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Projekt bytových domů Darian a Frida 

Executive summary 

 

 

  

 

 

  

ČISTÝ VÝNOS……………………………….5,5% p.a. 

 

PŘEDPOKLÁDANÁ SPLATNOST.......leden 2019 

 

INVESTIČNÍ CÍL……………...……5,1 — 8,9 mil. Kč 

 

MINIMÁLNÍ VÝŠE INVESTICE……...……..5 000 Kč 

 
 

Developer: PRIMA BYTY s.r.o. 

 

Lokalita: Ulice Slávičia, město Senec, Slovensko. Senec je 

30 min. autem do centra Bratislavy a 27 min. vlakem, který 

jezdí v hodinových intervalech. 

 

Projekt: Výstavba dvou identických bytových domů, každý o 

čtyřech podlažích, kde dohromady vzniká 62 cenově velmi 

dostupných bytů o dispozicích 1+kk a 2+kk. Pro každý byt je 

v projektu zajištěno jedno venkovní parkovací stání, které je 

v ceně bytové jednotky. 

 
 

http://www.primabyty.sk/
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Popis produktu 

Popis investičního produktu 

Produkt Participace (podílení se na výnosech a ztrátách 

ze smlouvy o úvěru)  

Účel úvěru  Refinancování části vlastních zdrojů a 

financování investičních nákladů developerského 

projektu – výstavba rezidenční nemovitosti 

určené k prodeji 

Investiční cíl 5 100 000 – 8 925 000 CZK 

200 000 -  350 000 EUR anebo kombinace při 

kurzu 1 EUR = 25,5 CZK 

Celkové investiční náklady projektu 2 390 000 – 2 395 000 EUR 

      z toho financováno seniorním úvěrem 1 580 000 EUR 

      z toho financováno úvěrem od Upvest 200 000 – 350 000 EUR 

      z toho financováno vlastními zdroji 610 000 – 465 000 EUR 

Minimální výše investice  5 000 Kč anebo 200 EUR  

Typ úročení  Složené 

Předpokládaný způsob splacení úvěru  Jednorázově k datu předpokládané splatnosti 

Období fundraisingu. 29.1.2018 – 28.2.2018 

Předpokládaná splatnost splatnost 10,5 měsíců (15.1.2019) 

 

Fundraising probíhá jak v českých korunách, tak v eurech. Část úvěru poté bude developerovi poskytnutá v českých 

korunách a část v eurech. Případná měnová konverze po načerpání úvěru je vykonávaná developerem. Stejně tak při 

splácení úvěru se část poskytnutá v českých korunách vrací i s úrokovým výnosem v českých korunách a ekvivalentní 

postup je pro část, která byla poskytnuta v eurech. Celková výše fundraisingu je uvedena v českých korunách a 

investice provedené v eurech se pro účel přehlednosti budou do celkové vybrané částky započítávat při kurzu 1 EUR = 

25,5 Kč. 

 Časový plán 

 Stavební povolení: Prosinec 2016  Celkové dokončení stavby a kolaudace BD Darian: Srpen 2018  

 Zahájení prodeje projektu: Březen 2017  Doplacení kupních cen jednotek BD Darian : Září 2018 

 Zahájení stavebních prací na BD Darian: Listopad 2017  Celkové dokončení stavby a kolaudace BD Frida: Listopad 2018  

 Zahájení čerpání seniorního úvěru: Leden 2018  Doplacení kupních cen jednotek BD Frida : Prosinec 2018 

 Zahájení stavebních prací na BD Frida: Únor 2018  Předpokládané splacení seniorního úvěru: Prosinec 2018 

 Předpokládané načerpaní úvěru od Upvest: Březen 2018  Předpokládané splacení úvěru od Upvest: Leden 2019 
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Investiční Analýza 

Komerční analýza 

Cena za m2  jednotek projektu ve srovnání s nabídkami realitních kanceláří 

Ukazatel Darian a Frida Relevantní nabídky realitních 

kanceláři v lednu 2018 

Cena s DPH za m2 bytové jednotky (EUR)  1 425 1 471 – 1 838 

 

 

Ukazatelé projektu 

 

ROIC  1,35x 

Celkové investiční náklady  2 390 000 – 2 395 000 EUR 

      z toho financováno seniorním úvěrem 1 580 000 EUR 

      z toho financováno úvěrem od Upvest 200 000 – 350 000 EUR 

      z toho financováno vlastními zdroji developera 610 000 – 465 000 EUR 

Předpokládané celkové výnosy projektu 3,25 mil. EUR 

Předpokládané celkové investiční náklady  2,40 mil. EUR 

Úrokový náklad na úvěr od Upvest 16 821 EUR 

Celkový zisk před zdaněním  833 000 EUR 

Délka realizace stavby 9 měsíců pro jeden bytový dům 

 

 

Finanční náklady developera 

Úrok na seniorním úvěru 

Celkový průměrný roční náklad na seniorním úvěru 

2,9% 

4,9% 

Celkový průměrný roční náklad na úvěr od Upvest 

       Úroková sazba na úvěru od Upvest 

       Jednorázový poplatek za sjednání úvěru od Upvest pro developera 

10,1% 

     5,5% 

    3,7% 

 

Finanční výnosy a náklady pro investory Upvest 

Poplatek za poskytování platebních služeb 0% p.a.  

Čistý výnos do 2.2.2019  

Čistý výnos od 2.2.2019  

5,5% p.a. 

7,5% p.a. 
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Případný vyšší čistý výnos od 2.2.2019 je z důvodu nesplacení úvěru do předpokládaného data splatnosti. Investor je 

tak kompenzován za delší než původně předpokládanou fixaci peněžních prostředků z důvodu nedodržení 

plánovaného harmonogramu realizace projektu. 

Posloupnost výplaty výnosů z projektu 

Jako první je splacena jistina seniorního úvěru, výnosy seniorního věřitele byly již obdrženy v průběhu realizace 

projektu v podobě úrokových plateb a poplatku za sjednání úvěru. Po splacení seniorního úvěru je splácen úvěr od 

Upvest a poté jdou výnosy z projektu do vlastního kapitálu projektové společnosti. 

Aktuální prodeje jednotek projektu 

Prodej bytových jednotek v rámci bytového domu Darian byl spuštěn již v Q1 2017 a ke dni 25.1.2018 bylo podepsáno 

24 rezervačních smluv anebo budoucích kupních smluv z celkových 31 jednotek projektu. Prodej jednotek projektu u 

bytového domu Frida byl spuštěn v Q4 2017 a ke dni 25.1.2018 bylo podepsáno 5 rezervačních smluv anebo 

budoucích kupních smluv. Celkově je tedy zarezervováno 46,8% z celkového počtu jednotek projektu.  

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

I v případě poklesu prodejních cen bytů o 39% (za předpokladu, že ostatní vstupy zůstávají nezměněné), Upvest stále 

obdrží celou výši jistiny úvěru včetně plánovaných výnosů. V momentě kdy ceny bytů klesnou o 39,6%, výnosy projektu 

jsou dostačující pouze na splacení jistiny úvěru od Upvest, nikoli už na výplatu výnosů plynoucích z úvěru od Upvest. 

Až v momentně, kdy prodejní ceny klesnou o více než 39,6%, začíná Upvest odepisovat jistinu úvěru. 

 

Pokles cen jednotek projektu 0% -10% -20% -30% -35% -39% -39,6% -45% -50% -55% 

Jistina 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 50% 3% 0% 

Výnos 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 

Rezerva pro jistinu + výnos 345% 257% 169% 80% 36% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

Technická prověrka  

Kontrola ceny stavby…………………………………………………….. Cena výstavby je přijatelná 

Kontrola plánovaného harmonogramu výstavby……… Předpokládá se prodloužení harmonogramu stavby o jeden měsíc 

Kontrola a posouzení projektové dokumentace……….. Současná projektová dokumentace je ve stavu, který nepředstavuje 

zásadní riziko pro budoucí kolaudaci bytových domů 

Kontrola potřebných povolení a rozhodnutí………………. Plánovaný postup realizace projektu nepředstavuje závažný 

nesoulad s vydaným stavebním povolením a projekt podle 

stavebního povolení realizovat lze 

 

Právní prověrka 

Kontrola potřebných povolení a souhlasných stanovisek…………………………………………………………….………….. v pořádku 
Kontrola smluv a dokumentací zajišťujících financování…………………………………………………………….……........ v pořádku 
Kontrola smluv a dokumentací zajišťujících výstavbu…………………………………………………………...………………… v pořádku 
Kontrola smluv uzavíraných s klienty developera……………………………………………...……………………………………… v pořádku 
Prověření vlastnické struktury a osob ovládajících developera a generálního dodavatele stavby....... v pořádku 
Zhodnocení potenciálních právních rizik……………………………………………...…………………………………………………….. v pořádku 

Kontrola  

 Kontrola stavby za pomoci vlastního technického dozoru  

 Dohled nad peněžními toky projektu a plněním finančního plánu 
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Developer  

PRIMA BYTY 

 Zaměření na cenově dostupnou bytovou výstavbu v širším okolí Bratislavy (v okruhu 50km) 

 Postavili 250 bytů o ploše 18 000 m2 

 Nyní realizují tři projekty o celkovém investičním objemu 8,0 mil. EUR  

 Jednateli a společníky skupiny Prima Byty jsou Valter Vrškový a Petr Václavínek, kteří mají kombinovaných 

20 let zkušeností s realitním developmentem.  
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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. 

 


