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CTR staví již ve třech zemích
regionu CEE
CTR is building in three CEE countries
Česká investiční skupina CTR dotváří nejen nové centrum Drážďan,.
velké projekty staví také v Praze, Košicích a Regensburgu..
a začátku letošního roku byl úspěšně zkolaudován bytový projekt Haus Merkur I v historickém centru Drážďan. O první etapě vznikajícího projektu jsme informovali
před dvěma roky v rozhovoru s Jánem Horváthem, ředitelem divize Real Estate ve společnosti CTR group. Od té doby
zahájila tato původem česká investiční skupina nové rezidenční a komerční projekty ve čtyřech dalších lokalitách
a působí již ve třech zemích v regionu CEE.
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Na konci roku 2015 jsme spolu hovořili o zahájení výstavby
projektu Haus Merkur I v Drážďanech. Můžete nyní –
s dvouletým odstupem – zhodnotit, jak váš vstup na saský
trh dopadl?
V uplynulých dvou letech se Drážďany staly jednou z klíčových lokalit našeho portfolia a také jakousi vstupní branou na německý trh. Projekt Haus Merkur I jsme počátkem
roku úspěšně zkolaudovali a předali jej kupujícímu, jímž je
jeden z předních německých nemovitostních fondů. Zároveň jsme se s tímto investorem domluvili i na prodeji další
navazující etapy Haus Merkur II se 117 byty, kterou jsme začali stavět v letošním prvním čtvrtletí. Poslední etapu se 170
byty máme již také připravenou k výstavbě a intenzivně jednáme s potenciálními zájemci o globální prodej.
Všechny tři etapy tedy prodáte blokově fondům? To je v porovnání s projekty v jiných zemích nestandardní.
Pravdou je, že každý způsob uplatnění našich projektů na
trhu má svá pozitiva i negativa. Při globálním prodeji ušetříte náklady např. za obchod, marketing nebo klientské
změny; také režie a vyřizování reklamací je efektivnější. Na
druhé straně máte jediného partnera. Samozřejmě to ale
s sebou nese také nutnost poskytnout při hromadném
prodeji určitý diskont oproti ceně, kterou bychom dosáhli
při prodeji jednotlivých bytů koncovým majitelům. V CTR se
na to díváme pragmaticky – je třeba si uvědomit, že v průběhu pěti let vystavíme přímo v centru Drážďan téměř
550 bytů a přes 4 000 m2 maloobchodních ploch. To není
na centrum půlmilionového města úplně málo ani v dnešní
době. Proto je třeba diverzifikovat. A to jak formou uplatnění na trhu, tak i investičním horizontem. Třeba loni dokončený bytový areál Residenz am Zwinger, který se nachází doslova proti světoznámé galerii, jsme rozdělili na dvě
části. Zhruba 90 bytů jsme prodali koncovým kupujícím,
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jako je to obvyklé např. v Praze, dalších zhruba 100 bytů,
restauraci a komerční prostory v přízemí jsme zahrnuli do
našeho dlouhodobého portfolia.
Budete tedy Residenz am Zwinger pronajímat podobně
jako pražský Albertov nebo košické Business Centre? Jak si
projekt vede? A plánujete další rozšíření nájemního portfolia?
Přesně tak, na komplexu plně zařízených nájemních bytů
a souvisejících komerčních prostor, jako jsou např. supermarket, restaurace nebo banka, jsme si na pražském Albertově vyzkoušeli, že tento koncept funguje a navíc je
i přínosem pro okolí. Stejně tak chceme postupovat u Zwingeru v Drážďanech. Oficiální provoz komplexu byl zahájen
v březnu letošního roku, dlouhodobě máme obsazeno
okolo 50 % jednotek, v nejvíce zátěžových obdobích býváme zcela plní a nyní hledáme vhodný mix mezi krátkodobými a střednědobými pronájmy. Neradi bychom suplovali roli hotelu, byť zrovna po tomto typu ubytování je
značná poptávka. Další projekt stejného konceptu plánujeme dokončit již příští rok v bavorském Regensburgu. Bytový areál se 78 byty a restaurací stavíme v rámci nově
vznikající mariny na jednom z nejatraktivnějších pozemků
ve městě. I zde předpokládáme, že zapadne do našeho
nájemního portfolia.
Skupina CTR nepůsobí jen v Německu, ale i v České republice a na Slovensku. Co je nového na těchto trzích?
Velmi slibně pokračuje rozvoj našich projektů v Košicích.
Bytový areál Rezidencia pri radnici, který sestává z bezmála
400 bytů v centru města, je půl roku před dokončením
stavby z více než 80 % prodaný. Stal se tak nejprodávanějším a pravděpodobně i největším projektem realizovaným v jediné etapě na celém Slovensku. Vezmeme-li
v úvahu, že Košice mají zhruba čtvrt milionu obyvatel, jde
o malý zázrak a důkaz, že hlad po kvalitních bytech v západoevropském standardu, které jsme na trh přinesli, je obrovský. V letošním roce jsme proto zahájili i další velký polyfunkční projekt – pokračování areálu Business Centre
Košice III. Nová budova nabídne mix zařízených nájemních
bytů, které opět zařadíme do našeho dlouhodobého portfolia, 3 200 m2 obchodní plochy a téměř 7 000 m2 kanceláří. Spolu s původním business centrem a sousední

Residenz am
Zwinger, Dresden

Steel Arénou, což jsou vše ikonické stavby z pera předního
architekta Juraje Kobana, tak budovy vytvoří pomyslnou
vstupní bránu do centra města při příjezdu od letiště.
A co Praha?
V Praze jsme sice zrealizovali historicky nejvíce realitních
projektů, z hlediska současného potenciálu ale bohužel
není naší nejdůležitější lokalitou. Je to především v důsledku pomalého, netransparentního a řekl bych až ostudného systému povolování nových projektů. Zatímco
v Německu při koupi pozemku rovnou víte, co tam můžete
postavit a zpravidla vám i město dá závazek, do kdy nejpozději musíte začít stavět, v Praze nevíte vůbec nic, ani
když se na to opakovaně tážete. Dokonce i na východ od
Česka je situace předvídatelnější – minimálně v tom, že
úřady třeba v Košicích jsou schopny dodržovat správní
lhůty a jednají s investorem jako se svým partnerem. Také
využívání legislativy nejrůznějšími subjekty pro obstrukční
jednání a vydírání investorů je v českých podmínkách zcela
unikátní.

Ján HorvátH

Takže se z České republiky stahujete?
To rozhodně ne, stále platí, že z Prahy řídíme všechny naše
aktivity v Evropě a také zde připravujeme některé důležité
projekty. Za současných podmínek ale bohužel není Praha
trhem, na němž by se investorovi našeho formátu vyplatilo zabývat se např. projektem s 50 byty od koupě pozemku přes celý povolovací proces. A to ani při současných
cenách, které jsou na historických maximech. Investovat
pro nás má smysl jen do projektů určité velikosti, aby se ná-

klady investované do jejich povolování vrátily, anebo koupit projekt s již vydaným územním rozhodnutím. V současnosti tak třeba připravujeme revitalizaci jednoho velmi
významného brownfieldu v centru Prahy 3. Jako investor
rozkročený do několika zemí máme možnost volby. Když
jsme měli na stole několik možných akvizic v Praze a Košicích, místo nejisté budoucnosti několika pražských projektů
jsme dali přednost dalšímu velkému projektu ve východoslovenské metropoli. V pokročilých fázích jednání jsme
i u několika pozemků v Drážďanech, Norimberku a Regensburgu. V Praze bude čas investovat až v momentě, kdy
politická reprezentace přejde od slov o podpoře rozvoje ke
skutečným činům.
AW

The Czech investment group CTR.
complements the new centre of Dresden.
but also has large projects in Prague,.
Košice and Regensburg..
he residential project Haus Merkur I also underwent ﬁnal building approval this year in the historical centre
of Dresden. We informed our readers about the ﬁrst stage
of the emerging project two years ago in our interview
with Ján Horváth, director of the Real Estate Division of CTR
Group. Since then, the originally Czech investment group
has commenced new residential and commercial projects
in four other locations and is operating in three countries
from within the CEE region.
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At the end of 2015, we were talking together about the
commencement of the construction of the Haus Merkur
I project in Dresden. Can you now – with a two year interval – assess how your entry into the Saxon market went?
Dresden has, in the past two years, become one of the key
locations of our portfolio and also a type of entrance gateway to the German market. The Haus Merkur I project underwent successful ﬁnal building approval at the beginning
of the year and was handed over to its buyer, one of the
leading German real estate funds. We have also agreed
with this investor about the sale of yet another connecting stage, the Haus Merkur II, with 117 apartments, which
we commenced in the ﬁrst quarter of this year. We also
have the last stage, with 170 apartments, prepared for
construction and are negotiating intensively with potential
clients about a global sale.
Does that mean that you are going to block sell all three
stages to the funds? That is not the norm in comparison
with projects in other countries.
The truth is, that every method of the applying of our projects in the market has its positive as well as negative side.
With a global sale, you are, for example, able to save costs
for business, marketing or client changes; overhead costs
and dealing with warranty claims is more eﬀective. On the
other hand, there is only one partner. But with a bulk sale,
this also requires the necessity to provide some sort of
discount in comparison to the price we would realize if
selling the individual apartments to their ﬁnal owners. At
CTR, we are pragmatic – it is necessary to realize that we
are going to build almost 550 apartments and more than
4,000 sq m of retail premises in the Dresden centre
within a period of ﬁve years. And that is not that small for
a centre with a population of half a million people. Not
even in these times. That is why it is necessary to diversify and to do so in the form of applying them in the market as well as with an investment horizon. Last year’s
completed residential complex Residenz am Zwinger,
which is situated virtually opposite a globally known
gallery for instance, was divided into two parts. Approximately 90 apartments were sold to ﬁnal buyers, as is
common for example in Prague, and another approximately 100 apartments plus a restaurant and commercial premises on the ground ﬂoor were included in our
long-term portfolio.
Does that mean that you are going to lease the Residenz
am Zwinger in a similar way as Albertov in Prague or the
Business Centre in Košice? How is the project doing? And
are you planning a further expansion of your rental portfolio?
Absolutely. In Albertov, Prague, we tested a complex of
fully equipped residential apartments and associated
commercial premises such as a supermarket, restaurant
and bank, and discovered that this concept works and is
also very beneﬁcial for the neighbourhood. We would like
to progress in the same way with regards to the Zwinger
project in Dresden. Oﬃcial operation of the complex was
commenced this March and we have about 50% of the
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be, once again, included within our long term portfolio and
being 3,200 sq of retail premises and almost 7,000 sq m
of oﬃces. Together with the original business centre and
the neighbouring Steel Arena, which are iconic buildings
by the renowned architect Juraj Koban, the buildings are to
create a hypothetical gateway to the city centre when arriving from the airport.
And what about Prague?
From an historical point of view, we have realized most of
our real estate projects in Prague but from the point of
view of current potential it is not the most important location for us. This is mainly due to the slow, non-transparent and I’d say even pitiful system of permitting new
projects. When buying land in Germany, you already know
what you can build there and the town basically makes
you undertake a commitment as to when be the latest for
you to commence construction. In Prague, you know
nothing, even if you keep on asking. The situation is even
more predictable east of the Czech Republic – at least with
regards to the fact that the oﬃces, for instance in Košice,
are able to keep to administrative deadlines and negotiate
with the investor as one would with a partner. What is also
entirely unique for the Czech Republic is for legislation to
be used by various entities for obstructive practices and
blackmailing investors.
units occupied over the long term, we tend to be completely full in the busiest periods and we are now looking
for the right mix amongst short term and mid-term lease
holders. We wouldn’t like to be in the supply role of a hotel
even though there is considerable demand for this type
of accommodation. Another project with the same concept is to be completed next year in Regensburg, Bavaria.
We are building a residential complex with 78 apartments
and restaurant within the framework of a newly emerging marina on one of the most attractive plots in the city.
There, we are also expecting the project to ﬁt into our
rental portfolio.

Does it mean that you are withdrawing from the Czech Republic?
Deﬁnitely not. The fact that we manage all our European
activities from Prague still applies and we are also preparing some important projects there. Still, Prague is not, due
to the current situation, a market where it would pay an investor of our stature to attend to, for instance, a project
with 50 apartments from the purchasing of the plot
through the whole permitting process. Not even at current
prices, which are at an historic minimum. There is only
a point to invest in projects of a particular size so that costs
invested into the permissions are returned or to buy a project which had already had the permit granted. There, we
are currently preparing the revitalization of one very signiﬁcant brownﬁeld situated in the centre of Prague 3. As an
investor being spread over several countries, we have the
opportunity of choice. When we had the possibility of several acquisition in Prague and Košice, we gave preference
to another large project in the East-Slovakian metropolis
instead of the potential insecure future of several projects
in Prague. Currently, we are also in advanced negotiations
regarding several plots in Dresden, Nurnberg and Regensburg. The time for investment in Prague will come about
when the political representation moves on from talking
about supporting development to some real action.
AW

Y Rezidencia pri
radnici, Košice
X Albertov Rental
Apartments, Praha

CTR Group does not only operate in Germany, but also in
the Czech Republic and Slovakia. What is new for you in
these markets?
The development of our projects in Košice continues very
promisingly. The residential complex Rezidencia pri radnici, which comprises almost 400 apartments in the city
centre, is 80% sold out already within half a year of its
completion. There, it has become the best sold and probably also the largest project realised within one stage in
the whole of Slovakia. If we take into consideration that
the population of Košice is approximately a quarter of
a million, it’s a small miracle and proof that there is suﬃcient demand for quality apartments of a West-European
standard that we have brought into the market. That is also
the reason why we commenced yet another large polyfunctional project this year – this being the continuance of
the Business Centre Košice III complex. The new building
will oﬀer a mix of equipped rental apartments, which will
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