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Vážené čtenářky, vážení čtenáři, 

právě si k vám, klientkám a klientům Erste Private Banking, 
razí cestu letošní druhé číslo investičního magazínu Reportér. 

Snažíme se, aby byl jeho obsah pestrý a v možné míře 
pro čtvrtletník i aktuální. Budeme rádi, když nám opět 
dáte vědět, jestli se nám daří naplňovat náš cíl. To zna-
mená, zda jsou témata i formy časopisu pro vás přínosné 
a zda se dozvídáte potřebné či zajímavé informace ze světa  
financí a investic. 

Na jaké letní články se tedy můžete těšit? 
Jak jsem slíbil již na jaře, představujeme vám novou posilu 
týmu privátního bankovnictví. Zkušený manažer Robek Mocek 
nyní vede z pozice ředitele Erste Private Banking obchodní 
týmy našich privátních bankéřů. O jeho pracovních plánech  
i názorech se dozvíte více v rubrice Zaostřeno. 

Přehlédnout byste neměli ani další zajímavé téma  
z pera hlavního ekonoma České spořitelny Davida Navrátila  
v úvodní rubrice Trhy. Věnuje se v ní úskalím statisticky  
vykazované inflace. Prostor jako autor dostal tentokrát  
i šéf Investiční společnosti České spořitelny Martin Řezáč, 
jeden z našich nejpovolanějších odborníků na investice.  
Velmi jasně a srozumitelně prezentuje produkty označované 
jako Fondy kvalifikovaných investorů. Pokud vás zajímají 
především novinky, pak si nalistujte stranu 9, kde v rubrice 
Investiční příležitosti píšeme o novém produktu nabízeném 
Českou spořitelnou – YOU INVEST je tu právě pro vás. 

A když se při čtení dostanete ke straně 11, získáte přehled o aktuální situaci na trhu nemovitostí. Čtenáři oblíbené 
téma jsme se vám snažili přiblížit zase z trochu jiné strany. 

Doufám, že vás červnový Reportér potěší, ať již při odpočinku doma, nebo na dovolené a prázdninových cestách. 

Za celou redakci vám přeji uvolněné letní čtení!

EDITORIAL REPORTÉR

P. S.:  Ještě bych vás rád upozornil
na novou on-line nabídku služeb  
korporátního bankovnictví  
Erste Corporate Banking, kterou najdete na 
stránkách  www.erstecorporatebanking.cz.  
Obvyklý výčet jednotlivých finančních produktů  
a služeb byl nahrazen okruhy témat, s nimiž se 
podniky na firemní poradce nejčastěji obracejí. 

Jiří Zelinka
obchodní ředitel Erste Premier a Erste Private Banking

reporter@ersteprivatebanking.cz

http://www.erstecorporatebanking.cz
mailto:reporter@ersteprivatebanking.cz
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TRHY REPORTÉR

Inflační magie:  
  Proč zažíváme deflaci, 
  když intervence ČNB zafungovaly?

AUTOR: David Navrátil, Česká spořitelna

Inflace v letošním roce poklesla k nule. Jinými slovy, statistický úřad říká, že v ekonomice 
ceny v průměru nerostou. Česká národní banka „hartusí železy“, že hrozí deflace, tedy 
pokles cen. Můžeme se uklidňovat, že inflace není záporná (ta vykazovaná je sice blízko 
nuly, ale kladná), takže jsme se deflaci těsně, ale přece vyhnuli. Ve skutečnosti tomu tak 
ovšem není, cenová hladina již klesá. A to přesto, že Česká národní banka oslabením 
koruny zvýšila dovozní ceny a inflaci. Bez intervencí by ceny klesaly zhruba o procento.
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TRHY REPORTÉR

David Navrátil (36 let)  
vystudoval Vysokou školu báňskou  
v Ostravě. Kariéru začal v roce 2001 
v České národní bance. Do České 
spořitelny přišel v roce 2004 na 
pozici analytika, následně začal řídit 
makroekonomický tým a v roce 2008 
se stal hlavním ekonomem  
České spořitelny. 

INTERNETOVÝ PORTÁL  

www.investicnicentrum.cz  

nyní přichází s mobilní aplikací pro iPhone, 

díky níž můžete mít aktuální informace 

stále po ruce. Na jednom místě najdete 

aktuality z finančních trhů, kompletní nabídku 

investičních produktů České spořitelny 

a Investiční společnosti ČS nebo analýzy 

a prognózy analytického týmu České 

spořitelny a Erste Group.

Studie ukazují, že statistické úřady mají tendenci 
inflaci nadhodnocovat. Toto nadhodnocení přitom 
není malé – přes procentní bod. Vydechnutí, že jsme 
ještě s inflací nad nulou, je vlastně vydechnutím pod 

hladinou. Není to tím, že by nás statistické úřady po celém 
světě tahaly za nos. Jen je potřeba si uvědomit silné i slabé 
stránky reality zachycované statistikou.

Každého jako první napadne, že inflace měří růst cen zboží 
a služeb. Ten nás ale netrápí. Cílem je zjistit, o kolik kvůli 
růstu cen poklesla životní úroveň. A když si uvědomíme, že 
životní úroveň je to, oč tu běží především, snadněji odhalíme 
důvody, proč je inflace nadhodnocována.

Zaprvé, statistický úřad předpokládá každý měsíc stejný 
nákupní koš. Tedy že nakupujeme stejné zboží (konkrétní 
zboží i značky) i služby. Ve skutečnosti tomu tak není.  
Nejjednodušším příkladem důvodu pro jiné chování jsou slevy.

Příklad: Pravidelně kupuji Coca-Colu, ale v obchodě mají 
tento týden ve slevě jen Pepsi. Sleva je dvacet procent. 
Pokud si běžně kupuji Coca-Colu, ale nejsem její zapřisáhlý 
fanoušek, dám zřejmě přednost levnější Pepsi, aniž by 
poklesla má životní úroveň. Ta naopak vzroste, protože mám 
stejný požitek z nakoupeného nápoje, ale utratil jsem méně. 
Statistik nicméně měří inflaci podle Coca-Coly, jejíž cena se 
nezměnila, a vykáže tak nulovou změnu.

Dalším problémem, s nímž se statistici neumějí zcela 
vypořádat, je změna kvality. Například za nákup telefonu 
platíme pořád zhruba stejně. Ale zatímco před pár lety jsme 
telefony používali hlavně k volání a posílání zpráv, nyní nám 
slouží zároveň jako fotoaparáty, diáře nebo přehrávače hudby, 
de facto počítače s datovým úložištěm. Kvalita elektroniky se 
výrazně zlepšila. Pokud se můj užitek z telefonu zdvojnásobil 
a zaplatil jsem za něj stejnou částku, cena vlastně klesla na 
polovinu.

Ekonom William Nordhaus na příkladu osvětlení ukazuje, 
jak se změna kvality nesprávně odráží v cenovém indexu. Od 
roku 1800 jsme používali svíčky, petrolej a elektřinu a měnila 
se technologie žárovek. V tomto případě můžeme spočítat 
skutečné náklady, protože známe světelnost jednotlivých 

zdrojů a náklady na jejich výrobu i provoz. Nordhaus porovnal 
správně spočítaný index s cenovým indexem, který je součástí 
publikované inflace. Jaký rozdíl byste očekávali?  
Jak moc statistika nadhodnocuje cenu za světlo? Oproti 
správně spočítanému cenovému indexu je ten statistický 
tisíckrát vyšší. Stačí tedy, aby průměrná chyba v měření byla 
každoročně 3,6 procenta, a za dvě stě let se dopracujeme  
k takovémuto výsledku.

Dalším problémem v měření inflace jsou daně. Když stát 
zvýší daně (například daň z přidané hodnoty nebo spotřebitelské 
daně), ceny vzrostou. Co se ale stane se životní úrovní? 
V mezinárodních žebříčcích si sice stojíme jako stát, kde lidé 
považují vládu za vysoce korupční, nyní však předpokládejme, 
že peníze vybrané na vyšších daních budou vládou efektivně 
využity, například na stavbu dálnice. Jaký je efekt na životní 
úroveň? Daně ji snižují, ale výstavba a zprovoznění dálnice 
ji zvyšují. Pokud by se tedy negativní efekt zvýšení daní  
vyrovnal s jejich pozitivním efektem, inflace by neměla být  
vyšší. V očích statistiků ale vyšší je, neboť se při měření 
inflace tváříme, že daně životní úroveň jedině snižují. Oříškem 
jsou pro životní úroveň i výdaje na zdravotnictví. Zdravotní 
péče se stává dražší, ale na druhé straně lidem prodlužuje 
život, a tedy zlepšuje životní úroveň.

Vykazovaná inflace je vyšší než ta skutečná. Výše inflace  
má přitom zásadní dopad na to, jak hodnotíme výkonnost  
svých investic. Proto je dobré mít na paměti, že je reálný výnos 
ve skutečnosti vyšší, než kolik napovídá oficiální inflace.  
A růst životní úrovně je vyšší, než tvrdí statistický úřad.

www.investicnicentrum.cz
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      FONDY 
KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ:
Novinka, nebo zaběhnutá praxe?

Martin Řezáč (39 let)   
vystudoval Vysokou školu ekonomickou  
v Praze a absolvoval řadu odborných 
kurzů a školení. V roce 2002 získal 
prestižní titul Certifikovaného investičního 
analytika (CFA). Začínal jako dealer  
v Živnostenské bance, poté působil jako 
makléř ve společnosti Money Market 
Brokers.  Pět let pracoval jako senior 
manažer dluhopisových investic v ING 
Investment Management, podílel se tak 
například na řízení fondů ING Českého 
fondu obligací a ING Slovenského fondu 
peněžního trhu.
Kariéru v České spořitelně zahájil 
v roce 2004. Po dvou letech, kdy se  
v České spořitelny podílel na správě 
majetku institucionálních a privátních 
klientů, se stal náměstkem generálního 
ředitele Investiční společnosti České 
spořitelny. Od dubna roku 2013  
je jejím generálním ředitelem.

OCEKÁVÁME, 
ZE POPULARITA 

FONDOVÉHO RESENÍ 
INVESTIC 

VCETNE VYUZITÍ 
FKI DO BUDOUCNA 

POROSTE.
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Často skloňovaným tématem v mediích se v poslední době staly fondy kvalifikovaných investorů. 
V souvislosti s novou právní úpravou platnou od počátku roku dokonce vznikl dojem, že jde  
o zcela nový způsob správy peněz. Ve skutečnosti u nás tento typ fondu existuje již od roku 2006 
a v České republice se pod touto strukturou spravuje již více než 70 miliard korun aktiv. Nicméně 
od 1. ledna 2014 se objevilo několik drobných změn, které dále upravují možnost využití fondu 
kvalifikovaných investorů pro investice jak právnických, tak fyzických osob. Spolu s prodlouženým 
daňovým testem je nyní investice prostřednictvím fondu velmi zajímavá i pro privátní klientelu. 

CO JSOU FONDY KVALIFIKOVANÝCH 
INVESTORŮ?

Fond kvalifikovaných investorů (dále jen FKI) –  
jak již název ostatně naznačuje – shromažďuje  
prostředky od většího počtu kvalifikovaných  
investorů, tj. od dvou a více osob, které se svým 
prohlášením samy označí za osoby s náležitou 
finanční gramotností zároveň znalé souvisejících 
(investičních) rizik. 

Tím se však správce pochopitelně nezbavuje 
odpovědnosti za náležitou péči při investování 
svěřených prostředků. Klient dává najevo ochotu  
a vůli participovat na investičních strategiích, které 
se mohou ve výnosovém potenciálu, ale také ve svém 
rizikovém profilu lišit od běžných fondů určených
typické retailové klientele (takzvané UCITS fondy)1).  

Investice jednoho investora musí činit minimálně 
125 tisíc eur, což je při současném kurzu koruny 
cca 3,4 milionu korun. Druhy majetku, do kterých 
FKI smí investovat, jsou omezeny „pouze“ statutem 
fondu. Jinak řečeno, otevírá se zde prostor pro 
investiční strategie šité de facto na míru, které 
budou přesně vyhovovat určité skupině investorů.

Pochopitelně, vlastní správa majetku, to 
znamená výběr jednotlivých cenných papírů či 
načasování transakcí, je nadále plně v odpovědnosti 
portfoliomanažera. Nově mohou mít FKI  
teoreticky různé právní formy od SICAV2) struktur 
přes společnost s ručením omezeným, družstvo  
či svěřenské fondy. V praxi však budou nejčastější 
tradiční otevřené podílové fondy.

Pro tento druh fondu existují rovněž volnější 
diverzifikační limity, kdy cenné papíry či obecně 
penězi ocenitelná aktiva jednoho emitenta mohou 
představovat až 35 procent majetku FKI, přičemž 
UCITS standardem je 10 procent. Další výhodou je 
možnost využívat takzvanou finanční páku3), čímž se 
navýší zdroje k investování, ale také rizikový profil 
fondu. Oblíbeným parametrem privátních investorů 
je pak přiměřená míra anonymizace – FKI nemusí na 
webu zveřejňovat hodnotu majetku ani svou výroční 
správu a poskytují tak základní atribut pro správu 
aktiv, a tou je diskrétnost. 

DAŇOVÝ TEST
Daňový test4) byl k 1. lednu letošního roku  

prodloužen z 6 měsíců na 3 roky. To znamená,  

že by cenný papír měl být držen alespoň po dobu 
tří let. Tento krok má dopady jak na čistý výnos 
pro koncového klienta, tak i na související 
administrativu. V opačném případě nastává  
povinnost podávat daňové přiznání, případně  
najímat daňového poradce a podobně.

Právě FKI tento problém elegantně řeší tím,  
že veškerá aktivní správa majetku nadále probíhá 
uvnitř fondu za výhodného daňového režimu  
platného pro jednotky kolektivního investování 
(nyní 5 procent na úrovni fondu, pokračují však 
diskuse o možném snížení sazby), zatímco  
investorovi není generována žádná daňová  
povinnost. Při dodržení investičního horizontu  
tak má klient o starost méně. Zároveň si FKI  
drží všechny ostatní pozitivní charakteristiky 
investování platné pro podílové fondy  
obecně. Kromě aktivní správy odborníků jsou 
to úspory z rozsahu, jednoduchost evidence 
na straně klienta, denní likvidita, transparentní 
reporting a přiměřená regulatorní ochrana. U FKI 
navíc vstupuje do hry již zmiňovaná možnost  
individualizace investiční strategie (a z toho  
plynoucí exkluzivita) a atribut důvěrnosti 
charakteristický právě pro privátní klientelu.

Finanční skupina ČS má s řízením FKI bohaté 
zkušenosti. Podobné fondy spravujeme již několik 
let především pro klienty z řad právnických osob 
(jde výhradně o investiční portfolia složená  
z cenných papírů, nejde tedy o nemovitosti či 
pohledávky vyčleněné do FKI za účelem daňové 
arbitráže vůči korporátní sazbě daně). 

Myslíme si však, že stejnou, ne-li větší, 
přidanou hodnotu mají nyní FKI i pro privátní  
klientelu, ať už s ohledem na příznivý daňový 
režim, diskrétnost či individualizaci. Logické tedy 
bude sdružování několika málo investorů do FKI, 
který bude mít specificky vymezenou investiční 
strategii a jehož objem bude minimálně  
250 milionů korun pro účel efektivního rozložení 
fixních nákladů a hlavně pro náležitou diverzifikaci  
portfolia. Pracujeme již na založení prvního 
„privátního“ FKI s výše popsanými atributy tak, 
aby zainvestování mohlo proběhnout na konci 
třetího kvartálu letošního roku. Očekáváme, že 
popularita fondového řešení investic včetně  
využití FKI do budoucna poroste.

 
SLOVNÍČEK POJMŮ

1) Fondy UCITS (Undertakings 
for Collective Investment 
in Transferable Securities) 
– fondy určené k veřejné 
distribuci s přesným omezením 
investic a pravidel rozložení 
rizika. Investují do cenných 
papírů registrovaných na 
veřejných trzích v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu 
a Rady o koordinaci právních 
předpisů týkajících se subjektů 
kolektivního investování do 
převoditelných cenných papírů.

2) SICAV  
– akciová společnost  
s proměnným základním 
kapitálem. SICAV vydává dva 
druhy akcií. Akcie zakladatelské, 
které upisují zakladatelé SICAV 
(předpokládá se o nich, že budou 
působit jako správci investičního 
fondu) a akcie investiční, které 
jsou fakticky určeny pro investory 
do investičního fondu bez vlivu 
na jeho chod a vlastní tvorbu 
jeho investiční strategie (vlastníci 
investičních akcií zpravidla 
nedisponují hlasovacím právem, 
i když i toto jim lze podle zákona 
přiznat, ale na rozdíl od vlastníků 
zakladatelských akcií mají právo 
žádat odkoupení investičních 
akcií na účet investičního fondu). 
Základní kapitál se mění pružně 
v závislosti na množství vydaných 
investičních akcií (tedy zájmu 
investorů o investiční fond).

3) Finanční páka (leverage)  
– pro financování investice je 
využit malý objem vlastního 
kapitálu doplněný podstatně 
větším objemem cizího kapitálu. 
Tato praxe může maximalizovat 
zisk, ale i ztrátu z investice.

4) Daňový (časový) test  
– lhůta pro osvobození od daně 
z příjmů fyzických osob. Příjem 
z prodeje cenného papíru je 
osvobozen od daně, přesáhne-li 
doba mezi nabytím a převodem 
cenného papíru při jeho prodeji 
dobu 3 let.

AUTOR: Martin Řezáč, Investiční společnost České spořitelny
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YOU INVEST: 
Podílové fondy, které investují 

podle vašich představ
Jednoduchost, stabilita, transparentnost a flexibilita. Pro moderního investora 
požadujícího osobní přístup a řešení na míru jedinečná kombinace přívlastků, 
kterou nyní prostřednictvím svých nových podílových fondů YOU INVEST nabízí 

ve spolupráci s Investiční společností České spořitelny přední evropská bankovní 
skupina Erste Group Bank.

AUTOŘI: Žaneta Lachmanová, Česká spořitelna, Tomáš Beránek, Investiční web

Koncept podílových fondů YOU INVEST byl navržen 
speciálně pro investory, kteří nechtějí být aktivními 
správci svých investičních prostředků, ale přesto 
kladou důraz na vysokou míru transparentnosti  

a flexibility. Aktivně řízené podílové fondy YOU INVEST nabízejí 
celkem tři investiční strategie – solid, balanced a active –, 
které dokáží uspokojit požadavky všech zájemců o moderní 
kolektivní investování.

Chcete spořit na studium svých dětí, stát se v důchodu  
finančně nezávislými nebo jenom rozšířit své současné  
investiční portfolio? Se smíšenými podílovými fondy  
YOU INVEST záleží pouze na vás, jakou strategii zvolíte.  
O vše ostatní se postarají profesionální portfoliomanažeři  
ze skupiny Erste Group Bank.

Podílové fondy YOU INVEST solid, balanced a active investují do 
několika tříd aktiv – akcií, dluhopisů a alternativních nástrojů. 
Primárním cílem všech tří strategií je dosažení vysoké výnosové 
stability při maximalizaci transparentnosti investiční strategie. 
Tato produktová řada vám pomůže relativně bezpečně překonat 
nečekané turbulence na finančních a kapitálových trzích.

Díky zcela novému a unikátnímu způsobu komunikace mezi 
klientem a správcem fondů již navíc nikdy nebudete muset ztrácet 
čas analyzováním složitých zpráv o jejich hospodaření. Všechny  
informace o aktuálním složení i výkonnosti fondů získáte  
v reálném čase jednoduše odkudkoli s pomocí svého počítače, 
mobilního telefonu či tabletu na webu YOU INVEST. S podílovými 
fondy YOU INVEST tak nejen dosáhnete zhodnocení svých 
investičních prostředků, ale ještě ušetříte spoustu času, který 
můžete věnovat těm, na nichž vám záleží.

 
JIŽ ŽÁDNÉ KOMPROMISY

Investiční strategie podílových fondů YOU INVEST umožňují,  
aby si každý investor v několika jednoduchých krocích vybral právě 
ten fond, který přesně odpovídá jeho investičnímu záměru  
a akceptovatelné rizikovosti řešení. Zapomeňte na kompromisy  
a investujte přesně podle svých představ.

FINANČNÍ SVĚT PODLE VAŠICH POTŘEB 
A MOŽNOSTÍ

Investovat do nových podílových fondů YOU INVEST je  
skutečně jednoduché. Sami se můžete rozhodnout, zda do nich 
zvolenou částku investujete jednorázově, nebo své prostředky 
budete odkládat pravidelně. Minimální investovaná částka je při 
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YOU INVEST: 
Podílové fondy, které investují 

podle vašich představ
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KONZERVATIVNÍ STRATEGIE YOU INVEST SOLID je určena  
především těm, kdo by rádi dosáhli zajímavého zhodnocení svých 
finančních prostředků, avšak zároveň se nechtějí vystavovat příliš  
velkému riziku možných ztrát. Minimálně osmdesát procent  
prostředků fondu je s cílem eliminace volatility alokováno do  
dluhopisů a instrumentů peněžního trhu a pouze maximálně 
dvacet procent prostředků může být investováno do akcií a alternativ.

VYVÁŽENÝ PODÍLOVÝ FOND YOU INVEST BALANCED je ideální 
volbou pro investory, pro něž je stále velmi důležitá jistota  
návratnosti vložených prostředků, avšak současně jsou více  
otevřeni akciovému trhu a s ním spojeným vyšším kolísáním 
hodnoty investice. Tomu je v portfoliu vyhrazen až třicetiprocentní 
podíl, dalších až deset procent prostředků může být stejně jako  
v případě investiční strategie solid vloženo do alternativ.

DYNAMICKÁ STRATEGIE YOU INVEST ACTIVE cílí na investory  
hledající atraktivní akciové příležitosti a s tím korelující vysoké 
zhodnocení investované částky. Do akcií může být alokována až 
polovina majetku fondu a do alternativ stejně jako případě  
strategií solid a balanced až desetina finančních prostředků. To vše 
samozřejmě s ohledem na aktuální investiční příležitosti, které mana-
žeři všech tří fondů zohledňují prostřednictvím jejich aktivní správy.

jednorázovém vkladu v případě všech tří strategií stano-
vena na padesát tisíc korun a při pravidelném investování 
na tisíc korun. Nad rámec minimálních vkladů jste to však 
pouze vy, kdo o jejich výši rozhoduje. Taktéž případné zpět-
né prodeje prostředků jsou plně ve vašich rukou.

Jedinečná koncepce aktivně řízených smíšených 
podílových fondů YOU INVEST navíc umožňuje, aby se 
investoři zcela nezávisle a nezávazně rozhodli, zda se pro 
ně tyto instrumenty stanou cílovým investičním prostřed-
kem, nebo je budou vnímat pouze jako vstup do světa 
soukromého bankovnictví Erste Private Banking.
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Chcete  
solidní výnos? 
VSAĎTE NA 
NEMOVITOSTI

Centrální banky drží úrokové sazby  
na nule, což znesnadňuje výběr investic 
konzervativním investorům. Finanční 
krize mezi lety 2007 a 2009 dopadla 
výrazně na výnosy všech hlavních tříd 
investičních aktiv, takže je potřeba se 
porozhlédnout po alternativách. Tou 
nejzajímavější jsou investice do realit.

AUTOŘI: Jaroslav Kropáček, Česká spořitelna,

Michaela Toperczerová, Investiční web
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QUBIX 4 PRAHA 
Jde o investici v přibližné výši 950 milionů korun, představuje 
tedy zatím jednu z největších transakcí roku na českém  
realitním trhu. Celková plocha k pronájmu je téměř  
14 tisíc m2, z nichž je přibližně 93 % obsazeno.
„Koupí QUBIXu jsme rozšířili počet nemovitostí v portfoliu 
fondu celkem na devět budov, jejichž celková tržní hodnota  
tím přesáhla pět miliard korun. Charakter transakce  
odpovídá investiční strategii fondu, jíž je investovat převážně 
do prémiových kancelářských nemovitostí s dlouhodobě 
udržitelnou hodnotou. Jedná se o velmi kvalitní lokalitu poblíž 
centra města s velmi dobrou dopravní dostupností,“ řekl  
krátce po oznámení akvizice Martin Skalický, předseda  
představenstva investiční společnosti REICO ČS.

Nemovitosti jsou vedle dluhopisů nejvíce  
využívanou konzervativní investicí. Prémiové 
komerční nemovitosti v současné době vynášejí 
více než bezpečné státní dluhopisy a spořicí  

účty, které na rozdíl od realit silně ovlivnilo přetrvávající  
prostředí nízkých úroků. Investice do nemovitostí  
s možností dalšího pronájmu nabízejí zpravidla roční  
výnos v řádu několika procent. 
 
HYPOTEČNÍ BOOM V ČESKU

Finanční krize vedla k poklesu cen nemovitostí i na 
českém trhu, přestože propad nebyl tak razantní jako  
v případě Spojených států. Začínají se ale objevovat signály 
toho, že se trh konečně odrazil ode dna. Lze tedy očekávat 
růst cen nemovitostí, i když ne tak překotným tempem jako 
v 90. letech. Pokud někdo zvažuje investici do realit, je nyní 
ten pravý čas.

Díky levným hypotékám a slevám developerů se během 
loňského roku prodalo o desetinu více bytů než v roce 
2012, v Praze byl růst dokonce čtvrtinový. Podle statistik 
Pražské správy nemovitostí za rok 2013 došlo k největšímu 
meziročnímu nárůstu podílu úvěrů na byty od roku 2008, 
konkrétně o 11 procent.

Ani letos se nečekají velké změny na trhu s hypotékami. 
Sazby by měly zůstat poblíž minim. Jejich případné zvýšení 
bude záviset především na politice Evropské centrální 
banky, která přizpůsobuje výši základních úrokových sazeb 
vývoji evropské ekonomiky a v současnosti drží v rámci 
podpory ekonomiky úroky na minimu. Průměrná hypoteční 
sazba v ČR se v současnosti pohybuje kolem tří procent. 
Česká spořitelna nabízí dokonce hypotéku s úrokem od 
2,69 procenta ročně.

Pokud vás investice do nemovitostí oslovují, máte  
několik možností, jak na trh vstoupit. Můžete se buď 
rozhodnout pro přímou koupi bytu či domu za účelem 
pronájmu nebo vlastního bydlení, nebo investovat  
prostřednictvím nemovitostního fondu. 

NEMOVITOSTNÍ FOND ČESKÉ SPOŘITELNY 
(REICO)

Pokud nechcete nést rizika spojená s hledáním  
kvalitních nájemníků a zajišťováním správy budov, případně 
nemáte dostatek peněz na pořízení si vlastní nemovitosti  
a nechcete si brát úvěr, je pro vás nejvhodnějším  
způsobem vstupu na realitní trh nákup nemovitostního  
fondu. Největším takovým v České republice je ČS  
nemovitostní fond, který obhospodařuje Reico, investiční 
společnost České spořitelny.

Fond vznikl v roce 2007 a z pohledu svého investičního 
zaměření a výše hodnoty vlastního kapitálu je ojedinělým 
českým fondem tohoto typu na našem trhu. Je určen  
zejména konzervativním investorům a má za cíl se  
dlouhodobě svými výnosy pohybovat nad výnosy státních 
dluhopisů. Fondu se daří i v prostředí nízkých úrokových 
sazeb, v současnosti vydělává přes 3 % ročně.

Soustředí se převážně na dokončené prémiové komerční 
nemovitosti s dlouhodobě udržitelnou hodnotou.  
Ve vlastnictví fondu je vedle pěti nemovitostí v Praze také 
po jedné budově v Brně, Ostravě, Českých Budějovicích  
a Bratislavě. Na konci března 2014 přibyla do portfolia 
fondu budova QUBIX 4 PRAHA, multifunkční nemovitost  
s převážně kancelářskými prostory v blízkosti stanice metra 
Vyšehrad na Praze 4.

KOUPĚ BYTU NEBO DOMU ZA ÚČELEM 
PRONÁJMU

I v případě, že namísto cenných papírů dáváte přednost 
trvalým reálným hodnotám, Česká spořitelna nabízí řešení. 
Je ale potřeba mít na paměti, že jsou s koupí  
nemovitosti spojeny dodatečné starosti. Kalkulaci je 
nutné založit nejen na poměru pořizovací ceny a výnosů 
z nájemného, je potřeba započítat také provozní náklady 
nemovitosti, daně a další poplatky spojené s vlastnictvím 
nemovitosti. Při fondové investici tyto problémy odpadají, 
fond totiž správu nemovitostí zajišťuje sám, nemovitosti 
se v portfoliu pravidelně obměňují, takže není potřeba 
zohledňovat amortizaci, a navíc s fondem získáváte  
diverzifikovanou investici díky více budovám v portfoliu.

Na trhu je možné najít nemovitosti se slušným  
potenciálem, s čímž vám mohou pomoci experti z Realitní 
společnosti České spořitelny. Poradí vám jak s volbou  
vhodné nemovitosti, tak se zajištěním financování  
a nalezením spolehlivého nájemce. Nemovitosti s nasmlou-
vanými nájmy jsou v současnosti běžně dostupné a je možné 
je pořídit i na úvěr (příkladem takového úvěru je Business 
hypotéka na až 20 milionů korun).
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Privátní bankovnictví  
Erste má od března 2014 

novou posilu.  
Ředitelem Erste Private 

Banking (EPB) se stal  
Robert Mocek,  

manažer s téměř  
dvacetiletou praxí  

v privátním bankovnictví. 
Co nám o sobě a svých 

plánech v nové pozici  
prozradil?

AUTOR: Michaela Toperczerová, Investiční web



ZAOSTŘENO REPORTÉR

13

KOUZLO ÚSPĚCHU 
privátního bankovnictví

tkví ve výběru správného týmu

V oblasti bankovnictví se Robert Mocek pohybuje přes  
20 let. Začínal jako akciový analytik v ČSOB. Následujících  
8 let řídil úsek Portfolio Managementu v ING Private 
Banking v Praze. Poté přijal nabídku Raiffeisenbank založit 
úsek privátního bankovnictví a stal se prvním ředitelem 
privátního bankovnictví Raiffeisenbank v ČR. Po 10 letech 
vyhrál výběrové řízení na ředitele EPB.

Co konkrétně máte jako ředitel EPB na starosti?
Privátní bankovnictví poskytuje službu pro nejvýznamnější klienty 

banky a mým úkolem je ji dále rozvíjet a dostávat na úroveň 

zahraniční konkurence vyspělých zemí, kde se tento typ služby  

na rozdíl od ČR nabízí výrazně delší dobu.

Jaké jsou Vaše plány v EPB pro nadcházející rok 
a co plánujete v dlouhodobém horizontu?
Krátkodobé plány jsou vcelku jednoduché. Jedná se zejména 

o revizi produktové nabídky a nastavení spolupráce se zbytkem 

banky. Je třeba dostat privátní bankovnictví Erste více do 

povědomí ostatních zaměstnanců skupiny České spořitelny 

a zároveň se dostat do povědomí širší veřejnosti.

V dlouhodobém horizontu to může znamenat pouze jeden  

směr: Dostat EPB na pozici české jedničky v privátním 

bankovnictví a dlouhodobě ji hájit. Zároveň bych rád dosáhl toho, 

že Česká spořitelna nebude vnímána pouze jako banka pro 

drobnou klientelu, ale jako vysoce profesionální univerzální banka 

poskytující i služby pro nejmajetnější klientelu na úrovni velkých 

globálních hráčů.

Mohou se klienti těšit v rámci nabídky EPB na inovace? 
Jaké změny ve službách byste rád prosadil? 
Inovace samozřejmě chystáme, bude to však spíše formou 

doplňování. Více bych nabízel komplexní službu poradenství místo 

nabídky jednotlivých investičních příležitostí. Je to ale dlouhodobý 

proces. Je třeba standardizovat úvěrové produkty nabízené  

v privátním bankovnictví. Vždy může nastat situace, že člověk 

potřebuje nebo chce rychle něco koupit a většinu prostředků má 

v dlouhodobých investicích. Potom má dvě možnosti, buď prodá 

část svých investic, nebo si krátkodobě peníze půjčí.  Pokud se 

rozhodnete pro první možnost, může se vám stát, že investice 

prodáte zrovna v nejméně vhodný čas. Pro klienta i pro banku  

je proto forma úvěru lepší variantou.

Co se musí stát, abyste svůj první rok a svoji misi v EPB 
považoval za úspěšné?
Zaprvé se potřebuji sžít s kolektivem privátních bankéřů. Co jsem 

zatím stihl poznat, EPB je podle mého názoru kolektiv vysoce 

profesionálních privátních bankéřů. Dokážeme-li jejich potenciál 

využít, budu velice spokojen. Potěšilo by mě, kdyby se naše snaha 

projevila i na hodnocení v žebříčku nejlepších privátních bank.  

EPB se zde objevuje v první trojce.

Co považujete za nejdůležitější aspekt v oblasti správného 
fungování služby EPB? 
Vstřícnost a naprostou spolehlivost. Základem jsou vhodní 

lidé pro tento typ služby. Každá banka více méně nabízí velice 

podobnou produktovou náplň, hlavní rozdíl je ale právě v lidech. 

Jaký by měl být ideální privátní bankéř? 
Usměvavý profesionál, diskrétní a s kapkou pokory. Je to 

specifický mix vlastností, který se obtížně hledá. Skoro mi přijde, 

že se jedná o zvláštní – spíše nedostatkovou – DNA. Ideální 

privátní bankéř by měl vystupovat pod hlavičkou jedné instituce 

dlouhá desetiletí a pracovat se stejnými klienty. Jestli něco naši 

klienti nemají rádi, je to změna bankéře.
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Jak tráví Robert Mocek 

nejraději volný čas a kam 

se letos chystá na dovolenou? 

To se dozvíte v tabletové verzi magazínu 

Reportér, kde s novým ředitelem EPB  

mimo jiné najdete i krátký videorozhovor  

o tom, jak on sám na trzích investuje  

a mezi investicemi diverzifikuje. 
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Erste Private Banking centrum v Praze 6

V exkluzivní lokalitě nedaleko Stromovky v sousedství 

zahraničních ambasád je stranou od velkoměstského

ruchu klientům k dispozici nové centrum Erste 

Private Banking. Sídlí v zrestaurovaných interiérech 

prvorepublikové vily, která se na řadu let stala centrem 

pražského hudebního a uměleckého vzdělávání. Nabízí 

pohodlné parkování a diskrétní prostředí stylového 

klientského salonku, v němž se s bankéřem nad šálkem 

kávy můžete plně soustředit na všechny důležité otázky 

a jejich řešení. Komfort, profesionalitu a nadstandardní 

služby – takové možnosti klientům nabízí Erste Private 

Banking centrum v Praze 6.

Jaké privátní bankovnictví považujete za svůj vzor?
Těžko říci, kdo je jasným vzorem. Detailní nabídka bank se 

porovnává obtížně, protože nejlepší banky si svoje know-how 

pečlivě střeží. Líbí se mi butikové privátní banky, jejichž přístup 

je dostatečně osobní a o klienta se starají o něco více než velké 

univerzální banky. Skvělé je například rakouské EPB. Na tamním 

trhu bývá hodnoceno jako nejlepší privátní bankovnictví, nemá 

ale zásadní globální dosah. Jeho služby chceme již brzy aktivněji 

nabízet i českým klientům. 

Vidíte nějaké rozdíly mezi službou privátního bankovnictví 
poskytovanou EPB a konkurencí? 
EPB má jeden hlavní cíl, uchovávat a chránit majetek našich 

klientů. Naším cílem není majetek rozmnožovat. Snažíme se 

provést klienty mnohdy nepřehledným a nebezpečným světem 

financí. Neslibujeme nereálné a nemlžíme. Z podstaty považuji 

EPB za velice konzervativní (i ve srovnání s konkurencí). 

Považuji to ovšem za výhodu.

Jaké je Vaše investiční portfolio?
Tak jako já se mé investiční portfolio vyvíjí. Obsahuje  

prakticky vše, co nabízíme klientům. Osobně je pro mě  

těžko představitelné, že bychom měli v nabídce produkty,  

které bychom si sami nebyli ochotni koupit. Mé vnitřní  

pravidlo je nepřesáhnout 30procentní podíl rizikových aktiv.  

Pokud jsem někdy svá vnitřní pravidla nedodržel,  

téměř vždy se to obrátilo proti mně a stálo mě to  

dost peněz. 
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