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Praha, 7. března 2022 – INVESTIKA 
realitní fond rozšířil své portfolio o tři 
rezidenční objekty v České republice 
a ve Španělsku. Kromě dvou nadstan-
dardně zrekonstruovaných historic-
kých vil v Praze se jedná také o nemo-
vitost s developerským potenciálem 
na španělském ostrově Mallorca. 

„Standardizovaných aktiv pro realit-
ní fondy našeho typu je zejména na 
lokálním trhu stále nedostatek. Loni 
jsme proto vůbec poprvé zařadili do 
portfolia také zahraniční komerční ne-
movitosti. Akvizice v rámci rezidenč-
ního segmentu v Česku i zahraničí 
vnímáme jako vhodnou alternativu  
a důležitou součást široce diverzifiko-
vaného portfolia složeného z kance-
lářských budov, obchodních center, 

logistických a průmyslových nemovi-
tostí či pozemků,“ říká portfolio ma-
nažer INVESTIKA realitního fondu  
a předseda představenstva INVESTI-
KA investiční společnosti Petr Čížek.

S podobným typem nemovitostí má 
INVESTIKA realitní fond již zkušenosti, 
trofejní historickou vilu vlastní od roku 
2018 také ve vyhledávané pražské 
lokalitě Zvonařka. „Investice do rezi-
denčního segmentu dlouhodobě chrá-
ní investované prostředky proti inflaci. 
Bezprecedentní růst ceny stavebních 
prací a nedostatek nabídky se odráží 
i v nárůstu cen nemovitostí,“ okomen-
toval současnou situaci na trhu Čížek. 

Vzhledem k objemu aktiv spravova-
ných INVESTIKA realitním fondem  
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INVESTIKA realitní fond, OPF, jehož 
obhospodařovatelem je INVESTIKA, 
investiční společnost a.s., vstoupil 
na český trh v roce 2015. Fond svým 
klientům z řad široké veřejnosti nabízí 
konzervativní investice s atraktivním 
výnosem a od svého vzniku přine-
sl investorům zhodnocení již téměř  
35 % (CZK třída). V roce 2020 vznikla 
také eurová třída aktiv, jež za celý 
rok 2021 dosáhla výkonnosti 8,96 %. 
Objem aktiv pod správou fondu činil  
ke konci roku 2021 celkem 10,5 miliar-
dy Kč. Více informací o investiční spo-
lečnosti a INVESTIKA realitním fondu, 
OPF, najdete na www.investika.cz.
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a optimalizaci jejich rozložení, je pod-
le Čížka nezbytné rozšiřovat působ-
nost fondu do dalších zemí. „Akvizice  
ve Španělsku, která naplňuje investič-
ní kritéria fondu co do kvality i výnos-
nosti, posouvá naši působnost do zá-
padní Evropy. Pokud se zde naskytne 
další vhodná příležitost, rádi ji využije-
me,“ dodal Čížek. 

Celkem je nyní součástí portfolia  
INVESTIKA realitního fondu 27 nemo-
vitostí v České republice, tři v Polsku  
a jedna ve Španělsku. Akvizice soubo-
ru tří vil je prvním letošním rozšířením 
portfolia fondu. Předchozí oznáme-
nou akvizicí byla v listopadu 2021 dvě 
značková servisní centra pro náklad-
ní vozy a autobusy MAN či Neoplan 
umístěná v polských městech Gdaňsk 
a Vratislav.


