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ČSNF SICAV nyní s garancí
prioritních investičních akcií 
od společnosti Ernst & Young
O pENízE INVEStIČNíhO FONdu ČSNF SICAV, A.S. SE StArá týM S MNOhAlEtýMI
zkušENOStMI SplňujíCí VšEChNY pOžAdAVkY ČESké NárOdNí bANkY. dálE
INVEStIČNí SpOlEČNOStI AVANt, dEpOzItář z ČESkOSlOVENSké ObChOdNí bANkY
A AudItNí SpOlEČNOSt ApOGEO. NYNí jEště GArANCI MINIMálNíhO VýNOSu
prIOrItNíCh INVEStIČNíCh AkCIí ČSNF pOSOudIlA rENOMOVANá pOrAdENSká
SpOlEČNOSt ErNSt & YOuNG. 

Ta zpracovala stanovisko k druhům inves-
tičních akcií vydávaných investičním fon-
dem ČSNF SICAV, a.s. a spravovaným in-

vestiční společností AVANT. Ernst & Young, s.r.o.
konstatovala, že ve srovnání s fondem, který ne-
využívá garanci se srovnatelným účinkem, po-
skytuje konstrukce podmíněné garance držite-
lům PIA (prioritní investiční akcie) ochranu
jejich výnosů před nepříznivým vývojem, avšak
omezenou hodnotou VIA (výkonnostní inves-
tiční akcie) kapitálu. 

Na podrobnosti a další vývoj trhu nemovitostí
jsme se zeptali Daniela Římala, zakladatele a ma-
jitele fondu ČSNF.

Proč jste se vlastně rozhodli právě pro
založení Fondu Kvalifikovaných Investorů?
Když jsme se rozhodovali, jaký finanční instru-
ment bude pro klienty ten nejpřijatelnější, nej-
důvěryhodnější, tak padla volba na fondové ře-
šení, protože si myslíme, že na našem trhu
v současné době není bezpečnější nástroj než
právě fond.  A vnímání našeho fondu našimi in-
vestory, respektive zprostředkovateli je velmi
důležité.

Nyní ještě garanci minimálního výnosu
prioritních investičních akcií ČSNF
posoudila renomovaná poradenská
společnost Ernst & Young. Co to pro fond
a investory znamená? 
Prakticky se nic nezměnilo, tuto garanci posky-
tujeme pro naše investory od založení fondu.
Ale jelikož je taková garance na trhu spíše 
unikátní, tak jsme se hodně setkávali s názory,
které tomu nedůvěřovaly, a toto byla cesta, jak

naši garanci vysvětlit a potvrdit. Navíc díky 
unikátnosti na trhu je to pro nás i konkurenční
výhoda.

Předmětem stanoviska bylo nezávisle
prozkoumat vlastnosti mechanismu
konstrukce investičních akcií fondu, šlo
o prioritní investiční akcie (PIA)
a výkonností investiční akcie (VIA). Jak toto
hodnocení dopadlo?
VIA držím já jako zakladetel/majitel fondu, PIA
jsou drženy našimi klienty, investory do našeho
FKI. Držitelům PIA garantujeme zhodnocení 
6 až 8,2 % p.a. V praxi to znamená, že i když
fond vydělá ve zmíněném roce cokoli menšího
než těch 6 % p.a., či dokonce bude ve ztrátě, tak
se potřebný rozdíl dorovná z vlastního kapitálu
fondu od držitele VIA.

Kdyby ceny
nemovitostí
klesly o 10 až 20
procent, tak by
to pro spoustu
společností byl
velký problém.
V našem případě
by ani tohle nezna -
menalo, že bychom
šli do ztráty.

ČSNF SICAV, a.s.

ČSNF SICAV, a.s. je díky výstavbě rezidenčních nemovitostí schopen
investorům nabídnout jeden z nejvyšších výnosů na trhu, 
6–8,2 % p.a.*, a zároveň dává možnost kvalitního bydlení rodinám v České
republice. Nyní ještě garanci minimálního výnosu prioritních investičních
akcií ČSNF SICAV posoudila renomovaná poradenská společnost 
Ernst & Young.
*Garance minimálního výnosu prioritních investičních akcií ve výši 
6 %  p.a. (MIN), a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty fondu.
Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů
výkonnostních investičních akcií ve prospěch držitelů prioritních
investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu.
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Jednoduše řečeno, pokud nedostojíme svým
závazkům, které jsme dali investorům, tak to
zaplatíme ze svého. Probíhá to automaticky, tak-
zvaným redistribučním modelem fondového ka-
pitálu od držitelů VIA ve prospěch držitelů PIA,
a to až do výše tohoto fondového kapitálu, který
připadá na VIA.

Aktuálně máme 90 milionů korun právě
ve VIA, a proto je u nás zajištěn zajímavý poměr
právě pro tuto garanci. Investiční společnost
AVANT nám sama hlídá nabírání kapitálu a kdy-
bychom se blížili poměru, kdy bychom byli
blízko tomu, že nebudeme schopni dostát svým
závazkům, tak bychom již nemohli nabírat další
kapitál. 

Jaká je aktuální výkonnost vašeho fondu? 
Zhodnocení je aktuálně 4,45 % p.a. za posled-
ních devět měsíců (k 30. červnu 2020). 

A ještě poslední otázka, jaký očekáváte
vývoj na trhu nemovitostí a nemovitostních
fondů v dalším období?
Co se nás týče, tak my se stále orientujeme na
vyhledávání nových příležitostí na trhu, které
se nyní v krizi objevují. V tisku se nedávno pre-

zentovalo, že kdyby ceny klesly o 10 až 20 pro-
cent, tak by to pro spoustu společností byl velký
problém. V našem případě by ani tohle nezna-
menalo, že bychom šli do ztráty. To by musel
trh spadnout o desítky procent, abychom začali
krvácet. 

Problémy budou podle mne mít velké nemo-
vitostní fondy s miliardovým kapitálem, které
investují do velkých administrativních budov
a již před koronavirem byly rády, když dosáhly
zhodnocení kolem dvou procent ročně. Jejich
byznys je postaven na velkých zahraničních spo-
lečnostech, které si v administrativních projek-
tech pronajímají celá patra. Právě tyhle firmy
ale teď sekají své náklady, takže se dá čekat, že
tyto nemovitostní fondy budou mít problémy. 

Abych to shrnul, tak my nečekáme prakticky
žádnou změnu v našem fungování, ale ani v tom,
co garantujeme našim klientům. |

Jednoduše
řečeno, pokud
nedostojíme
svým závazkům,
které jsme dali
investorům, 
tak to zaplatíme 
ze svého.

Garanci minimálního výnosu prioritních investič-
ních akcií fondu ČsnF sicAv, a.s. posoudila reno-
movaná poradenská firma ernst & Young. Ta zpra-
covala stanovisko k druhům investičních akcií
vydávaných investičním fondem ČsnF sicAv, a.s.
a spravovaným investiční společností AvAnT.
ernst & Young, s.r.o. konstatovala, že ve srovnání
s fondem, který nevyužívá garanci se srovnatelným
účinkem, poskytuje konstrukce podmíněné ga-
rance držitelům PiA (prioritní investiční akcie)
ochranu jejich výnosů před nepříznivým vývojem,
avšak omezenou hodnotou viA (výkonnostní inves-
tiční akcie) kapitálu. více na www.csnf.cz.

Daniel Římal, 
zakladatel Československého
nemovitostního fondu 
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