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Se situací na trhu bydlení v Praze jste
pravděpodobně z médií
obeznámeni: nebývalá administrativní
zátěž zpomalila výstavbu nových bytů.
Aktuálně je bytů nedostatek a v přístích
letech by tomu nemělo být jinak.

Slovo
investičního
realitního
makléře
Tento průvodce vznikl zejména proto, aby
informoval investora o změnách na realitním trhu,
které jako jeho přímý účastník každý den pozoruji.
Své poznatky jsem shrnul do dvou tipů, které
bych rád předal každému, kdo se na realitním
trhu chystá investovat nebo již investoval do

Dnes se více než jindy vyplatí
„investovat do cihel“, zvětšovat své
majetkové portfolio.

rezidenčních nemovitostí a ty pronajímá nebo
pronajímat bude. V této brožuře se také mimo jiné
dozvíte, proč byste se dost možná měli pustit do
prodeje vašich stávajících investičních
nemovitostí.
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Trendy

Měnící se
struktura
developmentu

Po 90. letech, kdy si české rodiny ve velkém plnily
americký sen o domku na předměstí a kdy hlavní
město obkroužil prstenec satelitních městeček,
by nyní mělo být prioritou stěhování lidí zpátky do
širšího centra, což jsou hranice vytyčené na
přelomu 19. a 20. století. Tradiční rezidenční
lokality, jako je Žižkov, Holešovice nebo Smíchov,
přitom nabízejí prostor pro velké developerské
projekty. Mluvíme zejména o Smíchovském
nádraží a Nákladovém nádraží Žižkov.
Budoucí vývoj pražského trhu

Tip č. 1:
Kam
investovat

Rád bych vám představil dva pražské projekty,
které mají podle mého názoru urbanistický,
architektonický a celospolečenský význam. Do
těchto projektů doporučuji investovat i za cenu
výměny nemovitostí v portfoliu - právě ony a jim
podobné budou tvrdou konkurencí všem
ostatním. Ze zkušenosti vím, že investoři chtějí
zajímavé a spolehlivé nájemníky; a tyto projekty
pro ně budou velmi atraktivní.
Co mě vedlo k výběru těchto dvou

Prahu v příštích letech výrazně změní hned

developerských projektů? Proč byste se o ně měli

několik velkých ambiciózních developerských

minimálně zajímat? Tyhle projekty jsou chytré,

Všimli jste si kolik nových projektů vznikalo dříve

projektů, které zásadně ovlivní charakter

sexy a smyslupné. Důraz je kladen na veřejný

na okrajových částech Prahy? A všimli jste si, kolik

městských částí, v nichž vyrostou. Hned na

prostor, nejde o pouhou výstavbu do maximální

jich roste nyní? Kam tedy developeři nasměrovali

několika místech metropole vznikají rozsáhlé

povolené výšky a šířky v poli. Kvalita převažuje

svoji pozornost?

developerské projekty, jejichž výsledkem budou

nad kvantitou a zaručeně vás (a především vaše

Průměrná cena prodaných nových bytů v Praze

zbrusu nové čtvrti a nová struktura realitního trhu.

nájemníky) nepřestanou hned tak bavit.

dosahovala v r. 2017 cca 80 000,- Kč/m2. To je
obrovské číslo, které nezpůsobil pouze růst trhu,

Co spojuje tyto velké developerské projekty?

ale zejména výrazný pokles developerské

Zejména to, že stále větší důraz se klade na

činnosti v okrajových částech Prahy, tradičně

architektonickou stránku. Pro developery je čím

spojené se spíše nekvalitní architekturou

dál důležitější, aby nové čtvrti zapadly do okolní

a nulovým urbanistickým řešením. Masivní

zástavby a zároveň odrážely moderní způsob

výstavba se přesunula do širšího centra Prahy

městského života. Velká pozornost se věnuje

a musím konstatovat, že ve většině případů se

veřejnému prostoru. Minulostí by tak měly být

developeři opravdu snaží, aby jejich projekty byly

bytové domy postavené na poli jeden vedle

velice kvalitní.

druhého, s úzkými uličkami, nedostačující
občanskou vybaveností, parkovací kapacitou a
špatnou dopravní dostupností.

PROJEKTY,
KTERÉ BYSTE
SI JAKO
INVESTOŘI
NEMĚLI
NECHAT UJÍT

Smíchov
City

Nový kancelářský, obchodní a rezidenční projekt Smíchov City
promění lokalitu od Smíchovského nádraží k autobusovému nádraží
Na Knížecí v multifunkční čtvrť plnou zeleně. Urbanisté a architekti se
při návrhu inspirovali tradičním městem 19. století, avšak vylepšili ho
pro století 21. Nová čtvrť tak nabídne klidné bydlení, moderní
kanceláře a veškerou občanskou vybavenost. Výstavba proběhne
v několika etapách a bude trvat cca 10 let. První etapa budování

DEVELOPER

Sekyra Group

nové smíchovské čtvrti by měla začít již v tomto roce. V této fázi
plánuje developer začít stavět v blízkosti autobusového nádraží Na
Knížecí.
Developer avizuje, že se hodlá držet trendů co nejpříjemnějšího
veřejného prostoru a o Smíchov City hovoří jako o "zelené čtvrti" součástí projektu je například park s rozlohou 14 000 m2 i široké pěší

3x foto: sekyragroup.cz

bulváry se stromořadími. Nově vznikající čtvrť svou uliční sítí navazuje
na stávající ulice.

Předpokládané zahájení výstavby: konec roku 2018
Bydlení pro 3 500 lidí a kancelářské budovy
s kapacitou cca 9 000 míst
Sídlo by zde měla mít Česká spořitelna, která má v
plánu do lokality přestěhovat cca 3 000 zaměstnanců
1 500 bytů

Nuselský
pivovar
DEVELOPER

Penta

Nusle jsou zřejmě poslední velkou čtvrtí širšího centra Prahy, která
zatím neprošla ani náznakem revitalizace - to se ale změní. Bude
stačit pár podobných projektů a spolu s plánovanou výstavbou trasy
metra D mají Nusle potenciál převálcovat i Karlín.
V místě současného brownﬁeldu zde Penta na rozloze téměř
32 000 m2 vybuduje novou městskou čtvrť. Areál bývalého pivovaru
chce developer využít především pro rezidenční výstavbu.
V památkově chráněné budově ze 17. století vzniknou také atypické
kanceláře i prostory pro retail. Zdí ohraničené území v budoucnu
zcela změní svůj charakter a vrátí se ke svým historickým kořenům,
kdy bylo společenským centrem nuselské lokality. První studie
území předběžně počítají s náměstím, kavárnami a restauracemi,
pravděpodobně dojde k obnovení ulice, která vedla napříč celým
areálem. Podle mého názoru se bude jednat o klasický „tahový“
projekt, umístěný na viditelném místě, s potenciálem nastartovat

3x foto: Penta Real Estate / iHNed.cz

developerskou aktivitu v místě a jeho celkovou proměnu.

Předpokládané zahájení výstavby: 2. polovina roku 2019

400 - 450 bytů

Plánovaná stanice metra D Náměstí Bratří Synků

Chcete
investovat
mimo
Prahu?
Zkuste
Liberec.

Jedná se o jedno z největších měst v ČR, tudíž
představuje dostatečně velký trh s nemovitostmi.
Velkou bolístkou Liberce je ale to, že mu zoufale
chybí kvalitní bytový fond. Podívejte se na běžné
internetové servery s nemovitostmi a zkuste
v Liberci najít hezký, ideálně nový byt, který bude
relativně v centru. Takových je nedostatek. Nicméně
na konci roku 2019 by se mohlo začít s výstavbou
v městské části Perštýn. Zde je jedna z variant, jak
by nová čtvrť mohla vypadat...

4x foto: Vizualizace autorského týmu pod vedením Petra Šikoly a Václava Dvořáka / iDnes.cz

Tip č. 2:
Jak se na
trhu
chovat

Máte-li peníze uloženy v novostavbě v okrajové
části Prahy, doporučuji takovou nemovitost
držet maximálně do stáří 10 let, následně
prodat a peníze investovat dál.
Proč?

1) S masivnějším zahušťováním výstavby

VLASTNÍTE
INVESTIČNÍ BYTY
V NOVOSTAVBÁCH
NA OKRAJÍCH
PRAHY?
ZVAŽTE PRODEJ!

Závěrem
Měli bychom se bát toho, že realitní trh je
přehřátý a že přijde splasknutí realitní bubliny?
Rozhodně ne. Ceny nemovitostí
v dlouhodobém horizontu všude na světě
stoupají a po každé „realitní krizi“ ceny
překonávají ty předkrizové. Plánujete-li mít

směrem do Prahy budou méně bonitní

v realitách zainvestováno dlouhodobě, bát se

nájemníci vytlačováni právě na okraje, do méně

TIP NAVÍC. Při nákupu investiční nemovitosti

kvalitních projektů.

rozmýšlejte dobře. Investice do menších bytů

nejvyšší čas zahájit obměnu potrfolia

(1+kk, 2+kk) představuje svého druhu jistotu a

a připravit se na kvalitní investice.

2) Čím více novostavby na okrajích stárnou, tím
znatelněji se mění sociální složení obyvatel.

3) Optimální věk, kdy se nemovitost dá ještě

určitě nemusíte. Naopak je dost možná

určitě menší ﬁnanční zátěž. Bytů o dispozici 3+kk
a větších ale developeři vždy stavěli a stále staví

Které nemovitosti se hodí k prodeji se mnou

nepoměrně méně, přestože i po nich je

můžete konzultovat.. O prodej, koupi

a v budoucnu bude poptávka ze strany

prodat se statusem a za cenu novostavby, je

a následný pronájem se postarám tak, aby byl

nájemníků. Právě tyto byty mají tedy potenciál

deset, maximálně dvanáct let.

zajištěn maximální výnos.

vzácného artiklu na trhu nedostatkového zboží.
Samozřejmou nevýhodou je nutnost větší

Do tohoto věku docházejí nemovitosti

investice a větší zátěž není-li byt obsazen...

dokončené kolem vrcholu v roce 2008,

Výhody jsou ale v kontextu lákavé, co říkáte?

z dnešního pohledu pořízené relativně levně.
V aktuálním vrcholu se vám je podaří prodat za

Celkový výnos investice významně ovlivní také

velmi atraktivní ceny a uvolní se vám ruce pro

způsob ﬁnancování, včetně případného nastavení

investice do kvalitních projektů.

doby ﬁxace u hypotečního úvěru a objemu
vlastních vložených prostředků.
A věděli jste že nemovitost lze stále koupit i bez
vlastních prostředků?

A DÁL? POJĎME SE POTKAT,
POPOVÍDAT SI
O NEMOVITOSTECH
A NASTAVME SPOLU VIZI
PRO ROK 2020.
PROVEDL VÁS
Radek Brila
investiční realitní makléř
+420 728 553 145
brila@team-rm.cz
www.brila.cz
Radek Brila - realitní makléř

Reference

Radovan a Marie B.

a díky vlastnímu velkému odběru vyjednal

investice do projektu 4blok ve Vršovicích

skvělou cenu. Doporučil nám a zajistil
služby bytové designérky, která se

„Radek nás přivedl na myšlenku investice do

postarala o vybavení obou investičních

nemovitostí. Doporučil nám vhodný

bytů tak, aby bylo dosaženo maximálního

developerský projekt v rozvíjející se lokalitě
i vhodnou dobu nákupu. Dokázal ocenit
potenciál investice a celou dobu vedl jednání
s bankami a developerem, u nichž navíc
vyjednal příznivé podmínky a velmi příjemnou

Na realitním trhu jsem začal působit v roce 2008. Od té doby jsem se
z běžného realitního makléře přes lokální specializaci na Prahu 10

slevu z kupní ceny. Díky obratnému
vyjednávání s bankou v této věci se mu

výnosu z pronájmu. Pak byty pronajal
s ještě vyšším výnosem než bylo od
počátku kalkulováno - investice je tak
nakonec ještě úspěšnější, než jsme
plánovali. Protože má vynikající přehled,
upozornil navíc účetní na chybný výpočet

podařilo dokonce zvýhodnit nastavení

daně z nabytí nemovitosti v návaznosti na

vypracoval do pozice jednoho z nejúspěšnějších investičních realitních

podmínek u již probíhajícího úvěru. Následně

poměrně čerstvou judikaturu NSS, čímž

poradců na pražském trhu. V roce 2011 jsem spoluzakládal realitní kancelář

zajistil logistiku převodu nemovitostí - vše

nám ušetřil desetitisíce korun. Radka

TEAM realitních makléřů, kde celou dobu působím jako vedoucí makléř.

proběhlo zcela hladce s naší minimální účastí,

doporučujeme pro jeho perfektní

Moje vlastní portfolio nemovitostí dnes generuje roční výnos z vložených

vč. předání nemovitostí od developera.

a komplexní znalost realitního trhu jako

vlastních prostředků 14,2 % a s klienty vždy cílím k minimální hranici alespoň

Do obou investičních bytů nám pomohl

dlouhodobého partnera v realitním

7 %. Své služby poskytuji i lidem, kteří doposud žádnou nemovitost

vybrat kuchyňské linky, jejichž montáž zajistil

investování a správě nemovitého majetku.

nevlastnili a o investicích uvažují nebo s nimi začínají.
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