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Financování projektu 
Developer v březnu 2022 uzavřel se seniorním věřitelem (Raiffeisenbank a.s.) úvěrovou 
smlouvu, dle které je oprávněn čerpat úvěr až do celkové výše 232,7 mil. Kč. Seniorní 
úvěrová smlouva byla uzavřena v souladu s předpokládanými parametry dle úvěrové 
smlouvy s Upvest. Zahájení čerpání seniorního úvěru developer plánuje do konce května 
2022. Upvest na konci března uzavřel s developerem v minulém reportu diskutovaný 
dodatek č. 1 k úvěrové smlouvě, který řeší situaci plynoucí z navýšení nákladů a 
kompenzaci tohoto navýšení zvýšením minimálních prodejních cen. Upvest zároveň 
uzavřel „Smlouvu o podřízenosti dluhu“ vůči seniornímu věřiteli, což je jedna z podmínek 
čerpání seniorního úvěru. Upvest plánuje na začátku května 2022 uzavřít s developerem 
dodatek č. 2 k úvěrové smlouvě, ve kterém bude korigován termín fundraisingu zbývající 
části úvěrového rámce upraveného v dodatku č. 1, tzn. 4.962.000 Kč, a upravena povolená 
výplata vlastních zdrojů developera z prodeje retailových jednotek z předchozích etap a 
z vratky daně z příjmů. Současná hodnota ukazatele LTV1 pro Upvest činí 40,0 % a 
ukazatele LTC 55,6 %. Ukazatele se budou postupně zvyšovat tak, jak budou náklady 
projektu hrazeny z čerpání seniorního úvěru. 

 
1 Hodnota ukazatele LTV při použití hodnoty projektu dle zvýšených minimálních cen, které jsou zasmluvněny v celkové 
výši 350 mil. Kč dle dodatku č. 1 k úvěrové smlouvě s Upvest a potvrzeny uskutečněnými prodeji. 



Průběh projektu 
Povolovací část 

Developer předpokládá během Q2 2022 podat na stavební úřad podklady a žádost o 
změnu ubytovacích jednotek projektu na jednotky bytové. Stavební úřad má poté měsíc 
na vydání oznámení o zahájení řízení a od té doby následně poběží lhůta pro vznesení 
námitek a následně v případě nepodání námitek by mělo být vydáno povolení změny užití.  

Stavební část 

Stavební práce probíhají dle harmonogramu stavby, aktuálně se provádí vodorovné 
monolitické konstrukce nad 1. PP (rámování, bednění, betonování). Od počátku zahájení 
stavebních prací generálním dodavatelem bylo vyfakturováno 19,6 mil. Kč. 

Nemovitosti 

Developer v polovině února 2022 uzavřel Upvestem odsouhlasenou smluvní dokumentaci 
na v minulém reportu zmiňovaný dokup pozemků pro navazující IV. etapu projektu. Tento 
dokup bude developer financovat vlastními zdroji, které budou podřízené splacení úvěru 
od Upvest. Momentálně developer vybírá projektanta, kde je pro IV. etapu v plánu 
identický bytový dům jako pro etapu III. 

Výnosy a náklady 

Developer v Q1 2022 uzavřel 15 SoSBK a k 31.03.2022 tedy celkové zasmluvněné budoucí 
výnosy projektu odpovídají 51,0 % z budoucích výnosů dle minimálních prodejních cen, což 
v absolutní hodnotě odpovídá zhruba 178,6 mil. Kč bez DPH. Tento budoucí prodej jednotek 
zároveň znamená, že je zasmluvněno 38,6% z celkové prodávané plochy bytů a 
developerovi se tak daří jednotky zasmluvnit za ceny vyšší než minimální. 

Výše zasmluvněných výnosů a nákladů k 31.03.2022 je s analýzou srovnatelná, neboť 
předpokládaný vývoj byl aktualizován pro potřeby uzavřeného dodatku č. 1 k úvěrové 
smlouvě.  

 

Ukazatel Analýza k 31.03.2022 Stav k 31.03.2022 
Předprodej jednotek projektu 29/72 29/72 
Zasmluvněné budoucí výnosy [mil. Kč] 178,6 178,6 
Obdržené zálohy [mil. Kč] 37,0 37,0 
Proinvestované náklady [mil. Kč] 82,8 82,8 
Předpokládané splacení Upvest Září 2023 Září 2023 



Plnění časového harmonogramu projektu 
Developer uzavřel smlouvu o dílo s generálním dodavatelem dříve, než Upvest 
předpokládal v investiční analýze, a proto je projekt o cca devět měsíců v předstihu proti 
časovému plánu dokončení stavebních prací (dle uzavřené smlouvy o dílo). V současnosti 
nejsou známy žádné skutečnosti, které by narušily realizaci projektu nebo ohrozily 
dokončení díla. Splatnost úvěru Upvest očekáváme, v souladu s dřívějším dokončením 
stavebních prací dle smlouvy o dílo, a to v září 2023 (o 7 měsíců dříve, než bylo 
předpokládáno v investiční analýze).  

Závěr 
Projekt vlivem dřívějšího předpokládaného dokončení stavebních prací dle smlouvy o dílo 
s generálním dodavatelem postupuje rychleji oproti původnímu harmonogramu, došlo 
tedy k úpravě předpokládaného data splacení úvěru Upvest o sedm měsíců, z dubna 2024 
na září 2023. V průběhu Q2 2022 bude uzavřen dodatek č. 2 k úvěrové smlouvě Upvest 
s developerem, ve kterém bude řešen fundraising zbývající části úvěrového rámce a 
povolená výplata vlastních zdrojů developera z prodeje retailových jednotek 
z předchozích etap a z vratky daně z příjmů. Úvěrovaný aktivně komunikuje a konzultuje 
stav projektu s Upvest. Nejsou nám známy žádné další skutečnosti, které by narušily 
realizaci projektu, a tedy i splacení úvěru od Upvest. 

 


