek,
od kterého si mohli návštěvníci odnést nejen odpovědi na všechny své
otázky ohledně nemovitostního fondu, ale i třeba mašličku pro štěstí
od Karolíny Plíškové.

Mezinárodní
ﬁlmový festival
v Karlových Varech
Značka investičních podílových fondů
CZECH FUND je oﬁciálním partnerem
54. ročníku této mezinárodně
proslulé události.

400

500

700

140 000

režisérů, ﬁlmařů
a herců

ﬁlmových
představení

novinářů
a ﬁlmových kritiků

prodaných
vstupenek

CITACE

„Díky podpoře CZECH FUND se letos mohou
všichni VIP hosté těšit na prvotřídní české
speciality, které budou po celou dobu konání
festivalu připraveny v Becher’s Baru nově
zrekonstruovaného Grandhotelu Pupp.”

Máchale,
spadlo ti to,
asi vítr...

– Uljana Donátová, tisková mluvčí festivalu

Jak dobře znáte ﬁlmové hlášky?
To si budete moci každý den festivalu otestovat u stánku
CZECH FUND. Opravdoví znalci tak mohou vyhrát sportovní
oblečení z kolekce tenistky Karolíny Plíškové.

54. Mezinárodní ﬁlmový festival Karlovy Vary
od 28. června do 6. července

Golf a investice
patří k sobě
5 DNÍ TURNAJE
Byli jsme titulárním partnerem zahajovacího turnaje české profesionální série:
CZECH FUND PGA Austerlitz
& Golf Magazine Trophy 2019
Své síly poměřili nejen čeští profesionálové,
ale také golﬁsté z řad našich klientů.

CITACE

„Stejně, jako v golfu, tak i v investicích
vítězí jen ti nejlepší, proto se snažíme našim
klientům zajišťovat ten nejlepší výnos.”
Ocenění třem nejlepším nemohl předávat nikdo jiný,
než hlavní ekonom CZECH FUND Lukáš Kovanda

– Lukáš Kovanda, hlavní ekonom CZECH FUND

Sportem pro dobrou věc

Vybralo se 25 tisíc korun
Peníze půjdou na pomoc dětem z dětských domovů a pěstounské
péče. Jejich správnému začlenění do běžného života se věnuje projekt
“Začni správně” společnosti yourchance, kterou finančně dlouhodobě
podporuje Nadace DRFG.

CITACE

„Mile mě překvapila otevřenost a štědrost účastníků
turnaje, kteří se téměř všichni do soutěže zapojili
a díky nim se vybrala tato částka. Děkujeme.”
– Jana Merunková, ředitelka společnosti yourchance

10. ročník
turnaje
v koňském
pólu
CITACE

Velmi si vážíme již tradiční podpory našeho
letního turnaje značkou CZECH FUND, která
nám pomáhá uspořádat mezinárodní turnaj
a představit tak hostům krásu tohoto sportu
i společenskou stránku, která k pólu bezesporu
patří – jako jsou například dámy v kloboucích
oděné ve stylu garden chic, nebo tradiční zašlapávání drnů po třetím chuckeru.
– Lenka Polanová, pořadatelka

Co na aktuální situaci říkají ekonomové
Lukáš Kovanda a Martin Slaný?
www.drfg.cz/news/category/videokomentare

Sledujte pravidelné komentáře
našich ekonomů, kteří se vyjadřují
k dění v České republice i ve světě.

Příběh Evy z dětského domova
Nadace DRFG pomáhá
mladým lidem s těžkým
životním osudem “začít
správně”.
Podívejte se na video
s příběhem Evy
z Olomouce.

www.drfg.cz/news

Pomáháme všichni
CITACE

„Vůbec nejsilnějším poselstvím je, že desítky kolegů
dobrovolně přispívají na projekty podporované naší
nadací. To je v České republice naprosto unikátní.”
– David Macek, ředitel Nadace DRFG

V období prosperity bychom neměli zapomínat na ty, kteří se ocitli v nouzi
a potřebují naši pomoc. Každý z vás může někomu zlepšit život.

Číslo účtu: 115-2331520237 / 0100

