
Vážení investoři,

s radostí Vám oznamujeme, že náš fond dosáhl v roce 2021 svého doposud nejvyššího zhodnocení, a to 
7,72 % p.a.! Již podle předběžných kalkulací jsme předpokládali, že loňský výsledek bude více než dobrý, 
bylo však potřeba vyčkat na ověření našich předběžných výsledků, než jsme Vám tyto skvělé zprávy mohli 
sdělit. Zhodnocení růstových investičních akcií (RIA), jejichž jste držiteli, však není jediným pozitivním úda-
jem za loňský rok. Zde naleznete stručný přehled:

květen 2022

Důležitou informací je i výrazný nárůst nově vydaných investičních akcií fondu (RIA), kterých bylo v roce 
2021 celkem 40 104 ks v celkovém objemu 46 862 000 CZK. To představuje meziroční nárůst objemu no-
vých investic do fondu o 92 %.
Fond tak má za sebou další, v pořadí již čtvrtý, úspěšný rok ve znamení růstu a dosahování stanovených 
výsledků a cílů. Tato mimořádně pozitivní čísla vnímáme jako impuls k našim dalším plánům a ambicím 
nejenom pro rok 2022, ale také pro další budoucnost našeho fondu.

Vaší pozornosti jistě neuniklo další navýšení úrokových sazeb ze strany ČNB (aktuální repo sazba 
5,75 % p.a.). Od mnohých z Vás dostáváme dotazy, jaký může mít toto navyšování dopad na aktuální 
bankovní úvěry v rámci našeho portfolia. Jak jsme informovali již v loňské Zprávě zakladatelů, drtivá většina 
našich úvěrů má zafixovanou výhodnou úrokovou sazbu na období 5 let. Jediný úvěr s plovoucí úrokovou 
sazbou byl refinancován z vlastních zdrojů fondu, což bude mít pozitivní dopad na jeho výnos.

Obecně lze říci, že v letošním roce by mohlo tempo růstu cen nájmů poprvé po mnoha letech překonat 
tempo růstu cen nemovitostí, přičemž růst nájmů by mohl ve většině lokalit dosahovat i dvouciferných 
hodnot, zatímco růst ceny bytů by měl být mírnější. Dostupnost vlastnického bydlení se výrazně zhoršila 
již v předchozím období a v letošním roce nelze s ohledem na aktuální úroveň úrokových sazeb, cen sta-
vebních nákladů a aktuální ceníky developerů očekávat žádné zlepšení. Pro lidi financující bydlení pomocí 
hypotéky se navíc toto řešení stává neekonomickým, kdy výše měsíční splátky může v některých případech 
(například v Praze nebo Brně) dosahovat i dvojnásobnou hodnotu oproti ceně nájmu za srovnatelný byt.

Co to vše Znamená pro reZidenční nemovitosti a speCifiCKy pro oblast nájemního 
bydlení a trh? 

■ trvalé zvýšení poptávky po nájemním bydlení

Důvody:

■  Příliv uprchlíků hledajících bydlení v ČR, a to nejen krátkodobě, ale i dlouhodobě (zejména v krajských 
a okresních městech)

■  Stoupající ceny bytů a zvyšování úrokových sazeb hypotečních úvěrů vede k dalšímu snižování do-
stupnosti vlastnického bydlení

■  Vlastnické bydlení se stává zejména ve větších městech neekonomickým (poměr mezi splátkou hypo-
téky a nájmem)

■  Nestabilita a nejistota vedou k preferenci větší flexibility v otázce bydlení

■ růst cen nájemného

■  Nájmy začaly výrazněji růst již v loňském roce a data z Q1/2022 naznačují, že tento trend bude dále 
posilovat (viz tabulku níže)

Důvody:

■  Zvýšená poptávka po nájemním bydlení

■  Vzhledem k růstu cen bytů a nedostupnosti hypotečního financování budou lidé využívat ve větší míře 
nájemní bydlení

■  I lidé, kteří mají dostatek finančních prostředků, budou mít v období nejistoty tendenci investici do 
vlastního bydlení odložit a setrvat do uklidnění situace v nájmu

■  Z historických dat jasně vyplývá, že v období, kdy zpomaluje či dokonce stagnuje tempo růstu pro-
dejních cen nemovitostí, zrychluje tempo růstu cen nájmů

■ Zpomalení tempa růstu cen bytů

Důvody:

■  Zvyšování cen stavebních materiálů a prací má vliv na snížení stavební aktivity na trhu

■  Snížení stavební aktivity způsobené také určitým přehřátím trhu v minulých letech, kdy bylo realizováno 
maximum stavebních projektů, které měly platné povolení

■  opatření ČNB v oblasti poskytování hypoték spolu se zvyšováním úrokových sazeb sníží poptávku 
(počet potenciálních kupujících)

■  Zpomalení ekonomického růstu, pokles reálných mezd vlivem inflace a celková eko-politická situace 
také omezí poptávku po investici do vlastního bydlení.

Vážíme si Vaší důvěry a těšíme se na spolupráci v novém roce.
S pozdravem,

  Ing. Tomáš Novák | Ing. Jakub Kořínek, MBA 

www.fondbydleni.cz

Zpráva zakladatelů
Zpráva zakladatelů Fondu Českého Bydlení SICAV, a.s. (dále jako „fond“)

■ Zdvojnásobení objemu majetku (nav) fondu
■ další rozvoj a rozšiřování portfolia fondu v čr
■  rozšíření stávající investiční strategie (zaměření na slovenský rezidenční trh – první akvizice je již na 
cestě, doplňkové investice do vlastní developerské činnosti, efektivnější správa volných finančních pro-
středků – využívání depozitních produktů s atraktivním výnosem a umisťování prostředků do krátkodobých 
investičních produktů vázaných na nástroje peněžního trhu) 

■ větší podpora a rozvoj distribuční sítě
■ častější oceňování majetku fondu (min. 2× ročně)

Nepochybně sledujete také aktuální vývoj českého realitního trhu. Ten je nyní ovlivněn zejména následu-
jícími faktory:
■ trh (nejenom ten realitní) prochází obdobím všeobecné nejistoty
■ nebývale vysoká míra inflace (12,7 % - meziroční inflace za 3/2022)
■ restriktivní politika čnb (zvyšování úrokových sazeb, přísnější limity DTI, DSTI)
■ rostoucí úrokové sazby (5,75 % p.a. repo sazba ČNB)
■  rostoucí ceny stavebního materiálu, prací a celkových nákladů na výstavbu vedou k dalšímu růstu cen 
bytů a rodinných domů

■  válka na Ukrajině a s ní související uprchlická situace vytvořila výrazné zvýšení poptávky po nájemním 
bydlení, a to zejména ve větších městech. Lze navíc předpokládat, že se nebude jednat pouze o krátko-
dobý fenomén, ale že si zde značná část uprchlíku najde práci, tzv. „zapustí kořeny“, a bude zde chtít 
zůstat na trvalo.

■ očekávané zpomalení či zastavení ekonomického růstu způsobené výše uvedenými faktory

7,72 % 25,88 % 65,42 %

zhodnocení 
RIA* 2021

zhodnocení RIA 
od spuštění 

do 31. 12. 2021

meziroční nárůst 
NAV**

12/2020-12/2021

167,9 mil CZK6,99 % p.a. 

hodnota nemovitostního 
portfolia k 31. 12. 2021

průměrný roční výnos 
fondu od zahájení 

činnosti do 31. 12. 2021

Co vše plánUjeme UsKUtečnit v roCe 2022?

Zdroj: realitymix.cz

město 04/2021 03/2022 04/2022
04/2022
03/2022

04/2022
04/2021

Praha 300 Kč 340 Kč 356 Kč 4,7 % 18,7 %

České Budějovice 195 Kč 211 Kč 219 Kč 3,8 % 12,3 %

Brno 257 Kč 291 Kč 304 Kč 4,5 % 18,3 %
Karlovy Vary 180 Kč 177 Kč 155 Kč 4,5 % 2,8 %

Hradec Králové 207 Kč 247 Kč 236 Kč -4,9 % 13,5 %
Liberec 209 Kč 220 Kč 218 Kč -0,9 % 4,3 %
Ostrava 191 Kč 198 Kč 205 Kč 3,5 % 7,3 %
Olomouc 215 Kč 212 Kč 219 Kč 0,5 % -0,9 %
Pardubice 191 Kč 239 Kč 238 Kč 0,4 % 24,8 %

Plzeň 201 Kč 199 Kč 209 Kč 5 % 4 %
Ústí nad Labem 176 Kč 178 Kč 156 Kč 3,9 % 6,1 %

Jihlava 229 Kč 203 Kč 212 Kč 4,4 % -7,4 %
Zlín 222 Kč 251 Kč 252 Kč 4,4 % 18 %

  aKtUality Z fondU:

•	 výroční zpráva za rok 2021 je nově ke stažení na našich webových stránkách.

•	  Změna obhospodařovatele a administrátora byla úspěšně završena. Nyní náš fond spravuje CODYA 
investiční společnost, a.s. Těšíme se na spolupráci a věříme, že přinese spoustu pozitivních změn jak 
pro fond, tak pro jeho investory a obchodní partnery. Odkaz na stránky našeho fondu na webu CODYA 
včetně kompletní dokumentace naleznete Zde.

•	 	Náš	fond	se	stal	součástí	produktu	Codya mix, který umožňuje širokou diverzifikaci investice napříč 
fondy s různorodým zaměřením a strategií. Minimální investice do jednoho fondu v rámci CODYA Mix 
je 100.000 Kč. Více informací Zde.

•	 	Byla	 podepsána	 rezervační smlouva na první soubor činžovních domů na Slovensku. Podpis kupní 
smlouvy a vypořádání transakce se předpokládá na přelomu května a června.

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 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 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. 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.codyainvest.cz/
nase-fondy/fond-ceskeho-bydleni-sicav-a-s.

https://www.fondbydleni.cz/ke-stazeni
https://www.codyainvest.cz/nase-fondy/fond-ceskeho-bydleni-sicav-a-s
https://www.codyainvest.cz/pro-obchodniky#codya-mix

