Představení skupiny CZECH HOME CAPITAL, a.s.
Jsme ryze česká společnost se silným ﬁnančním zázemím, která investuje do nájemního bydlení v České republice a ve vybraných
zemích EU. Naše správní ﬁrma s téměř 30letou tradicí spravuje kromě portfolia vlastních nemovitostí dalších 10 000 jednotek napříč
Českou republikou. Provozní část disponuje certiﬁkací ISO 9001:2015.
Naší strategií je budovat a rozšiřovat vlastní teritoriálně diverziﬁkované bytové portfolio ve stabilních lokalitách, kde očekáváme
progresivní rozvoj. V kombinaci s bankovním ﬁnancováním nabízíme zhodnocení vlastního kapitálu výrazně nad průměrem
nájemního výnosu v ČR. Nedílnou součástí strategie je i nákup nemovitostí, které prochází rekonstrukcí v souladu s principy ESG a
certiﬁkací BREEAM.
Czech Home Capital v roce 2021 představila projekt VIZE 2026. Součástí této vize je akviziční strategie a úprava stávajících projektů
s principy ESG, implementace zelené certiﬁkace BREEAM na všechny projekty v České republice i Německu. Metou je primární úpis
akcií na české a německé burze v roce 2026. Efektivita je základním mottem společnosti a takto přistupujeme i k nákladům
a struktuře, které jsou stavěny na stabilních pilířích velkých nadnárodních společností s ratingem a umožní zajištění dobré
škálovatelnosti provozního modelu napříč trhy EU, kde působíme.
Ve všech lokalitách nabízíme kvalitní nájemní bydlení za přijatelnou cenu. O klienty pečujeme a díky programu WeCARE se nikdy
necítí sami.
Pronájem bytů přináší stálý výnos založený na fundamentální lidské potřebě bydlet, je proto méně citlivý na pohyby trhu, nežli
komerční nemovitosti či jiné investiční instrumenty ﬁnančního trhu.
Jsme „lovebrandem“ nájemního bydlení, proto VIZE 2026 obsahuje i cíle, které vedou k zajištění služeb spojených s nájemním
bydlením z vlastních kapacit. Spoluvlastníme realitní agenturu REALITY PRORADOST, jenž nám zajišťuje vytížení našich volných
nájemních jednotek, ale zároveň zajistí perfektní zákaznický servis dle schématu FEEL HOME.
Správní ﬁrmy, které vlastníme dodávají udržitelnou technicko-administrativní podporu nejen v České republice, ale i v Německu a to
vše za české náklady, které jsou výrazně nižší, nežli stejné služby v Německu. Call centrum jen podtrhuje naši péči o klienty a
zajišťuje centralizovanou podporu stávajícím i novým klientům.
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Martin Gillar
Generální ředitel, člen představenstva, akcionář
Martin se přes deset let pohybuje ve vrcholovém managementu veřejných a soukromých korporací. Své
zkušenosti získal při řízení nejvýznamnějších společností v daných segmentech trhu v České republice
(Dopravní podnik hl. města Prahy - předseda představenstva a generální ředitel, Česká pošta, ČD telematika). Zahraniční zkušenosti získal na odborných stážích v Hongkongu, Lisabonu
a Bruselu, kde se zaměřil na rozvoj nájemního bydlení ve spojení s hromadnou dopravou.

Helena Vladyková
Provozní ředitelka, členka představenstva, akcionářka
Helena se věnuje realitnímu trhu více než dvacet let. Za dobu svého aktivního působení v této oblasti
úspěšně zrealizovala obchody v hodnotě několika miliard korun. Heleninou doménou je posuzování
ekonomiky v akvizičním procesu i ﬁnančně-provozní řízení akvírovaných projektů. Základem úspěchu jsou
náklady pod kontrolou.

Petr Humlhanz
Technický ředitel, jednatel servisní organizace, akcionář
Petr je hegemon na poli rezidenčních realit. Pochází ze stavařské rodiny, díky které se v oboru stavebnictví
pohybuje už od útlého mládí. Své dvacetileté zkušenosti získal při realizaci stovek obchodů v oblasti
rezidenčního bydlení. Jeho specializací je technická stránka projektů a denní provozní činnost. Primárně
cílí na kvalitu odvedených služeb a spokojené zákazníky.

Jiří Klička
Finanční ředitel
Jiří je mladá a dynamická krev našeho managementu, pro kterého jsou výzvy každodenním hnacím
motorem. Jeho touhy po kompletním přehledu ze světa ﬁnancí vykrystalizovaly ve zkušenosti z řízení a
dozoru od malých rodinných ﬁrem až po zaměření na mezinárodní holdingy. Největší pozornost věnuje
nastavování procesů s dopadem do ﬁnancí a jejich zefektivňování pro zajištění hladké transformace
každodenních činností až do komplexního přehledu o pozici a směřování holdingu. Krása ﬁnancí je v
existenci uceleného systému, kdy vše je propojeno se vším a existuje vedle sebe ve společné rovnováze.

Daniel Bacík
Obchodní ředitel
Dan je zkušený a rozvážný element našeho řídícího teamu. Pracovní zkušenosti vstřebal zejména ve
velkých mezinárodních společnostech v oborech Property, Asset managementu nemovitostí, v nájemním
bydlení, ale i v retailovém bankovnictví . Je orientován na jednoduchost a efektivitu všech procesů, jejichž
výsledkem je maximální přidaná hodnota služeb pro zákazníka a ﬁnanční beneﬁt pro akcionáře.

Jan Kobylka
Country manager, Česká republika
Honza své profesní dovednosti získal ve vedení společností poskytující služby v oblasti správy budov a
integrovaného facility managmentu. Přes 17 let působil ve společnostech zajišťující provoz nemovitostí
napříč celou Českou republikou. Jeho cílem je zajištění bezpečného a bezproblémového provozu
spravovaných objektů, poskytování kvalitních služeb klientům a uživatelům budov.

Proč investujeme do nájemního bydlení
Bydlení je základním pilířem moderní společnosti. Zájem o nájemní bydlení se exponenciálně zvyšuje s nedostatkem nových bytů
na trhu, zvyšující se cenou v oblíbených lokalitách, zvyšujícími se stavebními náklady i novými restrikcemi při získávání úvěrů.
Česká republika přirozeně následuje ostatní západoevropské státy, kde nájemní bydlení převyšuje vlastnictví nemovitostí.
Po nájemním bydlení je trvalá poptávka. Jeho výnos, jako stabilní podkladové aktivum, vykazuje vysokou míru rezistence ke
globálním krizím a zpomalení trhu. Kromě nájemního výnosu, jenž se v našich projektech pohybuje v rozmezí 6 – 10 % ROI, je třeba
brát v potaz i růst valuace daných nemovitostí, která se pohybuje za poslední dva roky na úrovni 10– 25 % p. a.
Naše portfolio je vyváženou kombinací ustálených lokalit napříč Českou republikou a rozvojových regionů, které mají potenciál růstu
a stabilního výnosu. U německého portfolia cílíme na příhraniční oblasti, v nichž jsme schopni zajistit efektivní facility a property
management z našeho správního centra na severu Čech. Rezidenční nemovitosti jsou snadno zpeněžitelným aktivem a naše
portfolio je diverziﬁkované do mnoha regionů. Výběr teritorií vhodných k investici vždy prochází detailní analýzou ekonomických
ukazatelů dané lokality, rešerší a spoluprací s velkými zaměstnavateli a místními partnery. Základem akvizičního procesu je
hloubková prověrka (právní, ekonomicko-daňová, technická).
Předností CZECH HOME CAPITAL, a.s. je moderní technologicky orientovaný facility management našich nemovitostí
vycházejících ze zkušeností s rozsáhlými portfolii napříč celou EU. Vlastní technologicky dokonalý systém nám umožňuje
pravidelné investice do obnovy portfolia a maximální efektivitu. Díky prediktivně orientovanému systému výběru nájemníků
a včasné klientské podpoře je v našich nemovitostech minimální ﬂuktuace.
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Česká republika se dlouhodobě potýká s poklesem bytové výstavby. Tento trend je patrný ve všech krajích České republiky.
Následkem nízké výstavby rezidenčních projektů vzniká převis poptávky nad nabídkou, což se projevuje zvyšující se cenou
rezidenčních nemovitostí, která způsobuje nedostupnost vlastnického bydlení a nárůst poptávky po nájemním bydlení.
Nová výstavba nemůže v následujících deseti letech pokrýt potřeby domácností
Generační uvolnění bytů se posouvá s narůstající dlouhověkostí

V nájemním bydlení ČR „zaostává” za západní Evropou
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Základní hodnoty CZECH HOME CAPITAL, a.s.
FEEL HOME
Zajištění dostupného nájemního bydlení
Jistota stabilního institucionálního vlastníka
Elektronizace uzavření nájemního vztahu
Profesionální a laskavý zákaznický servis
Rozpoznatelná značka napříč lokalitami
K projektům přistupujeme odpovědně dle zásad ESG

YES!! WeCARE
Zřízení nadačního fondu MŮJ DOMOV
Příspěvky na bydlení pro potřebné skupiny
Online i telefonická poradna pro nájemníky
Zvyšování ﬁnanční gramotnosti nájemníků
Implementace obnovitelných zdrojů energie
Postupné snižování karbonové stopy

Výhody investice do nájemního bydlení
Bydlení je základní lidská potřeba v jakékoliv době
Rezistentní vůči EKONOMICKÉ či HUMANITÁRNÍ krizi
Hodnota rezidenční nemovitosti je transparentně určena trhem
Poptávka po kvalitním a dostupném nájemním bydlení převyšuje nabídku
Téměř neomezená životnost nemovitostí určených k bydlení
Příjmy jsou rozprostřeny do menších celků
Nahraditelnost nájemníka je okamžitá
Akvizičně nevyčerpatelný trh
Lehce zpeněžitelné aktivum

Investice
s CZECH HOME CAPITAL

Rizika investice
do vlastní nemovitosti

Minimální investice

Minimální investice v řádu milionů

Pravidelně vyplácený měsíční zdaněný kupon

Nutnost podávání daňového přiznání

Výpadek příjmu 1BJ = nemá vliv na výnos

Výpadek příjmu 1BJ = žádný příjem

Unikátní model identiﬁkace nemovitosti

Nákup nemovitosti za tržních podmínek

Investice do již pronajatých objektů

Časová náročnost při hledání nájemníka

Efektivní výběr nájemníka

Riziko s výběrem a posouzením nájemníka

Ustálený koncept správy a údržby

Finančně náročná správa vlastní nemovitosti

Plná kontrola nad platební morálkou klientů

Zdlouhavé a nákladné jednání s neplatiči
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Nová výstavba na míru pro CZECH HOME CAPITAL

Kutná Hora 100 bytových jednotek / 2023

Ostrava 270 bytových jednotek / 2021-2023

Úspěch CZECH HOME CAPITAL

Co investoři a partneři vidí:
ÚSPĚCH

Cesta k úspěchu:
141 uchazečů o nové pozice
150 zamítnutých akvizic
160 management schůzek
180 investičních komisí
700 litrů vypité kávy
2 500 hodin online schůzek
3 000 hodin přesčasů
900 000 ujetých kilometrů
15% úspora nákladů / jednotka
11% navýšení vynosů / jednotka
Profesionální time management
Pravidelná motivace kolegů
Liniové i projektové řízení
Průběžné vzdělávání
Denní řízení nákladů

FEEL HOME

NÁŠ TÝM

INVESTIČNÍ VIZE

PRO INVESTORY

KONTAKTY

