
  

Skupina ČSOB je vedoucím hráčem na trhu finančních služeb v České republice. Skupina ČSOB je součástí mezinárodní bankopojišťovací skupiny 

KBC, která aktivně působí p edevším v Belgii a v regionu st ední a východní Evropy. Na českém trhu působí skupina ČSOB zejména pod 

obchodními značkami ČSOB, Era, Poštovní spo itelna, Hypoteční  banka a ČMSS.   Své služby skupina ČSOB poskytuje všem typům zákazníků, a 
to jak fyzickým osobám, tak malým a st edním podnikům, korporátní a institucionální klientele. Do produktového portfolia skupiny ČSOB pat í 
financování pot eb spojených s bydlením (hypotéky a půjčky ze stavebního spo ení), pojistné produkty a penzijní fondy, produkty kolektivního 
financování a správa aktiv i specializované služby (leasing a factoring). Skupina ČSOB pečlivě naslouchá pot ebám svých klientů a nabízí jim 
nikoliv produkty, ale nejvhodnější ešení. V rámci konceptu bankopojištění nabízí také produkty sesterské ČSOB Pojišťovny. 
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V Praze, dne 23. února 2017 

 

Katolickému fondu přibude po dvou letech další podfond. 
Tentokrát se zaměří na nemovitosti 
 

Katolický fond, který spravuje majetek České biskupské konference (ČBK) a všech 
osmi římskokatolických diecézí v České republice, zahajuje činnost třetího podfondu. 
Kromě Růstového a Výnosového podfondu se tak nově zaměří i na investice do 
nemovitostí. Česká národní banka v minulém týdnu oficiálně potvrdila registraci 
Nemovitostního podfondu1, který vytvořila společnost ČSOB Asset Management. 
Investiční strategii budou ve spolupráci s odborným týmem skupiny ČSOB/KBC 
vytvářet experti Patria investiční společnosti, kteří budou chod podfondu také řídit. 
 
„Nemovitostní podfond Katolického fondu jsme se rozhodli připravit na základě požadavku církevních 
zástupců, kteří projevili zájem ještě více diverzifikovat své finanční rezervy. Díky němu budou moci 
investovat například do zemědělské půdy, komerčních či kancelářských prostor, které ale budou 
podléhat přísným etickým požadavkům ze strany církve,“ up esňuje Jaroslav Rozehnal, obchodní 
editel ČSOB Asset Management.  

 
Stejně jako v p ípadě již d íve založených podfondů bude i tento t etí zp ístupněn nejen zakládajícím 
členům (diecéze, ČBK), ale i dalším kvalifikovaným investorům z ad ímskokatolické církve. „Realitní 
portfolio budou řídit specialisté na segment nemovitostí z Patria investiční společnosti ze skupiny 
ČSOB/KBC,“ up esňuje Pavel Tichý, její generální editel. 
 
„Katolický fond včetně jeho tří podfondů jsme vytvářeli proto, aby římskokatolická církev získala jeden 
ze zdrojů prostředků, který jí po skončení restitučního vypořádání umožní fungovat nezávisle na 
přímém financování státem,“ vysvětluje Aleš Zíb, člen p edstavenstva odpovědný za správu portfolií 
a finance, ČSOB Asset Management.  
 
„Kromě toho, že jednotlivé diecéze zpravidla investují a hospodaří samostatně, je tento nemovitostní 
fond projevem jejich vůle investovat do určité míry také společně. Jsem přesvědčen, že i díky 
investičním nástrojům, které nám skupina ČSOB umožňuje využívat, se zvládneme o naši 
budoucnost postarat v rámci zodpovědného, etického a dlouhodobě udržitelného zhodnocování 
našich aktiv,“ dodává Stanislav P ibyl, generální sekretá  ČBK.  
 
 
 

                                                
1
 Oficiální název podfondu je Nemovitostní podfond, Fond udržitelnosti ímskokatolické církve, investiční fond 

s proměnným základním kapitálem, a. s., ISIN CZ0008042561 
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Kontakt pro média: 
Pavla Hávová 

mluvčí ČSOB  
pahavova@csob.cz; tel.: 224 114 112 

 

František Jemelka 

Tiskové st edisko ČBK 

jemelka@cirkev.cz, tel.: 731 625 983 

 

 

 

Toto sdělení má pouze informativní charakter a nep edstavuje nabídku ani jinou výzvu k nákupu či prodeji 
jakéhokoliv investičního nástroje nebo využití jakékoliv investiční strategie. Vychází ze situace ke dni 
uve ejnění, a názory v něm uvedené se tudíž mohou měnit. Dokument byl p ipraven společností ČSOB 
Asset Management, a.s., investiční společnost, která obhospoda uje a distribuuje fondy kolektivního 
investování a nabízí též individuální správu aktiv. 
 

Informace uvedené v tiskové zprávě nep edstavují nabídku podle § 1732 zákona č. Řř/2012 Sb., 
občanského zákoníku, ve znění pozdějších p edpisů (dále jen „občanský zákoník“), ani ve ejnou nabídku 
podle § 17Ř0 občanského zákoníku.  
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