
WE TRANSFORM REAL ESTATE
INTO REAL ADVANTAGE



ve 100 zemích po celém světě

NAJDETE NÁS

in 100 countries around the world

YOU CAN FIND US

v oblasti komerčních realit

MÁME NEJŠIRŠÍ NABÍDKU SLUŽEB

of commercial real estate related services

WE HAVE THE WIDEST RANGE

komerční objekty o celkové rozloze více než 1,2 mil. m2

V ČESKÉ REPUBLICE SPRAVUJEME

more than 1.2 mil sq m of commercial real estate

IN THE CZECH REPUBLIC, CBRE MANAGES

KDO JSME WHO WE ARE
CBRE je díky své celosvětové působnosti, více než 
480 pobočkám a 90 000 zaměstnancům lídrem 
v oblasti komerčních realitních služeb. 

Pražská pobočka CBRE nabízí služby již od roku 
1999 a další pobočka, v Brně, byla otevřena 
v roce 2018.

CBRE je klíčovým poskytovatelem služeb v sektoru 
realit se zaměřením na integrované služby pro 
majitele nemovitostí, investory, developery či 
nájemce. Cílem je navrhnout optimální řešení 
s ohledem na požadavky klientů. 

With 480 branches and 90,000 employees, CBRE 
is one of the world’s leading commercial real estate 
service providers.

In the Czech Republic, CBRE Prague opened its 
offices for the first time in 1999, followed by CBRE 
Brno in 2018.

CBRE is a key provider of integrated real 
estate services for real estate owners, investors, 
developers and tenants. Our goal is to provide 
optimal solutions in accordance with the needs 
of our clients.



OBLASTI,  
VE KTERÝCH 
PŮSOBÍME

AREAS  
OF EXPERTISE

CBRE poskytuje komplexní služby majitelům nemovitostí, 
investorům, developerům a nájemcům pokrývající 
segment kancelářských, průmyslových, logistických 
a maloobchodních realit.

Tým CBRE na základě mezinárodních zkušeností 
a profesionálních znalostí trhu nabízí optimální klientská 
řešení na míru, a to napříč jednotlivými sektory.

CBRE provides comprehensive integrated services 
to real estate owners, investors, developers and 
tenants in the office, industrial, logistics and retail 
sectors. 
 
The team of professionals with international 
experience and an extensive knowledge of the 
market offers tailor made solutions to meet the 
needs of clients.

KANCELÁŘE
PRŮMYSL  
A LOGISTIKA MALOOBCHOD

OFFICES INDUSTRIAL  
AND LOGISTICS

RETAIL



KANCELÁŘE
Stávající kancelářský trh prochází dynamickým 
obdobím. Vliv na jeho vývoj má zejména příchod 
nových pracovních trendů, který jde ruku v ruce 
s moderním pojetím interiérů a zaváděním inovací.  
Čím dál důležitější je přístup k životnímu prostředí. 
Tyto trendy ovlivňují chod vaší firmy, životní styl 
zaměstnanců i firemní kulturu. 

CBRE proto firmám nabízí integrované služby na míru 
na podkladě sledování aktuálních trendů, přehledu 
o nové výstavbě, analýzy informací o jednotlivých 
lokalitách a dalších klíčových ukazatelů.

The office market is currently going trough a period 
of dynamic change. This change is mainly driven 
by new work trends, influenced by demand 
for modern interiors, innovative solutions and 
an environmental approach. These trends are 
strongly influencing day-to-day operations, 
company culture and employee satisfaction.

It is for these reasons that CBRE offers 
customised integrated solutions based on key 
indicators,information analysis, contemporary 
trends and knowledge of future development.

WALTROVKA

Rok dokončení | Year of Completion
2019 

Typ budovy | Building Type
Office Buildings Complex

Role CBRE | CBRE’s Role
CBRE was involved in Waltrovka from 
inception, which included lease transactions 
as well as managing major fit out projects in 
the Park. Due to this knowledge CBRE was  
in an ideal position to advise the new owner 
GLL Real Estate Partners on the acquisition of 
Waltrovka, which represented the largest office 
investment transaction in the CEE region by 
Korean investors.

Realizované služby
Services provided by CBRE:

 Advisory & Transaction Services – Office

 Property Management

 Building Consultancy

 Research & Consulting

 Valuation

 Legal

 Investment Properties

OFFICES



Role CBRE | CBRE’s Role
CBRE presented several solutions based on the client’s 
requirements. The client opted for the construction 
of a purpose built hall covering an area of 22,900 sq m. 
CBRE was also responsible for the supervision of the hall’s 
construction and technical negotiations between the client 
and the developer. In addition, CBRE provided consultancy 
to gain the BREEAM EXCELLENT Certificate.

PRŮMYSL  
A LOGISTIKA

INDUSTRIAL   
AND LOGISTICS  

Lokalita, náklady a kvalita průmyslových objektů 
mají významný dopad na úspěšnost podnikání 
firmy. CBRE má jedinečné znalosti v oblasti 
výrobních a logistických nemovitostí, přehled 
o aktuální dostupnosti prostor, o cenách pronájmu
i hodnotě nemovitostí. 

Tyto znalosti jsou využívány při hledání nového 
pronájmu, zprostředkování prodeje či koupě 
nemovitosti, posouzení strategického umístění nové 
haly, zajištění přípravy a výstavby a následně
i celkové správy objektů.

The location, quality and cost of industrial and 
logistics buildings has a huge impact on
a company’s operated success. CBRE possesses 
deep knowledge of availability, rental costs and 
value of real estate in this area. 

This know-how is actively used for finding new 
occupiers, managing sales and purchases, 
determining strategic locations for new 
manufacturing sites, and securing all stages
of the construction process, as well as subsequent 
property management.

Realizované služby
Services provided by CBRE:

 Advisory & Transaction Services – I&L

 Building Consultancy

VIAPHARMA

Rok dokončení | Year of Completion 
2019 

Typ budovy | Building Type 
Warehouse and Office Building



MALOOBCHOD
Naším cílem je maximalizovat hodnotu nemovitosti, 
a to přes efektivní development, management nebo 
redevelopment nemovitosti. Máme bohaté zkušenosti se 
všemi typy maloobchodních nemovitostí, od nákupních 
center, retail  parků a outletových center až po 
high street.

Retailový tým CBRE nabízí pro investory kompletní 
portfolio služeb, od akvizic pozemků, návrhu konceptu 
designu, development a repositiong konzultace, 
pronájem, projektový management a marketing 
až po průzkum trhu a retail intelligence.
 
Nájemcům poskytujeme analýzy lokací, průzkum trhu, 
poradenství při expanzi, vyhledání vhodné lokality, 
vyjednávání smluvních podmínek, služby architekta 
nebo vestavbu retailové jednotky.

CBRE’s goal is to maximise the value of your real estate, 
whether it be through development, management 
or redevelopment of your asset. We have the wealth 
of experience with a wide range of retail real estate 
from shopping centres to retail parks, outlet centers 
and high street shops.

The CBRE retail team offers investors a complete 
portfolio of services with a focus on the entire life cycle  
of retail real estate. This includes, among other things, 
location analysis, land or asset acquisition, concept 
design, consultancy on development or repositioning, 
leasing services, project management and marketing, 
market research and retail intelligence. 

We also provide tenants with research and location 
analysis, expansion consultancy, seeking suitable 
locations, exclusive representation and negotiation of 
the lease terms, architectural services and fit out works.

RETAIL

SHOPPING CENTRE LETŇANY

Rok dokončení | Year of Completion
2018

Typ budovy | Building Type
Super Regional Shopping Centre

Role CBRE | CBRE’s Role
The project started in 2017 when our 
investment team consulted with the client 
regarding the potential acquisition of the 
shopping centre. Our client’s strategy was 
to improve the key performance indicators 
of the centre, including income and value. 
Our role included the development of the 
new assets repositioning strategy; shop 
design alterations, tenant mix upgrade, more 
effective footfall redistribution, rebranding 
and a re-launch strategy.

Realizované služby
Services provided by CBRE:

 Advisory & Transaction Services – Retail 

 Property Management – Retail

 Research & Consulting

 Investment Properties



OUR  
SERVICES

ADVISORY  
& TRANSACTION 
SERVICES

BUILDING  
CONSULTANCY

RESEARCH  
& CONSULTING

INVESTMENT  
PROPERTIES

PROPERTY 
MANAGEMENT

VALUATION

NAŠE
SLUŽBY
CBRE poskytuje profesionální integrované služby, 
které zastřešuje zkušený tým odborníků se znalostmi  
z vedení projektů na českém a mezinárodním trhu.
Výsledkem komplexní nabídky služeb CBRE je návrh 
obchodní strategie a systémového řešení, tedy 
ocenění a zhodnocení nemovitostí, dále pronájem 
a koupě, návrh interiérů a projektový management 
a v neposlední řadě i správa budov a finanční služby.

CBRE své návrhy řešení pečlivě hodnotí na základě 
informací, aktuálních tržních dat a dlouhodobých 
kontaktů s klíčovými hráči na trhu. Díky tomu má 
CBRE jedinečné know-how týkající se kancelářského, 
průmyslového a maloobchodního sektoru.

CBRE provides professional integrated services 
through our experienced team of professionals 
who have  detailed knowledge of all areas 
of commercial real estate on both local and 
international markets.  This comprehensive range 
of CBRE services forms the basis of the business 
strategies and systematic solutions which cover 
areas such as valuation of real estate, leasing and 
purchasing, interior design, project management, 
property management and financial services.

CBRE carefully evaluates solutions based on 
current trends and market data, as well as on long 
established relationships with key market players. 
As a result, CBRE possesses unique know-how 
in the office, industrial and logistics and retail real 
estate sectors.   



SLUŽBY CBRE 
V DETAILU

CBRE  
SERVICES  
IN DETAIL



PORADENSTVÍ  
A PRONÁJMY

ADVISORY  
& TRANSACTION  
SERVICES 

CBRE poskytuje konzultační služby ve třech 
sektorech trhu s nemovitostmi, a to v sektoru 
kanceláří, průmyslových a logistických objektů
a maloobchodu. Na základě přehledu aktuálních 
možností na trhu doporučí konzultanti CBRE 
vhodný postup při pronájmu kancelářských prostor 
či vylepšení pracovního prostředí s ohledem na 
pohodlí zaměstnanců. Hledáte-li výrobní halu 
nebo skladové prostory, připravíme vám srovnání 
nabídek pronájmů nebo představíme možnosti 
vlastnictví průmyslové nemovitosti. Díky detailní 
znalosti lokalit a cen pronájmů také doporučíme 
atraktivní místo pro obchod, ať již v nákupním 
centru, či na hlavní třídě.
 

CBRE provides consultancy services for office, 
industrial and logistics and retail real estate sectors. 
Based on the current options on the market, CBRE 
consultants propose the right approach to the 
leasing of available office space or enhancement 
of current workspace. If you are searching for 
an industrial or logistic building or park, we 
can prepare comparative offers, or explain 
the opportunities for potential ownership. Our 
consultants can also recommend attractive store 
locations, whether in a shopping centre or on 
a high street, thanks to their deep knowledge 
of available locations and rental prices.      

www.cbreproperties.cz

https://www.cbreproperties.cz/


INVESTICE  
DO NEMOVITOSTÍ

INVESTMENT  
PROPERTIES

Investiční tým CBRE pomáhá investorům provádět 
kapitálové transakce v souvislosti se všemi druhy realit 
s cílem maximalizovat návratnost jejich investic. Má 
dlouholeté zkušenosti s největšími transakcemi na 
českém i zahraničním trhu. 

Tým disponuje jedinečným souborem diverzifikovaných 
dovedností, včetně oceňování, finanční analýzy, 
správy fondů, aktiv a developerských projektů.

Od roku 2014 úspěšně uzavřel přes 20 transakcí 
v celkové hodnotě 4,5 mld. eur. Největší transakcí 
byl prodej Palladia v Praze s historicky nejvyšší 
kupní cenou komerční nemovitosti v České republice, 
přesahující hodnotu 570 mil. eur.

CBRE’s team of investment experts help investors 
to maximise their return on investment property by 
ensuring the smooth transition of related capital 
movements. The team members have extensive 
and long-term experience with major financial 
transactions on both domestic and foreign markets.

The team has a unique set of diverse skills that 
covers areas such as real estate services, valuations, 
financial analysis, fund and asset management and 
development projects.

Since 2014, the team has successfully concluded 
over 20 transactions worth a total of EUR 4.5 billion. 
The largest transaction was the acquisition of the 
Palladium shopping centre in Prague. With a price 
tag in excess of EUR 570 million, it was the highest 
purchase price ever in the area of commercial real 
estate in the Czech Republic and CEE at that time.



NÁVRHY INTERIÉRŮ  
A PROJEKTOVÝ  
MANAGEMENT

BUILDING  
CONSULTANCY

Chystá vaše firma strategickou změnu kancelářských 
prostor, rekonstrukci či stavbu skladových prostor nebo 
redesign obchodního centra? Zkušený projektový tým 
CBRE vás provede změnou od první fáze až 
po předání nových prostor.
 
Díky přehledu o nových trendech umí do designu 
kanceláří vtisknout firemní kulturu, uživatelskou 
přívětivost a atraktivitu. V průmyslové a retailové 
nemovitosti vytvoří projektový tým originální prostor 
včetně ekologicky vstřícných prvků. V rámci samotné 
realizace dohlédne na průběh stavby, aby byl 
v souladu s návrhem architektů.

Is your company planning a strategic office move, 
a refurbishment project, the development of a new 
warehouse or the redesign of a shopping centre? 
CBRE’s Building Consultancy Team can guide you 
through such changes from the very first phase right 
through to handing over the new premises.

This team’s detailed overview and understanding 
of new trends enables them to embed the corporate 
culture of a company, user-friendliness and 
attractiveness into office designs. In industrial and 
retail real estate,  the Building Consultancy Team 
always endeavours to create original spaces with 
environmentally friendly features. In order to secure 
this, the team supervises the course of construction 
and makes sure that it is done in accordance with 
the architect‘s design.



SPRÁVA  
NEMOVITOSTÍ
Tým správy nemovitostí je zodpovědný za efektivní 
chod budovy, kam spadají služby od údržby 
nemovitosti, bezpečnosti, udržování dobrých 
vztahů  s nájemci a péče o ně až po vedení 
účetnictví.

Všechny dodavatelské služby navrhujeme na 
profesionální úrovni ve spolupráci s klientem
a podle jeho požadavků. Cílem je maximalizovat 
hodnotu investice a vytěžit potenciál svěřené 
nemovitosti. CBRE má dlouholeté zkušenosti
se správou kancelářských budov, průmyslových
a logistických areálů  a obchodních center.

CBRE Property Management Team is responsible 
for the effective and efficient operation of buildings. 
This includes, among other things, real estate 
maintenance, security, relationship management, 
tenant care and accountancy. 

All our services are provided at the highest possible 
professional level and in accordance with the 
client’s requirements. Our goal is to maximise 
the value of the investment and capitalise on the 
potential of the real estate. CBRE has many years 
of experience in managing office, industrial and 
logistics buildings and shopping centres.

PROPERTY 
MANAGEMENT



ASSET  
SERVICES

OCEŇOVÁNÍ  
NEMOVITOSTÍ
CBRE nabízí jedinečné služby i v oblasti oceňování 
nemovitostí a poradenství. Využívá k tomu bohaté 
zdroje dat, dlouholeté zkušenosti a dokonalou 
znalost místního i světového trhu. Tým zabývající se 
oceňováním je špičkou ve svém oboru a poskytuje 
poradenství v oblasti tradičních komerčních
a rezidenčních nemovitostí.

Oceňování je základním kamenem jak pro 
investory, tak i vlastníky nemovitostí, a proto mezi 
klienty, kteří využívají služeb týmu oceňování, patří 
banky, úřady, realitní fondy, developeři, investoři
a majitelé nemovitostí.

CBRE Valuations and Advisory Team provides 
consultancy services based on a unique overview 
of real estate value and its development in all 
commercial sectors. The team achieves this
by utilising years of experience, rich sources
of data and in-depth knowledge of the local and 
global markets. They are leaders in their field
and provide consultancy on traditional commercial 
and residential real estate.

Valuation is equally important to investors and real 
estate owners. It is for this reason that these services 
are used mainly by banks, real estate funds, 
developers, investors and real estate owners.

VALUATION



PRŮZKUM  
TRHU
Oddělení průzkumu trhu a poradenství sleduje 
aktuální vývoj na trhu a poskytuje detailní 
přehled trendů, strategií a příležitostí v oblasti 
kancelářských, průmyslových, maloobchodních
a ostatních komerčních nemovitostí.

Díky propojené celosvětové spolupráci v rámci 
CBRE je náš tým schopen poskytnout relevantní 
informace, analýzy, prognózy a porovnání vývoje 
realitního trhu na celém světě.

CBRE Research and Consultancy Team monitors 
current market developments and provides 
a detailed overview of trends, strategies and 
opportunities for office, industrial, retail and other 
commercial real estate.

Through the global collaboration we foster in CBRE, 
our team is able to provide relevant information, 
analysis, forecasting and a comparison of real 
estate market developments around the world.

RESEARCH  
& CONSULTING



BENEFITY
 � Náš tým tvoří profesionálové s dlouholetými   

zkušenostmi a detailní znalostí trhu.

 � Nabízíme komplexní služby v oblasti  
komerčních nemovitostí.

 � Navrhneme správná řešení s cílem    
maximalizovat hodnotu nemovitosti. 

 � Doporučíme obchodní prostory, které  
zvýší rentabilitu vašeho podnikání.

 � Při uzavírání transakcí jsme transparentní  
a řídíme se nejpřísnějšími etickými normami.

 � Professionals with many years of experience  
 and detailed market knowledge.

 � Provision of comprehensive integrated services  
 for commercial real estate.

 � Solutions that maximise the value of real estate.

 � Recommendations for business premises  
 that increase the profitability of your business.

 � Transparency throughout all transactions  
 and adherence to the strictest ethical standards.

BENEFITS
CBRE CLIENT 

SERVICE MODEL

OCCUPIER

STRATEGIC  
PLANNING 

PROPERTY / FACILITY 
MANAGEMENT

SPACE  
ACQUISITION

CONSTRUCTION
BUILDING  
ADJUSTMENTS

INVESTOR

ASSET DISPOSAL
DEBT ADVISORY  & JOINT 

VENTURE  PARTNERSHIP

RESEARCH  AND 
RETAIL  INTELLIGENCE

PROPERTY   
MANAGEMENT

LEASING

DEVELOPMENT/  
REDEVELOPMENT SERVICE

ASSET MANAGEMENT   
STRATEGY

VALUATION

LAND/ASSET    
ACQUISITION 



PRAHA
Palladium | nám. Republiky 1a | 110 00  Praha 1

Tel.: +420 224 814 060  

BRNO
Babák Office, Building A | Jana Babáka 2733/11 | 612 00 Brno

Tel.: +420 530 500 404

WWW.CBREPROPERTIES.CZWWW.CBRE.CZ  |

https://www.cbreproperties.cz/
https://www.cbre.cz/
https://www.cbre.cz/

