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ZLATÉ ČESKÉ RUČIČKY. Tomáš 
Březina, majitel fi rmy BEST, 
která získala zvláštní cenu 
„Zlaté ručičky, hlavička a sel-
ský rozum“, s Janem Stružem.

SMART CITIES. Jakub Unucka, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje, 
a Kamil Čermák (vpravo), generální ředitel ČEZ ESCO, převzali ceny za projekty 
Smart Cities - chytrých měst.

GENTLEMAN 
ROKU. Předseda 
představenstva 
Rybářství Třeboň 
Jan Hůda převzal 
z rukou horolezce 
Radka Jaroše 
(vlevo) a Heleny 
Sukové cenu pro 
Gentlemanskou 
fi rmu, kterou 
vyhlašuje 
společnost 
TPA, vpravo 
její partner Jiří 
Hlaváč.

CENA ZA STABILITU. Adéla 
Tkaná převzala za Cement 

Hranice ocenění společnosti 
Bisnode, které jí předala 
marketingová ředitelka 

Michaela Břehovská (vpravo).
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AMBASADOŘI. 
Miroslav Lukeš, 

ředitel Mas-
terCard, Eva 

Jiřičná, Adriana 
Krnáčová, Petra 

Kvitová, Gabriela 
Beňačková, Jiří 
Bartoška a Jan 

Struž, předseda 
Czech Top 100 

(zleva).

ZVLÁŠTNÍ CENY. Jan Struž, předseda Czech Top 100, o oce-
nění zvláštními cenami: Svatopluk Březík, předseda před-
stavenstva VaK Zlín; Eva Stehlíková, marketingová ředitelka 
společnosti JEŽ; Roman Podhorský, předseda představen-
stva RPM Service CZ; Václav Daněk, předseda Správní rady 
RIDERA Group; Milan Šimonovský, předseda dozorčí rady 
Sigma Group.

DÁMY. Za hlavní město Praha převzala ambasadorství primátorka 
Adriana Krnáčová, na snímku s další ambasadorkou architektkou 
Evou Jiřičnou (vpravo)
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EKONOM A SPOLEČNÍK ROKU. Václav Daněk získal 
se svou fi rmou Ridera zvláštní cenu za mimořádné 
ekonomické výsledky a projevenou společenskou 
odpovědnost. Na snímku s manželkou a Ivanou Kauckou 
z Czech Top 100. 

150 LET TRADICE. Milan Šimonovský 
řídí už roky Sigma Group, které 
se dostalo zvláštní ceny za rozvoj 
kvalitní české strojírenské výroby. 

POCTA ČESKÝM ŽELEZ-
NICÍM. Generální ředitelé 
Správy železniční do-
pravní cesty Jiří Svoboda 
a Českých drah Pavel Krtek 
(České dráhy) při ocenění 
s Janem Stružem (zleva) 
z Czech Top 100. 

LAUREÁTI. Štěpán Křeček, hlavní ekonom BH Securities; Lubor 
Svoboda, předseda správní rady Arete Invest; Zdeněk Reibl, 
předseda představenstva Respect Group; Petr Melichar, partner 
Advokátní kanceláře Císař, Češka, Smutný; Karolína Topolová, 
generální ředitelka Aures Holdings, a Jan Struž (zleva), předse-
da Czech Top 100. 
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Arete Invest získal druhou cenu 
za zhodnocení a transparentnost

A
S

Ocenění 24. ročníku Sdružení Czech Top 100

Je to pro vás první takové ocenění a jakou mu dáváte váhu?
Shodou okolností jsme zvláštní ocenění od Czech Top 100 
obdrželi již loni, a to za inovace a transparentnost na českém 
investičním trhu. To, že jsme naši pozici obhájili a získali další 
ocenění, které již odráží i výnosnost fondu, nás opravdu těší 
a jsme na to velmi hrdí. Během několika let fungování se nám 
totiž podařilo dosáhnout úspěchu a dostat se po bok největších 
českých fi rem.

Čím jste pro své klienty zajímaví?
Zdůraznil bych dvě věci. Dlouhodobé nadprůměrné zhodnocení 
investic a lokální know-how. Náš fond vznikl tak, že jsme společ-
ně s kolegou Robertem Idesem viděli na trhu investic mezeru, 
která podle nás skrývala obrovskou příležitost. Založili jsme 
proto český plně licencovaný fond, který podniká pod dohle-

dem České národní banky, dává nyní práci už desítkám lidí v ČR 
i na Slovensku a platí zde daně.

A ten druhý klíčový faktor, zhodnocení investic?
Primárním cílem Arete Investu je samozřejmě zvyšovat výnos 
a zhodnocovat kapitál. Toho dosahujeme i díky vlastní aktivní 
správě našich nemovitostí – u jejich výběru se soustředíme 
na dokončené a pronajaté průmyslové budovy, které již generují 
pravidelné výnosy v podobě nájmů. Vedle toho se snažíme 
o maximální využití vlastněných pozemků v rámci nového 
developmentu. Díky tomu všemu pak hrubý výnos aktuálního 
podfondu činil za loňský rok přes 44 procent. Investorům jsou 
navíc k dispozici průběžné hotovostní distribuce ve výši až šesti 
procent ročně vyplácené na čtvrtletní bázi.

Mají investoři v České republice k takovému podnikání důvě-
ru? Nebo u nich cítíte nějaké obavy?
My se vždy držíme našich čtyř základních principů – naší odbor-
nosti, hmatatelnosti investic a jednoduchosti a otevřenosti vůči 
našim investorům. A protože se jedná o kvalifi kované investory, 
tak sami dokážou dobře posoudit, jaké naše výsledky jsou. Vidí, že 
nemovitosti vybíráme opravdu pečlivě a usilujeme o co největší 
diverzifi kaci proti stávajícím i potenciálním rizikům.   

Arete Invest, český rychle rostoucí fond zaměřený na in-
vestice do komerčních nemovitostí ve střední Evropě, se 
prosadil ve vyhlašování Sdružení Czech Top 100. Spolu-

zakladatel a předseda správní rady Arete Investu Lubor Svoboda 
(na snímku) si ze slavnostního večera na Pražském hradě odnesl 
Zvláštní cenu za dynamické zhodnocení kapitálu a transparent-
nost v oblasti nemovitostních investičních fondů. 
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NEJVÝZNAMNĚJŠÍ FINANČNÍ INSTITUCE ZA ROK 2017

Pořadí Banka Výnosy 
(v miliardách korun)

1. Česká spořitelna, a.s. 37,227
2. Československá obchodní banka, a.s. 37,199
3. Komerční banka, a.s. 31,060
4. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 14,683
5. Raiffeisenbank a.s. 11,322

Pořadí Pojišťovna Předepsané pojistné
(v miliardách korun)

1. Česká pojišťovna, a.s. 28,264

2. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance 
Group

24,921

3. Allianz pojišťovna, a.s. 12,890

4. ČSOB Pojišťovna, a.s. 12,773

5. Generali Pojišťovna a.s. 8,754
Pramen Czech Top 100

Zvláštní cena TPA „Gentlemanská fi rma“
Rybářství Třeboň, a.s. (obor rybářství, rybníkářství)

Zvláštní cena Bisnode „Czech Stability Award“
Cement Hranice, a.s. (stavebnictví)

Zvláštní ceny Czech Top 100
Zlaté české ručičky, hlavička a selský rozum: Best, a.s. (stavebnictví)

Pocta české železnici: 
České dráhy, a.s. a Správa železniční a dopravní cesty, státní organizace.

Za mimořádné ekonomické výsledky a projevenou společenskou odpovědnost: 
Ridera, a.s. (stavebnictví)

Za 25 let úspěšné činnosti na českém a slovenském trhu: 
Respect, a.s. (pojišťovací makléř)

Za 150 let rozvíjení kvalitní české strojírenské výroby a uplatnění progresivních tech-
nologií: Sigma Group, a.s.

Za nejdynamičtější rozvoj a klientsky nejlepší servis ve stavebnictví: 
Jež, spol. s r.o. (stavebnictví)

Za mimořádné výsledky v rozvoji vodárenství v regionu Zlínska: 
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

Za inovativní přístup v kategorii služeb: 
RPM Service CZ, a.s. (úklid, facility management)

Za odpovědný růst: Císař, Češka, Smutný, s.r.o., advokátní kancelář.

Za 25 let úspěšného působení na investičním trhu ČR: BH Securities, a.s.

Za dynamické zhodnocení kapitálu a transparentnost v oblasti nemovitostních fondů: 
Arete Invest investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.
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Další ocenění
Osobnost Smart City 2018 ve veřejném sektoru: 
Jan Unucka, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.

Osobnost Smart City 2018 pro sektor dodavatelů 
chytrých řešení: Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ 

ESCO.

Chytrá města pro budoucnost 2018 – model Smart City: 
Centrum investic, rozvoje a inovací Královéhradeckého 

kraje.
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