
DOKUMENT S KĽÚČOVÝMI 
INFORMÁCIAMI
V tomto dokumente sú uvedené kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Neslúži na marketingové 
účely. Uvedenie týchto informácií sa vyžaduje na základe právnych predpisov s cieľom pomôcť vám pochopiť 
povahu, riziká, náklady, možné výnosy a straty súvisiace s týmto produktom a pomôcť vám porovnať tento 
produkt s inými produktmi.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Produkt INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond, trieda CZK

ISIN podílového listu CZ0008474830

Tvorca produktu (správca a administrátor  
investičného fondu)

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Kontaktné údaje tvorca produktu sídlo: U Zvonařky 291/3, 120 00 Praha 2
tel.: +420 233 334 990, e-mail: info@investika.cz, web: investika.cz

Orgán dohľadu nad tvorcom produktu Česká národní banka

Dátum vypracovania, resp. dátum poslednej úpravy 18. augusta 2022

O AKÝ PRODUKT IDE?

Forma investície Podielové listy.

Typ investičného fondu Špeciálny fond kolektívneho investovania, otvorený podielový fond.

Investičný cieľ Dosiahnuť zhodnotenie vložených prostriedkov podielnikov na úrovni vývoja realitného trhu. Investičná stratégia portfólia nehnuteľností pros-
tredníctvom využívania vhodných investičných príležitostí vznikajúcich na realitnom trhu a tiež prostredníctvom efektívneho výkonu správy 
jednotlivých nehnuteľností s cieľom maximalizovať výnos z ich využitia.

Majetkové hodnoty, do ktorých 
fond investuje

Nehnuteľnosti, cenné papiere, zaknihované cenné papiere alebo zaknihované cenné papiere vydané fondom kolektívneho investovania alebo 
porovnateľným zahraničným investičným fondom kolektívneho investovania, ako aj fondom kvalifikovaných investorov alebo porovnateľným 
zahraničným investičným fondom, nástroje peňažného trhu, dlhopis, finančné deriváty (swapy, futures, forwardy, opcie).

Typický investor Skôr konzervatívny disponujúci iba základnými skúsenosťami a znalosťami ohľadom investovania do podielových listov.

Minimálna investícia Prvá investícia: 100,-Kč
Ďalšie investície: 100,-Kč

Doba trvania produktu Fond je založený na dobu neurčitú.

Trhové riziko Hodnota majetku, do ktorého fond investuje, môže stúpať alebo klesať v závislosti na zmenách ekonomických podmienok, výmenných kur-
zov, úrokových mier a spôsobu, ako trh príslušný majetok vníma.

Úverové riziko Niektoré aktíva v majetku fondu so sebou nesú tzv. úverové riziko, že emitent alebo protistrana nesplní svoj záväzok. Ako konkrétny príklad 
je možné uviesť výpadok príjmu z nájmu v dôsledku zmeny správania nájomníkov (napr. z dôvodu ekonomickej krízy), nesplatenia dlhopisu, 
pôžičky či úveru.

Riziko vyrovnania Možnosť zlyhania protistrany počas vyrovnania transakcie (minimalizované obchodovaním na regulovaných trhoch, výberom dôveryhod-
ných protistrán a vyrovnaním transakcií s investičnými inštrumentmi v rámci spoľahlivých systémov vyrovnania transakcií).

Operačné riziko Riziko straty majetku vyplývajúce z nedostatočných či chybných vnútorných procesov, zo zlyhania prevádzkových systémov či ľudského 
faktora, poprípade vplyvom vonkajších udalostí.

Riziko nedostatočnej likvidity Ťažšie speňaženie majetku (nehnuteľnosti). V krajnom prípade fond nebude schopný vyplatiť podielové listy, t. j. nebude schopný plniť svoje 
záväzky.

Riziko súvisiace s investičným 
zameraním fondu

Kolísanie cien nehnuteľností na realitnom trhu v jednotlivých miestach, kde sa nachádzajú realitné aktíva fondu môže spôsobiť zníženie 
hodnoty podielového listu. U nehnuteľností nadobúdaných výstavbou môže dôjsť k chybnému alebo neskorému zhotoveniu, čím môže fondu 
vzniknúť škoda.

Riziká týkajúce sa udržateľnosti Predstavujú udalosti alebo situácie v environmentálnej alebo sociálnej oblasti alebo v oblasti správy a riadenia, ktoré by v prípade, ak by 
nastali, mohli mať skutočný alebo možný významný nepriaznivý dopad na hodnotu investície do fondu. Toto riziko môže byť relevantné  
s ohľadom na nadobúdanie podkladových aktív a je zohľadňované pri príprave predchádzajúcej akvizícii. Pri podkladových investíciách tohto 
finančného produktu sa nezohľadňujú kritériá EÚ pre environmentálne udržateľné hospodárske činnosti.

Tento produkt nezahŕňa žiadnu ochranu proti budúcej výkonnosti trhu, takže by ste mohli prísť o časť svojich investícií alebo o všetky.

AKÉ SÚ RIZIKÁ A ČO BY SOM MOHOL ZÍSKAŤ?

Súhrnný ukazovateľ rizika

Súhrnný ukazovateľ rizík (SUR) predpokladá, že si produkt ponecháte aspoň po odporúčaný minimálny investičný horizont. 

SUR je indikátorom úrovne rizika tohto produktu v porovnaní s inými produktmi. Ukazuje, ako je pravdepodobné, že produkt príde o peniaze v dôsledku pohybu na trhoch, 
alebo pretože Vám nie sme schopní zaplatiť.

Zaradili sme tento produkt do triedy 2 zo 7, čo je nízka trieda rizík.

1 2 3 4 6 75

NIŽŠIE RIZIKO VYŠŠIE RIZIKO

Najvýznamnejšie riziká spojené s produktom:



Náklady a vplyv na výnos 1 rok 3 roky 5 rokov

Náklady celkom 48 000 Kč 84 000 Kč 120 000 Kč

Vplyv na výnos (RIY) ročne 4,80% 2,80% 2,40%

AKÉ SÚ NÁKLADY?
Zníženie výnosu (RIY) znázorňuje, aký vplyv majú celkové náklady, ktoré hradíte, na výnos z investície, ktorý môžete získať. Celkové náklady zohľadňujú jednorazové, priebežné 
a vedľajšie náklady. 

Znázornené sumy sú kumulatívne náklady samotného produktu pre tri rôzne obdobia držby. Zahŕňajú potenciálne sankcie za skoré ukončenie. Údaje predpokladajú, že 
investujete nižšie uvedenú Investovanú čiastku v CZK. Údaje sú odhadmi a môžu sa v budúcnosti zmeniť.

Nasledujúca tabuľka znázorňuje:
- vplyv každého roku rôznych typov nákladov na výnos investície, ktorý môžete dosiahnuť na konci odporúčaného obdobia držby
- význam rôznych kategórií nákladov.

Jednorazové náklady
Vstupné náklady 0,60% Vplyv nákladov, ktoré platíte pri vstupe do investovania.

Výstupné náklady 0,00% Vplyv nákladov, ktoré vznikajú pri ukončení Vašej investície v čase splatnosti.

Priebežné náklady

Transakčné náklady portfólia 0% Vplyv nákladov našich nákupov a predajov podkladových investícií produktu.

Odmena správcu 1,75%
Vplyv nákladov, ktoré každý rok vynakladáme na správu Vašich investícií.

Iné priebežné náklady 0,05%

Vedľajšie náklady
Výkonnostné poplatky 0% Vplyv výkonnostného poplatku. Pokiaľ tak stanovuje štatút, inkasujeme ich z Vašej 

investície, pokiaľ produkt prekonal svoju referenčnú hodnotu o stanovené percento.

Podiely na zisku 0% Vplyv podielov na zisku. Pokiaľ tak stanovuje štatút, inkasujeme ich, ak investí-
cia preukázala výkonnosť lepšiu ako stanovené percento.

* v súčasnej dobe 0 %, ale môže sa meniť na základe zmeny sadzobníka, max. 5 % z aktuálnej hodnoty odkupovaných podielových listov

ČO SA STANE, KEĎ INVESTIKA, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. NEBUDE SCHOPNÁ VYPLÁCAŤ?
Investor môže čeliť finančnej strate v dôsledku zlyhania (pochybenia, nesprávneho konania atď.) tvorcu produktu. Na stratu investora v súvislosti s jeho investíciou do produktu 
sa nevzťahuje systém odškodnenia alebo záruk pre investorov. Majetok, u ktorého je to možné, je v opatrovaní depozitára fondu, u ktorého sú tiež vedené peňažné účty fondu. 
Majetok vo fonde je oddelený od majetku tvorcu produktu a nemôže byť postihnutý v prípade insolvencie tvorcu produktu.

Produkt ani tvorca produktu v súvislosti s produktom nie sú účastníkmi Garančného fondu obchodníkov s cennými papiermi, Garančného systému finančného trhu, ani inej formy 
náhradového systému či poistenia vydania majetku investora z dôvodov súvisiacich s finančnou situáciou produktu alebo tvorcu produktu.

Poradcovia, distribútori a všetky ostatné osoby poskytujúce poradenstvo alebo predávajúci tento produkt poskytnú podrobné informácie o prípadných všetkých nákladoch 
spojených s distribúciou, ktoré neboli zahrnuté do vyššie uvedených nákladov.

Scénáre 1 rok 3 roky 5 rokov

Stresový scenár
Koľko by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov 685 335 Kč 724 922 Kč 766 917 Kč

Priemerný výnos každý rok -31,47% -10,17% -5,17%

Nepriaznivý scenár
Koľko by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov 830 457 Kč 801 464 Kč 862 404 Kč

Priemerný výnos každý rok -16,95% -7,11% -2,92%

Neutrálny scenár
Koľko by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov 1 008 011 Kč 1 115 748 Kč 1 285 149 Kč

Priemerný výnos každý rok 0,80% 3,72% 5,15%

Priaznivý scenár
Koľko by ste mohli získať späť po odpočítaní nákladov 1 080 652 Kč 1 261 644 Kč 1 493 842 Kč

Priemerný výnos každý rok 8,07% 8,06% 8,36%

AKO DLHO BY SOM MAL MAŤ PRODUKT V DRŽBE A MÔŽEM SI PENIAZE VYBRAŤ PREDČASNE?
Investičný horizont 5 rokov a viac

Investičný horizont vychádza z obvyklej doby potrebnej na zhodnotenie aktív, do ktorých fond investuje. Požiadať o odkúpenie podielových listov však investor môže kedykoľvek, 
teda pred aj po dosiahnutí minimálneho odporúčaného investičného horizontu (5 rokov).

Pri odkúpení podielových listov pred uplynutím odporúčanej doby držania investície je investor vystavený riziku nedostatočného zhodnotenia aktív v závislosti na majetkových 
hodnotách, do ktorých fond investuje.

AKO SA MÔŽEM SŤAŽOVAŤ?
Investor je oprávnený podať sťažnosť u administrátora fondu, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil vytýkané pochybenie. Administrátorom fondu je jeho správca,  
tj. INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Sťažnosť musí byť písomná a musí obsahovať údaje a dokumenty, potrebné na prešetrenie odôvodnenosti sťažnosti (najmä meno a priezvisko/obchodnú firmu, bydlisko/sídlo, 
rodné číslo/IČ, kontaktnú adresu, dôvod sťažnosti, dátum a vlastnoručný podpis investora, zoznam príloh, ako aj všetky prílohy potvrdzujúce oprávnenosť sťažnosti).

ĎALŠIE RELEVANTNÉ INFORMÁCIE
Investor okrem tohto Dokumentu s kľúčovými informáciami dostane vždy aj štatút fondu, ktorý obsahuje detailne všetky potrebné informácie k produktu.

Štatút, údaje o aktuálnej hodnote fondového kapitálu fondu, údaje o aktuálnej hodnote podielového listu fondu a údaje o štruktúre majetku vo fonde sú uverejnené  
na www.moje.investika.cz/investicni-fondy/investika-realitni-fond.

Informácie o výkonnosti fondu, resp. triedy CZK za posledných 6 rokov možno nájsť na www.moje.investika.cz/archiv-vykonnosti.

· Táto tabuľka znázorňuje peniaze, ktoré by ste mohli získať späť za budúce roky podľa rôznych scenárov za predpokladu, že investujete vyššie uvedenú investovanú čiastku v CZK.
· Uvedené scenáre naznačujú, aké výsledky by mohli vyplynúť z vašej investície. Môžete si ich porovnať so scenármi iných produktov.
· Prezentované scenáre predstavujú odhad budúcej výkonnosti na základe dôkazov z minulosti týkajúcich sa toho, ako sa mení hodnota týchto investícií, a nepredstavujú exak     
  tný ukazovateľ. To, čo dostanete, sa bude líšiť v závislosti od toho, aké budú výsledky na trhu a ako dlho si ponecháte svoju investíciu/produkt.
· Stresový scenár ukazuje, čo by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok a nezohľadňuje situáciu, ak vám nebudeme môcť vyplatiť.
· Uvedené hodnoty zahŕňajú všetky náklady samotného produktu. Údaje neberú do úvahy Vašu osobnú daňovú situáciu, ktorá môže taktiež ovplyvniť, koľko získate späť.

Scénáre výkonosti ( Investovaná čiastka v CZK: 1 000 000,-)

Náklady v čase ( Investovaná čiastka v CZK: 1 000 000,-)

Skladba nákladov


