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Hľadáte konzervatívnu investíciu, ktorá zhodnotí Vaše finančné prostriedky a ochráni 
ich pred infláciou? Chcete investovať do nehnuteľností bez nutnosti ich priameho nákupu? 
Investujte už od nízkych čiastok a podieľajte sa na atraktívnych výnosoch, 
ktoré môžu nehnuteľnosti prinášať.

CIEĽ  FONDU
Našim cieľom je prostredníctvom investícií do realitných aktív do-
sahovať atraktívne a dlhodobo stabilné výnosy na úrovni vývoja 
realitného trhu pri zachovaní rozumnej miery rizika. 

STRATÉGIA 
INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond je zameraný 
najmä na investície do komerčných nehnuteľností v atrak-
tívnych lokalitách. Nehnuteľnosti sú prenajímané bonitným 
nájomcom s dlhodobou nájomnou zmluvou, čo dáva fondu 
záruku stabilných príjmov. Investície fondu smerujú do rôznych 
typov komerčných nehnuteľností a regiónov tak, aby bola zais-
tená efektívna diverzifikácia rizika. PREČO PRÁVE MY? 

• Konzervatívna investícia s atraktívnym výnosom 

• Odolnosť voči inflácii – inflačné doložky v nájomných  
zmluvách 

• Výnos fondu nie je priamo ovplyvňovaný vývojom na  
kapitálovom trhu 

• Overená investičná stratégia, dôkladná diverzifikácia 

• Možnosť jednorazovej i pravidelnej investície 

• MOJE INVESTIKA – online portál pre sledovanie vývoja  
Vašej investície 

• Český fond podliehajúci českej legislatíve, dohľad Národnej 
banky Slovenska nad distribúciou na Slovensku 

20162015
(vznik fondu)

2017

VÝKONNOSŤ FONDU 
(sledujte na www.investika.cz)

5,68 % 5,04 %

2018

5,04 % 5,14 %

2019

RIZIKOVOSŤ FONDU NA ŠKÁLE SRRI*

Nižšie riziko Vyššie riziko 

1 2 3 4 5 6 7
* za účelom porovnania s ostatnými realitnými fondmi na trhu uvádza INVESTIKA,  
investiční společnost, a.s. stupnicu syntetického ukazovateľa rizík (SRRI). Táto stupnica 
nenahradzuje stručný popis existujúcich rizík súvisiacich s konkrétnou nehnuteľnosťou 
v majetku tohto fondu, alebo s konkrétnou účasťou tohto fondu v realitnej spoločnosti, 
ktorý je uvedený v dokumente Kľúčové informácie pre investorov dostupnom na ko-
rešpondenčnej adrese INVESTIKA, investiční společnost, a.s. alebo na www.investika.cz.  



Typ: špeciálny nehnuteľnostný fond kolektívneho investovania

Správca fondu: INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Depozitár fondu: Česká spořitelna, a.s.

Dátum vzniku: 16.9.2015

Minimálna jednorazová investícia: 0,10 EUR / 1 Kč

Minimálna pravidelná investícia: 0,10 EUR / 1 Kč

Mena: EUR / Kč

Vstupný poplatok: max. 5 % z investície, viď sadzobník

Výstupný  poplatok: 0 %

Manažérsky poplatok a poplatok za 
administráciu: 1,70 % + 0,05 %

Nákladovosť fondu: 1,80 % za rok 2019

Frekvencia stanovenia NAV: mesačne

Obchodný deň: posledný kalendárný deň v mesiaci

Investičný horizont:  odporúčanie minimálne 5 rokov

ÚDAJE O FONDE

Tento reklamný leták vytvorila INVESTIKA, investiční společnost, a.s. a je platný k 6. 11. 2020. Informácie uvedené v tomto letáku majú len informatívny charakter a ich cieľom nie je nahradiť dokument s kľúčovými informáciami alebo štatút, 
alebo poskytnúť jeho kompletné zhrnutie. Pred rozhodnutím investovať do fondu má potenciálny investor venovať pozornosť oznámeniu kľúčových informácií a štatútu fondu. Údaje o minulých výnosoch uvedené v tomto dokumente 
nie sú zárukou budúceho vývoja. Hodnota investície do podielových fondov môže v čase tak stúpať, ako aj klesať. INVESTIKA, investiční společnost, a.s. ani iná osoba nezaručuje návratnosť pôvodne investovanej čiastky, nepreberá 
zodpovednosť za konanie činené na základe údajov v tomto dokumente uvedených, ani za presnosť a úplnosť týchto údajov, a odporúča investorom konzultovať investičné zámery s odbornými poradcami, vrátane daňových poradcov. 
Ďalšie informácie, oznámenie kľúčových informácií aj štatút fondu môžete získať na korešpondenčnej adrese INVESTIKA, investiční společnost, a.s. alebo na www.investika.cz.

ZLOŽENIE PORTFÓLIA 
NEHNUTEĽNOSTÍ

Rozmiestnenie nehnuteľností podľa 
krajov

Pardubický 16%

Středočeský 16%

Praha 28%
Karlovarský 4%

Jihočeský 8%

Královehradecký 4%

Plzeňský 4%

Liberecký 12%

Jihomoravský 4%

Moravskoslezský 4%

Štruktúra plochy nehnuteľnostnej 
zložky podľa sektoru 

20%

30%

46%

4%

LogistikaKancelárie 

Datové centrum

Retail

Štruktúra príjmov z nehnuteľnostnej 
zložky podľa sektoru

Rezidencie

9%

39%

48%

5%

Parkovanie
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VÝHODY INVESTOVANIA 
DO REALITNÝCH FONDOV 

• Investícia do hmatateľných a reálnych aktív 

• Stabilný výnos v podobe príjmov z nájomných zmlúv 

• Vyššia likvidita ako u priamej investície do nehnuteľnosti 

• Diverzifikácia realitných aktív 

VÝZNAMNÍ NÁJOMCOVIA

V grafoch nie sú započítané nehnuteľnosti, ktoré aktuálne nenesú 
výnosy z prenájmu a sú určené napr. pre development.


