
Tento dokument vytvořila společnost Českomoravská Nemovitostní a.s. jako zakladatel fondu. Informace uvedené v dokumentu mají pouze informativní charakter.
Nejedná se o analýzu investičních příležitostí ani investiční doporučení. Investor by měl mít na paměti, že výkonost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích 
výnosů. Investorům doporučujeme před učiněním jakéhokoli investičního rozhodnutí podrobně se seznámit s veřejně dostupnými informacemi k danému produktu, 
jako jsou statut fondu a klíčové informace pro investory. Investování do investičních nástrojů je obecně spojeno s určitými riziky vyplývajícími zejména z povahy 
konkrétního investičního nástroje a rovněž z právních předpisů a zvyklostí příslušných finančních trhů resp. zemí. Investiční nástroje v sobě obsahují např. kreditní riziko 
emitenta a riziko kolísání hodnoty cenného papíru. Ani u konzervativních investic není možné se rizikům zcela vyhnout, avšak je možno je omezit zejména diverzifikací, 
tedy rozložením aktiv portfolia a pravidelným aktivním sledováním vývoje investice.
Hodnota výkonnosti je zaokrouhlována matematicky na dvě desetinná místa.

INVESTUJTE DO KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V ČR
s cíleným výnosem 5 % ročně

V červenci vzrostla hodnota podílového listu nemovitostního 
fondu NEMO o  0,56 % na hodnotu 116,71 korun. Celková 
hodnota majetku spravovaného fondem aktuálně činí  
1,9 miliardy korun. 

Za posledních 12 měsíců zaznamenala cena podílového 
listu fondu NEMO nárůst o  5,63 %. Od založení fondu 
zhodnotil investor v  nemovitostním fondu NEMO svou 
investici o 16,71 %.
 
Meziroční inflace dosáhla v posledním měsíci hodnoty 17,5 %, 
což potvrdilo očekávání trhu, že jsme ještě vrcholu nedosáhli. 
Hlavními faktory byl nárůst cen v  kategorii rekreace 
a  kultura, která po posledních 2 letech poznamenaných 
řadou protipandemických omezení zaznamenala rekordní 
poptávku. Ceny zde dle ČSÚ vzrostly o 23 %. Vedle tohoto 
sektoru pokračoval růst cen energií a  nájmů a  také cen 
výrobků a  služeb. I  přesto jsme byli svědky nejmírnějšího 
meziměsíčního nárůstu od letošního února. 

Výnosy nemovitostního fondu NEMO činily za první 
polovinu roku kolem 3,3 %, což je oproti 2,1 % za první dva 
kvartály v  roce 2021 více než padesátiprocentní nárůst. 
Tomuto výsledku dopomáhají jednak strategicky cílené 
akvizice, které rozšiřují portfolio fondu o kvalitní objekty se 
stabilním výnosem, ale také růst hodnoty nemovitostí. Růst 
hodnoty je do značné míry podpořen situací na trhu, ale bez 
kvalitní správy budov v portfoliu a investic do jejich údržby 

a  zlepšování by nebyl možný. Současně začínají držitelé 
podílových listů nemovitostního fondu NEMO vnímat 
efekt indexovaného nájemného, který se vlivem inflace 
promítá ve vyšších nájemních výnosech fondů, a  tudíž ve 
vyšším zhodnocení. Indexace probíhá na roční bázi a  na 
realizovanou inflaci tak reaguje se zpožděním.

Ze zprávy společnosti Colliers, světového leadera v oblasti 
realitních služeb a  správy investic, která se věnuje 
kancelářskému trhu v Praze a  jeho vývoji za druhý kvartál 
letošního roku, vyplývá, že nabídka kancelářské plochy jen 
mírně narostla o 22 700 m2  – celková plocha kancelářské 
plochy v Praze činí 3,75 milionů m2. Neobsazenost se i  ve 
druhém kvartálu drží na 8,4 %, přičemž některé pražské 
lokality jako například Praha 8, kde fond drží dvě budovy 
ze svého portfolia – CORSO Karlín a  APEIRON, vykazuje 
průměrnou neobsazenost pod 6 %. Důležitou informací 
z  reportu Colliers je očekávání, že tyto nízké hodnoty 
neobsazenosti zůstanou do konce roku neměnné či dokonce 
mírně poklesnou.

Portfolio nemovitostního fondu NEMO aktuálně tvoří 
kanceláře CORSO Karlín, kancelářská budova APEIRON 
v  pražském Karlíně, moderní administrativní budova 
v  pražských Modřanech, polyfunkční kancelářský objekt 
na adrese Václavské náměstí 62 a  administrativní objekt 
na adrese Pekařská 6 v Praze. Celková výše pronajímatelné 
plochy činí 39 000 m2.

KOMENTÁŘ K FONDU

VÝKONNOST FONDU
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem Od založení 

2022 0,34 % 0,90 % 0,37 % 0,51 % 0,42 % 0,63 % 0,56 % 3,77 %

16,71 % 
2021 0,24 % 0,43 % 0,32 % 0,35 % 0,27 % 0,48 % 0,31 % 0,28 % 0,37 % 0,22 % 0,53 % 0,37 % 4,26 %

2020 0,48 % 0,41 % 0,31 % 0,31 % 0,40 % 0,30% 0,39 % 0,57 % 0,31 % 0,30 % 0,35 % 0,34 % 4,57 %

2019 Založení fondu 6/2019 0,49 % 0,45 % 0,39 % 0,42 % 0,50 % 0,43 % 0,43 % 3,15 %
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Českomoravská Nemovitostní a.s.

www.fondnemo.cz

ZAKLADATEL

ZÁKLADNÍ INFORMACE O FONDU NEMO

Fond NEMO investuje do komerčních nemovitostí zejména 
v  České republice, které mají konzistentní a  dlouhodobě 
udržitelný potenciál nájemního výnosu. Investuje do již 
fungujících projektů s  kvalitními nájemci a  s  co nejdelší 
smluvní dobou nájmu. Cílený výnos pro  investory 
do  podílových listů je 5 % ročně s  důrazem na linearitu 
výnosu při každé valuaci, které jsou měsíční. Jedná se o fond 
na střednědobý horizont (3–5 let), jelikož doporučená 
doba držby, i  díky daňovému testu v  České republice, 
je 3 roky. Fond NEMO je svým charakterem speciální 
fond, který investuje do nemovitostních společností,  
tj. společností, které vždy drží právě danou nemovitost.

– AUM

– podlahová plocha

– LTV

1,9 mld. Kč

39 000 m2

41 %

STRUKTURA PLOCHY FONDU  
DLE LOKALITY

17 % Submarket, Praha 5

75 % Strategická lokalita,  
         Praha 4 a Praha 8

STRUKTURA NÁJEMCŮ 
DLE ODVĚTVÍ PODNIKÁNÍ

8 % Stavebnictví

22 % Potravinářství 

8 % Finanční sektor

8 % Nemovitosti a infrastruktura

7 % Strojírenství

5 % Informační a komunikační služby

25 % Další

17 % Poradenství a odborné služby

VÝHRADNÍ DISTRIBUTOR  
A KONTAKTNÍ MÍSTO

Colosseum, a.s.

Evropská 2758/11 
160 00  Praha 6, Dejvice

tel.: +420 246 088 888 
e-mail: info@colosseum.cz 
www.colosseum.cz
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8 % Prémiová lokalita, Praha 1


