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VÁŽENÍ ČTENÁŘI,

loňský rok byl nabitý zajímavými událost-
mi v čele s brexitem a americkými volbami. 
Podobné to bude i letos – znovu to pro fi-
nanční trhy nebude procházka růžovou za-
hradou, ale přesto by světovou ekonomiku 
rozhodně neměla postihnout žádná velká 
krize. Popravdě řečeno, jsem spíše opti-
mista. Abyste měli jasněji, jak letos rozložit 
své portfolio, přečtěte si trefná doporučení 
expertů Amundi. 

Kromě toho pro vás máme i konkrétní tipy. 
Třeba firmu Deutsche Wohnen, která patří 
v Německu mezi nejsilnější realitní společ-
nosti se slušným investičním potenciálem. 
Můžete do ní investovat i díky fondu KB Pri-
vátní správa aktiv 5D, jehož je součástí. 

Když už je řeč o realitách, byla by chyba 
nezmínit ty české. Zdejší komerční nemo-
vitosti totiž trhají rekordy a Česká republika 
se díky tomu rychle dostala na radar rea-
litních investorů z celé Evropy. Je pro ně 
bezpečným přístavem, navíc výnosy jsou 
tu vyšší než ve většině západoevropských 
metropolí. Svézt se na tomto trendu nyní 
můžete i vy. 
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Jednou z možností je nákup nemovitostí. 
Pečovat o ně ale vyžaduje čas a energii. Pří-
jemnější alternativou jsou nemovitostní fon-
dy, díky nimž se můžete stát podílníky v bu-
dovách za stovky milionů či miliardy korun. 
Náš Realitní fond KB2 nabízí předpokláda-
ný roční výnos mezi čtyřmi a šesti procenty. 
Přečtěte si o něm více a přemýšlejte o jeho 
zařazení do svého portfolia. 

Přeji vám šťastnou ruku při všech vašich 
investicích.

Franck du Plessix
předseda představenstva
Investiční kapitálová společnost KB, a.s.
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Letos čeká finanční trhy mnoho zkoušek. Navzdory mnoha rizikům by světovou ekono-
miku neměla postihnout žádná velká krize. Nejvíce úskalí lze očekávat v Evropě, které 
se nepodařilo vymanit z problémů zadluženosti států ani z potíží velkých bankovních 
domů. Zásadní dopad budou mít na trhy další kroky Velké Británie při vyjednávání je-
jího odchodu z Evropské unie. K tomu se přidají prezidentské volby ve Francii a parla-
mentní v Německu. Velkým otazníkem budou konkrétní kroky amerického prezidenta 
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ROK 2017 BUDE PRO FINANČNÍ
TRHY KLÍČOVÉ OBDOBÍ

text Radek Šalanda

Donalda Trumpa a další zvyšo-
vání úrokových sazeb americké 
centrální banky (FED). Dění na 
trzích mohou výrazně ovlivnit 
také ceny ropy a vývoj v Číně, 
kde hrozí splasknutí bubliny na 
realitním trhu.

Ve velmi špatné finanční 
kondici se nachází italský ban-
kovní sektor, který čelí vyso-
kému objemu klasifikovaných 
úvěrů. Riziko rozsáhlých ztrát 
se pak může přelít do zbytku 
evropského bankovního sek-
toru. Evropě přitom ani v nej-
menším nepomohlo loňské roz-
hodnutí Britů opustit EU. Další 
kroky Británie při vyjednávání 
odchodu z Unie mohou finanč-
ními trhy notně zahýbat. Stejně 
tak ovlivní trhy i prezidentské 
volby ve Francii na přelomu 
dubna a května.  Následně pak 
i parlamentní volby v Německu, 
které proběhnou letos v  září. 
Základní otázkou bude další 
vývoj v Evropě – bude Evropa 
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neočekávají výrazné pohyby, ale mohou se střídat období relativního klidu 
s obdobími vyšší volatility. Celkový investiční přístup by pak měl být i přes 
relativně příznivé makroekonomické prostředí opatrný. V této souvislosti 
bude zásadní skutečností, zda dojde na další zvyšování úrokových sazeb 
americké centrální banky (FED).

Velmi těžké je také předvídat další vývoj amerického dolaru. Ten je nyní 
na svém třináctiletém maximu. Trh se chová, jako by předpokládal, že by 
Trump mohl podnítit reaganovský boom v americké ekonomice. Že by 
mohly nastat zlaté časy pro dodavatele vlivem zvýšení fiskálních výdajů 
a snížení daní, zejména pro korporace, což by mohlo povzbudit domácí 
investice. Rozdíly mezi možným dopadem „reaganomiky“ začátkem 80. let 
minulého století a nynější americké ekonomiky jsou ale obrovské. Tehdy 
byla zadluženost méně než poloviční a úrokové sazby byly teprve na za-
čátku dlouhodobého poklesu. Naproti tomu dnes jsou úroky na rekordních 
minimech a ekonomika USA je zadlužená jako nikdy před tím.

V letošním roce je také pravděpodobné, že skončí hluboká recese v Bra-
zílii a v Rusku, a tím by byla odstraněna jedna z největších brzd rozvíjejí-
cích se ekonomik jako celku. A to by se mohlo pozitivně odrazit na akciích 
rozvíjejících se trhů. Zde je pak otázkou, zda by tyto cenné papíry opět 
nezačaly překonávat akcie obchodované v USA. Od roku 2011 posílil in-
dex S&P 500 o více než sto procent, zatímco rozvíjející se trhy klesly jako 
celek asi o desetinu.

V uplynulém roce začaly růst také komodity. Hlavním tahounem růstu 
byla ropa a spolu s ní také zemní plyn. Loni v lednu cena ropy atakovala 
dlouholeté minimum, na několik dní dokonce klesla pod 30 dolarů za ba-
rel. Před koncem roku se ale její cena vrátila zpět nad 50 dolarů za barel. 
A co se týká cenového vývoje této strategické suroviny v letošním roce, 
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dál pokračovat společně, nebo se cesty Ně-
mecka, Francie a Itálie rozdělí? 

Rok 2017 tak může být v Evropě velmi 
turbulentní. A to nemluvě o tom, že v Itálii 
hrozí předčasné volby po neúspěchu refe-
renda Mat tea Renziho koncem roku 2016. 
Navíc se opět bude řešit problém Řecka – 
tedy restrukturalizace jeho dluhů. To je dal-
ší klíčové téma, které vlivem jiných událostí 
nebylo dočasně tolik propíráno. Po loňském 
Brexitu se ale náhled na osud Řecka prav-
děpodobně změní, což může vystavit jed-
notnou evropskou měnu dalšímu tlaku.

JAK SE BUDE VYVÍJET  
NEJSILNĚJŠÍ EKONOMIKA?
Největší otazník jednoznačně visí nad vý-
vojem v USA, kde se svého úřadu ujal nový 
prezident Donald Trump. Podle očekávání 
ekonomů by měl významně pomoct americ-
ké ekonomice. Očekává se, že výrazně sníží 
korporátní daně a bude více investovat do 
obnovy infrastruktury. Otázkou ale zůstává, 
jak rychle a v  jaké míře se mu bude dařit 
prosazovat své vize. Vedle fiskální politiky 
bude velkým tématem také pokračování 
uvolněné monetární politiky. Na trzích se 
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před rizikovostí vládních dluhopisů rozvíje-
jících se ekonomik, zde doporučuje výraz-
nou redukci těchto bondů.

U  smíšených portfolií je vhodné snížit 
celkové investiční riziko. Ve vyspělých eko-
nomikách je dobré se soustředit na aktiva 
společností, které jsou zaměřené na budo-
vání trvalé hodnoty. Jako žádoucí součást 
portfolií označuje Amundi například japon-
ské akcie. Do portfolia lze umístit také men-
ší podíl aktiv denominovaných v lokálních 
měnách rozvíjejících se ekonomik. Stejně 
tak je doporučováno držet eurové bondy 
menších ekonomik EU, rozhodně ale ne 
italské dluhopisy. Investorům je doporučo-
váno nezapomínat ani na americké státní 
dluhopisy a korporátní bondy, opět zejmé-
na v USA.
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pro další významnější nárůst není mnoho důvodů. Technologický pokrok 
v těžbě ropy bude spíše dlouhodobě tlačit náklady na těžbu dolů, a tím 
pádem i držet cenu ropy na uzdě. Očekává se, že se cena ropy bude letos 
držet v rozmezí mezi 50 až 60 dolary za barel.

Výhledy pro rok 2017 tak zůstávají poměrně optimistické. Na akcie bude 
působit pozitivní výhled globálního růstu, ale rizikových faktorů je tolik, že 
zcela jistě bude volatilita na trzích velmi frekventovaným pojmem. Pomy-
slná „jízda na horské dráze“ asi nebude mít k realitě vývoje na finančních 
trzích v letošním roce daleko.

DOPORUČENÍ AMUNDI
V rámci akciové složky je preference spíše amerických titulů. Amundi do-
poručuje zvětšit váhu cyklických a finančních titulů v portfoliu. Stejně tak 
je vhodné umístit do portfolia akcie menších a středních společností za-
měřených na domácí, tedy americký trh. Odborníci z Amundi doporučují 
nezapomenout ani na akcie z  rozvíjejících se trhů, zde ale nabádají ke 
zvýšené opatrnosti a obezřetnosti. Největší růst by mohly vykázat společ-
nosti z Indie, Peru, Filipín a rovněž ruské akcie. K akciím firem z Indonésie, 
Brazílie a Mexika má Amundi neutrální postoj. Současně doporučuje snížit 
váhu čínských, řeckých, tureckých akcií a také akcií z Tchaj-wanu a Jižní 
Afriky. Na co ale analytici z Amundi upozorňují, je výrazné snížení expozice 
do lokálních měn rozvíjejících se trhů.

U dluhopisové složky doporučuje Amundi snížit váhu amerických stát-
ních dluhopisů. Co se týká durace dluhopisů, tak na americký dolar, brit-
skou libru a japonský jen je vhodná spíše kratší. Amundi současně varuje 

Rok 2017 
může být v Evropě  
velmi turbulentní.
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Za uplynulý rok zaplatili investoři za komerční nemovitosti v Česku více 
než tři miliardy eur, v přepočtu přes 80 miliard korun. Mezi nejvýznačnější 
investice patří kancelářský komplex The Park v Praze na Chodově. Jeho 
majitelem se stala německá Deka Immobilien, která za něj podle odhadů 
zaplatila až deset miliard korun. Druhé místo obsadil administrativní kom-
plex Florentinum v centru Prahy, který prodala investiční skupina Penta. 
Od čínské skupiny CEFC mohla inkasovat okolo 7,5 miliardy korun. Vel-
mi  významná byla i další transakce – prodej obchodního centra Letňany 
obchodního řetězce Tesco. Německá společnost Union Institutional In-
vestment ho získala podle odhadů za více než šest miliard korun.

Pokud jde o realitní transakce, kde investorem je nějaký nemovitostní 
fond, tak mezi největší události tohoto druhu patřil v loňském roce prodej 
nejvyšší budovy v Praze: City Tower. Investiční skupina PPF tuto nemo-
vitost prodala za zhruba 4,4 miliardy korun.
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Česká republika má za sebou rekordní rok co do výše 
investic do komerčních nemovitostí. A makléři jsou 
přesvědčení, že chuť utrácet peníze za české nemovitosti 
nepoleví ani v letošním roce. Aktivita českého realitního trhu 
nevykazuje žádné známky zpomalení.

ROK REKORDNÍCH INVESTIC 
DO KOMERČNÍCH REALIT

Autory projektu administrativního komplexu 
 Florentinum jsou Jakub Cigler a Vincent Marani
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Obecně lze říci, že kvalitních kance-
lářských prostor není v  současné době 
v Česku nazbyt. Je to výsledek toho, že 
v roce 2016 bylo na poli komerčních ne-
movitostí dokončeno (dostavěno) jen vel-
mi málo nových projektů. V Praze se jed-
nalo asi jen o 33 000 metrů čtverečních 
ploch, což je nejnižší objem postavených 
kanceláří v moderní historii města. V letoš-
ním roce by se mělo jednat o několikaná-
sobek – dokončeno by mělo být bezmála 
180 000 čtverečních metrů administrativ-
ních  nemovitostí. 

Za příčinu loňského propadu výstavby 
označují developeři komplikovaný schva-
lovací proces nových projektů. Develope-
ři mají nakoupené pozemky, projekty jsou 
připravené, ale často zůstávají dlouho jen 
na papíře kvůli obstrukcím ve schvalování.

Loňský rok aktivitami na realitním trhu v Česku přímo překypoval. Podle 
prognóz CBRE lze očekávat, že ani letošní rok nezůstane pozadu. Před-
pokladem pro to jsou dobré makroekonomické výhledy v Česku – dobrá 
kondice ekonomiky. Je rozjednána řada dalších investic. A zdaleka se 
netýkají jen pražského regionu. Navíc u některých z nich se opět očekává 
částka přesahující 300 milionů eur – zhruba osm miliard korun.

Díky obrovské likviditě na finančních trzích jsou komerční nemovitosti 
považované za bezpečný přístav. Investice do nich v západní Evropě, 
u nás, v Asii nebo v Americe tak lámou rekordy. Jedním ze základních 
příčin jsou nízké tržní úrokové sazby, kdy investoři hledají jiná aktiva, kte-
rá by jim mohla přinášet zajímavé zhodnocení. A mezi ně patří i komerční 
nemovitosti. Je ale třeba je velmi pečlivě vybírat. 
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YouTube Loňský rok  
aktivitami na realitním 
trhu v Česku přímo 
překypoval. 
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S obnovenou výstavbou komerčních nemovitostí a zvýšenou poptávkou 
firem po administrativních plochách lze očekávat, že realitní investice by 
ani letos nemusely být vůbec nízké. K tomu pozitivně přispívá i skutečnost, 
že neobsazenost kancelářských prostor výrazně poklesla, zejména v Pra-
ze. Podle odhadů se nyní pohybuje okolo deseti procent. Není to přitom 
tak dlouho, kdy kvůli silné výstavbě bylo přes patnáct procent moderních 
kanceláří v Praze prázdných. To je hranice, kterou už trh považuje za ri-
zikovou. Silná letošní výstavba sice neobsazenost kanceláří přechodně 
zvýší, ale pokud bude ekonomika fungovat a firmy budou měnit svá sídla 
a expandovat, nová administrativní centra se opět rychle zaplní. A zatím 
tomu vše nasvědčuje.

Poptávka nájemců po volných admini-
strativních prostorách v hlavním městě je 
nyní poměrně vysoká. Výsledkem toho je, 
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Komerční nemovitosti jsou  
na finančních trzích  
považované za bezpečný 
přístav.

VÝHLED



YouTube

že své nájemce mají už i prostory, které se 
teprve stavějí. S plánovaným dokončením 
v letošním a příštím roce se nyní buduje na 
území hlavního města Prahy asi 330 000 
čtverečních metrů nových kancelářských 
ploch. Přitom téměř čtvrtina z nich už má 
zajištěného nájemce. Navíc existuje řada 
projektů v různých stadiích přípravy, a tak 
lze očekávat, že objem kanceláří k dokon-
čení v roce 2018 ještě naroste.

Komerční nemovitosti ale nejsou jen kan-
celářské prostory. Mezi investory patří k vy-
hledávaným také průmyslová a  logistická 
centra. Za uplynulý rok se objem průmys-
lových a logistických ploch v Česku rozrostl 
asi o devět procent a na konci roku dosáhl 
asi 6,3 milionu čtverečních metrů. Míra ne-
obsazenosti těchto ploch je navíc velmi nízká 
a pohybuje se v průměru pod pěti procenty. 
Mezi jednotlivými kraji se ale tento ukazatel 
hodně odlišuje. Nejrozvinutější lokalitou zů-
stává Praha, kde je zhruba 2,5 milionu čtve-
rečních metrů průmyslových ploch. To před-
stavuje asi 40procentní podíl v rámci všech 
průmyslových prostor v Česku.

A jsou to právě komerční nemovitosti, které tvoří hlavní součást portfolia 
nemovitostních fondů. Díky nim se lidé mohou stát podílníky v budovách, 
které mají hodnotu stovek milionů až miliard korun. Nemovitostní fondy 
jsou tak v poslední době velmi vyhledávanou příležitostí mnoha investorů, 
kteří hledají vyšší zhodnocení svých peněz. Tito lidé chtějí investovat do 
realit, ale ne přímo do konkrétních nemovitostí, které by dále pronajímali. 
S tím je totiž spojena spousta starostí a značné časové náklady. Naopak 
nemovitostní fondy znamenají vítanou alternativu a stále se přitom jedná 
o investování do realit – tedy do reálných aktiv. A to má značný význam 
z hlediska celkové diverzifikace.  
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Realitní fond KB 2 je fondem 
kvalifikovaných investorů za-
měřeným na investice do ko-
merčních nemovitostí v České 
republice. Slouží jako přiroze-
ná součást dlouhodobého in-
vestičního portfolia. Investova-
nými aktivy fondu by měly být 
komerční nemovitosti v  atrak-
tivních, dobře zavedených lo-
kalitách (především v  Praze) 
v předpokládaném počtu dvou 
až čtyř budov.

Výhodou této investice je 
možnost alokovat relativně niž-
ší objem finančních prostředků 
do kvalitních nemovitostí a udr-
žet tak podíl této třídy aktiv v in-
vestičním portfoliu v přiměřené 
míře. Minimální investice je sta-
novena v objemu jeden milion 
korun.

KONCEPT FONDU
Fond je určen pro dlouhodo-
bé investory a jeho smyslem je 

MAGAZÍN INVESTIČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

text Radek Šalanda

Investoři – klienti Komerční banky – mají jedinečnou možnost vložit své 
peníze do nového realitního fondu, který pak tyto prostředky investuje 
do komerčních nemovitostí. Předpokládaný roční výnos se pohybuje 
mezi čtyřmi až šesti procenty a při brzkém zakoupení podílů klienti 
investují za výhodnějších podmínek.

NOVÝ REALITNÍ FOND KB 2
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zvýšení diverzifikace investičního port-
folia klientů do aktiv mimo finanční trhy, 
tedy aktiv, jejichž hodnota je do značné 
míry nezávislá na vývoji cen konvenč-
ních finančních instrumentů.

Po stránce výkonnosti si fond klade 
za cíl pravidelný roční výnos z nájemné-
ho, který by měl být v dlouhém horizon-
tu významně vyšší než výnosy dluhopi-
sů. Cílovaný výnos z nájemného by se 
s částečným využitím dluhového finan-
cování mohl pohybovat mezi čtyřmi až 
šesti procenty ročně. Tento výnos ale 
není garantován, jeho finální výše bude 
záviset zejména na prodejních cenách 
nemovitostí v posledních letech fungo-
vání fondu a průběžné obnově nájem-
ních smluv.

Realitní fond KB 2 je uzavřeným ty-
pem fondu, který neumožňuje klientům 
požádat o odkup před splatností fon-
du. Díky tomu bude moci minimalizovat 
rezervy krátkodobých likvidních pro-
středků a  maximum shromážděných 
prostředků podílníků investovat do ne-
movitostí. Na druhou stranu pokud bude 
mít fond přebytečnou  likviditu, například 
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Budova Louis Vuitton, Pařížská ulice, Praha. Budova je v portfoliu Realitního fondu KB
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díky inkasovanému nájemnému, tak ji bude  distribuovat mezi investory. Tato možnost při-
padá v úvahu přibližně od čtvrtého roku existence fondu.

Vzhledem k málo likvidnímu charakteru nemovitostí je forma uzavřeného fondu vhodná 
i z důvodu ochrany investorů, aby požadavek několika investorů na odkup nezpůsobil, že 
bude nutné prodávat nemovitosti nebo nadměrně zvyšovat využití cizího kapitálu ve fondu. 
Minimální výše investice jeden milion korun je stanovena s ohledem na zákonnou regulaci 
v České republice. Vzhledem k tomu, že se jedná o uzavřený fond, podílové listy nebudou 
přijímány k obchodování na regulovaném trhu ani nebude zajišťován sekundární trh po-
dílových listů fondu. V případě požadavku prodat podílové listy bude potřeba najít jiného 
kvalifikovaného investora, který by měl zájem podílové listy fondu odkoupit, k čemuž se 
Komerční banka bude snažit poskytnout sou činnost.
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POROVNÁNÍ VÝNOSU U KANCELÁŘSKÝCH BUDOV V PRAZE 
A VÝNOSU U 10LETÝCH STÁTNÍCH DLUHOPISŮ
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9 %

  Výnos u prime kanceláří v Praze

   Výnos u 10Y českého státního  
dluhopisu

0,50 %

5 %

Investoři by tedy měli ná-
kup podílových listů chá-
pat jako investici na celou 
dobu předpokládaného 
trvání fondu (9 let s  mož-
ností prodloužení v případě 
nepříznivé situace na trhu). 
Vzhledem k vyšší rizikovosti 
a nižší likviditě doporučuje-
me celkovou koncentraci na 
portfoliu omezit maximálně 
na deset procent investič-
ního portfolia. Fond je tedy 
vhodný zejména pro klien-
ty s  celkovým majetkem 
přesahujícím deset milionů 
korun a  určitou tolerancí 
k  riziku.

Mezi největší investory 
tohoto fondu patří Komerční 
pojišťovna, Penzijní společ-
nost KB nebo francouzský 
nemovitostní fond OPCIM-
MO, který vložil do fondu 
podíl, jejž drží v prvním ne-
movitostním fondu (Realitní 
fond KB). Tato transakce ve 
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vány příjmy z pronájmu. V této fázi fond již neinvestuje do nákupu dalších 
nemovitostí a nevydává ani další podílové listy. O správu nemovitostí se 
starají profesionální správci. Jednak je to tzv. property management – má 
na starost každodenní správu nemovitosti včetně údržby zařízení, zajiš-
tění ostrahy a úklidu. Vedle toho funguje asset management – zajišťuje 
vztahy s nájemci, jejich optimalizaci, fakturaci nájemného, vymáhání pla-
teb, kontrolu na místě a modelování cash flow. Přebytečná likvidita, napří-
klad ze získaných nájmů, pak může být vyplácena formou automatického 

svém důsledku znamená, že investoři Rea-
litního fondu KB 2 se fakticky stávají spolu-
majiteli komerčních nemovitostí, které jsou 
v portfoliu prvního nemovitostního fondu od 
Komerční banky (Realitní fond KB). A to pro 
ně znamená  vyšší diverzifikaci a podíl na vý-
nosech, které tyto nemovitosti již generují.

INVESTICE AŽ NA DESET LET
Předpokládaná doba trvání fondu činí devět 
let, v případě potřeby to může být i o rok 
déle. Životní cyklus fondu se skládá ze tří 
částí – investiční fáze, fáze držení a správy 
nemovitostí a poslední je fáze prodeje. Prv-
ní, investiční fáze trvá obvykle 1,5 až 2 roky, 
během nichž probíhá postupné budování 
nemovitostního portfolia. Paralelně s úpi-
sem se budou hledat vhodné nemovitosti. 
Každý investor se podílí na výnosech všech 
nemovitostí. V případě vyprodání fondu ne-
budou již další investice přijímány. Cílovaný 
objem prostředků fondu jsou dvě miliardy 
korun.

Druhá fáze – držení a správa nemovitos-
tí – trvá dalších pět až sedm let. Fond drží 
a spravuje získané nemovitosti prostřednic-
tvím profesionálních správců. Jsou genero-
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Do portfolia Realitního fondu KB je zařazena také kancelářská budova v pražské 
 ulici Olbrachtova
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Výhodou Realitního fondu KB 2 je skuteč-
nost, že obhospodařovatelem fondu je Inves-
tiční kapitálová společnost (IKS KB), která je 
součástí globální skupiny Amundi. Ta je přitom 
vedoucí společností v oblasti správy aktiv v Ev-
ropě. S výběrem a správou portfolia nemovi-
tostí radí společnost Amundi Real Estate. Ta 
má více než 40 let zkušeností v oblasti sprá-
vy investic do nemovitostí. Firma působí ve 
Francii, Itálii, Maroku, Lucembursku, Němec-
ku, Velké Británii a  České republice. Objem 
spravovaných aktiv dosahuje 7,7 miliardy eur. 
Společnost Amundi Real Estate řídí 92 nemo-
vitostních fondů s 547 budovami v portfoliu.

MAGAZÍN INVESTIČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

 proporcionálního odkupu dílčího počtu podílových listů a peníze převe-
deny na účet investora. Ke konci roku probíhá oceňování nemovitostí 
a je vyhlášen aktuální kurz podílového listu.

Poslední fází je prodej, což zabere jeden až dva roky. To je z toho 
důvodu, aby byl na prodej nemovitostí dostatek času. V případě přízni-
vých podmínek mohou být nemovitosti odprodány i dříve. Volné peněžní 
prostředky z prodeje jednotlivých nemovitostí bude fond distribuovat 
podílníkům formou zpětného odkupu podílových listů. Činnost fondu 
může být v případě rychlejšího prodeje všech nemovitostí ukončena 
před stanoveným termínem. Naopak v případě výrazně nepříznivé situ-
ace na trhu nemovitostí může být závěrečná fáze prodloužena o jeden 
rok – až na 10 let. Po uplynutí této doby se pak fond změní z uzavřené-
ho na otevřený podílový fond. Z důvodu ochrany investorů a času na 
prodej nemovitostí může být nicméně zpětný odkup podílových listů 
při mimořádně špatné situaci na trhu pozastaven až na další dva roky.

PROČ NEMOVITOSTNÍ FOND
Pro využití nemovitostního fondu existuje celá řada důvodů. Nemovi-
tosti jsou především reálné aktivum, které může ochránit investory před 
inflací a finančními či politickými turbulencemi. Důležitou vlastností ne-
movitostí, a hlavně investice do nich, je odlišný vývoj od výkonnosti běž-
ných finančních aktiv (nízká korelace). Proto zahrnutí nemovitostních 
investic do portfolia snižuje kolísání jeho celkové hodnoty. Poptávka 
po nájmu kancelářských prostor je navíc úzce svázána s HDP. Česká 
ekonomika ožívá, což se logicky promítá do možného dosažitelného 
výnosu.

Nemovitosti jsou 
především reálné aktivum, 
které může ochránit 
investory před inflací 
a finančními či politickými 
turbulencemi.
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Amerika má od ledna 2017 ve svém 
čele nového prezidenta  – republi-
kánského politika a podnikatele Do-
nalda Johna Trumpa. V pořadí již 45. 
prezident USA je ale pro celý svět 
velkou neznámou. Nikdo dost dobře 
neví, co všechno od tohoto nejmoc-
nějšího muže světa očekávat. Jedna 
věc je jeho předvolební kampaň, kte-
rá byla nepřehlédnutelná, druhá věc 
je ale samotná realita, tedy konkrét-
ní kroky, které bude během svého 
funkčního období realizovat. A zde 
je jisté, že v mnoha ohledech bude 
jeho politika velmi odlišná oproti 
tomu, na co byli lidé u  posledních 
amerických prezidentů zvyklí. Prá-
vě proto si ho ale Američané zvolili.

Lidé rádi srovnávají, a tak se ob-
jevují diskuze o  tom, zda nynější 
americký prezident nebude tak tro-
chu jako jeho dřívější předchůdce – 
v  pořadí 40. americký prezident, 
který se ujal úřadu před 36 lety. Ne-
byl jím nikdo jiný než Ronald Wilson 
Reagan.
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BUDE DONALD TRUMP 
NOVÝM REAGANEM?
Na celém světě rychle přibývá lidí v seniorském věku. Globální 
hospodářství se v důsledku toho začíná významně měnit.

text Radek Šalanda
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REAGANOVA ÉRA
Také Reagan, který byl prezidentem USA od 
roku 1981, byl pro mnohé velmi obtížně před-
vídatelnou osobou. Do zvolení  Trumpa to byl 
právě Reagan, kdo byl nejstarším preziden-
tem zvoleným do úřadu. Bylo mu tehdy 69 
let, Trumpovi o rok více. Reaganova politika 
se diametrálně lišila od politiky jeho před-
chůdců. Snižoval míru regulace a prosazoval 
měnovou politiku, která měla snížit inflaci. 
Když se ujal úřadu, činila inflace téměř 12 
procent a nezaměstnanost přes sedm pro-
cent. Ekonomiku se snažil stimulovat znač-
nými daňovými škrty a prvotní snahou bylo 
i omezovat růst výdajů státního rozpočtu. To 
se mu ale vůbec nedařilo, protože rekordně 
posiloval výdaje na obranu.

V tu dobu totiž jen „kvetla“ studená válka – závody ve zbrojení nabí-
raly na obrátkách s tím, jak narůstalo politické napětí mezi USA a Sovět-
ským svazem. Právě konfrontační zahraniční politika vůči Sovětskému 
svazu a komunistickému hnutí po celém světě byla hlavní charakteristikou 
americké administrativy. Reaganovo prezidentství je často vnímáno jako 
počátek politické dominance Republikánské strany a amerického kon-
zervatismu ve Spojených státech. Pro jeho éru je charakteristická nová 
ekonomická politika – nazývaná Reaganomika.

Ta se stala předmětem mnoha debat. Její stoupenci poukazovali na 
zlepšení klíčových ekonomických ukazatelů USA, kritici naopak nejvíce 
zmiňovali rostoucí schodek státního rozpočtu. Ten narůstal zejména v dů-
sledku rekordních investic na obranu země v období míru. V letech 1981 
až 1985 se výdaje na obranu zvýšily v USA o 40 procent.

Reagan se ale také zasadil o značné snížení daní z příjmu – nejvíce si za 
jeho éry polepšili lidé v nejvyšších příjmových skupinách. Celková suma 
peněz vybraných na daních ale neklesla, naopak se výrazně zvýšila. HDP 
se sice v roce 1982 propadl, v dalších letech už ale solidně narůstal. Re-
aganovi se dařilo potlačovat i nezaměstnanost. Od vrcholu (také v roce 
1982) pak každý další rok už klesala. A žádoucí vývoj zaznamenávala také 
inflace, která za působení Reagana výrazně poklesla.

Mnozí uznávaní ekonomové tak Reaganovu éru hodnotí pozitivně a tvr-
dí, že jeho politika posílila americkou ekonomiku a významně přispěla 
k ekonomickému boomu 90. let. Jeho kritici naopak poukazují na značné 
rozpočtové schodky, které předznamenaly nevyhnutelný růst daní v bu-
doucnu. Aby Spojené státy pokryly dluh, který za Reaganova prezident-
ství začal narůstat, začaly si ve velkém také půjčovat peníze v zahraničí. 
Státní dluh tak narostl z 26 procent HDP v roce 1980 na 41 procent v roce 
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Trump je prezident,  
jehož politika se bude 
vymykat postojům 
a přístupu jeho 
předchůdců.
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1989. Za pouhých osm 
let se Spojené státy staly 
z  největšího věřitele jed-
ním z největších dlužníků. 
Na konci funkčního obdo-
bí Reagana činil americký 
státní dluh zhruba 2,6 bi-
lionu dolarů. V  loňském 
roce přesáhl již 19 bilionů 
 dolarů.

TRUMPOVA ÉRA
Také Donald Trump je prezi-
dent, jehož politika se bude 
vymykat postojům a přístu-
pu jeho předchůdců. Na 
jedné straně chce podpo-
rovat americkou ekonomi-
ku snížením daní i mohut-
nými státními investicemi 
do domácí infrastruktury 
a  chce omezit regulační 
zatížení firem. Na druhou 
stranu chce ale americkou 
ekonomiku chránit – tzn. že 
nebude vůči světu tolik ote-
vřená. A to jsou plány, které 
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se navzájem popírají. To zmínil i uznávaný 
investor George Soros, který očekává, že 
z těchto důvodů Donald Trump nemůže ve 
své funkci příliš uspět.

Jeden z možných scénářů je podle So-
rose varianta, že Trump rozdělí americkou 
společnost a  jím vedená obchodní válka 
může způsobit sblížení Evropy a Asie. To 
by jen posílilo význam Číny ve světě. Čína 
by se tak Trumpovým přispěním mohla 
stát přijatelnější jako vůdce mezinárodní-
ho společenství. „Pokud ale Trumpova Re-
publikánská strana skutečně zruší regulace 
a sníží daně, bude to pro trhy splněný sen,“ 
míní investor Soros.

Po amerických prezidentských volbách 
vloni v  listopadu reagovaly trhy na výsle-
dek vesměs pozitivně a růstovou náladu si 

uchovaly i v dalších týdnech, i po uvedení Trumpa do úřadu. Hlavní ame-
rické indexy dosáhly v tuto dobu nových historických maxim. Například 
index DJIA poprvé v historii překonal psychologickou hranici 20 000 bodů. 
Na druhou stranu určitá nejistota z Trumpovy politiky u investorů nadále 
přetrvává a na tuto skutečnost si lidé musejí zvyknout po celé jeho funkční 
období.

Jistě lze nalézt určité aspekty, které Trumpa i Reagana spojují. Napří-
klad přístup k imigrantům. Oba dva se velmi silně vymezovali a vymezují 
proti ilegální imigraci. Například Reagan podepsal v roce 1986 zákon, kte-
rý zakazoval úmyslně zaměstnávat ilegální imigranty a požadoval po za-
městnavatelích, aby si nechali potvrdit právní postavení zaměstnávaných 
cizinců. Rovněž i pro Trumpa je boj s ilegální imigrací nosné téma, na které 
bezesporu získal mnoho voličů.

Na druhou stranu se ale svět za 36 let od nástupu Reagana do Bílého 
domu velmi změnil, proto je hlubší srovnávání obou nejmocnějších mužů 
velmi obtížné. Navíc když Donald John Trump – nejstarší zvolený americký 
prezident v historii – je teprve na začátku své cesty. Více napoví až další 
měsíce jeho působení ve funkci.
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ČESKO JE ŽÁDANÉ 
NA EVROPSKÉM TRHU REALIT

Evropský realitní trh zažívá v posledních letech nebývalé oživení. K vyhledávaným realitám patří 
nemovitosti v Německu, Francii a dalších zemích západní Evropy. Z hlediska zvýšené aktivity 
investorů se k tradičním baštám realitních investic přidávají také země střední a východní Evropy.  
To znamená Česko, Slovensko, Rakousko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko a Bulharsko.
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Spolu s Polskem tvoří Česko ideální bránu pro investory do nemovitostí 
ve střední Evropě. Za vysokou aktivitou investorů stojí také silná poptávka 
nájemců v segmentu kanceláří a rostoucí spotřeba ze strany zákazníků, 
která táhne retail a logistiku. V neposlední řadě je významným aspektem 
také rekordní zájem turistů, který přispívá k posilování v segmentu hotelů 
a retailu v nákupních třídách. 

O skvělé kondici českého trhu nemovitostí vypovídá i porovnání s Pol-
skem v přepočtu na plochu komerčních budov. Polský trh, na počet oby-
vatel čtyřikrát větší, čítá přes 30 milionů čtverečních metrů kanceláří, skla-
dů a dalších komerčních realit. V  Česku je to přibližně 13 milionů metrů 
čtverečních. Vypovídající jsou i objemy investic za celý rok na obou trzích. 
Předloni byly prodány polské komerční nemovitosti v objemu zhruba čtyř 

Na poměrně vysokou aktivitu investorů 
v Evropě – zejména v její střední a východ-
ní části – má vliv celá řada faktorů. Jsou 
to jak geopolitické události regionálního 
a globálního charakteru, tak například do-
pad finanční strategie centrálních bank. 
K významným faktorům s velkým vlivem na 
realitní investice patří například situace na 
Blízkém východě či migrační krize. Nutí in-
vestory poohlížet se po investicích v bez-
pečnějších lokalitách. A mezi málo rizikové 
realitní trhy patří například i Česko, které 
těží ze zájmu investorů o střední Evropu.

VYHLEDÁVANÝ ČESKÝ  
REALITNÍ TRH
Často je český realitní trh srovnáván se sou-
sedním polským. Zatímco Polsko profituje 
z velikosti a vyšší likvidity trhu, Česká re-
publika je zase považována za nejstabilnější 
realitní trh z hlediska politické a ekonomic-
ké situace a hlavně jeho předvídatelnosti. 
Český trh komerčních nemovitostí má ve 
všech svých segmentech zdravé základy 
z hlediska poptávky nájemců, infrastruktury 
a výhledů ekonomického růstu nad průmě-
rem eurozóny.

YouTube
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BREXIT REALITNÍ TRHY ZATÍM MOC NEOVLIVNIL
Velkým otazníkem, který se objevil po loňském referendu o odchodu Bri-
tánie z Evropské unie, je dopad tohoto rozhodnutí na realitní trhy v celé 
Evropě. Ukázalo se ale, že se Brexit v realitním byznysu zatím nijak výrazně 
neprojevil. Podle odhadů realitních expertů bude vliv této události pro Evro-
pu mnohem nižší, než jakému bude čelit Velká Británie. Co se týká samotné 
Británie, na tomto realitním trhu mohou nastat rozličné scénáře. Cena realit 
zde může jít dolů, nebo setrvat na současných hodnotách. Pokud v někte-
rých částech Británie významnou měrou klesne cena nemovitostí, stanou 
se rázem zajímavou investiční příležitostí pro mnohé investory.

Zajímavý je ale pohled expertů společnosti Fidelity International, glo-
bálního hráče v oblasti investic, na dopad Brexitu v Evropě z hlediska asij-
ských realitních investorů. Ti svoji investiční pozornost začali postupně 
přesouvat mimo Evropu, a to do Ameriky. Realitní trh v USA se tak může 
stát příjemcem značných nadnárodních kapitálových toků.

Komerční reality ale nejsou jen kancelářské či průmyslové budovy. Vel-
kou pozornost budí i možnost investovat do hotelů. I v této oblasti se Česko 
nese na vlně zájmu investorů o střední Evropu. Podobné je to i v Polsku, 
Německu či Maďarsku. S ohledem na současnou geopolitickou i ekono-
mickou situaci považují ekonomové alokaci investic právě do hotelových 
realit v těchto zemích za velmi bezpečnou a navíc s velmi slušnou návrat-
ností. Poptávka investorů po nemovitostech z oblasti hotelnictví tak v po-
slední době rychle narůstá.

Není náhodou, že právě hotelnictví a domácí cestovní ruch v zemích 
střední Evropy těží v poslední době kvůli migrační krizi ze zvýšené obavy 
turistů cestovat do Středomoří – do zemí jižní Evropy, a zejména pak do 
severní Afriky. Více lidí se rozmýšlí i nad cestováním letadlem s ohledem 
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miliard eur, v Česku to bylo přes dvě mili-
ardy eur.

Základní věc, která investory zajímá, je 
výnos. Podle poradenské společnosti CBRE 
se nejlepší kancelářské nemovitosti v Čes-
ku prodávají s výnosem zhruba šest procent 
ročně, v případě nákupních center je to asi 
o  jedno procento méně. A to je více, než 
mohou investoři aktuálně získat ve většině 
západoevropských metropolí. Navíc při re-
lativně nízké míře rizika stabilního českého 
realitního trhu. Není proto překvapením, že 
jsou české komerční nemovitosti vyhledá-
vané investory. Zájem o ně byl vloni rekord-
ní – investice překonaly hranici tří miliard eur. 
A poptávka neutuchá ani v  letošním roce.

Zájem o české komerční 
nemovitosti byl vloni  
rekordní – investice 
překonaly hranici tří 
miliard eur.

SVĚT



na možné teroristické útoky. Přibývá tak 
středoevropských turistů, kteří začína-
jí trávit letní dovolenou ve své domov-
ské zemi nebo vycestují maximálně do 
některé ze sousedních zemí. S tím pak 
narůstá poptávka po hotelovém uby-
tování ve všech významných městech 
střední Evropy, zejména v Praze, Víd-
ni a Budapešti. A podobně i zahraniční 
turisté ze vzdálenějších destinací – ze-
jména z Asie – tráví v posledních letech 
více času v zemích střední a východní 
Evropy. A to vše jen přispívá ke zvýše-
nému zájmu investorů o  hotelový typ 
nemovitostí v  daných lokalitách. Cel-
kový objem investic do hotelových ne-
movitostí v zemích střední a východní 
Evropy dosáhl v roce 2015 zhruba 700 
milionů eur.
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ARCHITEKT PETR KOLÁŘ:
KAMÍNKY PRO TIBET I SNÍH  
NA MALEDIVÁCH

Luxusní resort na atolu 
na Maledivách, pivovar 
v pražské Hostivaři, domy 
pro nejbohatší a úspěšné 
české podnikatele, stejně 
jako desítky dalších 
výjimečných staveb 
a projektů v České 
republice i v zahraničí 
mají jedno společné – 
jméno architekta, který 
jim vtiskl „život“. Když 
se hovoří o resortech, 
pivovarech a domech, 
může možná slovo „život“ 
znít poněkud nadsazeně, 
ale v případě architekta 
Petra Koláře to nadsázka 
není ani v nejmenším.

Restaurace Tavaru, jedna z restaurací resortu Velaa Private Island Maldives, foto: Filip Šlapal
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Petr Kolář je důkazem toho, 
že neobvyklá řešení mohou 
být zároveň originální, krásná 

OSOBNOST

text Alois Žatkuliak



a  neobyčejně funkční. I zdánlivě jed-
noduchá. A nepřestávají udivovat. 

Platí to v podstatě od jeho prv-
ní zakázky, kterou získal už v roce 
1992 ještě jako student druhého 
ročníku Vysoké školy umělecko-
průmyslové v Praze společně se 
svým tehdejším spolužákem Ale-
šem Lapkou.

Tehdy připravili interiér pro vý-
stavu fotografií z Tibetu, a proto-
že tahle země pod himálajskými 
velikány je převážně kamenitá, 
naplnili výstavní prostory prvního 
poschodí pavilonu v  pražských 
Modřanech kamínky, které na-
vezlo osm nákladních tatrovek. 
A  to navzdory tomu, že tehdejší 
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Pivovar HOSTIVAR s restaurací, Praha, foto: Iveta Kopicová

Stavím domy,  
které musí fungovat.  
Až pak se vytvoří  
pěkný obal.

OSOBNOST



šéf kulturního domu oba nadšené studen-
ty varoval, že něco takového se uskuteční 
pouze přes jeho mrtvolu. Přežil on, i oba 
nadšení studenti. A  co víc, výstava byla 
nadmíru úspěšná. I díky na první pohled 
šílenému nápadu.

Vlastně totéž, jen v mnohonásobně vět-
ším měřítku, platilo i o  téměř patnáct let 
později při naprosto výjimečném projektu 
luxusního hotelového resortu na neoby-
dleném ostrově na Maledivách. Projektu, 
kterým si řekl o pozornost a za který sklidil 
velké uznání a respekt v České republice 
i za hranicemi.

Zadání pro Petra Koláře a společnost 
ADR, s. r. o., kterou vlastní společně s Ale-
šem Lapkou, znělo tehdy docela prostě: na 
neobydleném korálovém ostrově vybudo-
vat po všech stránkách výjimečný resort 
pro nejnáročnější mezinárodní klientelu, 
resort poskytující maximální komfort pro 
relaxaci i sportovní aktivity jak na souši, 
tak ve vodě. A k tomu kompletní techno-
logické zázemí pro soběstačný provoz.

Při stavebním dobrodružství na Maledi-
vách se architekt, který letos v říjnu oslaví 
padesátku, dostal leckdy do úzkých, řešil 

YouTube

dosud nepoznané problémy. Písek se dovážel z Indie, v jordánské poušti 
zase našel kámen odolný vůči slunci. V nejfrekventovanějším okamžiku 
pracovalo na stavbě 2 500 lidí z 23 zemí se čtyřmi různými náboženství-
mi. Samostatnou kapitolou byla logistika. Dnes v resortu Velaa Private 
Island, dokončeném v roce 2013, „na přání“ i sněží. Tedy přesněji řečeno, 
v ochlazovací místnosti v rámci místního wellness o rozměrech třikrát tři 
metry. Zkrátka luxus.

Jenže, co je to luxus v podání architekta Petra Koláře? Rozhodně ne 
zlaté kohoutky, zato dokonalá funkčnost. „Luxus pro mě znamená to, že 
vám hotelový komplex poskytne vše, co od dovolené očekáváte. Když 
si chcete zahrát tenis, musí mít hřiště dokonalý povrch, abyste si zahráli 
kvalitně,“ poznamenal Petr Kolář v rozhovoru pro  Radiožurnál.
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„Stavím domy, které musí fungovat. Až pak se vytvoří pěkný obal. Jed-
noduše s kolegou Alešem zkoumáme, jak lidé žijí, chceme znát každý 
detail. I to, kde si odkládají kabát, co dělají ráno, co přes den a co večer. 
Každý klient je jiný a my se snažíme maximálně přizpůsobit naši práci jeho 
způsobu života,“ odtajnil Petr Kolář, jak své projekty šije takříkajíc na míru. 

Mezi jeho klienty jsou lidé bohatí, úspěšní byznysmeni, celebrity, pro 
něž není luxus ničím nedosažitelným. Posunout jeho hranici je už takřka 
nemožné, přesto jim má stále co nabídnout. „Genia loci, něco, co je oslo-
ví. Prostě máme v hlavě ideu, že to bude nějak fungovat, a ono to zkrátka 
vyjde,“ prozradil.

A jako příklad přidal další zajímavou zkušenost a originální projekt – pi-
vovar v Hostivaři. Původně nápad a projekt pro kamarády, pro partu lidí, 
která dala dohromady peníze. A výsledek? Za pivovar dostala společnost 
ADR cenu Obce architektů a hned po prvním roce provozu vyhrál i cenu 
pro Pivo roku. Z kamarádského projektu se zrodil zajímavý byznys. 

Záběr Petra Koláře je ale mnohem širší. Rád se obklopuje krásnými 
věcmi. Tedy pokud se o dílech jiných architektů, designérů a výtvarníků 
dá hovořit jako o věcech. Jeho kanceláři dominuje křeslo od dánského 
designéra Arneho Jacobsena, je majitelem barevných puntíků od Damiena 
Hirsta. Po Praze jezdí na skútru, ale vlastní harleye upraveného od Porsche 
Design. Jak sám říká, je to taková velice inspirativní záležitost, socha, na 
které se dá jezdit.

Jednoduchý tvar a důraz kladený na funkci platí pro tvorbu Petra Koláře 
a společnosti ADR i při spolupráci s firmou Techo, předním evropským 
výrobcem a dodavatelem kancelářského nábytku. Navíc je Kolářovo jmé-
no spojeno i se sportem, byť v poněkud přeneseném slova smyslu – po-
stavil budovu Veslařského klubu Slavie Praha a vtiskl konečnou podobu 
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jak českému olympijskému domu na hrách 
v Londýně, tak tomu s postavičkou Emila 
Zátopka v Riu de Janeiru. 

Při pohledu zpět Petr Kolář přiznává, že 
na začátku musí mít člověk i trochu štěstí. 
„My ho s Alešem měli. Začali jsme studovat 
v době společenského převratu a narazi-
li jsme na vynikající pedagogy. Jako stu-
dent jsem odjel do Anglie, kde jsem pra-
coval v kanceláři Evy Jiřičné. V Anglii v té 
době působili páni architekti jako Nicholas 
Grimshaw, Richard Rogers, Norman Fos-
ter a další. Díky Evě jsem mohl nahlédnout 
do kuchyně i jim,“ přiznal v rozhovoru pro 
idnes.cz.

Petr Kolář nemá problém obléct montér-
ky a pracovat rukama. Ostatně, po vojně 
pracoval na stavbě jako obkladač. „Umím 
udělat spoustu věcí. Ale hlavní je, že víte, 
co děláte. Když jsem na stavbě a někdo mi 
tvrdí, že něco nejde, můžu mu oponovat,“ 
prohlásil v tom samém rozhovoru.

Sám vyznává čisté, jednoduché a funkč-
ní tvary. Ztotožňuje se s citátem Ludwiga 
Miese van der Rohe, jehož dílem je mimo 
jiné proslulá vila Tugendhat. To heslo zní: 
Méně je více.

OSOBNOST
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foto: Libor Fojtík

Narozen:  24. 10. 1967
Titul:    Mgr.A., autorizovaný architekt ČKA
Vzdělání: 
1983–1986:   Střední průmyslová škola stavební, 

Praha 5,
1989–1996:   Vysoká škola uměleckoprůmyslová 

Praha 1, ateliér architek tury

Dosavadní praxe:
1990–1992:   Eva Jiricna Architects Ltd., Londýn
1992–1993:  DA studio
Od 1993:  Architectural Associates s.r.o.
1993–1995:   spolupráce s architektonickou kance-

láří Eva Jiricna Architects Ltd.
Od 1996:  ADR, s. r. o.

PETR KOLÁŘ
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DEUTSCHE WOHNEN: 
ATRAKTIVNÍ DIVIDENDOVÝ TITUL

Podle odhadů 
analytiků dosáhne 
v příštích dvou letech 
průměrný růst zisků 
evropského realitního 
trhu jako celku šesti 
procent ročně. Jednou 
ze zajímavých firem 
v tomto sektoru je 
Deutsche Wohnen, 
která patří mezi 
nejsilnější německé 
realitní společnosti se 
slušným investičním 
potenciálem.

text Martin ZikaHlavní kancelář Deutsche Wohnen v Berlíně

„Deutsche Wohnen před-
stavuje dle našeho názoru 
potenciálně atraktivní expo-
zici na německý rezidenční 
trh, především v  Berlíně, 
kde nabídka na trhu s  re-
zidenčními nemovitostmi 
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zaostává za poptávkou. Ta je tažena růstem obyvatelstva, za nímž stojí pře-
devším imigrace. A vyšší náklady na výstavbu nového bydlení budou podle 
našeho názoru tlačit na růst cen nájmů,“ říká Dan Karpíšek, portfolio manažer 
akciových fondů z Investiční kapitálové společnosti KB. A dodává, že riziky 
spojenými s investicí jsou možná regulace v oblasti nájemního bydlení a růst 
úrokových sazeb.

Společnost se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem a s hlavní kanceláří 
v Berlíně je dvojkou na německém trhu rezidenčních nemovitostí a síť jejích 
servisních míst se neustále rozšiřuje. Portfolio v současné době zahrnuje více 
než 160 000 jednotek, z toho je 158 000 bytů a zhruba dva tisíce komerčních 
nemovitostí. Deutsche Wohnen se angažuje ve třech obchodních segmen-
tech. Jednak je to rezidenční správa majetku, dále strategické a operativní 
prodeje a nakonec bydlení s pečovatelskou službou a také asistované bydlení.

Její obchodní strategie spočívá zejména v tom, že se zaměřuje na atraktivní 
rezidenční jednotky v ekonomicky významných regionech Německa. Těmi 
klíčovými jsou oblast velkého Berlína, dále Rýnsko-Mohanská, Porýní, Dráž-
ďany, Hannover/Brunswick a také další rostoucí německé metropolitní oblasti. 

Od roku 1999 je společnost kótována na frankfurtské burze – konkrét-
ně je součástí indexu MDAX, na němž jsou, společně s indexem DAX, ob-
chodovány nejkvalitnější cenné papíry. MDAX zastřešuje padesát titulů se 
střední tržní kapitalizací. Jak upozorňuje Dan Karpíšek, v prostředí nízkých 
úrokových sazeb se dividendové tituly staly vyhledávanou investiční příleži-
tostí. „Atraktivitu titulu Deutsche Wohnen podtrhují solidní finanční výsledky 
a dividendová politika firmy. Očekávaný dividendový výnos se v současné 
době  pohybuje na úrovni tří procent a firma v posledních pěti letech vyplá-
cela svým akcionářům vždy minimálně 60 procent zisku na dividendách,“ 
vysvětluje Dan Karpíšek.
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TRADICE Z POČÁTKU  
20. STOLETÍ

Kořeny společnosti sahají až do roku 
1924. V té době vznikla v Berlíně sku-
pina Gehag, tehdy jako nezisková spo-
řitelní a stavební firma. V následujících 
dekádách ji potkaly více či méně dra-
matické proměny. Například ve 30. le-
tech byla znárodněna, v  roce 1952 
prošla reorganizací a v roce 1998 pri-
vatizací. O rok později společnost kou-
pila 51procentní podíl ve firmě Katha-
rinenhof, která působí v oblasti bydlení 
a péče o starší lidi. Čtyři roky poté si 
pořídila zbývající balík akcií a dnes je 
bydlení s pečovatelskou službou či asi-
stenční bydlení pro Deutsche Wohnen 
(tehdy ještě Gehag) důležitým obchod-
ním segmentem.

V roce 2007 se Gehag spojila s fir-
mou Deutsche Wohnen, která byla 
založena ve Frankfurtu o devět let dří-
ve jako dceřiná firma Deutsche Bank, 
a od té doby nese její název. 
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Ten samozřejmě nechce poskytovat konkrétní investiční 
doporučení, anebo dokonce posuzovat vhodnost příslušné-
ho titulu pro konkrétního klienta. Nicméně akcie Deutsche 
Wohnen se podle něj hodí především do konzervativního 
akciového portfolia. „Hlavním tahákem je dividendová poli-
tika a také relativně atraktivní ocenění. Akcie firmy se dnes 
obchodují s devítiprocentním diskontem k NAV (ang. net 
asset value, tedy čisté jmění fondu), zatímco evropský rea-
litní sektor se obchoduje bez diskontu k NAV. Akcie Deut-
sche Wohnen vidíme jako vhodnou součást dividendového 
portfolia, proto je najdeme i v portfoliu úspěšného a velmi 
poptávaného fondu KB Privátní správa aktiv 5D,“ doplňuje 
Dan Karpíšek.

Uplynulé období nebylo pro Deutsche Wohnen právě 
snadné, protože musela čelit pokusu o převzetí ze strany 
lídra německého trhu, společnosti Vonovia. Zhruba čtyř-
měsíční bitva mezi dvěma největšími firmami skončila vloni 
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Niddagaustrasse, Frankfurt nad Mohanem

Akcie Deutsche Wohnen 
najdeme i v portfoliu  
fondu KB Privátní správa 
aktiv 5D.
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v únoru pro Vonovii neúspěšně, když se jí 
nepodařilo za zhruba 8 miliard eur získat 50 
procent akcií svého konkurenta. A tak nej-
větší obchod všech dob v historii realitního 
trhu země, který by přinesl vznik společnos-
ti s hodnotou více než 20 miliard eur a port-
foliem čítajícím víc než 500 000 nemovitostí, 
neproběhl.

Do podobných aktivit se ovšem pouštěla 
i Deutsche Wohnen. V roce 2016 se pokusi-
la převzít rakouskou skupinu Conwert a ně-
meckou skupinu LEG Immobilien. Ani v jed-
nom případě ovšem neuspěla. „Deutsche 
Wohnen se dvakrát pokusila koupit jinou 
společnost, a selhala. Je tedy přirozené, že 
se pak sama stala cílem,“ citovaly poté Fi-
nancial Times jednoho z velkých akcionářů 
společnosti.

Nicméně pokud jde o spojení s firmou 
Vonovia, vypadá to, že není všem dnům ko-
nec. Závěrem loňského roku totiž analytici 
informovali o prohlášení CEO Vonovie Rol-
fa Bucha, podle nějž bude fúze s Deutsche 
Wohnen letos dojednána. Nechme se tedy 
překvapit. 

ZISK SKUPINY ROSTE

Ekonomické výsledky firmy jsou velmi sluš-
né. Loni v listopadu například oznámila, že 
za prvních devět měsíců finančního roku 
2016 vzrostl zisk skupiny na 638 milionů 
eur oproti 521 milionům z předešlého roku. 
FFO I  (angl. Funds From Operations, což 
je ukazatel používaný pro stanovení cash 
flow z  firemních operací) vzrostl oproti 
předcházejícímu roku přibližně o  32 pro-
cent. Jak oznámil CFO Deutsche Wohnen 
Philip Grosse, z  těchto a  dalších důvodů 
očekává vedení společnosti nárůst hodno-
ty svého portfolia za celý rok 2016 o 2,2 mi-
liardy eur.
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