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Investiční analýza projektu Domy Malvazinky  
Investice do výstavby čtyř řadových rodinných domů v Praze 5  

s předpokládaným čistým výnosem 5,00 % p.a. 

 

 
Projekt výstavby čtyř řadových rodinných domů v lokalitě Prahy 5 v městské čtvrti Malvazinky. Projekt je realizován 
v nadstandardním provedení. Stavba je umístěna na jihozápadním svahu kopce orientovaného ke košířské usedlosti 
Bulovka. Stavba výrazně využívá svahu, do kterého je zasazena. Přístup do domu je z ulice Hillebrantova, a to do 
nejvyššího podlaží domu. Před každým domem jsou dvě soukromá parkovací stání. Všechny domy jsou určeny k prodeji 
a na projekt již bylo vydáno stavební povolení. Upvest společně se spořitelním družstvem Artesa poskytuje zajištěné 
financování stavební realizace projektu. 
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Popis produktu 
 

Investice do developerského projektu výstavby čtyř řadových rodinných domů v lokalitě Prahy 5 – městské čtvrti 
Malvazinky formou participace na seniorním zajištěném úvěru. 

Úvěr je poskytován ve spolupráci se společností Artesa, spořitelní družstvo. Jedná se o jednu úvěrovou smlouvu, která 
je uzavřena mezi developerem jako úvěrovaným a společností upvest s.r.o. a Artesa, spořitelní družstvo jako 
úvěrujícím. Upvest a Artesa jsou tedy na stejné úrovni vypořádání závazků z úvěrové smlouvy. Investor tedy participuje 
na úvěrové smlouvě, na základě které poskytuje Artesa a Upvest úvěr developerovi (jedná se o jednu úvěrovou 
smlouvu). 

Ve prospěch úvěrujících bude zřízeno zástavní právo k pozemkům projektu a následně k nemovitostem, zástava 
pojistného plnění, zástava pohledávek z účtů vedených u Artesy, zástava k obchodnímu podílu na úvěrovaném. 
Součástí zajišťovacích dokumentů je také směnka vystavená na oba jednatele projektové společnosti, notářský zápis 
k vykonatelnosti pohledávky a uznání dluhu.  

Čerpání úvěru bude probíhat postupně v jednotlivých tranších dle průběhu stavební realizace projektu. Čerpání 
proběhne pouze v případě, že developer předloží před každým čerpáním znalecký posudek, který prokáže, že došlo ke 
zhodnocení stavby v takové výši, že financování od Upvest a Artesy nepřekračuje 80 % z hodnoty zajištění. Znamená 
to tedy, že i fundraising bude probíhat po celou dobu realizace projektu.  

Splátky úroků investorům budou vypláceny kvartálně. Jistina bude splácena z prodejů domů po jejich dokončení, 
nejpozději k datu konečné splatnosti. V případě, že developer nenačerpá celou výši peněžních prostředků vybraných 
v rámci jednotlivé tranše a potažmo fundraisingu, budou takové peněžní prostředky úročeny výší rezervačního 
poplatku 1 % p.a. a budou poskytnuty v nadcházejícím čerpání. 

Společnost Artesa, spořitelní družstvo je česká finanční instituce založená v roce 1999, která poskytuje spořící a 
úvěrové produkty fyzickým i právnickým osobám. Základní kapitál společnosti činí 853 mil. Kč. 

Developerem projektu Domy Malvazinky je Moravská stavební – INVEST, a.s., která současně realizuje několik dalších 
projektů. Skupina se zaměřuje především na rezidenční (rodinné i bytové domy) a kancelářské projekty. Ve spolupráci 
s Upvest již proběhl úspěšný fundraising projektu Rezidence u Grébovky.  
 

Popis investičního produktu 
Produkt Participace (podílení se na výnosech a ztrátách 

ze smlouvy o úvěru)  
Účel úvěru  Financování investičních nákladů 

developerského projektu 
Lokalita financovaného projektu Praha 5, ulice Hillebrantova 
Smluvní strany úvěru  Úvěrující upvest s.r.o. a Artesa, spořitelní 

družstvo; úvěrovaný M.S. Košířská, s.r.o. 
Úvěrový rámec 39 700 000 Kč 
Celkové investiční náklady projektu 51 000 000 Kč 
      z toho financuje Artesa 15 000 000 Kč 
      z toho financuje Upvest 24 700 000 Kč 
      z toho financováno vlastními zdroji 11 300 000 Kč 
Minimální výše investice  5 000 Kč  
Typ úročení  Složené 
Předpokládaný způsob splacení úvěru  Úroky placeny kvartálně k poslednímu 

kalendářnímu dni úrokového období, jistina 
jednorázově nejpozději k datu konečné 
splatnosti 
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Období fundraisingu pro momentální tranši 16.03.2020 – 31.03.2020 
Předpokládaný začátek úročení  Po úspěšném fundraisingu  
Splatnost úvěru od Upvest 
     Nejbližší splatnost  
     Předpokládaná splatnost  
     Den konečné splatnosti  

 
23.1.2020 
1.10.2020 
30.11.2021 

Zajištění úvěru  Zástavní právo k pozemkům projektu výstavby a 
následně k nemovitostem, zástava pojistného 
plnění, zástava pohledávek z účtů vedených u 
Artesy, zástava k obchodnímu podílu na 
projektové společnosti. Směnka vystavená na 
oba jednatele projektové společnosti, notářský 
zápis k vykonatelnosti pohledávky, uznání dluhu. 

Developer Moravská stavební – INVEST, a.s. 
Projektová společnost M.S. Košířská, s.r.o. 

 

Parametry participace 

Poplatek za poskytování platebních služeb 1,5 % p.a.  
Čistý výnos na načerpané části 
Čistý výnos na nenačerpané / rezervované části 

5,0 % p.a. 
1,0 % p.a. 

Obdržení výnosů kvartálně k poslednímu kalendářnímu dni úrokového 
období 

 

V případě, že developer nenačerpá celou výši peněžních prostředků vybraných v rámci jednotlivé tranše a potažmo 
fundraisingu, budou takové peněžní prostředky vedeny na účtu společnosti upvest s.r.o. a budou úročeny výší 
rezervačního poplatku. Developerovi pak budou poskytnuty v nadcházejícím čerpání. 

Developer může splatit úvěr od Upvest nejpozději v den konečné splatnosti a to jednorázově. Investor se podílí na 
výnosech ode dne úspěšného fundraisingu jednotlivé tranše až po úplné splacení úvěru. Samotné úročení na 
načerpané části jistiny začíná dnem po čerpání dané tranše developerem a končí dnem před obdržením splátky úroku 
či jistiny developerem. Výnosy jsou investorům vypláceny kvartálně k poslednímu kalendářnímu dni úrokového 
období.  

Časová prodleva mezi nejbližší splatností a dnem konečné splatnosti úvěru je zde z důvodu (i) umožnění developerovi 
splatit úvěr v momentě dosažení dostatečných výnosů a (ii) z důvodu poskytnutí dostatečného prostoru pro prodej 
jednotek projektu v případě neočekávané situace na trhu.  

Nejbližší splatnost je nastavena na 23.1.2020, aby bylo umožněno developerovi v případě zájmu úvěr refinancovat 
anebo splatit z vlastních zdrojů.   

Developer může splatit úvěr i před datem nejbližší splatnosti, za takové situace je výnos investorů chráněn pomocí 
poplatků pro developera, které jsou nastaveny v takové výši, aby dorovnaly nominální výnos, který by investor obdržel, 
pokud by byl úvěr splacen v den nejbližší splatnosti.  

 

Čerpání úvěru od Upvest developerem podléhá níže uvedeným podmínkám1 
• Řádné uzavření smlouvy o úvěru mezi upvest s.r.o., Artesa, spořitelní družstvo a M.S. Košířská s.r.o. 
• Doručení žádosti o čerpání v období čerpání. 
• Doručení pravomocného stavebního povolení.  

 
1 Jedná se o zjednodušený text, oproti textu ve smlouvě o úvěru mezi upvest s.r.o., Artesa, spořitelní družstvo a M.S. Košířská, s.r.o. 
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• Doručení zajišťovacích dokumentů 
• Nedošlo k případu porušení povinnosti úvěrovaného a/nebo k uvedení nepravdivého či neúplného 

prohlášení úvěrovaného. 
 

Výčet některých poplatků a pokut pro developera ze smlouvy o úvěru 
• Poplatek za sjednání úvěru dle FAQ 
• Poplatek za rezervaci peněžních prostředků dle FAQ 
• Poplatek za předčasné splacení úvěru dle FAQ 
• Poplatek za částečné předčasné splacení úvěru dle FAQ 
• Smluvní pokuta za nesplnění podmínek čerpání dle FAQ 
• Úrok z prodlení 25 % p. a. 

Popis projektu 
o Čtyři řadové rodinné domy v nadstandardním provedení 
o Lokalita: ulice Hillebrantova, Praha 5, Košíře 
o Územní rozhodnutí a stavební povolení v právní moci od 10. prosince 2018 

 
 

Stavba je umístěna na jihozápadním svahu kopce orientovaného ke košířské usedlosti Bulovka na zlomu svahu 
zastavěného v horní partii převážně panelovými bytovými domy a řadovými rodinnými domy. Stavba výrazně využívá 
svahu, do kterého je zasazena. Přístup do domu je z ulice Hillebrantova, a to do nejvyššího podlaží domu. Ke každému 
domu náleží dvě parkovací stání. Všechny domy jsou určeny k prodeji. 

 

Základní informace o projektu   

Počet prodejních jednotek (celková výměra čisté 
prodejní plochy [m2])  

 4 (554)   

Počet garážových stání  0 
Počet venkovních stání      8  
Obestavěný prostor celkem [m3]    2950 
Obestavěný prostor nadzemní část [m3]    2950 
Obestavěný prostor podzemní část [m3]    0 
Celková HPP [m2]    749 
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Katastrální situační výkres 

V tabulce jsou uvedeny pozemky, na kterých se bude projekt realizovat a ke kterým bude mít Upvest a Artesa zřízeno 
zástavní právo do doby splacení úvěru. Znalec odhadnul hodnotu pozemků na 14 mil. Kč bez DPH. 

Přehled pozemků   

Parcelní číslo    Výměra pozemku [m2] 
1475/200      298   
1475/201      250 
1475/202      245  
1475/203      299 
1475/414      194 
1475/443      223 
1475/444      17 
1475/445      17 
1475/446      22 
Celkem    1565 
 

• Budoucí oddělené pozemky z č. parc. 1475/1, k. ú Košíře jako č. parc. 1475/443, 444, 445 a 446, vše k. ú. 
Košíře, budou po dokončení výstavby sloučeny s přiléhajícími pozemky zahrad u budoucích rodinných domů. 

• Pozemek označený v budoucnu jako č. parc. 1475/443 bude sloučen s nezastavěnou částí pozemku č. 
parc.1475/200, vše k. ú. Košíře.  

• Pozemek označený v budoucnu jako č. parc. 1475/444 bude sloučen s nezastavěnou částí pozemku č. parc. 
1475/201, vše k. ú. Košíře.  

• Pozemek označený v budoucnu jako č. parc. 1475/445, bude sloučen s nezastavěnou částí pozemku č. parc. 
1475/202, vše k. ú. Košíře.  

• Pozemek označený v budoucnu jako č. parc.1475/446 bude sloučen s nezastavěnou částí pozemku č. 
parc.1475/203, vše k. ú. Košíře. 

• Dále po dokončení výstavby dojde v budoucnu ještě k dělení a scelení č. parc. 1475/414. 
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V následující tabulce jsou uvedeny základní parametry jednotlivých rodinných domů včetně velikosti příslušných 
pozemků. 

Jednotka projektu 
 

Dispozice  Výměra vč. sklepa, 
lodžie nebo terasy [m2] 

Plocha pozemku 

A 4+kk 176,7 540 
B 4+kk 188,6 303 
C 4+kk 188,6 316 
D 4+kk 165,4 461 
 

Jedná se o nadstandardní řadové rodinné domy jak provedením, tak i podlahovou plochou a plochou souvisejících 
pozemků. Jelikož lokalitou projektu je Praha 5, jedná se o jeden z mála projektů ve smyslu výstavby rodinných domů 
v rámci širšího centra hlavního města Prahy.  

Časový plán 
• Stavební povolení a územní rozhodnutí v právní moci: 10.12.2018   
• Období fundraisingu pro momentální tranši: 16.03.2020 – 31.03.2020 
• Předpokládané čerpání úvěru (částky v rámci 2. tranše představují pouze čerpání, která zajišťuje Upvest):  

Tranše 1 2 

Měsíc / rok 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 

Čerpáno  
[mil. Kč] 

9,56 0,00 0,96 1,49 1,89 1,85 2,48 1,91 1,98 2,69 

Měsíc / rok  11/19 12/19 01/20 02/20 03/20    
 

Čerpáno [mil. 
Kč] 

 2,16 1,51 1,17 0,79 0,97    
 

Měsíc / rok  04/20 05/20       
 

Plán čerpání 
[mil. Kč] 

 1,52 1,35       
 

 
• Zahájení stavební realizace projektu: Únor 2019 
• Předpokládané dokončení stavby a její kolaudace: Červen 2020 
• Doprodej jednotek projektu: čtyři měsíce od kolaudace 
• Předpokládaná splatnost úvěru: 1.10.2020 

Čerpání první tranše v lednu roku 2019 je pro účely koupě zbývajících pozemků, na kterých se bude projekt realizovat. 
Čerpání první tranše zajišťuje společnost Artesa. Průběžná čerpání druhé tranše jsou pak určena pro samotnou 
realizaci stavby. Na čerpáních se podílí Upvest společně s Artesou. 

Předpokládané splacení úvěru od Upvest by mělo nastat ve čtvrtém kvartálu roku 2020. Datum konečné splatnosti je 
v úvěrové smlouvě nastaveno na 30.11.2021. 

Investiční Analýza 
• Hlavní faktory uplatněné při hodnocení rizika a stanovení úrokové sazby na úvěru: 

o Předpokládané hodnoty ekonomických a finančních ukazatelů projektu.  
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o Hodnota pozemků a ostatních předmětů zajištění úvěru. 
o Kvalita a dosavadní výsledky developera a managementu developera. 
o Míra citlivosti finančních ukazatelů projektu na změny vstupů ve finančním plánu – zejména na 

pokles cen jednotek projektu. 
o Výsledek technického zhodnocení stavby a souvisejících stavebně technických podkladů a povolení. 
o Výsledek právní prověrky projektu. 

Komerční analýza 
• Jedná se o projekt v nadstandardním provedení v blízkosti centra Prahy 
• Ceny stanovené developerem dle našeho názoru odpovídají aktuální situaci na trhu 

Analýza lokality 
Projekt výstavby se nachází v lokalitě Prahy 5 na pomezí částí Košíře a Malvazinky. Okolní zástavbu tvoří šest nově 
vybudovaných řadových domů, starší bytové domy a jejich garáže. Autem je centrum vzdálené do 20 min. jízdy (záleží 
na části dne). Při využití MHD je centrum vzdálené 30 min – včetně tří minut chůze na nejbližší zastávku MHD 
Urbanova. V okolí se nachází stanice metra Radlická, dostupná do 17 minut chůze. Obchodní centrum Nový Smíchov 
je vzdálené 10 minut jízdy autem nebo 15 minut MHD. V blízkém okolí se nachází potřebná občanská vybavenost, 
včetně několika mateřských škol, gymnázia, dětského hřiště, sportovního centra a supermarketu.  
 
Provedli jsme průzkum trhu, v rámci kterého jsme porovnávali ceny řadových rodinných domů z podobných 
developerských projektů a ze sekundárního trhu pro danou lokalitu. Konkrétně se jednalo o projekt Waltrovka – 
rezidenční čtvrť od společnosti Penta s 650 byty a 50 řadovými rodinnými domy a projekt Rodinné domy Stodůlky.  
Mediánová cena byla dle průzkumu ve výši 79 818,-Kč včetně DPH2 za m2 užitné podlahové plochy a 13 428,-Kč 
včetně DPH za m2 pozemku. Medián byl zvolen z důvodu velkého cenového rozsahu jednotlivých domů. 

Developer dle ceníku počítá s cenou 83 125,-Kč včetně DPH za m2 užitné podlahové plochy. Cena za m2 pozemku od 
developera činí 13 800,- Kč včetně DPH. Developer nekalkuluje s prostorem terasy a nepromítá ho do celkových 
výnosů. Tyto ceny jsou dle našeho názoru vzhledem ke standardu a lokalitě přijatelné. 

Nevýhodou lokality je dle našeho názoru okolní zástavba výškových bytových domů na Černochově ulici. Jedna z 
výškových budov se nachází v těsné blízkosti pozemků rodinných domů a může omezovat soukromí a výhled. Tato 
skutečnost by ale neměla vést k výraznému zhoršení prodejnosti dané jednotky projektu. 
 
Cena za m2 jednotek projektu ve srovnání s nabídkami realitních kanceláří  

Ukazatel Projekt Nabídky realitních kanceláři 
v listopadu 2018 

Cena3 za m2 jednotky [Kč]  83 125  69 800 – 136 9004 
 
Dopravní dostupnost 

 

Občanská vybavenost  

 
2 Při výpočtu jsme odečítali plochy garáže, jelikož domy v projektu mají jen venkovní parkovacích stání. Ostatní rodinné domy, které 
jsme uvažovali pro účely srovnání, měly cenu za garážové stání již zahrnutou v celkové ceně.  
3 Uvedené ceny jsou včetně DPH.  
4 Dle nabídek realitních kanceláří pro rodinné domy v podobné lokalitě s podobným standardem.  

Autobusová zastávka Urbanova…………………………………………………………………………… 6 minut (pěšky) 
Zastávka metra B Radlická……………………………………………….........................…………. 17 minut (pěšky) / 7 minut (autem) 
Praha Anděl………………………………………….................................…………....................... 15 minut (pěšky + MHD) nebo 

7 minut (autem) 
Hl. vlakové nádraží Praha…………………………………………………………………….………………… 15 min (autem) 
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Finanční analýza 
Ukazatele projektu  
ROIC  1,17x 
Úvěrový rámec 39 700 000 Kč 
Celkové investiční náklady  51 000 000 Kč 
      z toho financováno Artesou 15 000 000 Kč 
      z toho financováno Upvest 24 700 000 Kč 
      z toho financováno vlastními zdroji developera 11 300 000 Kč 
Předpokládané celkové výnosy projektu 59 500 000 Kč5 
Úrokový náklad na úvěr od Upvest 1 900 000 Kč 6 
Celkový zisk před zdaněním  8 500 000 Kč 
Délka realizace stavby 12 měsíců 

 

Výše uvedené je založeno na odhadu tržních cen jednotlivých investičních nákladů projektu, který byl proveden 
společností Upvest. 

Náklady na akvizici pozemků a projektovou dokumentaci činí 14,5 mil. Kč bez DPH. Celkové stavební náklady jsou dle 
rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo, ve výši 26,2 mil. Kč bez DPH. Z toho čisté stavební náklady činí 20,9 mil. Kč 
a náklady na vybudování a připojení na inženýrské sítě 5,3 mil. Kč. Reálnost výše celkových stavebních nákladů byla 
potvrzena znaleckým posudkem. 

Přímé stavební náklady odpovídají jednotkové ceně 7 100 Kč za m3 obestavěného prostoru, přímé stavební náklady na 
m2 hrubé podlahové plochy činí 28 000 Kč a 38 800 Kč na m2 čisté podlahové plochy. Jednotkové ceny jsou uváděny 
bez DPH. Tyto jednotkové náklady dle našeho názoru odpovídají tržní situaci a standardu provedení projektu. 

Ostatní investiční náklady jsou odhadnuty na základě obvyklých tržních poměrů vůči přímým stavebním nákladům. 
Rezerva projektu je odhadnuta na 2,5 % z celkových nákladů. Náklady na marketing a prodej jsou odhadnuty na 5 % 
z očekávaných výnosů projektu, což je vyšší náklad, než je běžné u prodeje bytových jednotek. Důvodem je možný 
náročnější prodej nadstandardních rodinných domů.  

Jelikož se jedná o seniorní úvěr, kde jsou úrokové náklady placeny kvartálně v průběhu realizace projektu jsou tedy 
zahrnuty do celkových investičních nákladů projektu.  

 
5 Celkové výnosy jsou uváděny bez DPH 
6 Finanční náklady jsou počítané za předpokladu, že splacení úvěru proběhne k datu předpokládané splatnosti. 

Obchodní centrum (OC Nový Smíchov)…………………………………………….………………….. 10 minut (autem) 
Pobočka banky/bankomat…………………………………................................................... 7 minut (autem) 
Mateřská škola……………………………………………………………………………….……..…………………. 5 minut (pěšky) 
Základní škola………………………………………………………………………………..………..…………...... 7 minut (autem) 
Nemocnice Na Homolce…………………………………………………………………………………………. 12 minut (autem) 
Dětské hřiště…………………………………………………………………………………………………………….. 8 minut (pěšky) 
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Celkové předpokládané investiční náklady ve výši 51,0 mil. Kč by měly být z 77,8 % hrazeny seniorním úvěrem, 
z kterého Upvest pokrývá část ve výši 24,7 mil. Kč. Vlastní zdroje developera představují 22,2 % z celkových 
investičních nákladů. Úroky budou hrazeny kvartálně a mohou být hrazeny z peněžních prostředků obdržených z 
čerpání úvěru. Poplatek za rezervaci dosud nenačerpané části seniorního úvěru je splatný vždy k poslednímu dni 
daného měsíce. Celkové finanční náklady na seniorní úvěr jsou odhadovány ve výši 3,9 mil. Kč. Splacení načerpané 
jistiny úvěru bude probíhat z výnosů projektu.  

Podle úvěrové smlouvy jsou celkové očekávané náklady 49,6 mil. Kč, což je méně oproti výše uvedeným 51 mil. Kč. 
Upvest ve své finanční analýze počítá s dodatečnou rezervou ve výši 2,5 % z celkových nákladů. Tento konzervativní 
odhad vede ke zvýšení poměru vlastních zdrojů na celkových nákladech. Níže je uvedena kapitálová struktura dle 
úvěrové smlouvy, která uvádí, že poměr vlastních zdrojů developera na celkových nákladech je 20 %.  

 Velikost Podíl Věřitel Zástavní právo na nemovitost 
/ pozemky projektu výstavby 

Úvěr od Artesa 15 mil. Kč 30,2 % Artesa, spořitelní družstvo ano 
Úvěr od Upvest 24,7 mil. Kč 49,8 % upvest s.r.o. ano 
Vlastní zdroje developera 9,9 mil. Kč 20,0 % M.S. Bydlení, s.r.o. - 

 
Finanční náklady developera 

Celkový průměrný roční náklad na seniorním úvěru7 7,88 % p.a. 
Úrok na seniorním úvěru 
Poplatek za rezervaci finančních prostředků        
Jednorázový poplatek za sjednání úvěru pro developera 

6,5 % p.a. 
1,0 % p.a. 
1,0 % 

 

Finanční výnosy a náklady pro investory Upvest 
Poplatek za poskytování platebních služeb 1,5 % p.a.  
Čistý výnos na načerpané části 
Čistý výnos na nenačerpané / rezervované části 

5,0 % p.a. 
1,0 % p.a. 

Obdržení výnosů kvartálně k poslednímu kalendářnímu dni úrokového 
období 

 

 
7 Za předpokladu, že dojde k jednorázové splátce jistiny k datu předpokládané splatnosti 
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Graf znázorňuje celkové výnosy projektu a výnosy pro jednotlivé subjekty v rámci kapitálové struktury. 

Jako první je splacena jistina seniorního věřitele, na kterém se podílí Upvest a Artesa. Výnosy seniorních věřitelů byly 
již obdrženy v průběhu realizace projektu v podobě úrokových plateb, poplatku za rezervaci peněžních prostředků a 
poplatku za sjednání úvěru. Až poté může developer disponovat se zbylými výnosy projektu. 

Platební kalendář při prodeji jednotek projektu bude nastaven tak, že kupující uhradí zálohu ve výši 100 000 Kč po 
podpisu rezervační smlouvy. Po podpisu smlouvy budoucí kupní bude uhrazeno 15 % z kupní ceny. Zbývající část, a 
sice 85 % z kupní ceny, bude doplacena na základě podpisu budoucí kupní smlouvy po kolaudaci rodinného domu. 

 

Citlivostní analýza  
Citlivostní analýza poklesu cen jednotek projektu ve vztahu k hodnotě úvěru od Upvest  

Při plánovaných prodejních cenách je pro splacení jistiny seniorního úvěru dostatečný prodej tří z celkových čtyř 
řadových rodinných domů. Jinými slovy i v případě poklesu prodejních cen domů o 33,2 % (za předpokladu, že ostatní 
vstupy zůstávají nezměněné) bude jistina splacena, protože ztrátu nese developer. V momentě, kdy ceny domů 
klesnou o více než 33,2 % začínají seniorní věřitelé odepisovat jistinu úvěru. Jistina je odepisována dle principu pari 
passu, což znamená poměrově podle výše poskytnutého úvěru. Upvest by tedy odepisoval 62,2 % z případné výše 
ztráty a Artesa zbylých 37,8 %. Úplná ztráta by hrozila v teoretickém případě, pokud by pozemky, které jsou 
předmětem zajištění, zcela ztratily svoji hodnotu. 

Úroky budou placeny průběžně oproti čerpání jistiny úvěru, proto na jejich splacení prodeje jednotek projektu nemají 
vliv.  

 

Pokles cen jednotek 
projektu 0 % -10 % -25 % -33,2 % -50 % -75 % -100 % 
Jistina 100 % 100 % 100 % 100 % 75 % 37 % 0 % 
Rezerva 50 % 35 % 12 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

 

 

 

59,5

39,7

19,8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

Celkové výnosy Upvest a Artesa Vlastní kapitál developera

m
il.

 K
č

Předpokládaná distribuce výnosů



Domy Malvazinky, Praha 5 

12 
 

Citlivostní analýza navýšení stavebních nákladů projektu ve vztahu k hodnotě úvěru od Upvest 

Generálním dodavatelem projektu je společnost Moravská stavební – INVEST, a.s., která je součástí skupiny 
developera. Moravská stavební – INVEST, a.s. pro developera již úspěšně realizovala stavbu Rezidence U Grébovky. 
Stavební realizaci projektu bude zajišťovat stavební společnost EKVATOR - RN s.r.o. Vztah generálního dodavatele 
stavby a stavební společnosti bude probíhat na základě smlouvy o dílo. Ve smlouvě o dílo je určena pevná cena, což 
znamená, že v případě prodražení stavby ponese takové vícenáklady zhotovitel, a nikoliv developer anebo generální 
dodavatel. Stejně tak by byl zhotovitel sankcionován v případě prodloužení stavebních prací oproti dohodnutému 
harmonogramu. Případné navýšení stavebních nákladů by tedy nemělo mít výrazný vliv na schopnost developera 
splácet úvěr.   
 
Upvest odhaduje celkové stavební náklady ve výši 26 214 000 Kč na základě plánovaného rozpočtu developera, který 
byl potvrzen technickým znalcem. Přímé stavební náklady odpovídají jednotkové ceně 7 100 Kč za m3 obestavěného 
prostoru, přímé stavební náklady na m2 hrubé podlahové plochy činí 28 000 Kč a 38 800 Kč na m2 čisté podlahové 
plochy, ceny jsou uváděny bez DPH. Tyto jednotkové náklady dle našeho názoru odpovídají tržní situaci a standardu 
provedení projektu.   

Při investiční analýze projektu zahrnujeme do odhadovaného rozpočtu projektu i rezervu ve výši 2,5 % z přímých 
stavebních nákladů. Tato rezerva bude využita v případě, že by došlo ke změnám stavby z popudu developera, které by 
prodražily výstavbu.     

Citlivostní analýza ostatních nákladů projektu ve vztahu k úvěru od Upvest 

Takzvané “soft“ náklady projektu jsou náklady, které se přímo neprojeví v podobě hmotného výsledku na stavbě, jako 
například náklady na prodej a marketing, právní náklady nebo projektový management. Dohromady tyto náklady tvoří 
23,9 % z celkových nákladů projektu a 19,3 % pokud neuvažujeme náklady spjaté s prodejem, které jsou hrazeny 
v momentě prodeje či bezprostředně po něm. Náklady na prodej jsou počítány v procentech z prodejní ceny a 
uvažujeme o nich tedy ve vztahu k prodejnímu riziku (viz citlivostní analýza poklesu cen jednotek projektu). Zbývající 
soft náklady tedy představují takovou část z celkových investičních nákladů projektu, že i v případě neočekávaného 
navýšení těchto nákladů o sto procent a za předpokladu že ostatní věci zůstanou nezměněné, toto navýšení nebude 
mít vliv na schopnost splacení úvěru developerem. Pro srovnání, navýšení soft nákladů, bez nákladů na prodej, o 100 
% má na splacení úvěru téměř ekvivalentní dopad, jako 16,5 % pokles v cenách jednotek projektu. 

 

Peněžní toky projektu 
Platební kalendář při prodeji jednotek projektu bude nastaven tak, že kupující uhradí zálohu ve výši 100 000 Kč po 
podpisu rezervační smlouvy. Po podpisu smlouvy budoucí kupní bude uhrazeno 15 % z kupní ceny. Zbývající část, a 
sice 85 % z kupní ceny, bude uhrazena na základě budoucí kupní smlouvy po kolaudaci rodinného domu. 

Při kolaudaci očekáváme, že budou uzavřeny budoucí kupní smlouvy na dvou z celkových čtyř jednotek projektu. Po 
kolaudaci stavby pak předpokládáme, že prodej dalších dvou jednotek projektu nastane v období čtyř měsíců. Pro 
splacení seniorního úvěru je potřeba prodat 75 % jednotek projektu a obdržet z těchto prodejů peníze na účet 
projektové společnosti, což je předpokládáno během druhého a třetího kvartálu roku 2020. Předpokládané splacení 
úvěru by mělo nastat ve čtvrtém kvartálu roku 2020. 
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Křivka tržeb se láme z důvodu kolaudace, po které klienti doplácí kupní cenu na základě budoucích kupních smluv.  

 

Technická prověrka  
Povinností úvěrovaného bylo zajistit vyhotovení znaleckého posudku pro technickou kontrolu projektu. Znalecký ústav 
(“Znalec”) vykonal níže uvedené kontroly. 

• Znalecký posudek na cenu pozemků, na kterých dojde k realizaci výstavby. 
Znalec určil hodnotu pozemků ve výši 14 050 000 Kč bez DPH. 

• Odhad ceny stavby. 
Znalec považuje celkové stavební náklady projektu dle agregovaného rozpočtu developera ve výši 
26 214 000 Kč bez DPH za reálné. S touto výší nákladů kalkuluje i Upvest. 

• Odhad budoucí hodnoty nemovitostí 
Znalec odhaduje budoucí hodnotu nemovitostí na 61 750 000 Kč bez DPH, což je více než činí odhad Upvest. 
 

Znalecký posudek na hodnotu pozemku 

Jelikož bude mít Upvest a Artesa zřízeno zástavní právo k pozemkům8, na kterých se bude realizovat výstavba 
řadových rodinných domů a následně i k samotným nemovitostem, byl vypracován znalecký posudek na hodnotu 
takového zajištění. Dle znaleckého posudku činí hodnota pozemků 14 050 000 Kč.    

Rozpočet projektu 

Znalec při vyhotovení znaleckého posudku vycházel z odhadu celkových stavebních nákladů dle agregovaného 
rozpočtu developera, mimo cenu pozemků, ve výši 26 214 000 Kč, což odpovídá jednotkové ceně 7 100 Kč za m3 

obestavěného prostoru. Znalec tyto náklady považuje za reálné.   

Při vlastním odhadu celkových stavebních prací vycházel znalec z jednotkové ceny 5 860 Kč za m3 obestavěného 
prostoru. Celkové odhadované stavební náklady znalcem jsou o 14 % nižší, než je odhad developera. Znalec současně 
tento odhad navyšuje o 15 % z důvodu svažitého terénu a souvisejících terénních úprav a z důvodu nákladnější 
výstavby kvůli lokalitě projektu. Výsledkem je pak shodný odhad celkových nákladů. Znalec doporučuje zahrnout do 
rozpočtu určitou rezervu, proto Upvest počítá v investiční analýze s rezervou ve výši 2,5 % z přímých stavebních 
nákladů.  

 
8 Zástavní právo na pozemky bude zřízeno ve prospěch Artesy, nicméně na základě mezivěřitelské smlouvy plní Artesa pro Upvest 
roli Agenta pro zajištění, takže případné plnění z zpeněžení zástavy se poměrově rozděluje mezi Artesu a Upvest po odečtení nákladů 
za vymáhání.  
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Budoucí hodnota nemovitostí 

Odhad znalce je proveden porovnávací metodou jako součet porovnávacích hodnot jednotlivých rodinných domů. 
Znalec odhaduje budoucí tržní hodnotu nemovitostí včetně pozemků na 61 750 000 Kč bez DPH, což je o 3,8 % více 
než odhaduje Upvest.  

Celkové investiční náklady 

Znalec neposuzoval velikost celkových investičních nákladů. Komentář společnosti Upvest k celkovým investičním 
nákladům lze nalézt v sekci Finanční analýza.  

Spořitelní družstvo Artesa i Upvest se shodli, že výsledky technické prověrky jsou v souladu se záměrem poskytnout 
projektu financování. 

Časový harmonogram projektu 

Technický znalec se nevyjádřil k plánovanému časovému harmonogramu projektu, tedy k předpokládanému trvání 
stavby od jejího zahájení až po kolaudaci a případně i k úplnému dokončení a předání kupujícím, tedy včetně dodělání 
vnitřních prací. Předpokládáme, že časová náročnost stavby od zahájení až po její kolaudaci bude činit  
12-14 měsíců. Podle smlouvy o úvěru bude developer sankcionován, pokud neproběhne kolaudace do 31.3.2020.   

 

Právní prověrka 
Pro tento případ, kdy Upvest poskytuje úvěr ve spolupráci s Artesou, neprovádíme vlastní právní prověrku projektu, ale 
přebíráme výsledky prověrky Artesy, spořitelního družstva.  

Spořitelní družstvo Artesa v rámci interního vyhodnocení ve vztahu k právním rizikům projektu a developera mimo jiné 
provádí: 

- Kontrola projektové společnosti a ekonomicky spjatých subjektů v rejstřících. 
- Hodnocení zázemí developera, skutečného majitele developera, managementu.  
- Transparentnost účetnictví.  

Dále pak vyhodnocuje ve spolupráci se znalcem a interním právním poradcem rizika vyplývající z uzavírané smluvní 
dokumentace (především povolovací dokumentace, tedy ze stavebního povolení a územního rozhodnutí a smlouvy o 
dílo s developerem). Vyhodnocují se i právní rizika spjaté se samotnou realizací projektu výstavby. 

Tento projekt úspěšně prošel interní právní prověrkou Artesy a Upvest takové výsledky přebírá, jelikož v rámci due 
diligence, které Upvest vykonával ve vztahu k Artese, jakožto financujícímu partnerovi, za účelem navázání dlouhodobé 
spolupráce dospěl k názoru, že tyto procesy jsou vykonávané s dostatečnou hloubkou a péčí.    
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• Projektovou společností je M.S. Košířská s.r.o, 
• Poskytovatel úvěru je upvest s.r.o. společně s Artesa, spořitelní družstvo. 

Rizika 
Výčet a popis nejvýznamnějších rizik spjatých s developerskými projekty a jejich relevantnost ve vztahu k Projektu 
Domy Malvazinky a případný dopad na schopnost splácení úvěru od Upvest. 

• Pokles tržních cen rodinných domů 
• Navýšení investičních nákladů 
• Prodloužení stavebních prací 
• Prodloužení prodeje projektu 
• Regulace hypotečních úvěrů ze strany ČNB 

Pokles tržních cen rodinných domů  

Index cen bytových nemovitostí9 pro nákupy nových obydlí v ČR vzrostl od Q2 2015 do Q2 2018 o 35,8 %10. Ceny 
nemovitostí v ČR rostly po většinu roku 2017 dokonce nejrychleji v celé Evropské unii, v průměru o 16 %11.  
Index cen rodinných domů v Praze vykazuje průměrný meziroční růst v letech 2013 až 2017 o 6,3 %12. Od roku 2010 ke 
konci 2017 vzrostl celkově o 38 %13. K největšímu růstu došlo mezi roky 2015 a 2016, - o 9,6 %, a také 2016 a 2017 - o 
16,3 %.  
 
Z výše uvedeného tedy dle našeho názoru vyplývá, že existuje relevantní riziko možného nadhodnocení prodejních cen 
na českém realitním trhu, které může v budoucnu vést k poklesu těchto cena anebo zhoršení prodejnosti domů. 
 
V rámci sekce Investiční analýza jsme vyhotovili citlivostní analýzu na pokles cen jednotek projektu na schopnost 
splacení úvěru. I když z projekce vychází dostatečná rezerva pro možný pokles cen jednotek projektu, jedná se pouze 

 
9 ČSÚ v indexu cen bytových nemovitostí nerozlišuje mezi bytovou a rodinnou výstavbou.  
10 Zdroj: ČSÚ: Index cen bytových nemovitostí (House Price Index) ze dne 27. září 2018 (kód: 014005-18) 
11 Zdroj: Tisková zpráva ČNB ze dne 12. června 2018 
12 Zdroj: ČSÚ: Index cen rodinných domů (kód: 014006-17) 
13 Zdroj: ČSÚ: Index cen rodinných domů (kód: 014006-17) 



Domy Malvazinky, Praha 5 

16 
 

o zhoršení jediného parametru, který nezohledňuje možné zhoršení dalších parametrů, které většinou pokles cen 
jednotek projektu doprovází.  
 
 
Navýšení investičních nákladů projektu 

Co se týče stavebních nákladů projektu, cena díla je cenou pevnou, případné vícepráce tedy budou hrazeny ne 
developerem, ale právě generálním dodavatelem a potažmo stavební společností. 
Pokud by se jednalo o změnu stavby, která by vedla k prodražení stavebních prací, je v rozpočtu počítáno s rezervou 
ve výši 2,5 % z celkových nákladů.  
 
Ostatní položky rozpočtu jsou odhadovány na základě momentální tržní situace. Stále však hrozí riziko možného 
budoucího navýšení investičních nákladů odpovídající tržním cenám v budoucnu.  
 

Prodloužení stavebních prací 

Zhotovitel stavby je na základě smlouvy o dílo za pozdější předání díla sankcionován. Z takto obdržených prostředků 
pak developer kryje zvýšené úrokové náklady spjaté s prodloužením realizace projektu.   

Případné prodloužení stavebních prací nepředstavuje riziko ani pro možné výpovědi klientských smluv. Úhrady 
kupních cen a předání jednotek projektu na základě kupních smluv není vázáno na konkrétní datum, ale na kolaudaci.  

Prodloužení prodeje jednotek projektu 

Náklady na úroky seniorního úvěru jsou součástí celkových investičních nákladů. Úrokové náklady na seniorní úvěr 
jsou prognózované do úplného splacení jistiny úvěru, které se očekává v průběhu čtvrtého kvartálu 2020. Aby byl 
splacen seniorní úvěr, musí developer obdržet alespoň 66,7 % z celkových očekávaných výnosů projektu, což v tomto 
případě znamená, že musí dojít k prodeji alespoň tří z celkových čtyř rodinných domů. U řadových rodinných domů ve 
vyšším nadstandardu je toto riziko prodloužení prodeje velmi relevantní. I z tohoto důvodu jsou prognózovány náklady 
spjaté s prodejem a marketingem ve výši 5 % z celkových očekávaných výnosů, tedy ve vyšší míře než u ostatních, 
zejména bytových projektů.  

Výše je založeno na předpokladu, že stavební realizace bude probíhat po dobu 12 měsíců, že úrok na seniorním úvěru 
bude činit 6,5 % p. a., poplatek za rezervaci finančních prostředků bude činit 1,0 % p. a. z nenačerpané výše jistiny a 
jednorázový poplatek za sjednání úvěru bude činit 1,0 % z výše jistiny úvěru. 

V případě, že by k datu předpokládané splatnosti byly prodány pouze dva rodinné domy a splatnost části úvěru by se 
posunula o šest měsíců, došlo by k navýšení úrokových nákladů o 643 000 Kč. Toto navýšení nákladů by pak mohlo 
být částečně uhrazeno z rezervy, se kterou se počítá v rámci rozpočtu projektu.   

I v případě neočekávaného nízkého prodeje jednotek projektu má developer před předpokládaným datem splatnosti 
dostatečný prostor (33,2 %) pro snížení cen jednotek projektu tak, aby stále vygeneroval dostatečné výnosy pro úplné 
splacení úvěru. Muselo by tak dojít ke stavebně realizačním anebo stavebně právním problémům znemožňujícím 
kolaudaci rodinných domů, aby nebyl seniorní úvěr splacen. 

Regulace hypotečních úvěrů ze strany ČNB 

V roce 2017 banky poskytly významné procento hypotečních úvěrů, které ČNB považuje z hlediska ukazatelů 
schopnosti jej splácet z běžných příjmů za vysoce rizikové. Proto došlo k zavedení omezení pro poskytovatele 
hypotečních úvěrů od 1. října 2018, které udává, že výše dluhu žadatele by nově neměla překročit devítinásobek jeho 
ročního čistého příjmu (ukazatel DTI). Žadatel by měl současně na splátku dluhu vynakládat maximálně 45 % svého 
měsíčního čistého příjmu (ukazatel DSTI). U 5 % úvěrů však mohou banky toto omezení překročit.14 Současnou 90% 
hranici pro výši úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti (ukazatel LTV) ponechává ČNB beze změny. 

 
14 Zdroj: Tisková zpráva ČNB ze dne 12. června 2018 
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Toto omezení by teoreticky mohlo ovlivnit schopnost kupujících získat hypoteční úvěr a prodloužit tak dobu prodeje 
jednotek. Nicméně, cílová skupina tohoto projektu by měla podle našeho názoru tyto podmínky splňovat. Navíc 
z povahy výstavby se nejedná o startovací bydlení, které je regulací hypotečních úvěrů nejvíce ovlivněno. 
Předpokládáme, že kupující projektu bude již mít ve vlastnictví nemovitost, z jejíhož prodeje pohodlně splní požadavek 
hypoteční banky ve vztahu k požadavku na výši vlastních zdrojů.  

Kontrola  
• Kontrola stavby na základě průběžných znaleckých posudků  
• Dohled nad peněžními toky projektu a plněním finančního plánu 
• Podmínky čerpání a povinnosti úvěrovaného 
• Kontrola probíhá ve spolupráci s Artesou 

Pravidelná kontrola 

Pravidelná kontrola probíhá ve spolupráci s Artesou. Před každým čerpáním je developerem předkládán znalecký 
posudek prokazující dostatečné zhodnocení stavby, tak aby poměr mezi výší úvěru a celkovými náklady projektu 
(ukazatel LTC) nepřesáhnul výši 80 %. Znamená to tedy, že zajištění úvěru bude po celou dobu úvěrového vztahu 
v takové výši, která dostatečně zajišťuje poskytovaný úvěr.  

Developer je povinen kvartálně předkládat finanční výkazy, které jsou následně kontrolovány Artesou. Upvest 
s Artesou spolupracuje na základě mezivěřitelské smlouvy. Artesa zároveň plní pro Upvest roli agenta pro zajištění.  

Dohled nad peněžními toky 

Veškeré transakce spjaté s projektem probíhají přes účty vedené Artesou, která tak kontroluje peněžní toky projektu. 
Developer mimo jiné předkládá faktury související s realizací projektu, což opět napomáhá kontrolovat peněžní toky 
projektu a jejich soulad s finančním plánem projektu.  

Podmínky čerpání 

Každé jednotlivé čerpání v součtu s ostatními čerpáními úvěru bude dosahovat maximální výše 80 % hodnoty 
nemovitosti dle posudku Artesou určeným znalcem. MSI je povinna doručit originály zajišťovacích dokumentů, 
potvrzení znalce o provedení stavebních prací minimálně ve výši odpovídajícímu čerpání. Úvěrovaný je povinen 
předkládat čtvrtletně finanční výkazy (výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu, rozvahu v plném rozsahu), včetně 
pohledávek a závazků, i daňové přiznání. Developer musí prokázat, že řádně zaplatil pojistné stanovené v pojistné 
smlouvě. 

Reporting 

Upvest bude informovat investory o stavu a vývoji projektu na kvartální bázi. 
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Developer  
 

Moravská stavební – INVEST, a.s. 

• Úspěšně uskutečnila více než 20 developerských projektů 
• Realizovala přes 3,200 bytů a rodinných domů 
• Realizovala 17,430 m² obchodních ploch a kanceláří 
• Členové představenstva developera a jednatelé projektové společnosti jsou 

pánové Lubomír Malík a Vladimír Meister, kteří mají více než 20leté zkušenosti 
s nemovitostním developmentem. 

 
Developer působí na českém trhu od roku 1998. Od svého vzniku, společnost úspěšně realizovala více než 20 
developerských projektů, ve kterých bylo postaveno přes 3 200 bytů a rodinných domů a postaveno 17 430 m² 
obchodních ploch a kanceláří. Členové představenstva společnosti jsou Lubomír Malík, Vladimír Meister a Pavel 
Strnad, kteří mají jako její zakladatelé bohaté zkušenosti s nemovitostním developmentem a znalosti potřebné k 
úspěšné realizaci developerských projektů. 
 
Níže je přehled vybraných, uskutečněných a momentálně realizovaných projektů developerem.  

 

Přehled projektů ve fázi realizace 

Název projektu Typ Investiční 
objem 

Lokalita Předpokládané 
dokončení 

Karolína Plazza 2 Bytový dům (67 bytů) a cca 2 000 m2 
komerčních ploch 

426 mil. Kč Prha - 
Karlín 

Q4 2019 

Riverside Bytový dům (86 bytů)  221 mil. Kč Brno - 
Pisárky 

Q2 2019 

Jundrov IV. 
etapa 

34 rodinných domů 
a 2 stavební parcely 

281 mil. Kč Brno - 
Jundrov 

Q2 2020 

Rezidence u 
Grébovky 

Bytový dům (27 jednotek a 2 komerční 
prostory) 

108 mil. Kč Praha - 
Nusle 

Q1 2019 

 

Výběr uskutečněných projektů 

Název projektu Typ Investiční 
objem 

Lokalita Realizace 

Panorama 
2. etapa 

5 bytových domů (198 bytů) 701 mil. Kč Brno - Bystrc Q3 2014 – Q2 2017 

Trinity 3 bytové domy (107 bytů, 
370 m2 komerčních prostor) 

450 mil. Kč Praha 8 - Karlín Q2 2015 – Q1 2017 

Rezidence 
Lužánky 

3 bytové domy (100 bytů, 2 
000 m2 komerčních prostor) 

476 mil. Kč Brno - Lužánky Q3 2013 – Q1 2016 

Letňany Bytový dům (79 bytů) 160 mil. Kč Praha 9 2013 – 2014 
Jundrov 2. etapa 31 Rodinných domů 165 mil. Kč Brno, Jundrov 2011 – 2014 
Panorama 1. 
etapa 

3 bytové domy (126 bytů) 360 mil. Kč Brno - Bystrc 2010 – 2013 
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Lidé  
 

Lubomír Malík 
Zakládající akcionář a člen představenstva Moravská stavební – INVEST, a.s., jednatel s 50% podílem ve společnosti 
MS Košířská s.r.o. 
 
Pan Malík řídí společnost na každodenní bázi a je zodpovědný za technické, provozní a částečně také za finanční 
operace společnosti. Vystudoval Stavební fakultu na Technické univerzitě v Brně a před založením společnosti 
Moravská stavební - INVEST, a.s. pracoval na manažerských pozicích velkých stavebních firem v České republice i v 
zahraničí (Libye). Celkově má Lubomír Malík 40 let praxe ve stavebním průmyslu.  
 
Vladimír Meister 
Zakládající akcionář a člen představenstva společnosti Moravská stavební - INVEST, a.s., jednatel s 50% podílem ve 
společnosti MS Košířská s.r.o.  
 
Pan Meister řídí společnost na každodenní bázi a je zodpovědný za prodej a akvizice. Vystudoval ekonomii a 
management v oblasti spotřebního průmyslu na Technické univerzitě v Brně a před založením společnosti Moravská 
stavební – INVEST, a.s. pracoval na manažerských pozicích ve stavebních firmách v České republice. Celkově má pan 
Meister 35 let praxe v oblasti stavebnictví.  
 
 
Petr Malík 
Finanční ředitel Skupiny MSI 
 
Pan Malík, ml. se ke společnosti připojil v říjnu roku 2013, už před tím však působil jako externí poradce pro 
developera. Studoval Finance na London Business School a Management na Vysoké škole ekonomické v Praze a na 
univerzitě v St. Gallen ve Švýcarsku. Před nástupem do společnosti působil jako konzultant ve společnosti McKinsey & 
Company a později jako vedoucí oddělení analytiky ve společnosti PPF Real Estate Russia. Celkově má přes 12 let 
zkušeností v oblasti financí a nemovitostního developmentu.  
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Disclaimer 

 
Společnost upvest s.r.o., IČ: 058 35 526, se sídlem Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno, zapsané u Krajského soudu v Brně, sp. 
zn. C 98415 (dále jen „Společnost“) v tomto dokumentu upozorňuje Investory (jakož i další adresáty jednání Společnosti) na níže 
popsaná rizika a další okolnosti a vymezuje zřeknutí se odpovědnosti ze strany Společnosti vůči Investorům (jakož i ostatním 
subjektům), jak níže uvedeno. 
 
Tento dokument doplňuje OPP, VOP, VOPPS a Rámcovou smlouvu Společnosti. 
 
Společnost poskytuje informace pro Investory zejména (nikoli však výlučně) ve formě odborných názorů, prognóz, textů, grafů, tabulek, 
odhadů a stanovisek Společnosti. Tyto informace jsou poskytovány Společností s odbornou péčí na základě podkladů aktuálně 
dostupných Společnosti a při využití jejího know-how. Společnost však upozorňuje, že tyto informace mají toliko informační charakter, 
nejsou závazné a poskytují pouze předpokládaný vývoj daných skutečností v čase.  
 
Společnost vychází při poskytování informací rovněž z informací poskytnutých Klienty, kdy tyto bývají (avšak nemusejí být) ze strany 
Společnosti přiměřeným způsobem kontrolovány, nicméně Společnost neodpovídá za úplnost, přesnost či pravdivost takto převzatých 
informací ani jejich úplnost, přesnost či pravdivost jakkoli negarantuje. 
 
Zveřejněné informace v popisu Úvěru pro účely Participace jsou poskytovány výlučně pro informativní účely jako doplňkový zdroj 
informací a nelze je považovat za formu reklamy, nabídky nebo doporučení k nákupu či prodeji bytových nebo jiných prostor či 
k investování nebo učinění jakéhokoliv právního jednání. Společnost dále upozorňuje, že z historických nebo aktuálních hodnot nelze 
s přesností predikovat budoucí stav. 
 
Veškeré informace, které Společnost poskytuje, reflektují názory Společnosti v době jejich zveřejnění a mohou být předmětem změn 
či doplnění bez předchozího upozornění. Veškerá uvedená historická data mají pouze omezenou informační hodnotu.  
 
Informace jsou připravovány primárně pro Investory, u nichž se očekává, že budou činit vlastní investiční rozhodnutí a budou se o 
výhodnosti investic do Participace na Úvěru rozhodovat samostatně, zejména na základě náležitého zvážení ceny, případného 
nebezpečí a rizik, jejich vlastní investiční strategie a jejich vlastní právní, daňové a finanční situace. Informace poskytnuté Společností 
by neměly být jediným podkladem pro investiční rozhodnutí. 
 
Seznam rizik, uveřejněný v popisu u jednotlivých Úvěrů pro účely Participace, stejně jako seznam rizikových faktorů týkající se 
Participace, který je uveřejněn, jako Příloha č. 1 Obchodních podmínek participace na úvěrech, není vyčerpávající a jsou zde uváděna 
pouze nejpodstatnější rizika. 
 
Společnost opětovně upozorňuje, že s investováním jsou spojena rizika. Společnost nepřebírá jakoukoli odpovědnost za ztrátu nebo 
škodu způsobenou použitím jakékoli informace poskytnuté Společností ani za důsledky jednání Investorů v návaznosti či ve vazbě na 
takové informace. 
 
Společnost nedoporučuje sjednávání výpůjček finančních prostředků, vynakládání většího množství finančních prostředků, než má 
Investor k dispozici, či využívání prostředků určených pro jiné účely, než je obchodování za účelem Participace na Úvěrech (které však 
Investor činí na vlastní riziko). V případě pochybnosti ohledně jakéhokoli aspektu rizik souvisejících s Participací na Úvěrech, 
doporučuje Společnost Investorovi, před sjednáním případně Participace na Úvěru, vyhledat nezávislé odborné poradenství či pomoc. 
 


