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Více na straně 2

Důchody ženou 
státní rozpočet 
k rekordnímu defi citu
Letos si stát musel na důchody 
půjčit 36 miliard korun, napřesrok 
to bude skoro dvojnásobně více. 
A hrozí mimořádná valorizace.

Banky už letos vydělaly 
více než za loňský rok
Stát si hodlá z rekordních zisků 
bankovních domů ukousnout 
pomocí daně z mimořádných zisků. 
Mají mu vynést 33 miliard korun.

Mobilizační rána: 
Mladí Rusové 
emigrují i umírají
Válkou na Ukrajině si Rusko 
zadělává na demografi ckou krizi. 
Rodit se patrně bude nejméně dětí 
v moderní historii země.

Politika české vlády 
může odradit 
investory
Vyšší zdanění fondů by mohlo 
přesměrovat investice 
do zahraničí, varuje šéf 
RN Solutions Marek Unčovský.
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Krajům 
a obcím svítá 
naděje až na 
90 procent 
pohledávek 
u padlé 
Sberbank
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Z ájem o  založení fondu kvalifi kova-
ných investorů mezi podnikateli ros-
te. Transformací podnikání prošla 

také investiční skupina RN Solutions Marka 
Unčovského. Loni proto koupila za více než 
sto milionů korun největšího tuzemského 
správce fondů kvalifi kovaných investorů 
Avant. Na jaře ve vládě zaznívaly hlasy vola-
jící po vyšším zdanění fondů. „Většina fondů 
kvalifi kovaných investorů ve velkém investu-
je do infrastrukturních projektů v České re-
publice a zajišťuje tím její rozvoj. Jejich vyšší 
zdanění by mohlo přesměrovat investice do 
zahraničí,“ říká Unčovský.

Uplynulo zhruba patnáct měsíců od  chvíle, 
kdy jste koupil devadesát procent investiční 
společnosti Avant. Splnila akvizice vaše oče-
kávání?
Když jsme Avant přebírali od Pavla Doležala, 
měli jsme v aktivech 56 miliard korun. V sou-
časné době to je 83 miliard, což je podle mě 
dynamický nárůst. Je náročné udržet s  tak 
rychlým růstem tempo. Je třeba budovat 
vnitřní strukturu, už je to velký korporát. 
Na druhé straně chceme klientům poskyto-
vat stále individualizované služby. Na  tom 
budeme v  následujících letech nejvíce pra-
covat. Ale akvizici hodnotím jako úspěšnou.

Jak dlouho jste ji připravoval?
Pro mě to byla strategická akvizice a udělal 
jsem ji cíleně. Pracujeme s  penězi třetích 
osob. Pokud jsme nechtěli extrémně zvět-
šovat své podnikání, bylo třeba mít nějaký 
nástroj na umisťování svěřených prostředků 
v čase. To je ten byznys. Nejen že musíte dělat 
dobré investice, ale musíte je dělat i průběž-
ně v čase. Když peníze klientů leží na účtu, 
je to špatně, snižuje to výsledky hospodaření 
společnosti. RN Solutions se restrukturalizo-
vala natolik, že investuje prakticky výhradně 
přes nákupy investičních akcií jiných fondů, 
které potřebují majetek.

Vyšší zdanění fondů 
by způsobilo odliv kapitálu, 
říká majitel fondu Avant

Lucie Staňková

Ceny nemovitostí 
neporostou, 
ale rozhodně 
neklesnou plošně.

| ROZHOVOR |
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Kolik jich teď je?
Avant jich spravuje asi  150, nicméně těch, 
které teď hledají peníze, je tuším 43.

Jedním ze  zásadních důvodů akvizice Avan-
tu bylo převedení investice pod regulovanou 
strukturu, což zvýší bezpečnost a  transpa-
rentnost podnikání. Odrazilo se to pozitivně 
na příchodu nových klientů?
Když jsem v  roce  1999 nastoupil na  pozici 
obchodního ředitele v ABB, dělal jsem první 
prezentaci výsledků v  angličtině a  byl jsem 
z toho hrozně nervózní. Tak jsem si šel pro 
radu ke generálnímu řediteli panu Minaříko-
vi. Řekl mi, že když budu mít dobré výsled-
ky, je jedno, jak to řeknu, a bude to dobré. 
Když budu mít špatné výsledky, tak je také 
jedno, co řeknu, a  bude to špatné. Společ-
nost RN Solutions skončila na konci června 
hospodářský rok a podle mě byl velmi dob-
rý. Takže myslím, že přechod do regulované-
ho prostředí přináší větší důvěru ze  strany 
klien tů, ale zásadní stále zůstávají výsledky.

Takže jste na to těžší období, do kterého patr-
ně míříme, připraveni?
Výroční zpráva ještě není zpracována, ale vý-
sledky, které vám teď povím, se v ní po výro-
ku auditora objeví. Aktiva společnosti RN So-
lutions k šestému měsíci letošního roku činí 
1,27 miliardy. Vlastní kapitál neboli podíl na-
šich peněz vůči celému podnikání je 327 mi-
lionů, takže ofi ciálně budeme ve  výroční 
zprávě někde pod třiceti procenty vlastního 
kapitálu. Výrazně se na tom podílí hodnota 
majetku nemovitostního fondu Nemomax, 
jehož výkonnostní akcie vzrostly o 256 pro-
cent. To jde ruku v ruce s přeceněnou hod-
notou fondu až na  837  milionů korun. Na 
krizi může být člověk připravený jen tak, že 
má schopné lidi, kteří dokážou byznys rych-
le měnit a reagovat na změny.

Přisuzujete růst i většímu zájmu o investová-
ní kvůli nejistotě vyvolané krizí či válkou na 
Ukrajině?

Marek Unčovský (50)

• Dříve působil jako obchodní 
ředitel v energetické společnosti 
ABB a jako generální ředitel 
Dora Group, která zajišťovala 
služby v Mostecké Uhelné. 

• V roce 2009 založil investiční 
skupinu RN Solutions, jejíž 
investice směřují do tří odvětví: 
investiční společnost Avant 
spravuje majetek fondů kvali-
fikovaných investorů v objemu 
přes osmdesát miliard korun. 
Developmentu se věnuje fond 
Nemomax a technologiím fond 
RN Tech.

Tyto události se proměnily v  infl aci, která 
znehodnocuje fi nanční prostředky, takže 
je přirozené, že na to lidé reagují umisťo-
váním peněz do  produktů, kde jsou podle 
nich v bezpečí, kde jsou likvidní a kde jsou 
alespoň částečně ochráněny před infl ací. 
Vidím, že mnoho investorů vytahuje pení-
ze z  běžných účtů, kde je nic nezhodnocu-
je, a přesouvá je do lepšího produktu. To se 
projevuje i u nás na prodeji cenných papírů 
investičních akcií.

Na  jaře se mluvilo o  zvýšení zdanění fondů 
kvalifi kovaných investorů. Neobáváte se, že 
se tato otázka vzhledem ke  stavu státního 
rozpočtu ocitne opět na stole?
Nejsem odborníkem v  této oblasti a  záro-
veň se bavíme o politice, kterou bych nerad 
komentoval. Myslím ale, že by to v  České 
republice způsobilo poměrně významný 
problém a odliv kapitálu. Většina fondů kva-
lifi kovaných investorů je nemovitostních. 
Ty ve velkém investují do  infrastrukturních 
projektů v České republice a zajišťují tím její 
rozvoj. Takže fondy kvalifi kovaných investo-
rů by do budoucna měly hrát velkou roli a je-
jich vyšší zdanění by mohlo investice fondů 
přesměrovat do zahraničí.

Jaký je obecně zájem o zakládání fondů kva-
lifi kovaných investorů? Zvyšuje se, či naopak 
je už největší boom za námi?
Nemovitostních fondů je u nás dost a logic-
ky roste zájem mezi podnikateli v  nemovi-
tostech, kteří se chtějí vydat cestou fondů. 
Tato cesta přináší pro jejich zákazníky větší 
bezpečí, protože tento systém znemožňuje 
defraudaci majetku. Pak už zbývá pouze ri-
ziko spojené se samotným podnikáním, tedy 
že uděláte špatnou investici.

Investice do  nemovitostí obecně je považo-
vána za málo rizikovou. Vy se  svým fondem 
Nemomax ale navíc investujete pouze do pré-
miových nemovitostí. Proč jste se rozhodl 
pro tuto strategii?
Já tvrdím, že prémiové nemovitosti jsou 
méně volatilní na nálady trhu. Obecně když 
bohatí lidé něco chtějí, tak si to bez ohledu 
na situaci trhu koupí. Je to také spojeno s fi -
nancováním. Současné hypoteční sazby jsou 
hodně vysoké, což znamená, že fi nancovat 
nemovitost hypotékou je těžké. Kdežto když 
se nějaká nemovitost líbí bohatému člověku, 
tak si ji zkrátka koupí. V  roce 2008, v čase 
hypoteční krize, jsem si od jednoho význam-

ného ekonoma nechal zpracovat analýzu 
realitního trhu. Ta ukázala, že za posledních 
sto let, včetně druhé světové války, trh rostl 
průměrně o 3,5 procenta ročně. Žádná krize 
netrvala déle než tři roky, včetně války. To 
znamená od chvíle, kdy začaly klesat jejich 
ceny, po dobu, než se dostaly na tu cenu pů-
vodní, a do dvou let vždycky dohnaly ztrátu 
a vrátily se na trajektorii růstu. Takže byznys 
s nemovitostmi je velmi stabilní a bezpečný 
a prémiové nemovitosti eliminují i tyhle vý-
kyvy. To bylo vidět i v krizi v roce 2008, kdy 
v centru Prahy ceny bytů dolů nešly.

Jak to vidíte teď? Přijde krize, která sníží 
cenu nemovitostí alespoň o deset procent?
Myslím si, že trh už je dnes natolik různo-
rodý, že obecně říct, že klesne o deset nebo 
dvacet procent, nejde. Jinak se bude chovat 
střed Prahy a  jinak její okraj, jinak na tom 
budou krajská města. Bude to taky záležet 
na zaměstnanosti nebo na  míře úrokových 
sazeb. Je jasné, že nás nečeká jednoduché 
období a  že ceny nemovitostí neporostou,  
ale rozhodně neklesnou plošně.

Zmínil jste, že strategií Nemomaxu je cílit 
na  prémiové nemovitosti. Co musí nemovi-
tost splňovat, aby do strategie zapadla?
Máme tři základní kritéria. Lokalita, lokalita 
a lokalita. Ta rozhoduje. Pokud postavíte se-
belepší projekt na nezajímavém místě, tak to 
prostě prémiový projekt nebude. �
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Posledních sto let realitní 
trh rostl průměrně 
o 3,5 procenta ročně. 
Žádná krize netrvala 
déle než tři roky.
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