
První český fond 
nájemního bydlení

Základní údaje:
 Proč investovat do nájemního bydlení?

•  poptávka po bydlení je trvalá a do znač-
né míry nezávislá na ekonomickém cyklu

•  poptávka po nájemním bydlení se s ros-
toucími cenami nemovitostí zvyšuje

• setrvalá tendence k růstu nájmů

• omezená a diverzifikovaná rizika

• byty jsou snadno zpeněžitelným aktivem

•  existence regionů a investičních příležitostí 
poskytujících nadstandardní zhodnocení 
při optimalizovaném riziku

•  byty se dlouhodobě zhodnocují

 Proč investovat s naším fondem?

• diverzifikace rizika v rámci portfolia

• existující infrastruktura ke správě

• úspory z rozsahu

•  dlouholetá zkušenost a know-how zakla-
datelů

•  důkladná znalost regionů v ČR a jejich 
specifik

• přístup k bankovnímu financování

• dohled ČNB nad aktivitami fondu

• očekávaný výnos 6 až 10 % p. a.

• spolehliví obchodní a distribuční partneři

V roce 2018 fond dosáhl anu-
izované zhodnocení na úrovni  
6,26 % p. a. V roce 2019 do-
sáhlo zhodnocení akcií hodnoty 
7,58 % p. a. Fondu se tak daří 
od svého založení dosahovat 
svého cílového zhodnocení.
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název fondu: Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.

Typ fondu:
Fond kvalifikovaných  
investorů (FKI)

Cíle fondu:

Trvalé zhodnocování vložených 
prostředků na základě investic do 
účastí v nemovitostních společ-
nostech a financování akvizic 
nemovitostí.

Cílové  
zhodnocení:

6 až 10 % p. a.

Cenný papír: růstová investiční akcie (RIA)
Právní 
forma:

akciová společnost s proměnným 
základním kapitálem (SICAV)

ISIn: CZ0008043262
doporučený  
investiční 
horizont:

4 roky

Obhospo- 
dařovatel:

AVANT investiční společnost, a.s.

administrátor: AVANT investiční společnost, a.s.

depozitář:
Československá obchodní 
banka, a. s.

auditor: APOGEO Audit, s.r.o.
dohled: Česká národní banka
Měna: CZK
Minimální  
investice:

1.000.000 Kč

Valuace: měsíční

Vstupní 
poplatek:

max. 10 % v prvních 24 měsí-
cích, pak 0 %



7,58 % 93 mil. CZk11,7 % 76273,47 % 4 500 m2
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InVeSTIční STRaTegIe

•  Fond investuje skrz své dceřiné společnosti do rezidenčních nemovitostí s nájemním vý-
nosem alespoň 6 % p. a. (v závislosti na lokalitě a kvalitě nemovitosti)

•  Fond identifikuje regiony s optimálním poměrem mezi cenou nemovitostí, nájemním výno-
sem 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

Cíle fOndu

PORTfOlIO

•  7 činžovních domů (4 krajské, 2 okresní města)
• 76 bytových a nebytových jednotek
• obsazenost 95 %
• prům. yield 7 % p. a.
• ROe (s bank. financováním) 10-15 % p. a. 
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nájemního bydlení

Zhodnocení 
vložených 
prostředků
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DISClAImER
Hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky ani výnos z investice nejsou zaručeny ani jinak garantovány. Vý-
konnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Fond Českého Bydlení SICAV je fondem kvalifikovaných investorů. 
Investorem fondu se může stát výhradně kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech  a investičních fondech, 
ve znění pozdějších předpisů. V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až 125 000 EUR posuzuje vhodnost takové investice pro investora obhospoda-
řovatel nebo administrátor fondu. Investoři by měli zejména zvážit investiční strategii a specifická rizika, která mohou vyplývat  z investičních cílů fondu, tak 
jak jsou uvedeny v jeho statutu nebo v jiných dokumentech týkajících se fondu. Sdělení klíčových informací fondu (KID) a statut fondu jsou k dispozici na 
webových stránkách fondu v sekci Ke stažení https://www.fondbydleni.cz/ke-stazeni a na https://www.avantfunds.cz/cs/fondy/fond-ceskeho-bydleni-sicav-a-s/.


