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This is a promotional communication and not an offer or call for investment.

Only a qualified investor within the meaning of Section 272 of Act No. 240/2013 of the Civil Code, may 
become an investor. Before making any final investment decision, please read the fund‘s Articles of 
Association (fund’s statute) and Key Information Document (KID), which are available in Czech at 
www.amista.cz (in some cases available only after logging into client access).

Investments in investment instruments are risky and may result in losses under unfavorable 
circumstances. Value of investment instruments changes over time and historical results are not an 
indication or guarantee of future results. Returns and yields on investments are not guaranteed. Return 
for an investor in foreign currency may increase or decrease due to fluctuations in currency exchange 
rates. Specific risks and details thereof, as well as details of investor rights, can be found in the fund's 
Articles of Association (fund’s statute), KID, or fund’s articles of incorporation (fund’s regulations).

Toto je propagační sdělení, nejedná se o nabídku ani výzvu k upisování.

Investorem se může stát pouze kvalifikovaný investor ve smyslu § 272 zákona č. 240/2013 Sb. Než 
provedete jakékoli konečné investiční rozhodnutí, přečtěte si, prosím, statut a sdělení klíčových 
informací fondu (KID), které jsou (v některých případech pouze po přihlášení do klientského vstupu) v 
českém jazyce k dispozici na www.amista.cz.

Investice do investičních nástrojů jsou rizikové, při nepříznivých okolnostech mohou být i ztrátové. 
Hodnota investičních nástrojů se v čase mění a historické výsledky nejsou indikací ani zárukou výsledků 
budoucích. Návratnost ani výnos investované částky nejsou zaručeny. Výnos pro investora v cizí měně se 
může zvýšit nebo snížit v důsledku kolísání měnových kurzů. Konkrétní rizika a podrobnosti o nich, jakož 
i podrobnosti o právech investora lze v českém jazyce nalézt ve statutu a KID fondu, případně ve 
stanovách fondu.



Silverline Real Estate je 
mezinárodní investiční fond 
realizující projekty 
v developmentu rezidenčních 
nemovitostí

Náš fond usiluje o nalezení 
příležitostí, které přinesou 
maximální výnosy investorům, 
a zároveň vytvoří pozitivní 
hodnotu pro širší společnost
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Ve zkratce o Silverline Real Estate

1. Případné kapitálové zhodnocení je upsidem pro daný projekt   2. Fond nakupuje jen pozemky, které jsou již v územním plánu dedikované k výstavbě
Zdroj: Silverline Real Estate

Jsme tři dlouholetí kamarádi, kteří se potkali v globální poradenské společnosti při práci na transakcích pro přední globální fondy 
privátního kapitálu.

Za uplynulých sedm let jsme zvýšili hodnotu námi vlastněného portfolia nemovitostí 30x. Již jsme dokončili rekonstrukce nemovitostí 
v hodnotě CZK >100 mn a v současnosti řídíme vlastněné projekty v hodnotě CZK ~500 mn (cílová hodnota projektů/ gross 
development value). Všechny tyto projekty jsme vložili do nově založeného fondu kvalifikovaných investorů, Silverline Real Estate. 
Tímto do fondu vkládáme vlastní jmění v hodnotě CZK ~75 mn.

Příběh

Strategie

Přístup

Náš fond působí na trhu rezidenčního developmentu a adresuje jeden z největších současných problémů ČR: nedostatečnou nabídku 
rezidenčních nemovitosti.

Vytváříme hodnotu výběrem a řízením developerských projektů vlastními týmy. Tímto realizujeme nejen marži finanční instituce, ale 
také marži developera, což nám umožňuje nabídnout investorům výjimečné výnosy v kontextu českého trhu. 

V rámci ČR se zaměřujeme výhradně na projekty v pečlivě vybraných lokalitách, které musí splnit podmínky dlouhodobého převisu 
poptávky nad nabídkou, dostatečnou lokální likvidnost trhu a přítomnost bonitní klientely.

Jsme nicméně vysoce agilní a zvyklí pracovat na zahraničních trzích – pro případ, že český trh nebude v budoucnosti dostatečně 
atraktivní již nyní analyzujeme a pečlivě sledujeme další trhy v rámci Evropy a Severní Ameriky. Na vybraných trzích si již 
připravujeme infrastrukturu (SPVs, bankovní financování) pro úvodní investice.

Na měsíční bázi si vyhodnocujeme desítky developerských příležitostí. Pro každou z nich tvoříme s týmy architektů potenciální cílová 
řešení a na jejich základě kalkulujeme a porovnáváme výnosnosti jednotlivých projektů, často i ve více variantách. Nespekulujeme na 
budoucí zhodnocení nemovitosti1 ani na změny územních plánů2. Veškerá namyšlená cílová řešení si validujeme s dotčenými úřady a v 
mnoha případech nabízíme municipalitám pomoc, např. pro posílení technické infrastruktury.

Před vstupem do projektu, o kterém rozhoduje investiční komise se zástupci Silverline Real Estate i AMISTA IS, vždy zanalyzujeme 
rizika, sestavíme business case vč. senzitivit vůči hlavních rizikům i projektový harmonogram a tyto výstupy si validujeme s klíčovými 
stakeholdery (dotčené orgány státní správy, municipalita, architekti, gen. dodavatel apod.).



Jak přistupujeme
k výběru projektů
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V rámci investiční prověrky máme tři hlavní síta. Všemi síty projde necelých 
5% projektů, které jsou nám nabízeny.

A. Lokalita B. Návratnost vůči vlastnímu kapitálu

Posouzení lokality pro splnění 
podmínek dlouhodobého převisu
poptávky nad nabídkou, 
dostatečné likvidnosti lokálního 
trhu i dostatečné bonity klientů 
působících v této lokalitě.

Výpočet kompletního business case 
a stanovení očekávané návratnosti 
vůči vlastnímu kapitálu (RoE p.a.) ve 
třech scénářích. Požadavek na RoE
p.a. alespoň 20-25% v základním 
scénáři a alespoň 30% v 
optimistickém scénáři.

Zdroj: Silverline Real Estate

A B C

Způsob výběru projektů: postup při evaluaci projektů 

C. Kompletní due diligence

V případě splnění podmínek A a B, posun 
příležitosti ke kompletní due diligence, která 
ověří realizovatelnost zamýšleného řešení, 
validuje business case (na základě nabídek 
od bank, architektů, gen. dodavatelů apod.) a 
posoudí veškerá rizika (zejména právní vady, 
nutnosti kooperace 3. stran, apod.)

~30-50 příležitostí na 
měsíční bázi

~10-20 příležitostí na 
měsíční bázi

~1-5 příležitostí na 
měsíční bázi

<5% 
příležitostí
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Lokality vybíráme na základě charakteristik poptávky a nabídky, likvidnosti trhu a 
bonity místních klientů.

1. Vyjma nerezidenčních (turistických lokalit)
Zdroj: Silverline Real Estate

Způsob výběru projektů: Selekce lokalitA

V rámci ČR tyto podmínky plní 10 krajských měst a 4 prominentní horské lokality

I. 
Poptávka 
a nabídka

II. 
Likvidnost

III.
Bonita

(Dlouhodobý) převis poptávky po rezidenčním 
bydlení nad nabídkou na základě vlastních 
analýz Silverline Real Estate (detail na další
straně)

Dostatečně široký okruh potenciálních 
zákazníků pro minimalizaci prodejní doby: 
požadavek na prodej alespoň 500 bytů za rok 
v dané lokalitě

Zaměření projektů na bonitnější klientelu pro 
snížení rizika poklesu transakcí v dobách 
ekonomické rozkolísanosti: požadavek –
přítomnost poboček privátních bank v dané 
lokalitě1

Praha

Liberec

Plzeň

České 
Buděj.

Pardubice

Hradec 
Králové

Brno

Olomouc

Ostrava

Krkonoše

Jizerské 
Hory

Šumava

Krušné 
hory

Ústí n. 
Labem

Primární zaměření Sekundární zaměření Běžící projekt
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Na základě analýz splňují dlouhodobý převis poptávkou nad nabídkou zejména 
Praha, Brno, Liberec, Ostrava a Plzeň. 

1. Metodologie analýzy: Nabídka = byty dokončené v rámci nové výstavby, a v nadstavbách či vestavbách stávajících objektů. Poptávka se skládá ze tří komponent: i) přírůstek 
obyvatel (byty potřebné k uspokojení poptávky nových obyvatel města), ii) změna charakteristik bydlení (byty potřebné k uspokojení měnící se poptávky od stávajících obyvatel 
města) a iii) obnova bytového fondu (byty v budovách na konci životního cyklu, které musí projít kompletní rekonstrukce)
Zdroj: ČSÚ, Silverline Real Estate

Způsob výběru projektů: poptávka a nabídka v krajských městech ČRA
Převis poptávky nad nabídkou nových bytů v krajských městech ČR (roční průměr deficitu bytů za 2012-21)
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Návratnost vůči vlastnímu kapitálu počítáme již pro ověřená možná řešení. 
Dlouhodobě máme již vysledovány projekty s nejvyšší maržovostí.  

1. Dotčené orgány státní správy
Zdroj: Silverline Real Estate

Způsob výběru projektů: Kalkulace návratnosti vůči vlastnímu kapitáluB
Postup při determinaci návratnosti vůči 
vlastnímu kapitálu

Typické projekty splňující podmínky 
maržovosti pro Silverline Real Estate

01

02

03

Land 
development v 
blízkosti rychle
rostoucích měst

Development 
bytových domů
v atraktivních

lokalitách

Rekonstrukce 
bytových domů s 
navýšením ploch

Příprava stavebních pozemku (výstavba 
dopravní a technické infrastruktury) v 
obcích s dobrou občanskou vybaveností 
a v dobré dostupnosti od rychle 
rostoucích měst (především Praha a 
Brno)

Development bytových domů v 
lokalitách, kde prodejní cena přesahuje 
CZK 100 tis./m2, resp. přesahuje alespoň 
o 2/3 cenu výstavby m2 plochy (aktuálně
CZK c. 60 tis./m2)

Kompletní rekonstrukce bytových domů 
či konverze méně kvalitních 
kancelářských prostor na malometrážní 
bydlení v centrech měst, s výraznějším 
navýšením ploch díky půdní vestavbě, 
nadstavbě či přístavbě domu

Design variant cílového řešení 
společně s architekty

Propočet jednotlivých 
variant

Výběr optimální varianty

Validace realizovatelnosti a 
předpokladů výpočtu s třetími 

stranami (zejména DoSS1, 
municipalita, architekti, gen. 
dodavatelé), rozpracování

senzitivit
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Před vstupem do projektu vždy zanalyzujeme rizika, připravíme senzitivity pro 
návratnost vůči vlastnímu kapitálu a zkompletujeme projektový plán.

Zdroj: Silverline Real Estate

Způsob výběru projektů: Kompletní due diligenceC
Vstup do projektu, resp. interní financování z fondu Silverline Real Estate, schvaluje investiční komise ve složení zástupců 
AMISTA IS a Silverline Real Estate. Investiční komise má k dispozici celistvý výsledek due diligence projektu:

Příklady výstupů due diligence jsou k dispozici v appendixu k tomuto dokumentu.

Ilustrace - design cílového řešení Ilustrace - business case a plán implementace



Na jaké trhy a typy
projektů se 
zaměřujeme
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Dlouhodobým cílem fondu je profitovat z diverzifikace investic mezi domácí 
a vybrané, rychle rostoucí mezinárodní trhy:

DEVELOPER VYSOCE PROFITABILNÍCH (NICHE) 
PŘÍLEŽITOSTÍ NA ČESKÉM TRHU

INVESTOR/ DEVELOPER NA RYCHLE
ROSTOUCÍCH, ROZVINUTYCH TRZÍCH

Zdroj: Silverline Real Estate

• Zaměření na developmenty ve vybraných krajských
městech či prominentních lokalitách s dlouhodobým
převisem poptávky nad nabídkou

• Diverzifikace portfolia napříč regiony

• Využití stávajícího networku pro nalezení vysoce
profitabilních projektů bez nutnosti spolehnutí se na
budoucí růst cen nemovitsotí

• Diverzifikace na další rozvinuté trhy v Evropě či 
Severní Americe s očekávaným růstem cen nemovitostí 
alespoň 5% p.a. po dalších 3-5 let a ideálně nízkými 
náklady na financování (např.: Eurozóna); metodologie
pro selekci růstových trhů popsána dále
v dokumentu

• Limitace rizika na mezinárodních trzích: development 
bez nutnosti větší politické expozice (např. spíše
rekonstrukce než development na zelené louce), popř. 
i zvážení pronájmů v případě velmi vysokých yieldů

Praha

Liberec

Plzeň

Ústí n. 
Labem

České 
Buděj.

Pardubice

Hradec 
Králové

Brno

Olomouc

Ostrava

Krkonoše

Jizerské 
hory

Šumava

Krušné hory

Domácí trh s aktuální klíčovou expozicí

Cílové země předvybrané a pravidelně 
vyhodnocované pro mezinárodní diverzifikaci

01 02
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V ČR se na základě stanovených principů zaměřujeme na tři typy projektů,
z čehož jsou dva hlavními pilíři a třetí typ spíše oportunistický:

Příprava stavebních pozemků s lokalitách 
s obč. vybaveností a v dobré dostupnosti k 
velkým městům s očekávaným přírůstkem 
obyvatel: 

– Fáze 1 (aktuálně nejvyšší maržovost): 
Dělení pozemků, stavba technické a 
dopravní infrastruktury

– Případná fáze 2: Výstavba rodinných 
domů/ menších bytových domů

Budování moderních investičních bytů 
(typicky malometráží) v centrech 
vybraných krajských měst

– Renovacemi a dostavbami (nová patra, 
přístavby, půdní vestavby) bytových 
domů v centrech krajských měst

– Konverzemi kancelářských prostor 
nižších tříd na rezidenční prostory

1. RAPIDNÍ DEVELOPMENT NA ZELENÉ 
LOUCE V OKOLÍ PRAHY A BRNA

2. DEVELOPMENT INVESTIČNÍCH 
BYTŮ V KRAJSKÝCH MĚSTECH

(3. DEVELOPMENT HORSKÝCH 
APARTMÁNŮ V TOP LOKALITÁCH)

• Development (luxusních) horských 
apartmánů v prominentních lokalitách a 
to buď na zelené louce či konverzí z 
ubytovacích zařízení

• Cílové lokality: Krkonoše, Šumava, 
Jizerské hory, popř. Krušné hory

Zdroj: Silverline Real Estate

Hlavní pilíř strategie, 
2 běžící projekty

Hlavní pilíř strategie,
2 běžící projekty

Příležitostné investice, jen v 
případě stabilní ekonomické 
situace a unikátní příležitosti 

Praha

Liberec

Plzeň

Ústí n. 
Labem

České 
Buděj.

Pardubice

Hradec 
Králové

Brno

Olomouc

Ostrava

Brno

Investice v ČR: typy realizovaných projektů01

Praha

Krkonoše

Jizerské 
hory

Šumava

Krušné hory
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1. Květen/ červen 2022
Zdroj: OECD, Trading Economics, Silverline Real Estate
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Mezinárodní diverzifikace: racio pro budování pozic na zahraničních trzích02

Chystáme se diverzifikovat na vybrané zahraniční trhy, z důvodu nižší pravdě-
podobnosti budoucího růstu cen nemovitostí v ČR a vyšších nákladů na financování.

Náklady na financování
(mezibankovní úroková sazba v dané ekonomice1)

6.8

1.7

4.4

ČR Eurozóna USA
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1. Počet 1.5x mediánového příjmu v daném státě (proxy pro mediánový příjem domácnosti) potřebný k zakoupení bytu s průměrnou cenou za m2 a o výměře 90 m2
Zdroj: Numbeo, Silverline Real Estate
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Vhodné jsou trhy se současnou nízkou hodnotou nemovitostí vůči kupní síle, nízkou
odchylkou ve valuaci oproti dlouhodobému stavu a nízkými náklady na financování. 

Náklady na 
financování

6.8% 7.5% 12.3% 2.8% 2.6% 2.1% 6.7% 3.9% 4.4%

Mezinárodní diverzifikace: klíčové parametry pro výběr zahraničních trhů02
Počet mezd nutných k zakoupení nemovitosti1, statický pohled, konec roku 2021
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Na vybraných zahraničních trzích budeme za předpokladu dostatečných 
návratností vůči vlastnímu kapitálu zvažovat i vstup do nájemního businessu.

1. Kromě regionu CEE je dalším předvybraným státem pro možnou expanzi USA, kde jsou velmi nízké valuace nemovitostí vůči lokálním příjmům a ve vybraných městech vysoké 
yield z pronájmu. Siverline Real Estate má již v USA první připravené SPV (limited liability company).  
Zdroj: Silverline Real Estate

Při zvažování vstupu na trh pronájmů v zahraničí budeme sledovat sumu očekávaných výnosu z pronájmu a budoucího 
kapitálového zhodnocení. Tato suma by se měla bez pákového efektu pohybovat alespoň na úrovni 10% p.a., ideálně nad
12% p.a.

Domácí trh

Předvybrané trhy pro 
možnou expanzi1

Další pravidelně 
analyzované trhy

Města/státy v užším výběru s příznivou očekávanou 
kombinací vysokého výnosu a kapitálového zisku

Chicago
Austin

Florida

Mezinárodní diverzifikace: předběžná perspektiva na zahraniční trhy02
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Působíme také jako expertní skupina s vlastními metodologiemi, která 
pravidelně publikuje na vybraná témata v oblasti nemovitostního trhu.

Přístup k analýze nemovitostních trhů:

Množství nezávislých datových 
zdrojů interně vyhodnocovaných a 
interpretovaných

Interní metodologie a analytické 
nástroje

Vlastní srovnávací databáze pro 
všechny kroky developerských 
projektů 

Vybrané studie o nemovitostních trzích:

Otištěno na Otištěno na Otištěno na

Perspektiva na český 
trh nemovitostí pro 
rok 2022 a dále

Zdroj: Silverline Real Estate



Appendix: Proč 
investovat do 
rezidenčního 
developmentu?

Vily Vysoký Újezd u Berouna
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Na vybraných trzích, jako je např. ten český, má development fenomenální 
profil z pohledu výnos-riziko-sociální aspekt. 

Profily vybraných typů investičních aktiv

1. Např. Krypto, Non-performing loans, Umění, Víno a jiný alkohol, atd.
2. Průměrný roční výnos S&P 500 včetně reinvestice dividend od data jeho založení
Zdroj: Silverline Real Estate

Nemovitosti -
Development

Nemovitosti -
Pronájmy

Akcie Dluhopisy
Alternativní třidy 

aktiv1

Výnos

Vysoký
(RoEs typicky v intervalu 

25-35+% p.a. díky 
atraktivní marži 

developera [10-15% p.a.])

Nízký
(nízké yieldy,
3-6% p.a.) 

Střední-vysoký
(Příklad S&P 500: výnos 

8.9% p.a.2)

Nízký-střední
(nižší výnos v porovnání 

s equity investicí)

Nízký-velmi vysoký
(dle typu podkladového 

aktiva)

Riziko

Nízké-střední
(kolaterál, určité riziko v 
procesu developmentu)

Nízké
(kolaterál, omezená 

rizikovost dané aktivity)

Střední-vysoké
(vysoká volatilita)

Nízké-vysoké
(dle profilu společnosti a 
případných kolaterálů)

Střední-vysoké
(dle typu podkladového 
aktiva a jeho skutečné 

hodnoty)

Sociální 
aspekt

Střední-vysoký
(často adresuje alespoň 
lokální sociální problém)

Nízký-střední
(neadresuje přímo 
sociální problémy)

Nízký-vysoký
(dle podkladového 
akciového titulu) 

Nízký-vysoký
(dle aktivit emitenta 

dluhopisů) 

Nízký-vysoký
(dle typu podkladového 

aktiva)

Atraktivita developmentu je nejvyšší na trzích tažených silnou kupní sílou (popř. jejím růstem)
s dobrou dostupností financování a s nedostatečnou nabídkou nemovitosti

01

02

03

Nejlepší profil v kombinaci výnos-riziko-sociální aspekt Vysoké skóre v dané dimenzi Nízké skóre v dané dimenzi
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Development je profitabilnější než pronájmy. Pokud probíhá na atraktivních 
trzích a je správně řízen může generovat RoE 35+% p.a.

1. Zahrnuje náklady na development (pozemky, stavební náklady), režii a náklady na financování 
2. Předpokládané kapitálové zhodnocení 5-10% p.a. 
3. Čistá marže developmentu: 15-30%, tedy 5-15% p.a.
4. Předpokládána roční výtěžnost 3-7% p.a., odpovídající výtěžnost napříč realitními segmenty v ČR (rezidenční, kancelářské, maloobchodní, industriální) 
Zdroj: Silverline Real Estate

Skladba tvorby hodnoty investice v nemovitostech Návratnost vůči vlastnímu kapitálu (RoE)

Development
(horizont 3 roky, 
CZK mn)

Pronájmy
(horizont 3 roky, 
CZK mn)

100

160

Úvodní investice1 Marže3Kapitálové 
zhodnocení2

Cílová hodnota 
investice

15-30
25-45

40

100

Vložený vlastní kapitál Výstupní vlastní kapitál

+150%

RoE
~35% p.a.

100
138

Úvodní investice1 Cílová hodnota 
investice

Kapitálové 
zhodnocení2

Výtěžnost4

15-30 9-21

40

78

Vložený vlastní kapitál Výstupní vlastní kapitál

+95%

RoE
~25% p.a.

01 Výnos: Development vs. pronájmy na rostoucím trhu

40 vlastní 
kapitál
60 dluh

40 vlastní 
kapitál
60 dluh

Na vhodně zvolených trzích generuje development zpravidla návratnost vůči vlastnímu kapitálu alespoň o ~10pp vyšší než pronájmy

Příklad
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Díky své povaze aktivity s přidanou hodnotou je development schopen 
generovat solidní návratnost RoE 15-20% p.a. i v obdobích recese.

Skladba tvorby hodnoty investice v nemovitostech Návratnost vůči vlastnímu kapitálu (RoE)

Development
(horizont 3 roky, 
CZK mn)

Pronájmy
(horizont 3 roky, 
CZK mn)

100
12625-45

(9)-(15)

Úvodní investice1 Kapitálové 
zhodnocení2

Marže3 Cílová hodnota 
investice

40

66

Vložený vlastní kapitál Výstupní vlastní kapitál

+65%

RoE
~18% p.a.

100 103

Úvodní investice1

(9)-(15)

Výtěžnost4Kapitálové 
zhodnocení2

Cílová hodnota 
investice

9-21

40 43

Vložený vlastní kapitál Výstupní vlastní kapitál

+8%

RoE
~3% p.a.

01 Výnos: Development vs. pronájmy na klesajícím trhu

40 vlastní 
kapitál
60 dluh

40 vlastní 
kapitál
60 dluh

Nemovitosti v rozvaze developerů (stavební pozemky) jsou odolnější vůči ekonomickému poklesu ve srovnání s pronajatými 
nemovitostmi (byty/ kanceláře/ maloobchod/ industriální) 

Příklad

1. Zahrnuje náklady na development (pozemky, stavební náklady), režii a náklady na financování
2. Předpokládané kapitálové zhodnocení (3%)-(5%); Historicky nejhorší pokles cen nemovitostí v ČR ve dvou po sobě jdoucích letech byl v letech 2009-11: cena klesla o ~9 % v ČR a ~11 % v Praze; 
Cena stavebních pozemků (zastoupených v portfoliích developerů) během krize neklesá, protože je vnímána jako bezpečný investiční přístav (dobré aktivum v době ekonomické nejistoty) 
3. Čistá marže developmentu: 15-30%, tedy 5-15% p.a.
4. Předpokládána roční výtěžnost 3-7% p.a., odpovídající výtěžnost napříč realitními segmenty v ČR (rezidenční, kancelářské, maloobchodní, industriální) 
Zdroj: Silverline Real Estate
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Přední české investiční společnosti s vysokými požadavky na návratnost vůči 
vlastnímu kapitálu již odhalily fenomén developmentu. 

Zdroj: Weby společností, Tiskové zprávy, Silverline Real Estate

Za posledních 3-5 let zvýšily přední investiční společnosti své kapitálové expozice vůči developmentu významným způsobem

Výnos: Přítomnost předních investičních společností v developmentu01

Investor do nemovitostí a omezeně
i developer od roku 2010
Působnost v Evropě, Rusku, USA
AuM: CZK 50 mld. v 25ti projektech
Zaměření se na kancelářské prostory, 
působnost také v průmyslových a 
rezidenčních nemovitostech

Vedoucí developer v ČR, na Slovensku 
a v Polsku od roku 2005
26 projektů, zaměření na rezidenční 
segment
Postupné zvyšování podílu kapitálu 
dedikovaných do realitní větve 
skupiny, nove dedikovaných
CZK ~25 mld.

Rezidenční a komerční development
v ČR (zejména Praze) od roku 2012
Zaměření se na prémiové rezidenční 
projekty a kancelářské budovy

Strategické spolupráce s vybranými 
developery – pasivní investice do 
rezidenčních projektů 
Zaměření na projekty v blízkosti Prahy

Pozice v rámci skupiny:
Prvek diverzifikace/ 

stabilizace pro ostatní 
aktivity

Pozice v rámci skupiny:
Jeden z pilířů 

businessu

Pozice v rámci skupiny:
Jeden z pilířů 

businessu

Pozice v rámci skupiny:
Jeden z pilířů 

businessu
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Rezidenční development má spíše nízký rizikový profil a to z důvodu silné a 
stabilní poptávky, nebo slabší korelace s ekonomickým cyklem.

Zdroj: Silverline Real Estate

03 – VELMI NÍZKÁ VOLATILITA 
A NÍZKÁ CYKLIČNOST

Bydlení je základní lidská potřeba. 
Na rozdíl od poptávky po 
ostatních segmentech nemovitostí 
nekoreluje poptávka příliš s 
ekonomickým cyklem. To je 
velkou výhodou pro investice 
během pozdních růstových fází 
ekonom. cyklu (současná situace).

01 – KOLATERÁL V PODOBĚ 
POZEMKU

Klíčový prvek na rozvaze 
developerů jsou (stavební) 
pozemky, často v oblíbených 
lokalitách. Ceny pozemků mají 
velmi nízkou volatilitu a neklesají 
ani v dobách (globálních) recesí, i 
z důvodu přesunu investorů právě 
k tomuto typu aktiv.  

Riziko: Profil rezidenčního developmentu02

02 – STABILNĚ ROSTOUCÍ 
POPTÁVKA

Na vyvinutých trzích jako je 
Evropa či Severní Amerika je 
stabilně silná poptávka po rez. 
nemovitostech, hnaná imigrací, 
nebo snižováním velikosti 
domácnosti. Často trpí trhy také 
nedostatečnou nabídkou (např. 
situace v ČR).

04 – NEDOSTATEK PROSTORU 
V OBLÍBENÝCH LOKALITÁCH

Vysokopříjmová a mladá populace 
preferuje oblíbené 
lokace/destinace ve kterých bývá 
typicky nedostatek prostoru pro 
nove developmenty. Nedostatečná 
nabídka dále zvyšuje exkluzivitu v 
takových lokalitách.
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Rezidenční development je jedním z řešení pro současnou krizi bydlení v ČR 
a může tedy mít dalekosáhlý sociální benefit. 

Zdroj: IPR Praha, Ministerstvo pro Místní Rozvoj, Tiskové zprávy, Silverline Real Estate

Rychlost obnovy bytového fondu 
není dostatečná – průměrný věk 
rezid. nemovitosti v ČR se zvýšil z 

46.9 (2001) na 49.8 (2020) 

V ČR je dokončeno na roční bázi c. 30-35 tis. 
bytů, v 70tých letech minulého století se 

jednalo až o 100 tis. za rok

V ČR aktuálně chybí c. 50 tis. rezidenčních 
nemovitosti (na základě statistiky OECD –
počet rez. nemovitostí na 1,000 obyvatel)

Urbanismus silně působí na vybraná české 
města. Například v Praze se zvyšuje počet 
(registrovaných) obyvatel o 10 tis. ročně

Kumulativní deficit bytů v Praze je 
odhadován na 20 tis.

Počet členů v průměrné domácnosti se 
postupně snižuje (např. fenomén singles) 
a tím se zvyšuje poptávka po rezidenčních 

nemovitostech

Krize bydlení v
České republice

Více aktivity v developmentu 
(vyšší počet paralelně běžících projektů,

využití příležitostí pro rapidní development)

Zjednodušení povolovacích procesů
(územní plánování, územní rozhodnutí,

stavební povolení)

Snížení daňové zátěže
(např. snížení DPH z 15% na 10%)

Řešení pro krizi bydlení v ČR: 

Roční poptávka po nových bytech v Praze je
c. 10 tis., zatímco nabídka na úrovni c. 5 tis.; 

síla poptávky i objem nabídky zůstanou dalších 
3-5 stabilní a deficit bytů se bude prohlubovat

Na nákup bytu o výměře 70m2 je v ČR potřeba v 
12 průměrných ročních mezd – v rámci Evropy 

se jedná o druhé nejvyšší číslo (jen za Srbskem)
. 

03 Sociální aspekt: development v rezidenčním segmentu
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