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První český fond nájemního bydlení

Zakladatelé:

| Ing. Tomáš Novák

|Ekonom, investor a odborník na investice v oblasti nemovitostí, developmentu a stavebnictví. Absolvent Vysoké školy ekonomické. Účastnil se řady
zahraničních pobytů a stáží v USA. Na Harvardské univerzitě absolvoval Real estate management program. Má více než dvacetileté zkušenosti ze
stavebnictví, realitního trhu, developmentu a facility managementu. Zakladatel a majitel investiční a realitní skupiny TNI Group, která působí v ČR a
na Floridě v USA. Aktiva skupiny převyšují 500 mil. Kč. Během svojí dlouholeté praxe realizoval projekty v oblasti real estate a developmentu ve výši
přesahující 3 mld. Kč.

| Ing. Jakub Kořínek, MBA

|Zkušený investiční profesionál s šestnáctiletou praxí v největších českých investičních skupinách KKCG a Penta Investments. Od roku 2013
samostatně podniká v oblasti investic do residenčního bydlení a řídí vlastní portfolio v řádu stovek bytů a rodinných domů v celé ČR.Absolvent
Vysoké školy ekonomické v Praze a postgraduálního studia na Sheffield Hallam University v Anglii. V roce 2002 složil makléřské zkoušky pro správu
klientských portfolií. Absolvoval program Real estate management na Harvardské univerzite v USA a investiční programy na INSEAD a London
Business School. Za svou kariéru zrealizoval investice v objemu cca 1 mld. EUR v ČR, Německu a Polsku.

|JUDr. Jan Holásek, LL.M.

|Právník a advokát se zaměřením na nemovitosti, stavebnictví a nemovitostní financování s více než dvacetiletou zkušeností v právní praxi.
Absolvent Právnické fakulty Univerzity Karlovy a postgraduálního studia na New York University, School of Law. Spoluzakladatel české advokátní
kanceláře Havel, Holásek a Partners (2001–2014). Investor a partner středoevropského Fondu průmyslových nemovitostí Accolade s objemem
obhospodařovaných aktiv přes 150 mil EUR. Filantrop, patron a podporovatel řady spolků a nadací.



7 DŮVODŮ PROČ INVESTOVAT DO 
REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ
1) pravidelný nájemní výnos

2) relativně nízké riziko

3) nízké výkyvy hodnoty

4) stálé cash flow

5) vývoj trhu s nemovitostmi

6) nevyužitý potenciál regionů s nadstandardní výnosností

7) necyklický trh



... A PROČ DO NICH INVESTOVAT S FONDEM 
ČESKÉHO BYDLENÍ

Investor může kupovat nemovitosti napřímo, což nese následující problémy:

❑koncentrace rizika

❑časové nároky na správu

❑potřeba odbornosti

Všechny tyto nevýhody řeší investice s naším fondem:

✓diverzifikace rizika

✓existující infrastruktura ke správě

✓úspory z rozsahu

✓dlouholetá zkušenost zakladatelů



INVESTIČNÍ STRATEGIE

Fond investuje do rezidenčních nemovitostí  s nájemním výnosem alespoň 6 %

Fond identifikuje regiony s optimálním poměrem mezi cenou nemovitostí, nájemním výnosem 
a lokálními ekonomickými specifiky

Fond vytváří efektivní infrastrukturu ke správě nemovitostí, zajišťující kontakt s nájemníky, výběr 
nájemného a průběžnou údržbu

Lokální znalost vybraných regionů umožní vyhledat nejlepší investiční příležitosti v dané oblasti 
včetně těch, které nejsou běžně inzerovány 

Zvýšení výnosu prostřednictvím využití rozumného rozsahu bankovního financování 

Cílový výnos 6 – 10% ročně



RIZIKA A PŘÍSTUP K JEJICH ŘÍZENÍ
❑Právní vady kupovaných nemovitostí

✓každá nemovitost projde důkladnou právní prověrkou, všechny nemovitosti jsou dohledatelné v katastru, investor si může zkontrolovat jejich
právní stav v zásadě kdykoliv

❑Technické vady nemovitostí

✓každá akvírovaná nemovitost projde též prověrkou technického stavu ze strany odborníka v oblasti stavebnictví

❑Zhoršená platební morálka

✓budoucí nájemníci budou vždy prověřováni v insolvenčním rejstříku a centrální evidenci exekucí, budou uzavírány kratší nájemní smlouvy „na
zkoušku“, výpadky plateb řešeny bezodkladně

❑Havárie, nutnost výměny prvků dlouhodobé údržby

✓veškeré pořizované nemovitosti budou pojištěny, což pokryje část možných škod, fond bude odkládat část nájemního výnosu do „fondu oprav“

❑Riziko růstu úrokových sazeb

✓uzavírání úvěrových smluv s několikaletou fixací, v případě celkového růstu úrokových sazeb bude možno toto riziko identifikovat s předstihem a
koncepce fondu se přizpůsobí směrem k větší míře využití inkasovaného nájemného k rychlejšímu splácení úvěru a tím snížení. úrokové zátěže.
Uzavírání nájemních smluv s inflační doložkou (výše úroků reflektuje inflaci)


