
 

 

Korunový realitný fond, o.p.f.                                I.Q 2019 
 

Investiční strategie fondu  

Podílový fond patří do kategorie speciálních podílových fondů nemovitostí růstového charakteru a nabízí 

možnost podílet se na stabilních výnosech spojených s pronájmem nemovitostí a s reálným růstem jejich 

hodnoty. Minimálně 85% majetku fondu je nepřetržitě investovaných do podílových listů fondu Prvý realitný 

fond, o.p.f. (tzv. hlavní fond). Doporučujeme ho investorům, kteří mají zájem uložit si své peněžní prostředky na 

období delší než 5 let. Korunový realitný fond má charakter vyváženého fondu a je určen pro investory s 

vyváženým vztahem k riziku, kteří mají zájem o stabilní rovnoměrný růst své investice. 

Základní informace 
  

Čistá hodnota aktiv ( k 31.3.2019) 88 115 902,26 CZK 

Aktuální hodnota podílu ( k 31.3.2019) 1,076854 CZK 

Počáteční hodnota PL 1,007299 CZK 

Bankovní spojení ČSOB, a.s. CZ54 0300 0000 0002 6624 6753 

Začátek vydání PL 17.01.2017 

Minimální částka vstupní investice od 600,00 CZK 

Minimální částka následující investice od 600,00 CZK 

Rizikový profil ( indikátor SRRI podle KIID) 
  

 

 Výkonnostní graf fondu od jeho vzniku  
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Komentář portfólio managera  

Vývoj trhů v prvním čtvrtletí roku 2019 byl mimořádně dynamický a myslím si, že ani velký optimisté nečekali tak pozitivní čísla. Speciální po propadu trhů v 

prosinci 2018. Sumárne si akciové trhy připsaly dvouciferné zisky. Na druhé straně se potvrzuje, že na trzích je o dost vyšší volatilita, jako tomu bylo v 

předchozích obdobích. Hlavní rizikové faktory zůstávají ve hře - scénáře zahájení "obchodní války" mezi USA a Čínou, zpomalování globálního hospodářského 

růstu a také přetrvávající nejistota kolem "brexitu". Americká centrální banka zmírnila rétoriku a zřejmě nebude v tomto roce pokračovat ve zvyšování základní 

úrokové sazby podle předchozích prohlášení. Evropská centrální banka také odložila případné zvyšování úroků až na r. 2020. V Evropě se to začíná podobat 

na "japonský scénář" (dlouhodobě nulová resp. velmi nízká úroveň sazeb). Střední a východní Evropa má stále výrazně vyšší dynamiku růstu než západní část 

Evropy. 

Rétorika centrálních bank a scénář dlouhodobě nulových resp. nízkých sazeb pomáhá realitnímu trhu v pozitivním vývoji. Pokračující hospodářský růst pohání 

poptávka firem po prostorech ve všech segmentech realitního trhu. Levné zdroje pomáhají investorům a běžným kupujícím získávat dostatek kapitálu na 

realizaci realitních obchodů. Dá se říci, že Bratislava a Slovensko se díky masivnímu developmentu, relativní dostupnosti nových komerčních nemovitostí při 

lepších cenách jako v okolních zemích stává vyhledávaným investičním cílem. Z tohoto pohledu si v objemu transakcí slovenský realitní trh lze opět přepíše 

rekordní záznamy. 

Nová nemovitost v portfoliu fondu - kancelářská budova Steinerka začíná přinášet pozitivní efekt na vývoj portfolia. V průběhu února byl realizován prodej 

menší skladové haly s pozemkem v Bratislavě. Uskutečněný prodej přinesl zisk a přispěl k pokračující pozitivní výkonnosti fondu. V pokračující výstavbě 

pátého bytového domu v Nitře, si další zájemci rezervovali několik dalších bytů. Počet rezervovaných bytů dále roste a je možné, že při předání a kolaudaci 

bytů v druhé polovině roku 2019 budou prodány téměř všechny bytové jednotky. Aktuálně analyzujeme další dostupné investiční příležitosti na realizaci 

akvizice v zemích střední Evropy. Současný stav portfolia má potenciál přinést dlouhodobému investorovi zajímavou participaci na výnosech plynoucích z 

realitního trhu. 

Autor: Mgr. Vladimír Bolek, portfólio manager Prvního realitního fondu. 

Fond je denominován v české koruně a investuje do jednotek prvního realitního fondu. Proti riziku změny sazby CZK na EUR je fond zajištěn pomocí finančních 

derivátů. Výkonnost fondu se bude do značné míry shodovat s výkonem prvního fondu nemovitostí a bude se lišit v závislosti na podílu likvidních aktiv (hotovosti) 

a finančních derivátů na aktivech fondu, možná odchylka vo výkonnosti fondu vůči Prvnímu realitnému fondu může být způsobena odchylkou sazby CZK vůči 

EUR. 

 

Upozornění: Hodnota investice do podílového fondu se může také snižovat a není zaručena návratnost původně investované částky. S investicído podílových fondů je spojeno 
i riziko. Se statutem, prodejním prospektem a klíčovými informacemi pro investory fondů IAD Investments, správ. spol., a. s. (Dále jen "IAD") v slovenském jazyce se můžete 
seznámit v sídle IAD, na prodejních místech, v sídle depozitáře nebo na www.iad.sk. V souladu se statuty podílových fondů může podíl cenných papírů vydaných státy a 
mezinárodními organizacemi, uvedenými v příloze statutů jednotlivých podílových fondů, překročit 35% hodnoty majetku ve fondu. IAD je povinna vyplatit podílový list 
podílového fondu První realitní fond a korunový realitní fond neprodleně, nejpozději však v prodloužené lhůtě 12 měsíců. Majetek ve fondu První realitní fond je podle podmínek 
zvláštního zákona investovaný zejména do nemovitostí včetně příslušenství na účely jejich správy a prodeje, do majetkových účastí v realitních společnostech a do likvidních 
finančních aktiv, ze kterých ekonomické podstaty vyplývá úzké propojení s trhem nemovitostí. Korunový realitní fond má minimálně 85% majetku nepřetržitě investovaného do 
podílových listů fondu První realitní fond. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nemovitosti v portfóliu Prvého realitného fondu 

 STEINERKA 

Bratislava, celková úžitná plocha: 12 000 m2, rok pořízení: 2018 
Administrativní budova STEINERKA Business Center má více než 12 000m2 a na sedmi patrech kombinuje administrativní 

část s prostory určenými k poskytování služeb (900m2) a také 190 parkovacích míst. Kolaudace proběhla koncem roku 

2017 a první nájemci se do nových administrativních prostor stěhovali v březnu 2018. V současnosti mezi největších 

nájemců patří mezinárodní společnosti Deutsche Telekom Services Europe a Lucron Group. 

 
LOGISTICKÝ PARK SOUTH BASE 

Budapešť, celková úžitná plocha: 27 000 m2, rok pořízení: 2018 

Logistický park South Base tvoří kombinace městských logistických a velkoplošných skladových jednotek. Průmyslový 

park Dunaharaszti, kde se logistický park South Base nachází, je vzdálen přibližně 15 km od centra Budapešti. Sklady 

nabízejí téměř 27 000 m2 pronajímatelné plochy logistických prostor. Skladové jednotky v logistickém parku jsou v 

současnosti plně pronajaté. Složení nájemců tvoří vyvážený mix maďarských poboček velkých nadnárodních společností 

a lokálních, malých a středně velkých společností. 

 

 
LAUGARÍCIO 

Trenčín, celková úžitná plocha 26 000 m2, rok pořízení: 2016 
OC Laugarício bylo otevřeno v roce 2009 a je dominantním obchodním centrem trenčínského regionu. Spádová oblast s 

dojezdem do 30 minut zahrnuje přibližně 250 000 obyvatel. Na ploše 26 000 m2 nabízí OC Laugarício více než 120 

značek. Mezi nájemců patří mezinárodně známé značky C & A, CCC, H & M nebo Reserved. Poloha OC Laugarício 

umožňuje jeho další potenciální rozšíření o 15 000 m2. 

 
TWIN CITY A 

Bratislava, celková úžitná plocha 16 500 m2, rok pořízení: 2016 
Twin City A se nachází v dynamicky se rozvíjející čtvrti na Mlynských Nivách v Bratislavě. Stavba byla dokončena v roce 

2015 a nabízí přibližně 16 500 m2 pronajímatelné plochy. Je plně obsazena řadou prestižních nájemců, jakými jsou např. 

společnosti PWC, Merck Sharp & Dohme, Bayer, BNP Paribas Slovensko. 

 

WELLNESS HOTEL PATINCE 

Patince, celková úžitná plocha 13 900 m2, rok pořízení: 2013 
Hotel situovaný v lázeňském středisku Patince 15 km od města Komárno. Hotel má 99 pokojů různých standardů, jsou 

prostorné, luxusně zařízené a plně klimatizované. Wellness nabízí vnitřní a venkovní bazény s vířivkami, saunový svět a 

fitness centrum. Hotel je využíván během letní i zimní sezóny. 

 

HOLIDAYPARK 

Kováčová, celková úžitná plocha 178 000 m2, rok pořízení:  2012 
Rekreační areál spolu s lázeňským areálem vytváří výjimečné prostředí pro návštěvníky a rekreanty. Součástí investice 

jsou i rozsáhlé stavební pozemky sousedící s areálem koupaliště. Výjimečnou přidanou hodnotu investici dává blízkost 

dvou velkých měst Banské Bystrice a Zvolena. 

 

FOTOVOLTAICKÉ  ELEKTRÁRNE 

Obec Iža, Dolná Strehová, celková úžitná plocha 87 600 m2, rok pořízení: 2011, 2012 
Dvě fotovoltaické elektrárny se nacházejí na jižním Slovensku v lokalitě s nejlepšími podmínkami slunečního záření. Na 

základě dlouhodobých nájemních kontraktů a státem garantované úrovni výkupních cen je předpoklad zabezpečení 

stabilních výnosů do budoucna. 

 

LOGISTICKÝ PARK 

Bratislava – Nové mesto, celková úžitná plocha 66 000 m2, rok pořízení: 2010 
Logistický areál se nachází v průmyslové zóně bratislavské městské části Nové město. Na pozemcích 

se nachází několik skladovacích prostor, výrobní haly, dílny a administrativní budovy. Areál je komplexně vybaven 

inženýrskými sítěmi. 

 

BYTOVÝ KOMPLEX NOVÁ NITRA 

Nitra – Staré mesto, celková úžitná plocha 47 800 m2, rok pořízení: 2008 
Projekt Nová Nitra se nachází v širším centru Nitry. Nová městská čtvrť nabízí možnosti nejen pro bydlení, práci, ale i 

pro zábavu, nákupy a trávení volného času. Nová Nitra je investiční záměr měnící vzhled této části města. 

 

 

ADMINISTRATÍVNA BUDOVA 

Bratislava – Staré mesto, celková úžitná plocha 3 124 m2, rok pořízení: 2007 
Architektonicky atraktivní administrativní budova je situována v atraktivní lokalitě nedaleko centra města. V budově se 

nacházejí administrativní a obchodní prostory včetně prostorných podzemních garáží. Objekt je plně klimatizovaný a 

nadstandardně vybavený. 


