
GROW
WITH US
INVESTOVÁNÍ DO NEMOVITOSTÍ 
– JE TO HRA, NEBO SERIOZNÍ 
BUSINESS?



INVESTUJTE KOMERČNÍCH 
NEMOVITOSTÍ

• Proč do nemovitostí? 
• Ne proto, že ceny nemovitostí rostou
• Ne proto, že je o ně na trhu zájem
• Ne proto, že se o investování do nemovitostí 

hodně mluví
• Ne proto, že tak učinil například kolega 

v práci…..
• Ale proto, že…..

• Jakou formou?

• S kým investovat?



• Výnos z investice do nemovitostí neovlivňuje 
chování burzy cenných papírů, jako je tomu například u 
akcií nebo dluhopisů, ale příjmy z pronájmu a tržní 
hodnota reálně vlastněných nemovitostí

• Nemovitosti  patří mezi tradiční uchovatele 
hodnoty. Ačkoliv cenu nemovitostí  mohou přechodně 
ovlivňovat ekonomické nebo politické faktory, jejich 
hodnota zůstává dlouhodobě stabilní. 

• Investice je chráněna proti  růstu inflace = 
všechny nájemní smlouvy jsou opatřeny inflační 
doložkou. V případě růstu inflace se tak nájemné každý 
rok adekvátně navýší o inflační růst v předešlém roce.

PROČ INVESTOVAT DO 
KOKMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ?



CO JE INVESTIČNÍ 
TROJÚHELNÍK ?

Výnos

LikviditaRiziko

• Ideální stav – přání:

maximální výnos, minimální riziko, neomezená likvidita

• Lze tohoto stavu dosáhnout?



PRAVIDLO INVESTIČNÍHO 
TROJÚHELNÍKU

• Pravidlo trojúhelníku:

současně mohu dosáhnout vždy pouze dva vrcholy 

• Příklady:

• Akcie: zpravidla vysoký výnos, téměř okamžitou 
likviditu, avšak nelze v tomto případě hovořit 
o minimálním riziku 

• Nemovitosti:
většinou stabilní výnos, investice do 
nemovitostí je zpravidla málo riziková, ale 
likvidita rozhodně není okamžitá 



JAK TEDY NA TO

• Diverzifikace:

• Produktová:  „akcie, dluhopisy, nemovitosti“

• Ale jak diverzifikovat v případě investování 
do nemovitostí?

• „geografická“ diverzifikace
• diverzifikace dle funkčního využití 

nemovitostí
• administrativní centra
• maloobchodní centra
• průmyslové nemovitosti
• multifunkční nemovitosti

• Dle formy investice:
• přímá investice do nemovitosti
• investice prostřednictvím fondu kolektivního 

investování



JAKOU FORMU  PRO INVESTICI 
ZVOLIT?

• Přímá investice do nemovitosti
• Veškerá agenda (nákup, financování, prodej, správa 

aktiv, řízení rizik….) jsou na investorovi
• Limitovaná kupní síla
• Nižší likvidita investice

• Investice prostřednictvím fondu kolektivního 
investování

• Fond zpravidla investuje ve významně vyšších
objemech než jednotliví investoři, získává výrazně
výhodnější postavení na realitním trhu

• Výnosy z investice do fondu podléhají 
příznivějšímu daňovému režimu

• Likvidita investice do fondu je výrazně vyšší, 
než likvidita přímé investice do nemovitostního 
aktiva

• O veškeré náležitosti  spojené s Vaší investicí 
(nákup, financování, prodej, správa aktiv, řízení 
rizik….) se postará fond – tým profesionálů.



VÝZVY A ŘEŠENÍ V OBLASTI 
INVESTOVÁNÍ DO 
NEMOVITOSTÍ

Edulios
Investiční fond 

s proměnným základním kapitálem, a.s.

S podfondem

Edulios Alfa 
máte příležitost přímo spoluvlastnit prvotřídní výnosové 

kancelářské nemovitosti v Praze s předpokládaným 
zhodnocením investice 6 % p.a. a více

fond kvalifikovaných investorů



EDULIOS - BUDOVA 
CITY WEST B1

Hodnota nemovitosti: EUR 59 mil.
Příjem z pronájmu p.a.: EUR   4,3 mil.



PROČ Edulios ? 

• Fond Edulios a jeho podfondy jsou řízeny zkušeným realitním
investorem – skupinou CIMEX, která je v oblasti investic do
nemovitostí a jejich správy úspěšná déle než 25 let. Portfolio
skupiny CIMEX zahrnuje více jak 100 000 m2 kancelářských
ploch, ale také například i řetězec hotelů OREA.

• Dlouholetá tradice skupiny CIMEX stojí na cílevědomosti, 
profesionalitě, pracovitosti a spolehlivosti.

Nemovitostem rozumíme!
• Při obhospodařování fondu a jeho administraci  jsem se spojili se 

špičkovými partnery:

• Špičkové podkladové aktivum
• Atraktivní výnos



TÝM fondu Edulios

Edulios
Investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s.
Na Pankráci 1062/58 | 140 00 Praha 4
Tel.: +420 261 304 432, Mobil +420 602 316 803
martin.skalicky@edulios.cz | jan.kratochvil@edulios.cz
www.edulios.cz | www.cimex.cz

Martin Skalický
Ředitel fondu

Jan Kratochvíl
Asset Manager

mailto:martin.skalicky@edulios.cz
mailto:jan.kratochvil@edulios.cz
http://www.edulios.cz/
http://www.cimex.cz/
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