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INSTITUCIONÁLNÍ NÁJEMNÍ BYDLENÍ

• Transparentnost

• Stabilitu

• Bezpečnost

• Odpovídající standard bytu

• Kvalitní servis/služby

• Dostupnou cenu

• Stabilní výnos 4-5% p.a. (Cash on Cash)

• Stabilní/rostoucí hodnotu nemovitosti

• Investiční horizont 10-15let

• Ošetření kurzového rizika

• Možnost bankovního financování s pozitivním efektem 

• Splnění ESG parametrů

Co očekává nájemce: Co očekává institucionální 
investor:
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SOUČASNÝ TRH NÁJEMNÍHO BYDLENÍ V PRAZE

• Celkový počet bytů v Praze je cca 627tis, z toho cca 565tis v bytových domech

• Z toho cca 200tis bytů slouží jako nájemní byty (32%)

• Obsazenost nájemních bytů dlouhodobě nad 95%

• Nájemné v Praze rychle roste – očekávaný meziroční nárůst 15-20%

• Průměrná cena nájmu v Praze je 375 Kč/m2

• Průměrná cena nájmu v moderních nájemních objektech je 400-600 Kč/m2

• Průměrná cena nového bytu v Praze je cca 150 tis Kč/m2

Akviziční náklady Roční Příjem z 
nájmu Yield

150.000 Kč/m2 6.000 Kč/m2 4%
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SOUČASNÉ MAKROEKONOMICKÉ VLIVY

• Predikovatelnost a stabilita úrokových sazeb, inflace a měnového kurzu jsou základní 

parametry při rozhodování institucionálního investora

• V současné době jsou všechny tyto parametry velmi proměnlivé a obtížně předvídatelné, 

proto zahraniční institucionální investoři pozastavili většinu plánovaných akvizic do 

projektů nájemního bydlení v ČR
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VÝHLED DO BUDOUCNA
• Stát musí řešit otázku dostupného bydlení

• Zvýšení podílu nájemního bydlení může tuto otázku pomoci vyřešit, pokud budou příznivé podmínky pro vstup dalších institucionálních investorů na trh

• Předpokladem pro to je spolupráce státu/města, investora a financujících bank

• Snížení sazby DPH na stavby projektů nájemního bydlení

• Úprava stavebně-technických požadavků na projekty nájemního bydlení (např. snížení min. počtu parkovacích stání = úspora stavebních nákladů)

• Přechod na EUR  = eliminace kurzového rizika

• Spolupráce s městy v rámci poskytnutí jejich pozemků na realizaci dostupného nájemního bydlení

• Podíl státu na financování projektů v případě splnění parametrů dostupného nájemního bydlení

CO BY NAPŘÍKLAD POMOHLO:
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