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Generali Realitní fond dosáhl za rok 2018 

nadprůměrné zhodnocení 5,44 % 

Výnos Generali Realitního fondu určeného kvalifikovaným 
investorům dosáhl za rok 2018 nadprůměrných 5,44 %.  

 

 

Výnos je dán součtem nájmů, úrokových příjmů a také prvního přecenění tržní hodnoty 

držených nemovitostí. Přecenění vychází z valuačního reportu vydaného ke konci 

loňského roku renomovaným odhadcem  Cushman & Wakefield. Fond obhospodařuje 

největší investiční společnost na českém trhu, Generali Investments CEE. 

„Velmi dobrému zhodnocení za rok 2018 pomohl pokračující růst cen nemovitostí 

v regionech. V budoucnosti by měl podle očekávání našich analytiků zmírnit. Přesto 

očekáváme nadále zajímavé výnosy, plynoucí především z nájmů. Cílíme je dosahovat 

na úrovni okolo 3 % ročně,“ uvedl Marek Bečička, ředitel Real Estate. 

Čtyřletý fond, jehož je Generali Investments CEE správcem, zainvestoval do 

rezidenčních a komerčních nemovitostí v  Brně a Plzni. Jeho strategie staví na 

očekávání, že tržní ceny bytových domů i komerčních objektů v regionech mají vyšší 

potenciál růstu než v hlavním městě. A že kvalitní objekty si dokáží udržet spolehlivé 

nájemníky. 

Dále zhodnocujeme nemovitosti v majetku fondu 

Realitní fond, otevřený podílový fond kvalifikovaných investorů Generali Investments 

CEE, investiční společnost, a.s., otevřela firma ve spolupráci s RSBC Group. Ta zastává 

pozici odborného poradce a správce nemovitostí. V r. 2018 úspěšně dokončila 

rekonstrukci části bytového portfolia v Plzni, přičemž se jí podařilo dosáhnout 

obsazenosti blízké 100 %. V Brně pokračovalo zhodnocování komerční nemovitosti 

rekonstrukcí parkovacího domu, opravou fasády a dalšími vnitřními úpravami. Plná 

obsazenost a stabilní příjem z nájmů jsou společným cílem všech investic. 

„Bytové domy v portfoliu fondu se nacházejí v centru univerzitního města Plzně a velmi 

dobře kombinují nájemníky z řad studentů s nájemníky dlouhodobými. Podle plánu se 

nám také postupně daří zvýšit obsazenost a příjmy z komerční nemovitosti v Brně,“ říká 

Marek Bečička. 

Čtyřletá doba trvání fondu je stanovena s ohledem na tzv. daňový test. Při jeho dodržení 

totiž bude výnos pro fyzickou osobu s bydlištěm v České republice daňově osvobozen. 

Celkový výnos je dán součtem dosažených ročních výnosů z nájmů, úroků a přecenění 

portfolia nemovitostí vždy k 31. prosinci daného roku.  Odečítají se mj. náklady spojené s 

akvizicí, prodejem a správou portfolia. 
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POZNÁMKA PRO EDITORY 

GENERALI INVESTMENTS CEE, INVESTIČNÍ SPOLEČNOST, A.S. 

Poskytuje služby v oblasti kolektivního investování a investičního managementu. Na trhu působí od 

roku 1991 (dříve ČP INVEST investiční společnost, a.s.). S majetkem v objemu 299 mld. Kč je podle 

aktuálních údajů AKAT ČR největším správcem aktiv v ČR. Její portfolio manažeři spravují prostředky 

klientů v rámci pravidelného investování i jednorázových dlouhodobých investic do fondů. O kontakt s 

klienty a jejich spokojenost se stará více než 13 500 tisíc poradců interní a externí distribuční sítě 

dostupných celkem na 4 500 obchodních místech. 

SKUPINA GENERALI 

Generali Investments CEE je součástí skupiny Generali, nezávislé italské finanční skupiny se 

silnou mezinárodní působností, která vznikla v roce 1831. Skupina Generali patří mezi přední světové 

pojišťovny s předepsaným pojistným přes 68 miliard euro v roce 2017. Ve více než 50 zemích světa 

zaměstnává 71 tisíc odborníků, kteří spravují účty 57 milionům klientů. Skupina Generali zaujímá 

vedoucí postavení na trzích západní Evropy. Stále významnější pozici získává v regionu střední a 
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východní Evropy a také v Asii. V roce 2017 hodnocení společnosti Corporate Knights zařadilo skupinu 

Generali mezi světové společnosti, které nejvíce dbají o trvale udržitelný rozvoj. V Rakousku, v 

regionu střední a východní Evropy a v Rusku působí skupina Generali prostřednictvím poboček ve 12 

zemích a patří mezi tři největší pojistitele v regionu. 

 

 

RSBC GROUP 

Tato soukromá investiční skupina se zpočátku specializovala výhradně na investice do nemovitostí, 

později rozšířila záběr i na služby v oblasti poradenství a správy majetku. Od roku 2008 se skupina 

RSBC zaměřuje na poradenství ve sféře M&A a od roku 2013 také na private equity.  

Klíčovou investiční oblast skupiny RSBC představuje realitní portfolio. Aktuálně skupina spravuje 

nemovitosti v tržní hodnotě dvou miliard Kč a o rozloze 55 tisíc m2. Součást portfolia skupiny tvoří 

rezidenční, kancelářské a obchodní objekty, zemědělská půda a dále společnosti poskytující 

komplexní profesionální služby spojené s akvizicí, správou a prodejem nemovitostí. Zdrojem častých 

investičních příležitostí je spolupráce s realitní sítí CENTURY 21, která náleží do majetkového 

portfolia RSBC. Zakladatel společnosti RSBC Robert Schönfeld je držitelem titulu Sociálně prospěšný 

podnikatel roku 2012, udělovaného EY. 

 


