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Albertov rental apartments

• uvedení na trh v roce 2008

• 269 plně vybavených bytů, interiéry

na míru

• přímo pod Vyšehradem

• recepce a ostraha, malé obchodní

centrum, podzemní parkovací stání,

vlastní vinice, sauny

• určeno zejména pro zahraniční

studenty

Něco, co nikdo nečekal ani nechápal.

Hodně za hodně.



Luka Living rental apartments
& shopping center

• otevření 18/10/2017

• 215 plně vybavených bytů, interiéry na

míru

• sauny a infrasauny, krby, tříděný shoz

odpadu, rekuperace, PENB A

• větší obchodní centrum, suchou nohou

na metru, recepce a ostraha, podzemní

parkovací stání

• Byty 2+1, 3+1 s oddělenou kuchyní

.
Opravdu inovativní a moderní bydlení.

Hodně (ještě víc) za středně



Zaměřeno na generaci „Y“

Dispozice bytu

• Neprůchozí pokoje

• Oddělené kuchyně

• Dvě koupelny

Technologie

• Smart systém

• Vysokorychlostní Wi-Fi

• Online spotřeba 

• Intranet 

Volný čas

• Fitness

• Wellness

• Přírodní park

• Nákupní možnosti

• Služby

• Metro

Bc. Tomáš Kašpar, MBA

Peníze

• Nízkoenergetické

• Plně vybavené

Rychlost a jednoduchost

• Metro

• Nákupní možnosti

• Tříděný shoz odpadu

• Výtahy 









Porovnání projektu Luka Living 
s ostatními projekty

Luka Living        Ostatní projekty



• panelové domy

• starší domy

• byty v novostavbách

Klienti, kteří hledají 
bydlení v nájmu musí 
většinou dojít ke 
kompromisu: vybavení 
bytu, bydlení v centru, 
parkovací stání, výtah, 
sklep apod. 

Jak nájemní bydlení známe:

• nevybavené byty 

• částečně vybavené byty

• použité vybavení

• levné vybavení

• neenergetické byty

• byty na okrajích Prahy

• starší domy sice v centru, ale 

horší technologie

• většinou pouze nutná správa

Porovnání nájemního bydlení v minulosti a budoucnosti

Nájemní bydlení minulosti



• plně vybavené byty

• interiéry na míru

• suchou nohou na metru

• recepční služby

• na dosah centra i přírody

• 24/7 ostraha

• nízkoenergetické bydlení

• cenově dostupné

Požadavek dnešní doby:

• bezstarostné

• jednoduché

• pohodlné

• komplet(x)ní 

• pocit domova

• moderní bydlení



dlouhodobý hotel

Nájemní bydlení budoucnosti – bydlení bez kompromisů 

Porovnání nájemního bydlení v minulosti a budoucnosti



• dlouhodobá návratnost 
investice, nutná vysoká finanční 
flexibilita

• každý rok obměna minimálně 
60 % nájemních smluv

• vysoká investice do vybavení 
bytů

• údržba a renovace bytů/správní 
náklady

• následný prodej bytu se 
zařízením 

• přeorientování obchodního týmu

• právní problémy

• pohledávky

• udržení kvality služeb

• vysoké nároky klientů

Desetkrát si rozmyslete byty k pronájmu





DISKUZNÍ SETKÁNÍ ARTN

LENKA KOSTROUNOVÁ – ČSOB EMIL HOLUB – CLIFFORD CHANCE

ŘEDITELKA NEMOVITOSTNÍHO FINANCOVÁNÍ PARTNER - REAL ESTATE

PRAHA

27. LISTOPADU 2018

NÁJEMNÍ BYDLENÍ – FINANCOVÁNÍ A INVESTIČNÍ ASPEKTY



CLIFFORD CHANCE |

▪ Nájemní bydlení je „trendy“ – nástup nové generace

▪ Sdílení versus vlastnění

▪ Možné východisko pro mixed-use projekty

▪ Nefunkční SVJ nahrazeno jedním vlastníkem

Nájemní bydlení jako institucionální investice
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CLIFFORD CHANCE |

▪ Dlouhodobá investice versus klasický developerský model: 

„postavit a prodat“

▪ Mixed use projekty – komplikovaný exit
▪ Problém je specializace fondových investorů

▪ zájem ze strany „Familly Offices“, PE

▪ Velké projekty pro čistě nájemní bydlení: úspěšný exit i 

financování

Nájemní bydlení jako institucionální investice

17



CLIFFORD CHANCE |

▪ Zásadní rozdíly oproti klasickým komerčním projektům 
▪ Nejistota u nájemních smluv (1Y max)

▪ Neobsazenost + Výpadky plateb nájemného

▪ Vysoké opexy=nepřeúčtovatelné náklady 15% vs. 5%

▪ Odpočet DPH

▪ Nezkušenost s profesionální správou (AM + PM)

▪ Výsledek
▪ Nižší LTV/LTC: 50-60%

▪ Zpravidla nižší amortizace

▪ Nutnost ručení – ideálně po celou dobu projektu (master lease)

Nájemní bydlení jako předmět financování
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CLIFFORD CHANCE |

▪ Nové aspekty pro financující banku
▪ Klíčový je odhad budoucího cash flow

▪ Rozdíly nájemného na m2 – velké vs. malé byty

▪ Správné nastavení DSCR

▪ Správa vlastním managementem dlužníka

▪ Zajištění
▪ Ručení - minimálně po dobu výstavby

▪ Zástava nájemních smluv není podstatná

▪ Zástava podniku

▪ Přímá vykonatelnost

Nájemní bydlení jako předmět financování
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PRONÁJEM BYTU Z POHLEDU 

INVESTORA

- DŮLEŽITÁ SOUČÁST BYTOVÉHO TRHU, SPOLUVYTVÁŘÍ NÁLADY VE SPOLEČNOSTI, 
TLUMÍ BUBLINY, PODPORUJE PRACOVNÍ TRH

- VÝHODY NÁJMU BYTU: OPTIMALIZACE A PŘEDVÍDATELNOST NÁKLADŮ;  
PRUŽNOST; NEVYŽADUJE ODPOVĚDNOST ZA MAJETEK ANI ČAS;   OCHRANA 
LEGISLATIVOU (OZ),  ROZHODOVÁNÍM SOUDŮ I SPOLEČENSKÝMI NÁLADAMI

CÍLOVÁ SKUPINA :  SINGLE A MLADÉ PÁRY, DŮCHODCI, OSOBY S POTŘEBOU 
ŽIVOTNÍ FLEXIBILITY, S NEOCHOTOU SE VÁZAT K MAJETKU, …… ,  OSOBY S 
NEDOSTATEČNÝMI PŘÍJMY (SOC., ALE I  SPOLEČENSKY POTŘEBNÍ)

JIŘÍ PÁCAL, CENTRAL EUROPE
HOLDING A.S.



PROCES INVESTICE: LOGICKÝ, JEDNODUCHÝ A „PLNÝ CHYB A OMYLŮ“

 Výhody: průběžné výnosy, společenský přínos v poskytnutí domova, 

růst ceny v čase  - od 90. let  většinou ano  ?!?!?!      

 Co ovlivňuje výsledek – úspěšnost pronájmů

 Vstupní investice: 

 Nákup (vč. dalších nákladů) –Výstavba:  cena, soulad ceny-standardu-lokace, informace-garance,

kvalitní smlouvy, převzetí nemovitosti!

 Vyhledání nájemce:  

 RK?, inzerce; osobní kontakty - intuice

 Informace o nájemci – exekuce, insolvence, …  , zaměstnání, reference?, kontakty x  ochrana osobních údajů

 Uzavření smlouvy:

 Doba nájmu;  doba určitá x neurčitá 

 Nájem x podnájem 



Smluvní  „nevolnost“ 

- výpovědní důvody, sankce, omezení v užívání

- kauce a garance ze strany nájemce (drahé vybavení, …)

- nelze ovlivnit bydlící osoby; chov zvířat,  koníčky, …

Výše nájemného: soulad kvality bydlení, lokality a výše nájmu

- chybou je nižší i vyšší nájem

- algoritmus zvyšování nájmu v čase

• Ukončení nájmu v případě hrubého porušování podmínek nájmu

- výpověď - doručení;  podání žaloby  (svědecké výpovědi, důkazy, …) - žaloba na  vyklizení, 

exekuce - vymáhání pohledávek

- je řešením exekuční doložka?

• Správa nemovitosti:

- správně prováděná správa šetří peníze a čas

- rozhodnutí o vlastní správě nebo outsourcing

- dle velikosti portfolia (1.000 jednotek?) ; ideální je rozdělení oddělení běžného kontaktu s nájemci,  

předpisů, vyúčtování,  havárií  x  rozhodování o uzavření smlouvy, rekonstrukce, řešení „potíží“

- osobní přístup a kontakt s nájemci prováděný zaměstnanci předchází problémům

ZISK = VÝNOSY – NÁKLADY  Jak prosté a jak nedoceněné 



Povinnosti pronajímatele známé i méně známé; vždy snižující zisk a ne vždy účelně

- opravy, rekonstrukce = efektivně ne jen efektně;   potřeba vytvářet rezervy

- náklady za správu, právní služby, účetnictví, 

- revize: elektro, plyn, protipožární-hydro, výtahy, komíny, …

- PENB

- evidence cizinců

Zisk snižují pohledávky za neplatiči : nájem + služby a některé energie (i roky )

Nájem – osvobozený od DPH => nelze odečíst na vstupu! 
Zatím se neodvádí soc. ani zdrav. pojištění – chystá se změna!

Pronajímatel nemůže vstoupit do bytu bez vědomí nájemce

OZ dává sice řadu možností pronajímateli, neřeší ale, jak to má provést a jak si práva vymoci

Po exekuci – kdo ji zaplatí, co s věcmi, jak žalovat pohledávky (kde je dlužník?),  exekuce nic nepřinesou 

(často díky zdlouhavosti soudů dlužníci nic již nemají)

Nefunguje  žádný systém  sociálního bydlení; stát ani obce se nemusí o ty, co bydlení nezvládají, starat!

Vše má vliv na konečný výsledek a není snadné udělat obchodní plán – je třeba  mít  

zkušenost, informace, kvalitní pracovníky/odborníky, správu a  právníky.



Zjednodušené fungování bytového domu u Central Europe Holding a.s.

Vstupní investice 50.000 Kč/m2     - 11.000 m2 obytné plochy         
Výše nájemného  3.120 Kč/m2. rok (250/měsíc)
Opravy a údržba  240 Kč/m2.rok
Dlouhodobý fond rezerv 500/m2.rok
Správa, právní služby, poplatky, …  cca 180 Kč/m2.rok  
Ztráty na nájemném  120 Kč/m2.rok
…………………………………………………………………………….
Hrubý zisk 2.080 Kč/m2.rok  …………….. 4,16 %

Nelze (zatím?) z větší části financovat úvěrem; vhodné je doplnění o nebytové 
prostory;  s růstem portfolia roste efektivita (pokud se umí správa dělat dobře 
a je správná vstupní investice-záměr.

S přáním dobrých rozhodnutí  Jiří Pácal, Central Europe Holding a.s.



Prostor pro 

Vaše dotazy


