
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.
* Cílený výnos nijak nesouvisí s reálnými výnosy podílníku. Investice do fondu NEMO není garantována, zaručena či jinak pojištěna, investor nese plná rizika své 
investice, včetně možné ztráty. Před rozhodnutím zainvestovat se prosím seznamte se všemi informacemi o fondu NEMO.

INVESTUJTE DO KOMERČNÍCH NEMOVITOSTÍ V ČR
s cíleným výnosem 8 %* v roce 2023

V srpnu vzrostla hodnota podílového listu nemovitostního 
fondu NEMO o  1,11 % na hodnotu 118,01 korun. Celková 
hodnota majetku spravovaného fondem aktuálně činí  
2 miliardy korun. 
Za posledních 12 měsíců zaznamenala cena podílového listu 
fondu NEMO nárůst o 6,52 %. Od založení fondu v červnu 
2019 zhodnotil investor v nemovitostním fondu NEMO svou 
investici o 18,01 %. 
Výkonnost fondu byla v  srpnu ovlivněna z  větší části 
přeceněním derivátů IRS (interest rate swap; úrokový 
swap), které fond uzavírá s financujícími bankami a zajišťuje 
si tak úrokovou míru na sjednaných úvěrech sloužících 
k financování jednotlivých projektů. Menším dílem přispělo 
také přecenění budovy APEIRON, která rozšířila portfolio 
nemovitostního fondu NEMO v prosinci loňského roku.
I  přes pokračující makroekonomické turbulence 
a  přetrvávající obavy z  energetické krize nezaznamenalo 
portfolio nemovitostního fondu NEMO žádný negativní 
sekundární efekt. S ohledem na vývoj českého kancelářského 
realitního trhu přetrvává spíše optimistické očekávání. 
Českou ekonomiku ovlivňují nyní v zásadě dva hlavní faktory, 
kterými jsou inflace a základní úrokové sazby. Inflace, ačkoliv 
setrvává na takřka historických hodnotách ve výši 17,2 %, 
pokračuje již od měsíce června v meziměsíčním zpomalení, 
kdy za měsíc srpen činila změna oproti předchozímu 
měsíci 0,4 %. Do inflace se podstatnou měrou promítá 
prudký nárůst energií, které doprovází ruské kroky týkající 
se dodávek plynu do Evropy, ale už koncem měsíce srpna 
pozorujeme, že trh i  tuto nejistotu začal zpracovávat a na 
situaci si „zvykat“. Tomu pomáhají i strategické postoje EU 
a vlád členských států směřující k zastropování cen energií. 
V srpnu zasedala bankovní rada ČNB a rozhodla se jít cestou 
avizované stability základní úrokové sazby a ponechala tuto 

sazbu na stejné úrovni. Koruna reagovala vůči euru koncem 
měsíce mírným posílením, a to i přes očekávané zvyšování 
sazeb ze strany Evropské Centrální Banky v září. 
V  srpnu se v  budovách vlastněných a  spravovaných 
fondem podařilo dokončit řadu větších údržbových 
a  revitalizačních projektů. V  administrativním objektu na 
adrese Pekařská 6 bylo dokončeno nové obložení recepce, 
došlo k nainstalování loga nad vchod do budovy a probíhaly 
také zahradní úpravy v  okolí objektu, které mají za cíl 
revitalizovat venkovní prostory. V  průběhu následujícího 
měsíce se již nastěhuje nájemce – společnost STOCK Plzeň-
Božkov, o  němž, jakožto o  novém nájemci, byli investoři 
informování v květnové měsíční zprávě fondu, kdy započala 
nájemní smlouva.
U  budovy na adrese Mezi Vodami 31 v  pražských 
Modřanech byly dohodnuty a  objednány projekty týkající 
se nové výmalby celého atria a hlavního schodiště budovy 
a  kompletní výměna systému nouzového osvětlení v  celé 
budově za technologicky modernější řešení. Současně 
byla zahájena práce na výměně a  servisu vodní stěny – 
centrálního estetického prvku v atriu objektu. 
V  případě obou karlínských kancelářských objektů, 
budovy CORSO Karlín a  kanceláří APEIRON, probíhaly 
administrativní práce v  oblasti bezpečnosti a  plánování, 
přičemž v  první zmíněné bylo zahájeno jednání s  nájemci 
ohledně dalšího prodloužení nájemních smluv.
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 40 000 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 % 1,11 % 4,94 %

18,01 % 
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., Václavské náměstí 62, 110 00 Praha | +420 800 100 656 | www.cm-n.cz
Kancelář Brno: Campus Science Park, budova D, Palachovo nám. 799/5, 625 00 Brno | Kancelář Praha: BB Centrum budova D, Jemnická 1138/1, 140 00  Praha
*Cílený výnos nijak nesouvisí s reálnými výnosy podílníku. Investice do fondu NEMO není garantována, zaručena či jinak pojištěna, investor nese plná rizika své investice, 
včetně možné ztráty. Před rozhodnutím zainvestovat se prosím seznamte se všemi informacemi o fondu NEMO.

 
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 v roce 2023 8 %*. Jedná se o fond na střednědobý 
horizont (5 let). Fond NEMO je svým charakterem speciální 
fond, který investuje do nemovitostních společností,  
tj. společností, které vždy drží právě danou nemovitost.

– AUM

– podlahová plocha

– LTV

2 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


