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Cenový vývoj nemovitostí v ČR
Zdroj: Český statistický úřad
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Ceny bytů – ČR bez Prahy
(index,  2010 = 100)
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Proč investovat do 
nájemního bydlení?
•  Poptávka po bydlení je trvalá a do značné míry 

nezávislá na ekonomickém cyklu
•  Poptávka po nájemním bydlení se s rostoucími 

cenami bytů zvyšuje
•  Existuje setrvalá tendence k růstu nájmů
•  Rizika jsou omezená a diverzifikovaná na velké 

množství bytů/nájemníků
•  Byty jsou snadno zpeněžitelným aktivem
•  Stále existují regiony či konkrétní příležitosti po-

skytující nadstandardní hodnocení při optimali-
zovaném riziku

•    Byty se vedle nájemního výnosu dlouhodobě 
zhodnocují

První český fond
nájemního bydlení

Proč investovat 
s naším fondem?
•  Investice do nájemních bytů může být výnosná, 

ale je náročná na správu – fond disponuje dosta-
tečnou infrastrukturou a personálem k zajištění 
správy přímo v místě nemovitosti

•  Dlouholeté zkušenosti zakladatelů s řízením 
vlastních bytových portfolií čítajících stovky 
bytů

•  Know-how ke zvyšování výnosů domů, optimál-
ní strategie investic a údržby, řízení rizik nájem-
níků, prevence a řešení neplacení nájmu, zku-
šený spolupracující tým právníků, stavebních 
expertů a dalších odborníků

•  Důkladná znalost regionů v ČR, které poskytují 
optimální poměr cen domů a nájemního výnosu, 
schopnost najít příležitosti, které nejsou běžně 
inzerovány na trhu

•  Úspory z rozsahu – péče o stovky bytů stojí 
v přepočtu na byt méně, než o jednotky bytů

•  Přístup k bankovnímu financování u renomova-
ných bank

•  Činnost fondu je dozorována a regulována Čes-
kou národní bankou
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Za dobu fungování fondu došlo k celkovému zhodnocení akcií o 2,09 % 
a 6,26 % p.a. kalkulováno od září 2018, kdy fond započal investiční činnost. 
Fond tak byl hned v prvním roce svého fungování schopen dosáhnout svého 
cílového zhodnocení.

Historický vývoj hodnoty růstové investiční akcie



Základní informace
Název fondu: Fond Českého Bydlení SICAV, a.s.
Právní forma:  akciová společnost s proměnlivým 

základním kapitálem (SICAV)
Typ fondu:  fond kvalifikovaných investorů (FKI)

Představení zakladatelů
Ing. Tomáš Novák
Ekonom, investor a odborník na investice v oblasti nemovitostí, developmentu a stavebnictví. Absolvent vysoké školy ekonomické. Účast-
nil se řady zahraničních pobytů a stáží v USA. Na Harvardské univerzitě absolvoval program Real estate management. Má více než dvace-
tileté 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 800 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 univerzitě v USA. Za svoji kariéru 
zrealizoval investice v objemu okolo 1 mld. EUR v ČR, Německu a Polsku.

JUDr. Jan Holásek, LL.M.
Právník a advokát se zaměřením na nemovitosti, stavebnictví a nemovitostní financování. 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 a elektronické nemovitostní investiční platformy UPVEST. Dlouhodobý podporovatel řady spolků, nadací a dalších 
veřejně prospěšných aktivit. 

Mgr. Bc. David Fogad, MBA
Executive Manager

Fond Českého Bydlení SICAV a.s.
a | Palackého 717/11, 110 00 Praha 1
a | Pavlovova 3059/40, 700 30 Ostrava – Jih
m | +420 778 743 721
e | david.fogad@fondbydleni.cz 

www.fondbydleni.cz

První český fond
nájemního bydlení

Disclaimer
Hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky ani výnos z investice nejsou zaručeny ani jinak garantovány. 
Výkonnost 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 investič-
ních fondech, ve znění pozdějších předpisů. V případě investice v rozmezí 1 000 000 CZK až 125 000 EUR posuzuje vhodnost takové investice pro investora 
obhospodařovatel 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. Detailní informace obsahuje statut fondu a Sdělení klíčových 
informací (KID). Pro získání statutu fondu nás prosím kontaktujte. KID je dostupný na www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. Důležité informace 
pro investory jsou dostupné na www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace. 

Minimální investice: 1.000.000 Kč
Investiční horizont: min. 4 roky, doporučený 5 let
Cílové zhodnocení:  6–10 % p.a.


