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Investiční analýza projektu Dům Hippokrates   

Investice do akvizice projektu a výstavby nemovitosti určené k prodeji s 
předpokládaným čistým výnosem 5,44% p.a. 

 
 

Projekt Dům Hippokrates na ulici Vinařská v Brně v žádané rezidenční lokalitě v Masarykově čtvrti v katastrálním území 
Pisárky je výstavba tří objektů, konkrétně výstavba dvou pětipodlažních domů a jednoho podzemního parkovacího 
objektu, který je společný pro oba domy. Dohromady v budovách vznikne 44 nebytových jednotek pro zdravotnické 
zařízení a dvě bytové jednotky společně s 56 garážovými stáními a 13 venkovními parkovacími místy. Jednotky projektu 
budou o jedné až pěti místnostech a budou určeny k prodeji. Projekt je vzhledem ke své lokalitě realizován 
v nadstandardním provedení. Developer již v roce 2011 ve stejné lokalitě úspěšně zrealizoval rezidenční developerský 
projekt polyfunkčního domu. 
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Popis produktu 
 

Investice do developerského projektu Dům Hippokrates. 

Developerem projektu je společnost PROPERITY, s.r.o., která se řadí mezi přední brněnské společnosti z oblasti 
realitního developmentu zaměřující se především na rezidenční a kancelářské projekty pro lokalitu Brna a širšího okolí. 
Skupina od roku 2006 zrealizovala projekty o celkovém investičním objemu přesahujícím 1,9 miliardy korun.   

Developer využije úvěr od Upvest pro úhradu části kupní ceny ve výši 67 000 000 Kč za 100 % obchodního podílu na 
projektové společnosti vlastnící pozemky společně s projektem pro výstavbu Domu Hippokrates.  

Developer nyní disponuje územním rozhodnutím a chystá se zahájit stavební řízení. Upvest tedy poskytuje úvěr před 
obdržením stavebního povolení. K tomuto kroku jsme přistoupili z důvodu zkušenosti developera s 
realizací obdobných projektů a zkušeností s procesy povolovacích řízení. Upvest bude mít zřízeno zástavní právo 
k pozemkům výstavby, pokud bude developerovi poskytnut úvěr alespoň ve výši 30 000 000 Kč, až do doby naplnění 
následujících skutečností: 

• Developer obdržel stavební povolení,  
• Došlo k uzavření smlouvy o dílo s generálním anebo hlavním dodavatelem projektu, 
• Byl předložen návrh úvěrové smlouvy se seniorním věřitelem. 

Po naplnění výše uvedených podmínek se Upvest zástavního práva k pozemkům výstavby vzdá ve prospěch 
financující banky a až do splacení úvěru od Upvest z prodejů jednotek projektu se bude jednat o mezaninový úvěr. 

Investice do tohoto projektu zahrnuje i povolovací riziko, konkrétněji rizika spjatá se stavebním řízením a potažmo 
riziko neobdržení stavebního povolení. Z tohoto důvodu jsme úvěrovou smlouvu nastavili tak, aby v případě 
neobdržení stavebního povolení do 23 měsíců od podpisu úvěrové smlouvy s Upvest, developer úvěr splatil. V případě, 
že poskytovaný úvěr bude dosahovat výše alespoň 30 000 000 Kč, tak  do doby vydání pravomocného stavebního 
povolení a obdržení návrhu úvěrové smlouvy se seniorním věřitelem pro stavební realizaci projektu bude mít Upvest 
zřízeno zástavní právo k pozemkům výstavby.  

Fundraising bude úspěšný v případě, že do 28.11.2018 dojde k vybrání částky ve výši alespoň 3 500 000 Kč a bude 
pokračovat až do vybrání maximální částky 35 000 000 Kč anebo do konce ledna 2019, podle toho, co nastane dříve. 
Vybraná částka bude developerovi poskytnuta k načerpání ve dvou částech. První část po 28.11.2018 a druhá část po 
konci fundraisingu. Pro soulad s podmínkami počítání výnosů pro investory se jedná o dva oddělené fundraisingy. 
Podmínka zapsání zástavního práva v případě poskytnutí úvěru ve výši alespoň  
30 000 000 Kč stále platí. Zástavní právo bude v takovém případě zapsáno po ukončení fundraisingu. 

Čistý výnos pro investora je tedy rozdělen do dvou období:  

1. Do zániku zástavního práva k pozemkům projektu výstavby činí čistý výnos pro investora 4,8 % p.a. Pokud 
nebude zástavní právo k pozemkům projektu výstavby zřízeno, úrok ve výší 4,8 % p.a. bude do doby vzniku 
zástavního práva k pozemkům projektu výstavby ve prospěch seniorního věřitele. Developer musí získat 
stavební povolení do 23 měsíců od podpisu úvěrové smlouvy s Upvest. Upvest má po tuto dobu zřízeno 
zástavní právo k pozemkům výstavby, pokud bude výše poskytovaného úvěru činit alespoň 30 000 000 Kč.  
I v případě absence zástavního práva bude mít Upvest pohledávku, která bude ostatním případným 
pohledávkám nadřazená. 

2. Po zániku zástavního práva bude čistý výnos činit 5,8 % p.a. Pokud zástavní právo zřízeno nebude, čistý 
výnos ve výši 5,8 % p.a. bude od doby zapsání zástavního práva ve prospěch seniorního věřitele. Vyšší 
úroková sazba je aplikována od chvíle, kdy bude úvěr od Upvest fakticky podřízený bankovnímu úvěru. 

Uváděný čistý výnos ve výši 5,44 % p.a. je kombinací čistého výnosu ve výši 4,8 % p.a. a 5,8 % p.a. při ročním složeném 
úročení podle smlouvy o úvěru a předpokládaném průběhu projektu, tak jak je popsán v sekci Časový plán a tedy 
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k předpokládané splatnosti, tak jak je uvedena v popisu investičního produktu. 
 

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

ze smlouvy o úvěru)  
Účel úvěru  Úhrada části kupní ceny ve výši 67 000 000 Kč za 

100 % obchodní podíl na projektové společnosti 
Lokalita financovaného projektu Brno, ulice Vinařská 
Smluvní strany úvěru  Úvěrující upvest s.r.o.; úvěrovaný PROPERITY 

Hippo s.r.o. 
Investiční cíl1 3 500 000 – 35 000 000 Kč 
Celkové investiční náklady projektu2 219 200 000 – 220 300 000 Kč3 
      z toho financováno seniorním úvěrem 148 700 000 Kč 
      z toho financováno úvěrem od Upvest 3 500 000 – 35 000 000 Kč 
      z toho financováno vlastními zdroji4 67 000 000 – 36 600 000 Kč 
Minimální výše investice  5 000 Kč  
Typ úročení  Složené 
Předpokládaný způsob splacení úvěru  Jednorázově k datu předpokládané splatnosti 
Období fundraisingu. 23.10.2018 – 31.01.2019 
Předpokládaný začátek úročení  Po úspěšném fundraisingu  
Splatnost úvěru od Upvest 
     Nejbližší splatnost  
     Předpokládaná splatnost  
     Den konečné splatnosti  

 
12 měsíců (1.12.2019) 
39 měsíců (30.1.2022) 
44 měsíců (1.7.2022) 

Zajištění úvěru nemovitostí  Zástavní právo k pozemkům projektu výstavby v 
případě úvěru ve výši alespoň 30 000 000 Kč do 
obdržení stavebního povolení, podpisu smlouvy 
o dílo s generálním anebo hlavním dodavatelem 
a předložení návrhu úvěrové smlouvy se 
seniorním věřitelem. 

Developer PROPERITY, s.r.o. 
Projektová společnost PROPERITY Hippo s.r.o., následně HLINKY 

ESTATE, s.r.o. 
 

 

Parametry participace 

Čistý výnos do obdržení bankovního financování5  
Čistý výnos od obdržení bankovního financování  

4,8 % p.a. 
5,8 % p.a. 

Obdržení výnosů Nejdříve v den splacení úvěru developerem, nejpozději 
v den vypořádání 

																																																													
1 Investiční cíl nastavený v intervalu 3 500 000 – 35 000 000 Kč znamená, že při vybrání minimálně 3 500 000 Kč, bude fundraising 
považován za úspěšný a vybraná částka bude, v případě splnění podmínek čerpání, poskytnuta úvěrovanému na základě smlouvy o 
úvěru. Investiční cíl je omezen na částku 35 000 000 Kč z důvodu zachování dostatečné výše vlastních zdrojů a motivace developera.   
2 Jelikož jsou úrokové náklady na seniorní úvěr placeny měsíčně v průběhu realizace projektu, zahrnujeme je do investičních nákladů.   
3 Celková výše investičních nákladů závisí na výši poplatku za sjednání úvěru od Upvest. Poplatek Upvest za sjednání úvěru je ve výší 
3,5% z vybrané částky v období fundraisingu. 
4 Výše vlastních zdrojů developera záleží na velikosti částky vybrané v období fundraisingu. Čím vyšší částka se v období 
fundraisingu vybere, tím nižší bude výše vlastních zdrojů developera.  
5	Obdržením bankovního financování se myslí zápis zástavního práva k pozemkům projektu výstavby ve prospěch seniorního věřitele 
anebo v případě, že bylo zřízeno zástavní právo k pozemkům projektu výstavby ve prospěch Upvest, tak až do zániku tohoto 
zástavního práva. 	
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Z důvodů povolovacích rizik spjatých se stavebním řízením může Upvest úvěr zesplatnit v případě, že nedojde k vydání 
platného stavebního povolení ani do 23 měsíců od podpisu úvěrové smlouvy s Upvest. Upvest má až do doby obdržení 
stavebního povolení, podpisu smlouvy o dílo s generálním anebo hlavním dodavatelem a předložení návrhu úvěrové 
smlouvy s bankou zřízeno zástavní právo k pozemkům projektu výstavby, pokud bude výše poskytnutého úvěru ve výši 
alespoň 30 000 000 Kč.   

Pokud k vydání stavebního povolení v tomto termínu dojde a následně bude podepsána smlouva o úvěru s  bankou, 
pokračuje se v další realizaci projektu a investoři budou standardně splaceni z prodejů jednotek projektu.    

Developer může splatit úvěr od Upvest nejpozději v den konečné splatnosti a to jednorázově, nebo po částech. 
Investor se podílí na výnosech ode dne úspěšného fundraisingu až po úplné splacení úvěru. Samotné úročení na 
načerpané části jistiny začíná dnem po čerpání úvěru developerem a končí dnem před obdržením splátky dané jistiny 
developerem. Výnosy jsou investorům vypláceny po dané splátce úvěru od Upvest developerem.  

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 1.12.2019, aby bylo umožněno developerovi v případě zájmu úvěr refinancovat 
anebo splatit z vlastních zdrojů.   

Developer může splatit úvěr od Upvest 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 podmínkám6 
• Řádné uzavření smlouvy o úvěru mezi upvest s.r.o. a PROPERITY Hippo  s.r.o. 
• Doručení žádosti o čerpání v období čerpání. 
• Od uzavření smlouvy o úvěru nedošlo k výraznému zhoršení ekonomické situace developera a/nebo 

nedošlo ke změnám vstupních předpokladů, které negativně ovlivňují a/nebo by mohly ovlivnit realizaci 
výstavby projektu či splacení úvěru dle smlouvy o úvěru.  

• Doručení pravomocného územního rozhodnutí.  
• Doručení řádně uzavřené kupní smlouvy na koupi obchodního podílu ve výši 100% v obchodní korporaci 

HLINKY ESTATE, s.r.o. ve znění přílohy č. 3. 
• Pokud činí výše úvěru alespoň 30 000 000 Kč, tak došlo k řádnému uzavření zástavní smlouvy zajišťující 

Dluh dle této smlouvy mezi úvěrujícím a společníkem úvěrovaného k obchodnímu podílu jediného 
společníka úvěrovaného na úvěrovaném a rovněž k zápisu zástavního práva ve prospěch  úvěrujícího do 
obchodního rejstříku k obchodnímu podílu společníka úvěrovaného na úvěrovaném až do výše Dluhu dle 
této smlouvy. 

• Nedošlo k případu porušení povinnosti úvěrovaného a/nebo k uvedení nepravdivého či neúplného 
prohlášení úvěrovaného. 

 

Společnost HLINKY ESTATE, s.r.o. je účelově založená společnost vlastnící pozemky projektu výstavby. Projektová 
společnost developera, PROPERITY Hippo s.r.o. kupuje 100% obchodní podíl na společnosti HLINKY ESTATE, s.r.o.. 
Z tohoto důvodu bude mít Upvest nejprve zřízeno zástavní právo k obchodnímu podílu na projektové společnosti 
developera (PROPERITY Hippo s.r.o.) a v případě, že poskytovaný úvěr bude dosahovat výše alespoň 30 000 000 Kč, 
bude ve prospěch Upvest, v souladu se smlouvou o úvěru, zřízeno zástavní právo k pozemkům projektu. HLINKY 
ESTATE, s.r.o. bude nadále vlastnit pozemky a stane se tak projektovou společností developera. Z tohoto důvodu  má 
developer povinnost, aby zajistil, na základě smlouvy o přistoupení k dluhu, přistoupení společnosti HLINKY ESTATE, 
s.r.o. ke smlouvě o úvěru mezi developerem a Upvest, a to včetně povinností ve vztahu jak k peněžitému, tak i 
nepeněžitému plnění.  K přistoupení k dluhu dojde po nabytí obchodního podílu developerem na společnosti HLINKY 
ESTATE, s.r.o. 

																																																													
6	Jedná se o zjednodušený text, oproti textu ve smlouvě o úvěru mezi upvest s.r.o. a PROPERITY Hippo  s.r.o.	
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Zapsání zástavních práv je podmíněno vybráním alespoň 30 000 000 Kč. Pokud by tato částka vybrána nebyla 
(minimální výše fundraisingu je stanovena na 3 500 000 Kč), úvěr není zajištěn, nicméně žádné jiné financování 
nebude úvěru od Upvest nadřízené až do poskytnutí úvěru seniorním věřitelem. Co se týče zástavního práva 
k obchodnímu podílu na společnosti PROPERITY Hippo s.r.o., jeho zánik je podmíněn buď kompletním splacením 
dluhu anebo podpisem úvěrové smlouvy se seniorním věřitelem.  
  

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 částečné čerpání úvěru 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 12% p.a. 

Popis projektu 
o 44 nebytových jednotek pro zdravotnické zařízení a dvě bytové jednotky 
o 56 garážových stání a 13 venkovní parkovací stání 
o Lokalita: ulice Vinařská, Brno  
o Jedná se o jednu z nejlukrativnějších rezidenčních lokalit v Brně 

Projekt Dům Hippokrates na ulici Vinařská v Brně v žádané rezidenční lokalitě v Masarykově čtvrti zahrnuje  výstavbu tří 
objektů, konkrétně výstavbu dvou pětipodlažních domů a jednoho podzemního parkovacího objektu, který je společný 
pro oba domy. Dohromady v budovách vznikne 44 nebytových jednotek pro zdravotnické zařízení a dvě bytové jednotky, 
společně s 56 garážovými stáními a 13 venkovními parkovacími místy. Jednotky projektu budou o jedné až pěti 
místnostech a budou určeny k prodeji. Projekt je vzhledem ke své lokalitě realizován v nadstandardním provedení. 
Developer již v roce 2011 ve stejné lokalitě úspěšně zrealizoval rezidenční developerský projekt polyfunkčního domu. 

Dům Hippokrates se bude nacházet v žádané Masarykově čtvrti na jejím jižním svahu mezi brněnským výstavištěm a 
Ekonomickou fakultou Masarykovy univerzity. Autem je centrum vzdálené do 10 minut jízdy (záleží na části dne). 
Nicméně i za využití MHD je centrum vzdálené 20 minut, a to i včetně 5 minut chůze na nejbližší zastávku MHD Lipová. 
Pisáreckým tunelem je nájezd na D1 také do 10 minut jízdy autem. Stejně tak i OC Campus Square, které zajišťuje 
veškerou občanskou vybavenost. Dle našeho názoru je lokalita projektu velmi atraktivní. Okolní zástavbu tvoří zejména 
prvorepublikové vily, které nyní slouží jako ambasády, sídla firem, galerie, ale plní i funkci bydlení. 

Základní údaje pro objekty   

Počet jednotek projektu  46 
Počet garážových a venkovních parkovacích stání  69 
Celková prodejní podlahová plocha [m2]    2 908 
Index prodejní plochy/celkové zastavěné plochy  0,71 
Plocha balkónů a teras [m2]    651 
Plocha předzahrádek [m2]    260 

 

Dispozice jednotek projektu Počet jednotek Průměrná čistá podlahová 
plocha [m2] 

1 pokoj 14 31,3 
2 pokoje 9 52,5 
3 pokoje 14 72,7 
4 pokoje 8 108,2 
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5 pokoje 1 115,0 
  

Dispoziční řešení jednotek projektu vzhledem k jeho lokalitě hodnotíme jako vhodné. Jsme ale názoru, že prodej 
nebytových jednotek, které ale mohou být využívány k celoročnímu přebývání, o třech místnostech a výše může 
představovat zvýšené prodejní riziko pro developera. Nicméně, opět kvůli exkluzivní lokalitě projektu a možné budoucí 
změně územního plánu na podnět Odboru územního plánování a rozvoje magistrátu města, která podléhá schválení 
zastupitelstvem města, na rezidenční bydlení tak bude v budoucnu možné, za předpokladu schválení návrhu, provést 
rekolaudaci z nebytových jednotek na bytové jednotky. Více o využívání nebytových jednotek za účelem bydlení a 
možné rekolaudace objektů naleznete v sekci Investiční analýza, podsekce Právní prověrka. 

Časový plán 
• Vydání rozhodnutí o umístění stavby v právní moci: 25.07.2018   
• Období fundraisingu: 23.10.2018 – 31.01.2019 

 
• Časová osa projektu dle předpokladu Upvest:  

 
o Načerpání úvěru od Upvest: Listopad 2018, únor 2019 
o Podání žádosti o stavební povolení: Q1 2019 
o Obdržení stavebního povolení: Q4 2019 
o Zahájení stavební realizace projektu: 3 měsíce od získání stavebního povolení 
o Celkové dokončení stavby a kolaudace: 18 měsíců od zahájení stavebních prací 
o Doplacení kupních cen jednotek projektu: 3 měsíce od kolaudace  
o Předpokládané splacení úvěru od Upvest: 2 měsíce od doplacení kupních cen jednotek projektu  

Předpokládané splacení úvěru od Upvest by mělo nastat v prvním kvartálu roku 2022.  

• Restrikce Upvest na časový plán projektu dle smlouvy o úvěru mezi Upvest a developerem: 
o Podání žádosti o stavební povolení: Nejpozději do 6 měsíců od podpisu smlouvy o úvěru s Upvest. 
o Obdržení stavebního povolení: Nejpozději do 20 měsíců od podání žádosti o stavební povolení 
o Zahájení prodeje projektu: Nejpozději do 3 měsíců od obdržení stavebního povolení 
o Uzavření smlouvy o dílo s generálním dodavatelem stavby: Nejpozději do 13 měsíců od získání 

stavebního povolení 
o Uzavření smlouvy o úvěru se seniorním věřitelem: Nejpozději do 13 měsíců od získání stavebního 

povolení 
o Doba stavební realizace stavby dle smlouvy o dílo s generálním dodavatelem anebo hlavními 

dodavateli: 24 měsíců od podpisu smlouvy o dílo. 

Výše se jedná o maximální lhůty pro učinění jednotlivých úkonů. Datum konečné splatnosti bylo stanoveno na 
1.7.2022. 

Investiční Analýza7 
• Upvest zajistil právní a technickou prověrku a provedl komerční a finanční analýzu projektu výstavby Domu 

Hippokrates.  
• Hlavní faktory uplatněné při hodnocení rizika a stanovení úrokové sazby na úvěru od Upvest: 

o Předpokládané hodnoty ekonomických a finančních ukazatelů projektu.  
o Hodnota pozemků, které jsou předmětem zajištění úvěru od Upvest. 

																																																													
7 Investiční analýza je vyhotovená na základě předpokladu, že developer načerpá úvěr od Upvest v nejvyšší možné výši, která činí 35 
000 000 CZK. 



Dům Hippokrates, Brno	

8	
	

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 žádané vilové čtvrti  
• Ceny stanovené developerem dle našeho názoru odpovídají aktuální situaci na trhu 

Analýza lokality 
Dům Hippokrates se nachází v Brně v žádané Masarykově čtvrti. Přesněji na jejím jižním svahu na ulici Vinařská, která 
leží mezi brněnským výstavištěm a areálem Masarykovy Univerzity.  
 
Dopravní dostupnost 

Autobusová zastávka Květná…………………………………………………………………………………………………. 2 minuty (pěšky) 
Trolejbusová zastávka Lipová…………………………………………………….........................………………… 4 minut (pěšky) 
Tramvajová zastávka Výstaviště - vstup G2 ………………………………...............................……… 8 minut (pěšky) 
Hl. vlakové nádraží Brno ……………………………………………………………………………………….……………….. 
Brno - centrum (Náměstí Svobody)………………………………………….................................…………. 
 

20 minut (pěšky + mhd) 
26 minut (pěšky + mhd) 
 

  
Občanská vybavenost 

Obchod (OC Campus Square)…………………………………………………………………….…………………...... 5 minut (autem) 
Pobočka banky/bankomat…………………………………....................................................………… 2 minuty (autem) 
Mateřská škola……………………………………………………………………………….………………….…………………. 8 minut (pěšky) 
Základní škola………………………………………………………………………………..………………….……………….... 12 minut (pěšky) 
Lékárna………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 11 minut (pěšky) 
Fakultní nemocnice Brno………………………………………………………………………………..…………………… 17 minut (pěšky + mhd) 

 

Občanská vybavenost a dopravní dostupnost projektu je dle našeho názoru vyhovující. 

Developer ve svém finančním plánu počítá s prodejními cenami za m2 podlahové plochy, která se pohybují v rozmezí 
69 000 – 104 000 Kč8. Tyto ceny jsou dle našeho názoru přijatelné vzhledem k aktuální tržní situaci a lokalitě projektu.  
 
 
Cena za m2  jednotek projektu ve srovnání s nabídkami realitních kanceláří  

Ukazatel Projekt Nabídky realitních kanceláři 
v září 2018 

Cena9 za m2 jednotky (Kč)  69 000 – 104 000  63 000 – 90 50010 
 
 
 
 
 

																																																													
8	Ceny jsou včetně DPH	
9 Uvedené ceny jsou včetně DPH.  
10 Dle nabídek realitních kanceláří pro byty v podobné lokalitě s podobným standardem.  
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Finanční analýza 
Ukazatelé projektu  
ROIC  1,12x 
Celkové investiční náklady  219 200 000 – 220 300 000 Kč11 
      z toho financováno seniorním úvěrem 148 700 000 Kč 
      z toho financováno úvěrem od Upvest 3 500 000 – 35 000 000 Kč 
      z toho financováno vlastními zdroji developera12 67 000 000 - 36 600 000 Kč 
Předpokládané celkové výnosy projektu 247 000 000 Kč13 
Předpokládané celkové investiční náklady14  220 300 000 Kč 15 
Úrokový náklad na úvěr od Upvest 7 700 000 Kč 16 
Celkový zisk před zdaněním  19 000 000 Kč 
Délka realizace stavby 18 měsíců 

 

Výše uvedené je založeno na odhadu tržních cen jednotlivých investičních nákladů projektu, který byl proveden 
společností Upvest. Developer prognózuje vyšší ROIC projektu především z důvodů úspor ve vztahu k nákladům za 
inženýring, marketing a prodej, projektovou dokumentaci, ale i stavební náklady.  

Jelikož jsou úrokové náklady na seniorní úvěr placeny měsíčně v průběhu realizace projektu, zahrnujeme je do 
investičních nákladů. Úrokové náklady z úvěru od Upvest netvoří součást investičních nákladů, jelikož úrok je placen 
z výnosů projektu.    

	  

 Velikost Podíl Věřitel Zástavní právo na nemovitost / 
pozemky projektu výstavby 

Seniorní úvěr 148,7 mil. Kč 67,8 % - 67,5 % Financující banka Po zániku zástavního práva Upvestu 
anebo po podpisu úvěrové smlouvy 
se seniorním věřitelem. 

																																																													
11 Celková výše investičních nákladů závisí na celkové výši poplatku za sjednání úvěru od Upvest. Poplatek Upvest za sjednání úvěru 
je ve výši 3,5 % z vybrané částky v období fundraisingu. 
12 Výše vlastních zdrojů developera záleží na velikosti financování vybraného v období fundraisingu. Čím vyšší částka se v období 
fundraisingu vybere, tím nižší bude potřebná výše vlastních zdrojů developera.  
13 Celkové výnosy jsou uváděny bez DPH 
14 Za předpokladu, že výše úvěru od Upvest bude 35 000 000 Kč. 
15 Celkové náklady jsou uváděny bez DPH 
16 Finanční náklady jsou počítané za předpokladu, že splacení úvěru od Upvest proběhne k datu předpokládané splatnosti.	
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Úvěr od Upvest 3,5 – 35 mil. Kč 1,6 % - 15,9 % upvest s.r.o. V případě poskytovaného úvěru ve 
výši alespoň 30 000 000 kč, do 
získání stavebního povolení, podpisu 
smlouvy o dílo s generálním 
dodavatelem anebo hlavním 
dodavatelem a předložení návrhu 
smlouvy o úvěru se seniorním 
věřitelem. Poté je úvěr až do splacení 
nezajištěný. 

Vlastní zdroje 
developera 

67- 36,6 mil. Kč 30,6 % - 16,6 % PROPERITY Hippo 
s.r.o. 

- 

 

Celkové předpokládané investiční náklady by měly být z 67,5 % procent hrazeny seniorním úvěrem, z 15,9 % úvěrem od 
Upvest a z 16,6 % vlastními zdroji developera. Úroky i poplatek za rezervaci dosud nenačerpané části seniorního úvěru 
budou hrazeny měsíčně a mohou být hrazeny z peněžních prostředků obdržených čerpáním bankovního úvěru. 
Celkové finanční náklady na seniorní úvěr jsou odhadované na 7,5 mil. Kč. Splacení načerpané jistiny bankovního 
úvěru v předpokládané výši 148,7 mil. Kč probíhá z výnosů projektu.  

Finanční náklady developera 
Předpokládaný celkový finanční náklad na seniorním bankovním úvěru 5,18 % 
Celkový průměrný roční náklad na úvěr od Upvest 
       Úroková sazba na úvěru od Upvest do obdržení bankovního financování 
       Úroková sazba na úvěru od Upvest po obdržení bankovního financování     
       Jednorázový poplatek za sjednání úvěru od Upvest pro developera 

6,67 %17 
4,8 % 
5,8 % 
3,5 % 

 

Finanční výnosy a náklady pro investory Upvest 
Poplatek za poskytování platebních služeb 0 % p.a.  
Čistý výnos do obdržení bankovního financování18 
Čistý výnos po obdržení bankovního financování 

4,8 % p.a. 
5,8 % p.a. 

 

																																																													
17 Celkový průměrný roční náklad ve výši 5,48 % je v případě splatnosti úvěru od Upvest k datu předpokládané splatnosti.	
18	Obdržením bankovního financování se myslí zápis zástavního práva k pozemkům projektu výstavby ve prospěch seniorního 
věřitele anebo v případě, že bylo zřízeno zástavní právo k pozemkům projektu výstavby ve prospěch Upvest, tak až do zániku tohoto 
zástavního práva. 
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Graf znázorňuje celkové výnosy projektu a výnosy pro jednotlivé subjekty v rámci kapitálové struktury. 

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. 

Stejně tak v případě, že dojde ke snížení celkových výnosů projektu, jsou jako první ovlivněné výnosy na vlastním 
kapitálu projektové společnosti. Až po odepsání celé hodnoty vlastního kapitálu, je jako druhá v pořadí ovlivněna 
hodnota úvěru od Upvest. Jako poslední je ovlivněna hodnota seniorního úvěru. Výše uvedený způsob odepisování 
hodnoty pohledávek subjektů v rámci kapitálové struktury projektu koresponduje s nadřazeností pořadí výplaty výnosů 
projektu těmto poskytovatelům financování projektu.  

 

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

I v případě poklesu prodejních cen bytů o 20 % (za předpokladu, že ostatní vstupy zůstávají nezměněné), Upvest stále 
obdrží celou výši jistiny úvěru včetně plánovaných výnosů. V momentě kdy ceny bytů klesnou o 22,5 %, 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 22,5 %, začíná Upvest odepisovat jistinu úvěru. 

Pokles cen jednotek projektu 0% -5% -10% -15% -20% -22,5% -25% -30% -35% -40% 
Jistina 100% 100% 100% 100% 100% 100% 83% 47% 12% 0% 
Výnos 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 
Rezerva pro jistinu + výnos 120% 90% 60% 30% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

 

Peněžní toky projektu 
Při kolaudaci očekáváme, že budou uzavřeny kupní smlouvy na všechny jednotky projektu. Pro splacení úvěru od 
Upvest je potřeba prodat 80 % jednotek projektu a obdržet z těchto prodejů peníze na účet projektové společnosti, což 
je předpokládáno během čtvrtého kvartálu roku 2021. Předpokládané splacení úvěru od Upvest by mělo nastat 
v prvním kvartálu roku 2022. 
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Křivka tržeb se láme z důvodu kolaudace, po které klienti doplácí kupní cenu na základě budoucích kupních smluv.  

Technická prověrka  
Technickou kontrolu provedl znalecký ústav (“Znalec”), který vykonal níže uvedené kontroly. 

• Znalecký posudek na cenu pozemků, na kterých dojde k realizaci výstavby. 
Znalec určil hodnotu pozemků ve výši 53 830 000 Kč bez DPH. 

• Odhad ceny stavby. 
Znalec i Upvest dospěli nezávislým odhadem k podobné výši předpokládaných stavebních nákladů. 

• Odhad investičních nákladů. 
Znalec i Upvest dospěli nezávislým odhadem k podobné výši předpokládaných investičních nákladů. 

• Odhad doby realizace výstavby 
Znalec předpokládá dobu výstavby 18 měsíců. 

 

Právní prověrka 
Právní kontrola zahrnuje následující body:   

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 rezervační smlouvy uzavírané s klienty developera…………..……………………...………………………………………….... v pořádku 
Prověření vlastnické struktury a osob ovládajících developera................................………………………………………….....v pořádku 
Zhodnocení potenciálních právních rizik………………………………………………………………..…………………………………………......….v pořádku 
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• Projektovou společností je PROPERITY Hippo s.r.o. a po nabytí obchodního podílu na společnosti HLINKY 
ESTATE, s.r.o. se pak stává projektovou společností společnost HLINKY ESTATE, s.r.o., jelikož vlastní 
pozemky a  bude v budoucnu uzavírat smlouvy vedoucí k realizaci projektu Domu Hippokrates. Z tohoto 
důvodu developer zajistí po nabytí společnosti HLINKY ESTATE, s.r.o. její přistoupení k dluhu od Upvest, 

• Společnost SIRIUS CAPITAL a.s. je společníkem společnosti HLINKY ESTATE, s.r.o. V rámci ovládnutí 
společnosti HLINKY ESTATE, s.r.o. kupuje společnost PROPERITY Hippo s.r.o. i 100% akcií společnosti 
SIRIUS CAPITAL a.s.  

• Poskytovatel úvěru (nejprve seniorního a později mezaninového) je upvest s.r.o. 

 

Rizika 
Výčet relevantních rizik projektu 

• Pokles tržních cen bytů 
• Navýšení investičních nákladů 
• Prodloužení stavebních prací 
• Prodloužení prodeje projektu 
• Regulace hypotečních úvěrů ze strany ČNB 
• Povolovací riziko 

Výčet a popis nejvýznamnějších rizik spjatých s developerskými projekty a jejich relevantnost ve vztahu k projektu 
Domu Hippokrates a případný dopad na schopnost splácení úvěru od Upvest. 
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Pokles cen bytů na trhu 

Index cen bytových nemovitostí pro nákupy nových obydlí v ČR vzrostl od Q2 2015 do Q2 2018 o 35,8 %19. Ceny 
nemovitostí v ČR rostly po většinu roku 2017 dokonce nejrychleji v celé Evropské unii, v průměru o 16 %. Dle odhadů 
ČNB se zvyšuje také nadhodnocení cen bytů – ke konci roku 2017 činilo zhruba 14 %20. Tento trend se projevil na 
cenách bytů v Brně, kde jen za poslední sledovaný kvartál Q1 2018 vzrostly realizované prodejní ceny bytů oproti 
předchozímu kvartálu o 4,4 %21. Pokud se zaměříme přímo na brněnský trh, tak z veřejně dostupných informací lze 
vyvodit, že pro Brno chybí nový, respektive aktualizovaný územní plán. U stávajícího územního plánu je většina 
disponibilních ploch vyčerpána a povolovací procesy jsou z pohledu developerů zdlouhavé (hodnoceno na základě 
návrhů na změnu stavebního zákona, která by zefektivňovala a potažmo urychlovala povolovací procesy).  
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 bytů či jiných 
jednotek určených k přebývání. Tento pokles je do jisté míry pozdržen, zmírněn anebo oddalován skutečností, že kvůli 
neaktualizovanému územnímu plánu v kombinaci se zdlouhavými povolovacími procesy se na trh dostává méně bytů 
než by tomu tak bylo při absenci těchto skutečností. 
Aktualizace územního plánu a zefektivnění povolovacích procesů, které by vedlo k urychlení realizace developerských 
projektů, by pak nejspíše vedlo k poklesu anebo přinejmenším k zastavení anebo zbrzděním růstů v cenách 
nemovitostí.  
 
V rámci sekce Investiční analýza jsme vyhotovili citlivostní analýzu na pokles cen jednotek projektu na schopnost 
splacení úvěru od Upvest. I když z projekce vychází dostatečná rezerva pro možný pokles cen jednotek projektu, jedná 
se pouze o zhoršení jediného parametru, který nezohledňuje možné zhoršení dalších parametrů, které většinou pokles 
cen jednotek projektu doprovází.  
 
Případný pokles cen by mohl způsobit i prodloužení doby prodeje jednotek. Hodnota projektu, hodnoceno na základě 
celkových očekávaných výnosů, by dle našeho názoru  mohla být z části zmírněna skutečností, že lokalita projektu 
výstavby je ze strany kupujících vyhledávaná. 
 
 
Navýšení investičních nákladů projektu 

Cena za stavební náklady byla odhadnuta jak Upvest, tak i znalcem v relativní shodě (více v sekci Investiční analýza, 
podsekce Technická prověrka). Cena díla bude cenou pevnou, takže v případě, že nedojde k výraznému zvýšení cen 
stavebních prací na trhu, tak po podpisu smlouvy o dílo s generálním dodavatelem budou případné vícepráce hrazeny 
ne developerem, ale právě generálním dodavatelem.  
Nicméně zde existuje riziko navýšení cen stavebních prací na trhu, které by mohlo prodražit budoucí cenu za 
zhotovení díla. 
 
V odhadu investičních nákladů je pro tyto případy počítáno s rezervou ve výši 5 % ze stavebních nákladů. 
 

Prodloužení stavebních prací 

Smlouva o úvěru mezi Upvest a developerem stanovuje restrikci na maximální dobu realizace díla, a to konkrétně na 
24 měsíců. Tato lhůta bude určena ve smlouvě o dílo. Dle názoru znalce činí doba potřebná k realizaci díla  
18 měsíců. Smlouva o dílo bude také vyvolávat povinnost úhrady vícenákladů spjatých s případným prodloužením 
stavby. Zhotovitel navíc může být za pozdější předání díla, než jak je stanoveno ve smlouvě o dílo, sankciován.  

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

 

																																																													
19	Zdroj: ČSÚ: Index cen bytových nemovitostí (House Price Index) ze dne 27. září 2018 (kód: 014005-18) 
20	Zdroj: Tisková zpráva ČNB ze dne 12. června 2018	
21	Zdroj: Deloitte Real Index Q1 2018	
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Prodloužení prodeje jednotek projektu 

Náklady na úroky seniorního úvěru jsou součástí celkových investičních nákladů. Seniorní úvěr je čerpán i za účelem 
hrazení úrokových nákladů. Úrokové náklady na seniorní úvěr jsou prognózované do úplného splacení jistiny úvěru, 
které se očekává v průběhu čtvrtého kvartálu 2021. Aby byl splacen seniorní úvěr, musí developer obdržet alespoň 
63,5 % z celkových očekávaných výnosů projektu. Muselo by tak dojít ke stavebně realizačním anebo stavebně 
právním problémům znemožňujícím kolaudaci Domu Hippokrates, aby nebyl seniorní úvěr splacen.  

Výše je založeno na předpokladu, že stavební realizace bude probíhat po dobu 18 měsíců, že úrok na budoucím úvěru 
se seniorním věřitelem bude činit 4 % p.a., poplatek za rezervaci finančních prostředků bude činit 0,75 % p.a. 
z nenačerpané výše jistiny a jednorázový poplatek za sjednání úvěru bude činit 0,5 % z výše jistiny úvěru. 

Náklady na úroky na úvěru od Upvest jsou projektované k datu předpokládané splatnosti. V případě prodloužení 
realizace projektu by úrokový náklad na úvěr od Upvest činil zhruba 196 000 Kč měsíčně. Takový náklad by 
nepředstavoval výrazně zvýšené riziko pro nesplacení tohoto úvěru i pokud by byl úvěr splacen až ke konečnému dni 
splatnosti (1.7.2022).     

I v případě neočekávaného nízkého prodeje jednotek projektu má developer před předpokládaným datem splatnosti 
dostatečný prostor (20 %) pro snížení cen jednotek projektu tak, aby stále vygeneroval dostatečné výnosy pro úplné 
splacení obou úvěrů. 

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.22 Současnou 90% 
hranici pro výši úvěru k hodnotě zastavené nemovitosti (ukazatel LTV) ponechává ČNB beze změny. 

Toto omezení by teoreticky mohlo ovlivnit schopnost kupujících získat hypoteční úvěr a prodloužit tak dobu prodeje 
jednotek. Cílová skupina tohoto projektu by měla podle našeho názoru tyto podmínky splnit nebo disponovat vlastními 
zdroji v takové výši, která jim umožňuje koupit nemovitost bez využití externích zdrojů financování. 

Povolovací riziko 

Projekt nese rizika spjatá se stavebním řízením a potažmo riziko neobdržení stavebního povolení. Z tohoto důvodu je 
úvěrová smlouva nastavena tak, aby v případě neobdržení stavebního povolení do 23 měsíců od podpisu úvěrové 
smlouvy s Upvest, developer úvěr splatil. Za podmínky, že výše poskytovaného úvěru bude činit alespoň  
30 000 000 Kč, bude až do doby vydání pravomocného stavebního povolení, podpisu smlouvy o dílo s generálním 
anebo hlavním dodavatelem projektu a předložení návrhu smlouvy zajišťující bankovní financování pro stavební 
realizaci projektu zřízeno ve prospěch Upvest zástavní právo k pozemkům výstavby, jejichž hodnota dle znaleckého 
posudku nyní představuje dostatečnou výši zajištění pro poskytovaný úvěr. 

Kontrola  
• Kontrola stavby za pomoci vlastního technického dozoru  
• Dohled nad peněžními toky projektu a plněním finančního plánu 

 

 

 

																																																													
22	Zdroj: Tisková zpráva ČNB ze dne 12. června 2018	
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Kontrola průběhu stavebního řízení 

Upvest kontroluje průběh stavebního řízení na bázi kvartálních reportů dodávaných developerem, které obsahují 
informace o probíhajícím stavebním řízení, podstatné skutečnosti které za dané období nastaly a případné negativní 
skutečnosti, které ohrožují anebo by mohly ohrozit jeho další průběh. 

Pravidelná kontrola 

Upvest může provádět kontrolu stavby pomocí vlastního technického dozoru investora (“TDI”). TDI kontroluje 
prostavěnost faktur (zda fakturace za stavební práce a materiály odpovídá stavu stavby), plnění časového 
harmonogramu stavby, soulad stavby s projektovou dokumentací, důvody a proveditelnost případných změn stavby 
před jejím dokončením. Nezávisle na vlastní kontrole pomocí TDI, Upvest tyto informace vyžaduje po developerovi na 
kvartální bázi.  

Upvest kontroluje právní proveditelnost případných změn stavby před jejím dokončením.  

 

Dohled nad peněžními toky 

Peněžní toky projektu Upvest kontroluje na bázi plnění finančního plánu projektu developerem, který tvoří přílohu 
úvěrové smlouvy. Plnění finančního plánu zahrnuje i zasílání faktur, výpisů z projektového účtu a uzavřených smluv s 
klienty, které dokládají jednotlivá plnění. Kontroluje se tím dodržování schválené výše jednotlivých položek 
investičních nákladů projektu a stav prodejů jednotek projektu. Kontrola peněžních toků mezi projektovou společností 
probíhá také na bázi předkládání výpisů z účtu a Upvest tímto způsobem kontroluje dodržování pořadí vypořádání 
závazků.  

 

Reporting 

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

 

Developer  

PROPERITY, s.r.o.	 
• Přední společnost se zaměřením na developerskou činnost v Brně a okolí  
• Od roku 2006 zrealizovala projekty o celkovém investičním objemu přesahujícím 1,9 miliardy korun. 
• Největší realizovaný projekt – AZ Tower, Brno – investiční objem 800 mil. Kč  
• Nyní realizuje čtyři projekty a tři další jsou v přípravě   

 

Společnost PROPERITY, s.r.o. soustředí svojí developerskou aktivitu především na Brno a okolí. Zaměřuje se na 
výstavbu bytových, administrativních i polyfunkčních domů. Typický investiční objem realizovaných projektů je 
v rozsahu 60 – 800 mil. Kč a individuální projekt nepřesáhne dobu stavební realizace 3 roky.  

Společnost získala ocenění - Brno Top 100 - Společnost roku 2012 a 2014. Poslední oceněný projekt společnosti byl 
Bytový dům R PLACEO v Rosicích, který získal 1. místo v soutěži Stavba JMK za rok 2017. 

Developer již v roce 2011 v Masarykově čtvrti úspěšně zrealizoval rezidenční developerský projekt polyfunkčního 
domu. Jednatelem a majitelem společnosti PROPERITY, s.r.o. je Ing. Jiří Maršálek, který má víc něž 20 let zkušeností 
s realitním developmentem.  
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Přehled projektů ve fázi realizace 

Název projektu Typ Investiční 
objem 

Lokalita Realizace 

BD Vídeňská 1 Bytový dům (52 bytů) na Vídeňská, Brno V přípravě 

Rezidence 
Rotalova 

3 Bytové domy (39 bytů) na Rotalova, Brno V přípravě 

	

Výběr uskutečněných projektů 

Název projektu Typ Investiční objem Lokalita Dokončení 
AZ Tower Administrativní budova 800 000 000 Kč Štýřice, Brno 2013 
Eden I. a II. etapa Bytový a obchodní 

komplex 
450 000 000 Kč Královo pole, Brno zima 2009 

R PLACEO Bytový dům 130 000 000 Kč Rosice u Brna jaro 2017 
Neptun Apartmánový dům 65 000 000 Kč Kníničky, Brno jaro 2017 
Rezidence Meander Bytový dům 140 000 000 Kč Komín, Brno zima 2014 
Vinařská Polyfunkční bytový dům 60 000 000 Kč Masarykova čtvrť, Brno zima 2013 
Kollárova Bytový dům 88 000 000 Kč Královo pole, Brno jaro 2010 
Veslařská Bytový dům 50 000 000 Kč Jundrov, Brno zima 2016 
Rostislavovo náměstí Polyfunkční bytový dům 100 000 000 Kč Královo pole, Brno léto 2009 
Lidická 5 Bytový dům s obchodní 

jednotkou 
55 000 000 Kč Lidická, Brno-střed jaro 2017 

	

Lidé  
 

Ing. Jiří Maršálek 
Jednatelem a jediný majitelem společnosti PROPERITY, s.r.o. je Ing. Jiří Maršálek. Po absolvování VUT FAST, obor 
ekonomie a řízení stavebnictví, nastoupil do státního podniku Silnice s.p. Po revoluci založil stavební firmu, která měla 
v roce 1995 více jak 100 zaměstnanců. V tomto roce svůj podíl v této firmě prodal. Následně dva roky působil jako 
ředitel realitní společnosti. Od roku 1997 se již plně zabýval developerskou činností. Z počátku jako fyzická osoba. V 
roce 1999 pak založil developerskou společnost PROPERITY s.r.o. a následně i další projektové společnosti. Je 
zakladatelem a stále jediným vlastníkem těchto společností, které doposud úspěšně zrealizovaly na čtyři desítky 
developerských projektů. Za zmínku stojí výstavba dvou nových ulic v Brně, dvou satelitních oblastí rodinných domů, 
nejvyšší stavba v ČR – AZ Tower, která byla oceněna jako 9. nejlepší stavba světa v roce 2016  
(z 600 nominovaných, ne přihlášených, staveb z celého světa), bytový a obchodní komplex Eden v Brně, který byl 
nejvyšší bytovou stavbou v Brně. 
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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. 
 


