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Základní údaje o investici: 

Poloha      Na Poříčí 5, Praha 1

Vypořádání nákupu:   červen 2019

Hlavní nájemci:    ACCOR Group – hotel Ibis Praha Old Town

Pronajímaná plocha:   292 pokojů, 1 400 m2 kanceláří, 74 parkovacích míst

Obsazenost:    80 %

Akviziční výnos:   4,5 %

Finanční páka:    cca. 35 %

Akvizice budovy hotelu Ibis vhodně zapadá do portfolia dříve koupených nemovitostí (Keystone, Forum Karlín, Poly-
gon). Je to budova s jedním dominantním nájemcem s nájemním kontraktem přesahujícím plánovanou dobu existence 
fondu, zatímco další držené nemovitosti jsou diverzifikované s vyšším počtem nájemců. Budova tak bude představo-
vat pro fond stabilní kotvu cash flow. Akviziční výnos je v  porovnání s  ostatními budovami v  portfoliu sice nižší                   
(4,5 %), ale stabilita a předvídatelnost budoucího cash flow se vhodně doplňuje s ostatními nemovitostmi v portfoliu.
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Realitní fond KB 2 dokončil na začátku června investici do budovy v centru Prahy, ulice 
Na Poříčí 5, kde se nachází hotel Ibis Praha Old Town. Jedná se o čtvrtou a poslední 
akvizici fondu, portfolio fondu je tak nyní plně zainvestováno.
  
Objekt v ulici Na Poříčí 5 má, vzhledem k lokalitě, poměrně bohatou minulost.  V  místě současného hotelu po přestav-
bě středověkých objektů vznikl v 16. století dům „Nová hospoda“, která se v 19. století rozšířila na hotel. Objekt byl           
v letech 2005 – 2006 přestavěn na  hotel „Ibis“ sítě hotelů ACCOR; dnes hotel „Ibis Praha Old Town“. 

Celý objekt skládá ze dvou budov. Zadní budova hotelu je novější, poslední rekonstrukcí prošla v roce 2017. Přední 
kancelářská budova si uchovala historické prvky. Interiér byl rekonstruován v letech 2018 a 2019, čímž byly vytvořeny 
kancelářské prostory o vysokém standardu. Budova hotelu má 9 nadzemních podlaží a 3 podzemní podlaží. Rekon-
struované kancelářské prostory jsou rozprostřeny na 4 podlažích. 

Největším nájemcem budovy je ACCOR, provozovatel 
hotelu Ibis Prague Old Town, s více než desetiletou 
nájemní smlouvou. V budově najdeme i kancelářské 
prostory, které jsou vhodné pro samostatného nájemce 
a o jejichž pronájmu v současné době jednáme s několi-
ka zájemci.  

Informace o hlavním nájemci

Ibis hotely jsou součástí francouzské mezinárodní sítě 
AccorHotels, která provozuje celkem 4840 hotelů v 111 
zemích světa. Řetězec hotelů Ibis (včetně Ibis styles         
a Ibis budget) byl založen roku 1974 a provozuje celkem 
2264 hotelů. Síť je zaměřena na ekonomičtější ubytování 
a s kombinací toho, že se hotely často nacházejí blízko 
centra města, tak lákají turisty i pracovníky na služeb-
ních cestách. Hotel se může pochlubit velmi dobrou 
mírou obsazenosti. V Praze navíc roste celková míra 
obsazenosti ročně zhruba o 2 %.

Samotný hotel Ibis Praha Old Town má vynikající lokaci.  
Nachází se blízko centra města, dopravních uzlů                  
a velkých kancelářských komplexů, proto je zajímavý jak 
pro turisty i business klientelu.

Lokace 

Budova se nachází v blízkosti stanice metra Náměstí 
Republiky (linka B), zastávky tramvaje, Masarykova 
nádraží a svým umístěním v centru města nabízí vynika-
jící dostupnost zejména veřejnou dopravou. V přímém 
sousedství se nachází nákupní centrum Palladium, které 
poskytuje širokou škálu obchodů, restaurací, vybavení     
a služeb.

Zdroj: mapy.cz

Zdroj: Cushman & Wakefield



Důležité upozornění: Realitní fond je určen pro kvalifikované investory dle zákona č. 240/2013 Sb., 

výkonnost budoucí. Očekávaná budoucí výkonnost je založena na předpokladech, které nemusí nastat. 

jurisdikce, jejichž zákony nebo předpisy by takovéto sdělení nebo použití zakazovaly.
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