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Posláním realitního fondu 
INVESTIKA je prostřednictvím 
nemovitostních aktiv dosahovat 
dlouhodobě stabilních výnosů

INVESTIKA realitní fond, otevřený 
podílový fond umožňuje drobným 
investorům vydělávat na příjmech 
z pronájmu různých typů kvalitních 
komerčních nemovitostí v hodnotě až 
miliard korun. Investujte pravidelně 
i jednorázově již od velmi nízkých 
částek a podílejte se na atraktivních 
výnosech, které mohou nemovitosti 
nabízet. To bez nutnosti jejich přímého 
nákupu a správy.

Zhodnocení CZK třídy

4,13 % 
za rok 2020

Zhodnocení EUR třídy

5,03 % 
za rok 2020

Objem aktiv k 30. 9. 2021

9,26 mld. 
Kč

Počet investorů

47 000
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Hlavní výhody

Kvalitní komerční 
nemovitosti

Investujeme zejména do prémiových 
administrativních budov, obchodních 
center, logistických areálů a dalších 
kvalitních nemovitostí v řadě různých 
sektorů. 

Bonitní nájemci

Kombinace bonitních nájemců 
a dlouhodobých nájemních smluv 
je předpokladem stabilních příjmů 
fondu.

Odolnost 
vůči inflaci

Součástí dlouhodobých nájemních 
smluv jsou inflační doložky, které zajiš-
ťují pravidelné navyšování nájemného.

Diverzifikované 
portfolio

Portfolio je diverzifikováno na úrovni 
typů nemovitostí, na úrovni lokality 
i na úrovni jednotlivých nájemců.

Nízká 
vstupní 

investice
Atraktivní 

výnos
Česká 

legislativa
Reálná
aktiva

Významní nájemci
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Kanceláře
Z dlouhodobého hlediska se jedná o nejstabilnější sektor 
komerčních nemovitostí. V našem portfoliu jsou zastou-
peny „áčkové“ kancelářské budovy v nejlepších lokalitách 
v Praze, ale i regionální kancelářské budovy, které jsou 
z našeho pohledu méně citlivé na případné změny z důvo-
du nižší nabídky a plánované výstavby v regionech. Naše 
portfolio kancelářských budov je tedy kvalitativně a regio-
nálně rozložené, což zvyšuje diverzifikaci celého portfolia.



Lokalita  Poznaň, Polsko

Pronajímatelná plocha  19 025 m2

Účel držby  Výnosy z pronájmu

Významní nájemci
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Okresní 
soud

Úřad
práce

Szyperská Office Center
Kancelářské centrum Szyperská je vůbec první zahraniční 
budovou v portfoliu fondu. Moderní sedmipodlažní 
kancelářský objekt s podzemním parkovištěm leží 
na břehu řeky Warty v bezprostřední blízkosti centra 
Poznaně – pátého největšího města v Polsku.
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Karla Engliše 4
Šestipatrová moderní kancelářská budova s podzemním 
parkovištěm je charakteristická svou skleněnou fasádou. 
Lokalita Praha-Anděl, kde se budova nachází, disponuje 
výbornou občanskou vybaveností a snadnou 
dostupností.

Lokalita  Praha – Smíchov

Pronajímatelná plocha  4 452 m2

Účel držby  Výnosy z pronájmu

Významní nájemci
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Avenir E
Samostatně stojící prémiová administrativní nemovitost 
Avenir E je součástí komplexu Avenir Business Park na 
pomezí pražských Nových Butovic a Jinonic. V roce 2008 
budova získala prestižní ocenění Best of Realty.

Lokalita  Praha – Jinonice

Pronajímatelná plocha  6 726 m2

Účel držby  Výnosy z pronájmu

Významní nájemci
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Business Center Bohemia
Šestnáctipatrová moderní kancelářská budova, 
místně známá jako „mrakodrap“, je nejvyšší stavbou 
v celé Plzni. Jako jedna z mála nemovitostí v centru 
Plzně splňuje kritéria pro moderní kanceláře třídy „A“.

Lokalita  Plzeň

Pronajímatelná plocha  8 450 m2

Účel držby  Výnosy z pronájmu

Významní nájemci
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Historická vila U Zvonařky
Tato trofejní nemovitost je umístěna v tradiční 
rezidenční lokalitě na pražských Vinohradech. Jedná 
se o jednu z nejžádanějších částí hlavního města jak 
pro rezidenční využití, tak pro exkluzivní kanceláře či 
reprezentativní sídlo společnosti.

Lokalita  Praha – Vinohrady

Pronajímatelná plocha  764 m2

Účel držby  Výnosy z pronájmu

Významní nájemci
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Pekařská Office Park
Komplex dvou kancelářských budov Pekařská Office 
Park disponuje veškerými standardními požadavky 
na moderní administrativní prostory a nachází se 
v atraktivní lokalitě městské části Praha 5.

Lokalita  Praha – Jinonice

Pronajímatelná plocha  7 733 m2

Účel držby  Výnosy z pronájmu

Významní nájemci
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Obchodní 
centra
Místo prémiových obchodních center, která mohou být vý-
znamně vystavena vnějším vlivům včetně úbytku turistů, 
se INVESTIKA realitní fond zaměřuje na menší a střední 
lokální centra pro každodenní nakupování, jež dobře 
odolávají případným turbulencím na trhu. Příkladem je 
obchodní centrum Galerie Butovice, kde se i v období ko-
ronavirové pandemie podařilo pronajmout několik nových 
prodejních jednotek a udržet stabilní příjem i obsazenost 
centra. 
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Galerie Butovice
Šesté největší obchodní centrum v Praze se nachází 
uprostřed dynamicky se rozrůstající rezidenční 
a kancelářské oblasti pražských Jinonic. Díky bezprostřední 
blízkosti stanice metra Nové Butovice a velkokapacitnímu 
parkovišti se vyznačuje výbornou dopravní dostupností.

Lokalita  Praha – Jinonice

Pronajímatelná plocha  50 283 m2

Účel držby  Výnosy z pronájmu

Významní nájemci
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Bankovní
domy
Tyto svou povahou konzervativní nemovitosti fungují 
v portfoliu INVESTIKA realitního fondu zejména jako sta-
bilizační prvek, protože mezi jejich dlouhodobé nájem-
ce patří největší české banky. Finanční sektor v Česku 
v minulosti opakovaně prokázal svou silnou odolnost proti 
dopadům výkyvů na světových trzích. Výhodou bankov-
ních nemovitostí v majetku fondu je rovněž jejich regio-
nální diverzifikace a poloha ve frekventovaných lokalitách 
velkých českých měst.

Benešov

Boskovice

Chrudim

Frýdek-Místek 

Mladá Boleslav

Moravská Třebová

Liberec

Nymburk

Sokolov

Strakonice
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8 11 149 12 1510 13 16 17

Portfolio bankovních domů
Jedná se celkem o deset nemovitostí, které se 
nacházejí v centrech regionálních měst napříč Českou 
republikou. Významnými nájemci portfolia jsou 
bankovní instituce s dlouhodobou nájemní smlouvou.

Celková pronajímatelná plocha  10 970 m2

Účel držby  Výnosy z pronájmu

Významní nájemci
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Logistické 
a průmyslové
areály
V současnosti se jedná o jeden z nejžádanějších sektorů, 
který výrazně posílil. Dlouhodobým faktorem růstu je 
rozšiřování e-commerce. Tento sektor se vyznačuje vy-
sokou obsazeností a nízkou nabídkou těchto objektů na 
trhu. Tyto nemovitosti nenesou vysokou vnitřní hodnotu, 
ale hodnota je zejména tvořena dlouhodobou nájemní 
smlouvou a lokalitou.

Jičín

Liberec

Litomyšl

Moravčice

19

18

20

21
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Logistické areály C.S. Cargo
Portfolio čtyř logistických areálů v Jičíně, Liberci 
a Litomyšli je plně obsazeno výhradním nájemcem, 
kterým je významná logistická společnost C.S.Cargo.

Lokalita  Jičín, Liberec, Litomyšl, Moravčice 

Pronajímatelná plocha  22 644 m2

Účel držby  Výnosy z pronájmu

Významní nájemci
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Datová 
centra
Z globálního hlediska se jedná rovněž o velmi žádaný 
a posilující sektor, který akcelerovala současná pande-
mie, respektive nárůst tzv. „práce z domova“ a potřeby 
cloudových řešení a obecného sdílení dat. Očekáváme, 
že tento sektor bude dlouhodobě posilovat s vývojem 
nových IT technologií.
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Datové a business centrum
Moderní kancelářský komplex se nachází v Písku 
v těsné blízkosti největší průmyslové zóny v Jihočeském 
kraji. Budova prošla kompletní rekonstrukcí a nyní je 
také z části využívána jako datové centrum.

Lokalita  Písek

Pronajímatelná plocha  5 788 m2

Účel držby  Výnosy z pronájmu

Významní nájemci
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Alternativní  
nemovitosti
Tyto nemovitosti tvoří doplňkovou funkci v portfoliu. Jsou 
to nemovitosti, které neslouží k dlouhodobému pronájmu, 
ale jsou určené například k developerské činnosti či k pro-
deji. Fondu přináší tato aktiva dodatečný výnos díky růstu 
jejich hodnoty nebo marže z prodeje.



INVESTIKA MOLO Lipno Residence
Developerský projekt, který vyrůstá na břehu 
Lipenské přehrady čítá přes 90 luxusních bytů. 
Komplex je určený primárně k rekreaci, případně 
jako druhý domov pro náročnou klientelu.

Lokalita  Lipno nad Vltavou

Plocha nemovitosti  9 269 m2

Účel držby  Development s následným prodejem

www.investika.cz
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Lokalita  Koloděje nad Lužnicí

Plocha nemovitosti  23 466 m2

Účel držby  Redevelopment 
 s garantovaným výnosem

24

Zámek Mitrowicz
Jedinečný, citlivě zrestaurovaný barokní zámek z roku 
1565 s překrásným areálem nedaleko břehu řeky 
Lužnice. V současné době zde probíhá development.



Circle Logistics
Pozemky se nacházejí v Běchovicích v těsné blízkosti 
Pražského okruhu. V budoucnu je možný development 
multifunkčního areálu nebo odprodej pozemku.

Lokalita  Praha – Běchovice

Plocha nemovitosti  63 743 m2

Účel držby  Prodej či development

www.investika.cz
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 Obchodní centra
 Bankovní domy
 Logistické a průmyslové areály 
 Datová centra
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Odvětvová 
diverzifikace
20 % IT
10 %  Finanční služby
9 %  Prodej potravin
9 %  Logistika
7 %  Prodej nábytku
7 %  Ostatní maloobchod

6 %  Ostatní služby
5 %  Ubytovací a stravovací služby
5 %  Veřejná správa
4 %  Administrativa
18 %  Ostatní

20 %

10 %

9 %

9 %
7 %

7 %

6 %

5 %

5 %

4 %

18 %

40 %  Kanceláře
25 %  Obchodní centra 
16 %  Alternativní nemovitosti
8 %  Logistické a průmyslové areály
6 %  Datová centra
5 %  Bankovní domy

Sektorová 
diverzifikace

Tento reklamní leták vytvořila INVESTIKA, investiční společnost, a.s. a byl poprvé distribuován 30. 9. 2021. Informace uvedené v tomto letáku mají pouze informativní 
charakter a jejich účelem není nahradit sdělení klíčových informací nebo statut nebo poskytnout jeho kompletní shrnutí. Před rozhodnutím investovat do fondu by 
měl potenciální investor věnovat pozornost sdělení klíčových informací a statutu fondu. Údaje o minulých výnosech uvedené v tomto dokumentu nejsou zárukou 
budoucího vývoje. Hodnota investice do podílových fondů může v čase jak stoupat, tak i klesat. INVESTIKA, investiční společnost, a.s. ani jiná osoba nezaručuje 
návratnost původně investované částky, nepřebírá odpovědnost za jednání učiněná na podkladě údajů v tomto dokumentu uvedených, ani za přesnost a úplnost 
těchto údajů, a doporučuje investorům konzultovat investiční záměry s odbornými poradci, včetně daňových poradců. Další informace, sdělení klíčových informací 
i statut fondu můžete získat v sídle společnosti INVESTIKA, investiční společnost, a.s. nebo na www.investika.cz.
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