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Investiční analýza projektu Viladomy Babice 

Investice do mezaninového úvěru pro účel výstavby viladomů v Babicích 
u Říčan s předpokládaným čistým výnosem 6,6 % p. a. 

 

Projekt Viladomy Babice se nachází ve východní části obce Babice – Babičky. Jedná se o projekty výstavby šesti 
totožných rodinných domů o celkem 12 bytových jednotkách. Všechny jednotky budou mít shodné dispozice 5+kk, 
obytnou plochu 142,2 m2 a dvě parkovací stání s přístřeškem. K datu vyhotovení této analýzy je rezervováno sedm 
z celkových 12 jednotek. Jedná se o I. etapu projektu, na kterou bude navazovat II. etapa, v rámci které vzniknou 
další tři rodinné domy o šesti bytových jednotkách. Upvest poskytuje mezaninové financování pro účely 
částečného refinancování vlastních zdrojů vložených do projektu a pro účely financování části projektových 
nákladů spjatých s realizací I. etapy projektu. Výplata úroků investorům na tomto úvěru by měla proběhnout 
společně se splátkou jistiny k datu předpokládané splatnosti. 

Projekt Viladomy Babice byl schválen panem Šťastníkem a panem Dembowskim, jako členy Investiční komise 
Upvest. V čase schvalování projektu Viladomy Babice nebyl pan Krákora členem Investiční komise Upvest, 
nevyjadřoval tedy své stanovisko k tomuto projektu. 



Viladomy Babice 
09/2020 

2 
 

 

Obsah 
Popis produktu .............................................................................................................................................................................................................................. 3 

Popis projektu ................................................................................................................................................................................................................................ 5 

Časový plán ..................................................................................................................................................................................................................................... 7 

Investiční Analýza ........................................................................................................................................................................................................................ 7 

Komerční analýza ................................................................................................................................................................................................................... 7 

Analýza lokality .................................................................................................................................................................................................................. 7 

Finanční analýza ............................................................................................................................................................................................................... 9 

Peněžní toky projektu ................................................................................................................................................................................................. 12 

Citlivostní analýza.......................................................................................................................................................................................................... 14 

Technická prověrka ............................................................................................................................................................................................................ 15 

Právní prověrka ...................................................................................................................................................................................................................... 17 

Rizika ................................................................................................................................................................................................................................................. 22 

Kontrola ........................................................................................................................................................................................................................................... 24 

Developer....................................................................................................................................................................................................................................... 25 

Lidé .............................................................................................................................................................................................................................................. 25 

 

 

  



Viladomy Babice 
09/2020 

3 
 

Popis produktu 
Participace na mezaninovém úvěru za účelem financování developerského projektu Viladomy Babice.  

Developerem projektu je společnost Viladomy Babice s.r.o. za kterou stojí pan Alan Ilczyszyn, jenž má více jako 
dvacetileté zkušenosti na pozicích managementu národních i nadnárodních společností.  

Developer využije mezaninový úvěr od Upvest pro refinancování části vlastních zdrojů vložených do projektu, a to 
až do výše 1,365 mil. Kč a zbývající část úvěru pro úhradu části projektových nákladů spjatých s realizací I. etapy 
projektu Viladomy Babice, konkrétně výstavby šesti rodinných domů o 12 bytových jednotkách. Zbývající náklady 
spjaté s realizací projektu bude úvěrovaný hradit čerpáním seniorního úvěru, který poskytuje Equa bank a.s. 
(„Seniorní věřitel“). 

Developer disponuje pravomocným stavebním povolením pro výstavbu šesti rodinných domů a související 
infrastruktury. V srpnu 2020 byly zahájeny stavební práce na výstavbu inženýrských sítí, dokončení výstavby a 
kolaudace je plánována na přelom roku 2021 a 2022. Ke splacení úvěru Upvest dojde po kolaudaci, po doplatku 
kupních cen za jednotky projektu a splacení pohledávky Seniorního věřitele. 

Stavební realizace probíhá na základě dvou smluv o dílo s dvěma generálními dodavateli. Jedna smlouva o dílo 
upravuje realizaci infrastruktury projektu a druhá smlouva pak samotnou realizaci rodinných domů o dvou 
bytových jednotkách. 

Popis investičního produktu 
Produkt Participace (podílení se na výnosech a 

ztrátách ze smlouvy o úvěru)  
Účel úvěru  Refinancování vlastních zdrojů až do výše 1 

365 268 Kč, financování části stavebních 
nákladů, financování části ostatních 
projektových nákladů až do výše 1 199 000 Kč 

Lokalita financovaného projektu ulice Starobabická, Babice 
Smluvní strany úvěru  Úvěrující upvest s.r.o.;  

úvěrovaný Viladomy Babice s.r.o. 
Investiční cíl 10 000 000 Kč 
Celkové investiční náklady projektu 72 706 394 Kč 
      z toho financováno seniorním úvěrem 50 382 000 Kč1 
      z toho financováno úvěrem od Upvest 10 000 000 Kč 
      z toho financováno vlastními zdroji 12 324 394 Kč 
Minimální výše investice  5 000 Kč  
Typ úročení  Složené  
Předpokládaný způsob splacení úvěru  Jednorázově k datu předpokládané splatnosti 
Období fundraisingu. 17.09.2020 – 15.10.2020 
Předpokládaný začátek úročení  Po úspěšném fundraisingu  
Splatnost úvěru od Upvest 
     Nejbližší splatnost  
     Předpokládaná splatnost  
     Den konečné splatnosti  

 
13 měsíců (15.11.2021) 
17 měsíců (31.03.2022) 
57 měsíců (01.07.2025) 

Zajištění úvěru  Notářský zápis k přímé vykonatelnosti 
pohledávky a uznání dluhu 

 
1 Možnost čerpání seniorního úvěru až do výše 54 mil. Kč 

https://mapy.cz/s/lasecugaja
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Přistoupení společníka úvěrovaného, pana 
Alana Ilczyszyna, k dluhu 
Zajišťovací obchodní podíl ve výši 39,8 % na 
úvěrovaném zapsán ve prospěch společnosti 
upvest equity I s.r.o. 

Projektová společnost Viladomy Babice s.r.o. 
 

Parametry participace 

Poplatek za poskytování platebních služeb 2,4 % p.a. 
Čistý výnos 6,6 % p.a. 
Obdržení výnosů Nejdříve v den splacení úvěru developerem, nejpozději v den vypořádání 

 

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 čerpání úvěru developerem a končí dnem před obdržením splátky dané 
jistiny developerem. Výnosy budou investorům vyplaceny po dané splátce úvěru developerem.  

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.  

Časová prodleva mezi nejbližší splatností a dnem konečné splatnosti umožňuje úvěrovanému splatit úvěr 
v momentě dosažení dostatečných výnosů z prodejů jednotek projektu pro splacení úvěru Seniorního věřitele i 
Upvest a také z důvodu poskytnutí dostatečného časového prostoru úvěrovanému pro prodej těchto jednotek 
v případě neočekávané situace na trhu či prodloužení harmonogramu stavebních prací. 

Čerpání úvěru od Upvest developerem podléhá níže uvedeným podmínkám2 
• Řádné uzavření smlouvy o úvěru mezi upvest s.r.o. a Viladomy Babice s.r.o. 
• Doručení žádosti o čerpání v období čerpání 
• Nedošlo k případu porušení povinnosti úvěrovaného a/nebo k uvedení nepravdivého či neúplného 

prohlášení úvěrovaného 
• Doručení písemného souhlasu Seniorního věřitele s poskytnutím úvěru, kde za souhlas se považuje i 

podepsaná smlouva o podřízení dluhu uzavřená mezi upvest s.r.o., Seniorním věřitelem a úvěrovaným 
• Došlo k řádnému uzavření úvěrové smlouvy se Seniorním věřitelem, kde tato smlouva byla předložena 

upvest s.r.o. 
• Došlo ke splnění veškerých podmínek čerpání první a druhé tranše Seniorního úvěru (účelem prvních 

dvou tranší Seniorního úvěru je financování výstavby a finančních nákladů souvisejících se Seniorním 
úvěrem) 

• Společník a zároveň jednatel úvěrovaného pan Alan Ilczyszyn přistoupil k dluhu 
• Došlo k řádnému podřízení ostatních zápůjček a úvěrů úvěrovaného (vyjma Seniorního úvěru) 
• Došlo k vypovězení úvěrové smlouvy s třetí stranou, která měla poskytovat juniorní financování a 

doručení písemnému potvrzení, že z této smlouvy neplynou žádné dluhy a došlo k zániku této 
smlouvy 

• Došlo k řádnému uzavření dohody ve formě notářského zápisu k přímé vykonatelnosti a uznání dluhu 

 
2 Jedná se o zjednodušený text, oproti textu ve smlouvě o úvěru mezi upvest s.r.o. a Viladomy Babice, s.r.o. 
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• Došlo k uzavření smlouvy o převodu obchodního podílu, na základě které se upvest equity I s.r.o. stala 
společníkem úvěrovaného s obchodním podílem o velikosti 39,8 % a to za účelem zajištění 
pohledávky plynoucí ze smlouvy o úvěru uzavřené mezi upvest s.r.o. a Viladomy Babice s.r.o. 

• Úvěrovaný doložil, že došlo k úhradě alespoň 2,2 mil. Kč na základě a v souladu se smlouvami o dílo  
• Úvěrovaný doložil, že došlo k pojištění díla v souladu se smlouvami o dílo 

 

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 12 bytových jednotek v šesti rodinných domech 
o Ke každé jednotce náleží dvě parkovací stání s přístřeškem 
o Lokalita: ulice Starobabická, Babice  
o Jedná se o klidnou rezidenční lokalitu vhodnou pro výstavbu rodinných domů, vzdálenou 30 km od 

Prahy  

 

Projekt Viladomy Babice je rozdělen na dvě etapy, kde I. etapa projektu, která je předmětem tohoto financování, 
zahrnuje výstavbu šesti rodinných domů o celkem 12 bytových jednotkách. Vzhledem k provedení rodinných domů 
se jedná spíše o dvojdomy, v katastru nemovitostí však bude každý rodinný dům rozdělen na dvě totožné bytové 
jednotky. Všechny jednotky projektu jsou shodné o dispozicích 5+kk, mají dvě nadzemní podlaží a celkovou 
obytnou plochu 142.2 m2 a ke každé z nich náleží dvě venkovní parkovací stání s přístřeškem a zahrada. V rámci II. 
etapy projektu by mělo být vybudováno dalších šest bytových jednotek ve třech rodinných domech. 

V rámci projektu Viladomy Babice budou v první řadě vybudovány inženýrské sítě – přípojky vodovodu a splašková 
kanalizace. Následně bude zahájena výstavba rodinných domů a výstavba komunikací, chodníků, veřejného 
osvětlení, požární nádrže a oplocení. 

https://app.upvest.cz/faq
https://app.upvest.cz/faq
https://app.upvest.cz/faq
https://app.upvest.cz/faq
https://app.upvest.cz/faq
https://app.upvest.cz/faq
https://mapy.cz/s/lasecugaja
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Projekt disponuje pravomocným stavebním povolením pro stavbu rodinných domů a inženýrských sítí, jenž nabylo 
právní moci dne 23.05.2020. V srpnu 2020 byly zahájeny stavební práce pro realizaci inženýrských sítí, stavba 
rodinných domů by měla být zahájena ke konci záři 2020. Předpokládané dokončení všech stavebních prací bylo 
stanoveno na říjen až listopad 2021, předpokládaná kolaudace by tak měla nastat na přelomu roku 2021 a 2022. Po 
kolaudaci klienti doplatí kupní ceny, ze kterých bude nejprve splacen Seniorní úvěr, následně pak úvěr Upvest. 

Ke dni vyhotovení této analýzy je podepsáno celkem sedm rezervačních smluv se zájemci o bytové jednotky. 
K úplnému splacení Upvest včetně úroků bude nutné realizovat prodej alespoň devíti z celkových 12 jednotek 
projektu. 

 

Informace o projektu   

Výměra pozemků celkem [m2] 4 847 
Průměrná výměra pozemku [m2] 404 
Počet bytových jednotek 12 
Počet parkovacích stání celkem 24 
HPP celkem [m2] 2 215 
ČPP celkem [m2] 1 706 
Obytná plocha bytové jednotky [m2] 142 
Průměrná cena jednotky vč. pozemku [Kč vč. DPH] 8 359 167 
Dispozice bytových jednotek 5+kk 

 

 

II. etapa 

I. etapa 
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Časový plán 
• Vydání stavebního povolení v právní moci: 25.05.2020 
• Zahájení výstavby: srpen 2020   
• Období fundraisingu: 17.09.2020 – 15.10.2020 

 
• Časový harmonogram projektu dle předpokladu Upvest:  

o Načerpání úvěru od Upvest: říjen 2020 
o Celkové dokončení stavby a kolaudace: přelom roku 2021 a 2022 
o Doplacení kupních cen jednotek projektu: po kolaudaci  
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.  

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

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

o Předpokládané hodnoty ekonomických a finančních ukazatelů projektu 
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 technické prověrky projektu 
o Výsledek právní prověrky projektu 

Komerční analýza 
• Ceny stanovené developerem jsou dle našeho názoru pod nabídkovými cenami za srovnatelné 

nemovitosti  

Analýza lokality 

Babice jsou vzdáleny přibližně 6 km od Říčan u Prahy. V obci žije přibližně 1 100 obyvatel a nachází se zde škola, 
školka, obchody a soukromá základní škola a gymnázium Open Gate – Boarding School.  
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Cesta do centra Prahy trvá přibližně 40 minut autem. Z hlediska dopravní dostupnosti MHD je v blízkosti 
autobusová zastávka Babičky, odkud jede spoj na zastávku metra linky A – Depo Hostivař. Cesta do centra 
města (Václavské náměstí) trvá přibližně 60 minut autobusem + metrem.  
 
Potřebná občanská vybavenost je dostupná v blízkém Mukařově či v Říčanech, kde je kromě plaveckého bazénu, 
zimního stadionu, lékařů, obchodů, restaurací, služeb i další základní a mateřská škola. OC Chodov je dostupné do 
30 minut jízdy autem.  
 
 
Dopravní dostupnost 

Autobusová zastávka Babičky…………………………………………………………………………………………………. 3 minuty (pěšky) 
Vlakové nádraží Říčany……………….………………………………………………………………………………………….……. 12 minuty (autem); 24 minut (MHD)  
Zastávka metra – Depo Hostivař…………………………………………………….........................………………… 25 minut (autem); 48 minut (MHD) 
Václavské náměstí Praha……………………………………………………………….….................................……….…. 40 minut (autem) 
Hlavní vlakové nádraží Praha ……………………………………………………………………………………….…….…….. 70 minut (MHD) 

 
  

Občanská vybavenost 

Restaurace…………………………………………………………………….…………………………………………..………….………...... 9 minut (pěšky) 
Sportovní hřiště…………………………………...........................................................................................………… 11 minut (pěšky) 
Základní škola a gymnázium Open Gate……………………………………………………….………..…………. 3 minuty (autem) 
Mateřská škola Mukařov………………………………………………………………………………..……………………..….... 3 minuty (autem) 
Pošta Mukařov………………………………………………………………………………………………………….…………….……….. 3 minuty (autem) 
Penny Market………………………………………………………………………………..……………………………………………….… 5 minut (autem) 
Bankomat…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5 minut (autem) 
OC Chodov……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 minut (autem) 

 
 
Upvest provedl vlastní průzkum trhu nabídkových cen rodinných domů v okolí projektu pro zhodnocení 
relevantnosti ceníku developera. Na základě tohoto průzkumu trhu byla zjištěna mediánová nabídková cena 
45 135 Kč/m2 rodinného domu bez DPH (pouze stavba bez pozemku).  
Na základě znaleckého posudku – tržního ocenění pozemkových parcel projektu Viladomy Babice byla 
odhadnuta tržní cena těchto pozemků metodou porovnávací na 3 252 Kč/m2 bez DPH. 
 
Na základě vlastního průzkumu trhu nabídkových cen a výsledků odhadu na základě znaleckého posudku jsou dle 
našeho názoru ceny stanovené developerem za metr čtvereční prodejní plochy jednotek projektu jsou pod 
nabídkovými cenami za podobné nemovitosti v okolí projektu. Cena za metr čtvereční pozemku je srovnatelná 
s tržními cenami.  
V tabulce níže shrnujeme zjištěné ceny dle průzkumu trhu, znaleckého posudku a ceníku developera: 
 

Prodejní ceny srovnatelných nemovitostí 
 Kč/m2 pozemku bez DPH Kč/m2 jednotky bez DPH 
Průzkum trhu Upvest - 43 135 
Znalecký posudek 3 252 - 
Ceník developera 3 300 39 064 
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Finanční analýza 
 

Ukazatelé projektu  
Celkové investiční náklady3  72 706 394 Kč 
      z toho financováno seniorním úvěrem 50 382 000 Kč4 
      z toho financováno úvěrem od Upvest 10 000 000 Kč 
      z toho financováno vlastními zdroji developera 12 324 394 Kč 
Předpokládané celkové výnosy projektu 82 653 326 Kč5 
Odhadovaný zisk před zdaněním  9 946 932 Kč 
Odhadovaná délka realizace stavby 14 měsíců 
ROIC 1,14x 
IRR 14,3 % 
Počet nutných prodejů průměrných jednotek pro splacení úvěru Upvest (celkový 
počet jednotek projektu) 

9 (12) 

Odhad vývoje LTV 
- Odhad maximální hodnoty v průběhu projektu 
- Maximální hodnota dle úvěrové smlouvy 

 
85,9 % 
90,0 % 

Odhad vývoje LTC 
- Odhad maximální hodnoty v průběhu projektu  
- Maximální hodnota dle úvěrové smlouvy 

 
84,1 % 
85,0 % 

 

Odhad celkového hrubého zisku projektu před zdaněním ve výši 9,9 mil. Kč odpovídá ukazateli ROIC ve výši 1,14x. 
Celková očekávaná ziskovost projektu je dle našeho názoru standardní vzhledem k povaze realizovaného 
projektu, harmonogramu projektu. ROIC i IRR projektu dosahuje výše akceptovatelné pro obdobné projekty se 
stavebním povolením pro realizaci rodinných či bytových domů. Předpokládaný realizovaný ROIC projektu bude 
nejspíše vyšší, jelikož budoucí prodeje zbývajících pěti dosud nezasmluvněných jednotek projektu budou 
probíhat již při tržních nabídkových cenách. Aktuální ROIC odhadujeme při zasmluvněných prodejních cenách za 
bytové jednotky. Maximální hodnoty ukazatelů LTV a LTC dle úvěrové smlouvy byly nastaveny se zohledněním 
výše seniorního úvěru, harmonogramu projektu a současné realizaci předprodejů. Rozdíl mezi výpočtem 
ukazatele LTV a LTC je, že ve výpočtu ukazatele LTV nejsou do hodnoty započítávané finanční náklady projektu a 
z toho důvodu by měl dosahovat vyšších hodnot v průběhu realizace projektu. Počet prodaných průměrných 
jednotek projektu potřebných pro splacení jistiny a úroků úvěru Upvest (po úplném splacení Seniorního věřitele) 
je devět z celkových 12 jednotek projektu.  Developer k datu vyhotovení této analýzy (17.09.2020) uzavřel 
rezervační smlouvy již se sedmi zájemci. 

Náklady6 

Celkové náklady projektu odhadujeme na 72,7 mil. Kč. Celkový rozpočet projektu byl kontrolován jak technickým 
znalcem, tak Upvest a této kontrole podléhal také soulad jednotlivých položek rozpočtu s uzavřenou smluvní 
dokumentací k těmto nákladům.  

 
3 Odhadovaná výše celkových investičních nákladů bez DPH, bez finančních nákladů na úvěru Upvest (úrokový náklad Upvest 
bude hrazen z výnosů projektu) 
4 Možnost čerpání seniorního úvěru až do výše 54.mil. Kč 
5 Celkové výnosy jsou uváděny bez DPH 
6 Veškeré náklady uvádíme bez DPH 
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Náklady na pozemek uznáváme maximálně při interně určeném odhadu hodnoty za použití reziduální metody, a 
to ve výši 12,3 mil. Kč. Přímé stavební a vedlejší stavební náklady byly určeny na základě smluv o dílo s cenou 
pevnou, kde tato výše byla zasmluvněna na 45,6 mil. Kč za realizaci výstavby rodinných domů a 5,9 mil. Kč za 
realizaci inženýrských sítí, včetně komunikací. Z těchto nákladů bylo před čerpáním úvěru realizováno 2,2 mil. Kč 
na inženýrské sítě. Reálnost stavebních nákladů potvrdil znalec na základě předložených rozpočtů a projektové 
dokumentace. 

Náklady na projektovou dokumentaci byly již plně realizovány, a to ve výši 775 tis. Kč. Náklady na inženýrskou 
činnost byly odhadnuty developerem jako náklady na TDI, BoZP, pojištění a další náklady spjaté projektovým 
řízením a administrací projektové společnosti, a to ve výši 2,1 mil. Kč. Taková výše nákladů se jeví jako reálná a ve 
vztahu k velikosti projektu a časovému harmonogramu jako standardní. Z těchto nákladů bylo před čerpáním 
úvěru realizováno 946 tis. Kč.  

Náklady na prodej a marketing uvažujeme ve výši zasmluvněné na základě uzavřené smlouvy s realitní kanceláří, 
kdy celkové náklady za předpokladu všech bytových jednotek projektu budou ve výši 2,3 mil. Kč. Tyto náklady by 
měly být hrazeny až po úhradě kupních cen klienty. Celkové marketingové náklady spjaté s prodejem odpovídají 
2,8 % z celkových odhadovaných výnosů projektu, standardně uvažujeme jejich výši na úrovni 3,5 % z budoucích 
výnosů. Výši těchto nákladů jsme se rozhodli akceptovat z důvodu uzavřené smlouvy a z důvodu již uzavřených 
sedmi rezervačních smluv na jednotky projektu. Právní náklady a náklady na due diligence byly vynaloženy ve 
výši 947 tis. Kč. 

Finanční náklady Seniorního úvěru uvažujeme na základě interního odhadu čerpání a splacení Seniorního úvěru. 
Jelikož jsou úrokové náklady na seniorní úvěr hrazeny měsíčně v průběhu realizace projektu, zahrnujeme je do 
investičních nákladů. Úrokové náklady z úvěru od Upvest neuvažujeme jako součást investičních nákladů, jelikož 
úrok je placen z výnosů projektu. Rezerva byla odhadnuta na základě interního odhadu, a to na úrovni 2,5 % 
z přímých stavebních nákladů. 

Níže prezentujeme celkový odhadovaný rozpočet s rozdělením na již realizované náklady a odhadované budoucí 
náklady, které by měly být v průběhu projektu vynaloženy.  

Odhadovaný 
rozpočet projektu 

Realizované 
náklady 

Budoucí 
odhadované 

náklady 

Celkem 
odhadované 

náklady 

% z přímých 
stavebních 

nákladů 

% z celkových 
investičních 

nákladů 

Pozemek  12 280 000 Kč   12 280 000 Kč 26,9 % 16,9 % 

Přímé stavební 
náklady   45 600 000 Kč 45 600 000 Kč 100,0 % 62,7 % 

Vedlejší stavební 
náklady (Inženýrské 
sítě) 

2 200 000 Kč 3 734 940 Kč 5 934 940 Kč 13,0 % 8,2 % 

Projektová 
dokumentace 775 552 Kč   775 552 Kč 1,7 % 1,1 % 

Inženýrská činnost 946 000 Kč  1 199 000 Kč 2 145 000 Kč 4,7 % 3,0 % 

Marketing, prodej   2 289 792 Kč 2 289 792 Kč 5,0 % 3,2 % 

Právní náklady,      
due diligence 947 406 Kč   947 406 Kč 2,1 % 1,3 % 

Finanční náklady   1 593 705 Kč 1 593 705 Kč 3,5 % 2,2 % 

Rezerva   1 140 000 Kč 1 140 000 Kč 2,5 % 1,6 % 

Celkem 17 148 958 Kč 55 557 436 Kč 72 706 394 Kč     
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Finanční náklady developera 
Předpokládaný průměrný roční finanční náklad na seniorním bankovním úvěru 4,61 % p.a. 
Celkový průměrný roční náklad na úvěr od Upvest 
       Úroková sazba na úvěru od Upvest      
      Jednorázový poplatek za sjednání úvěru od Upvest  

11,08 % p.a. 
9,0 % p.a. 
3,5 % 

 

 Výše Podíl na celkových 
nákladech 

Věřitel Zástavní právo k 
projektu výstavby 

Seniorní úvěr 50,4 mil. Kč 69,3 % Equa bank a.s. ano 
Úvěr od Upvest 10 mil. Kč 13,8 % upvest s.r.o. - 
Vlastní zdroje developera 

12,3 mil. Kč 16,9 % 
Viladomy Babice 
s.r.o. - 

Výnosy7 

Celkové výnosy projektu by dle odhadu developera měly dosahovat alespoň 88,7 mil. Kč. Pro účely zhodnocení 
předloženého ceníku, a tedy celkových odhadovaných výnosů provedl Upvest vlastní odhad celkový výnosů 
projektu, a to na základě průzkumu trhu, jehož výsledkem je vyšší možná realizovatelná prodejní cena jednotek 
projektu. Celkové odhadované výnosy neměníme. Sedm jednotek projektu je již zasmluvněných na základě 
rezervačních smluv, pro zbylé jednotky uvažujeme stejné ceny, jako na již zasmluvněných jednotkách. 
Realizované budoucí výnosy budou ale nejspíš vyšší z důvodu, že zbylé jednotky developer nabízí již při tržních 
cenách.    

Prodejní cena odpovídá 39 064 Kč/m2 obytné podlahové plochy bez DPH a 3 300 Kč/m2 pozemku bez DPH. 
Konečná prodejní cena jednotky je součtem prodejní ceny za bytovou jednotku a k ní náležící pozemek. 

Rozpad odhadovaných výnosů projektu 

 Počet jednotek Plocha [m2]  Cena za m2  Výnosy celkem 

Bytové jednotky 12 1 706 39 064 Kč 66 658 226 Kč 

Pozemky 12 4 847 3 300 Kč 15 995 100 Kč 

Celkem       82 653 326 Kč 

 
7 Veškeré výnosy uvádíme bez DPH 
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Následující graf znázorňuje celkové výnosy projektu a výnosy pro jednotlivé subjekty v rámci kapitálové 
struktury. 

 

Jako první bude splacena jistina Seniorního věřitele (úroky na Seniorním úvěru jsou hrazeny na měsíční bázi 
v průběhu realizace projektu). Následně dojde k úhradě úrokových nákladů na úvěru Upvest a poté k úhradě 
jistiny úvěru Upvest (může nastat současně). Až po úplném splacení Seniorního věřitele a Upvest může developer 
disponovat zbylými výnosy projektu. 

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. 

 
Finanční výnosy a náklady pro investory Upvest 
 

Poplatek za poskytování platebních služeb 2,4 % p.a.  
Čistý výnos pro investory Upvest 6,6 % p.a. 

 

Peněžní toky projektu 

Při rezervaci jednotky projektu hradí zájemci do pěti pracovních dnů rezervační poplatek ve výši 200 000 Kč,  
při následném podpisu budoucí kupní smlouvy (nejpozději do tří měsíců od podpisu rezervační smlouvy) pak 
zaplatí první splátku ve výši 20 % kupní ceny, se započtením již uhrazeného rezervačního poplatku. Jelikož bude 
projekt financován Seniorním věřitelem, tyto splátky kupní ceny budou blokovány na vázaných účtech Seniorního 
věřitele, a to až do doplatku kupních cen. Finanční prostředky z tohoto účtu budou poté přednostně použity 
k úhradě Seniorního úvěru. Moment doplatků kupních cen odhadujeme měsíc následující po kolaudaci. 

Při kolaudaci očekáváme, že budou uzavřeny kupní smlouvy na všechny jednotky projektu. Pro splacení úvěru od 
Upvest je potřeba prodat 75 % jednotek projektu (devět z 12 jednotek). Předpokládané splacení úvěru od Upvest 
by mělo nastat v měsíc po splacení seniorního věřitele, a to ke konci Q1 2022. Upvest v rámci odhadu peněžních 
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toků zohledňuje doporučení technického znalce, a to zohlednění časové rezervy harmonogramu oproti 
dohodnutému harmonogramu v rámci smluv o dílo ve výši 1,5 měsíce.  

Níže uvedená tabulka zobrazuje odhadovaný vývoj celkových nákladů a výnosů projektu v čase. V tabulce není 
zohledněno čerpání úvěrů. Výnosy jsou až do splátek kupních cen (odhad Q1 2022) blokovány na účtech 
Seniorního věřitele a nemůže tak s nimi disponovat. Výnosy jsou tak developerem realizovány až po doplatcích 
kupních cen, splacení Seniorního úvěru a uvolnění blokovaných účtů. Náklady v Q1 2022 zohledňují i úhradu 
nákladů na úvěru Upvest, jelikož v tomto období odhadujeme splacení úvěru Upvest. 

Odhadované peněžní toky projektu (v tis. Kč) 

 Q4 2020 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2021 Q1 2022 

Náklady (6 687)  (8 956) (16 732)  (12 351) (3 643)  (8 483) 

Výnosy 8 443  2 755  1 378 2 555  -    66 122  
Náklady 
(kumulativní) (23 836)  (32 793)  (49 525) (61 876) (65 519)  (74 002)  
Výnosy 
(kumulativní) 9 843 12 598  13 976  16 531 16 531  82 653  

 

 

Křivka tržeb se láme z důvodu odhadovaného data kolaudace, po které klienti doplácí kupní cenu. 
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Citlivostní analýza  

Upvest upozorňuje, že citlivostní analýza je vhodná pro posuzování pouze mírných změn v jednotlivých 
parametrech, jelikož při výrazných poklesech v hodnotě jednoho parametru většinou dochází z důvodu, který 
pravděpodobně ovlivňuje současně i hodnoty ostatních parametrů. Proto může být citlivostní analýza 
v některých případech zavádějící. 

Citlivostní analýza poklesu cen jednotek projektu na schopnost splacení úvěru Upvest  

U projektu stále existuje riziko poklesu prodejních cen jednotek projektu oproti odhadu a potažmo celkových 
výnosů projektu. I přes skutečnost, že byly uzavřené rezervační smlouvy, stále je možnost odstoupení budoucího 
kupujícího buď v souladu se smlouvou v případě nečinnosti developera k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
kupní bez sankce anebo pod sankcí ve výši rezervačního poplatku v případě neuzavření smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní z důvodů spočívajících na straně zájemce. V rámci této citlivostní analýzy jsme se zaměřili právě 
na citlivost poklesu celkových výnosů na schopnost splacení jistiny úvěru Upvest a úroků k datu očekávané 
splatnosti úvěru. 

I v případě poklesu prodejních cen bytů o 25,38 % (za předpokladu, že ostatní vstupy zůstávají nezměněné), 
Upvest stále obdrží celou výši jistiny úvěru včetně plánovaných výnosů. V momentě, kdy ceny bytů klesnou o 
26,95 %, 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 26,95 %, začíná Upvest 
odepisovat jistinu úvěru. 

Citlivostní analýza poklesu výnosů projektu na schopnost splacení úvěru Upvest 

Změna celkových výnosů   - 10,00 % - 20,00 % - 25,38 % - 26,95 % 

Celkové výnosy bez DPH (mil. Kč) 82,7  74.7 66,1 61,7 60,4 

Rezerva pro splacení jistiny i úroků 185,7 % 112,5 % 39,4 % 0,0 % -11,5 % 

Rezerva pro splacení jistiny 222,7 % 140,1 % 57,4 % 13,0 % 0,0 % 
 

Úvěrová smlouva klade na úvěrovaného povinnost prodeje jednotek za minimální ceny, které byly určeny dle 
předloženého rozpočtu (tedy na základě odhadovaných celkových výnosů ve výši 82,7 mil. Kč). S ohledem na 
výsledky citlivostní analýzy na výnosy projektu hodnotíme budoucí splacení jako reálné i v případě výraznějšího 
poklesu prodejních cen na trhu. Případná rezerva nám přijde dostatečná pro poskytnutí úvěru.  
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Technická prověrka  
Upvest zadal vyhotovení technické prověrky znalci za účelem odborného přezkoumání předloženého rozpočtu, 
smluv o dílo s generálním dodavatelem a proveditelnosti realizace projektu 
 
Technická prověrka byla provedena dne 20.08.2020 a zahrnuje následující body: 
 
Přezkoumání předloženého rozpočtu stavby…………………….....................................................................................................................v pořádku 

Kontrola smluv o dílo s generálním dodavatelem stavby po technické stránce..............................................................v pořádku 

Kontrola územního rozhodnutí, stavebního povolení a plánovací smlouvy a jejich vzájemného souladu po 
technické stránce……….................................................................................................................................................................................................v pořádku 

Zhodnocení časové harmonogramu uvedeného ve smlouvách o dílo................................................................. ...................v pořádku 

Kontrola příjezdu k pozemkům výstavby…………………………………………………………......................................................................................v pořádku 

Kontrola případných rizik plynoucích ze záměru výstavby a případných faktických vad pozemku..................v pořádku 

 

Přezkoumání předloženého rozpočtu stavby 

K posouzení byl technickému znalci předložen rozpočet stavby inženýrských sítí, tedy realizace vodovodního 
řadu s přípojkami, realizace dešťové kanalizace, komunikace s chodníky, vedení VO, oplocení včetně provizorních 
vrat, požární nádrže v celkové výši 5 934 940 Kč (bez DPH). Dle provedeného technického posouzení bylo 
technickým znalcem zjištěno, že předložený rozpočet pro výstavbu inženýrských sítí a komunikace je 
odpovídající a v obvyklých cenách. Technický znalec konstatuje, že předložený rozpočet je v obvyklé výši, tedy 
realizovatelný. 

K posouzení byl technickému znalci předložen také rozpočet stavby RD 001 – RD 006, kde na základě 
předloženého rozpočtu činí celkový rozpočet stavby rodinných domů (dále také jako „RD“) částku 6 krát 7 600 
000 Kč = 45 600 000 Kč bez DPH. Dále byl předložen rozpočet pro RD 001 – RD 006, které se skládají z 
identických rozpočtů jednotlivých RD, cena dle rozpočtu činí 7 600 000 Kč bez DPH. Rozpočet na jednotlivé RD 
ve výši 7 600 000 Kč a celkový rozpočet na 45 600 000 Kč bez DPH byl předložen společností PAMÁTKY 
TÁBOR s.r.o. (zhotovitel stavby rodinných domů). Přepočtená jednotková cena činí při obestavěném prostoru 
stavby rodinného domu 1282 m3 částku 5 928 Kč/m3 bez DPH. Dle databáze RTS 2020 činí náklad na realizaci typ 
rodinný dům dvoubytový, typ stavby zděná jednotkovou cenu 6515 Kč/m3 bez DPH. Cena dle předloženého 
rozpočtu je tedy o 9 % nižší než cena dle ceníku stavebních prací RTS. S ohledem na skutečnost, že se realizuje 
celkem 6 identických rodinných domů, lze uvažovat s množstevní slevou. Předložený rozpočet na rodinný dům je 
zpracovaný jako položkový. Dle uvedené skutečnosti a toho, že předložený rozpočet je proveden jako položkový, 
považuje technický znalec předložený rozpočet za plně realizovatelný. Dle uvedené skutečnosti tedy považuje 
technický znalec předložený rozpočet za stavbu šesti rodinných domů v celkové výši 45 600 000 Kč bez DPH za 
plně realizovatelný, rozpočet je zpracován v obvyklých cenách. 

Kontrola smluv o dílo s generální dodavatelem stavby po technické stránce 

Technický znalec konstatuje, že předložená smlouva o dílo na provedení infrastruktury je z technického hlediska 
standardní s výjimkou ujednání o pojištění díla. Smlouva by měla obsahovat ujednání o nutnosti pojištění díla po 
celou dobu výstavby. Tuto skutečnost ošetřuje Upvest stanovením podmínky čerpání, a to předložení platné 
pojistné smlouvy na infrastrukturu a následně povinnost udržovat platnou pojistnou smlouvu na infrastrukturu s 
výší pojistné částky alespoň v ceně realizovaného díla. 
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Technický znalec dále konstatuje, že předložená smlouva o dílo na výstavbu rodinných domů je z technického 
hlediska standardní a je tedy realizovatelná. Smlouva obsahuje odpovídající specifikaci díla v návaznosti na 
platnou projektovou dokumentaci stavby a specifikuje rozsah všech prací, které jsou obsahem realizace díla. 

Kontrola územního rozhodnutí, stavebního povolení a plánovací smlouvy a jejich vzájemného souladu po 
technické stránce 

Předložené stavební povolení je platným stavebním povolením, stavební povolení bylo vydáno dne 25.3.2020 a 
nabylo právní moci k datu 25.5.2020. Na základě posouzení předložené dokumentace staveb rodinných domů a 
příslušenství technický znalec konstatuje, že předložené stavební povolení odpovídá předložené dokumentaci. V 
rámci dokumentace je specifikována poloha jednotlivých rodinných dům vůči hranicím pozemkům a je 
specifikováno umístění jednotlivých RD na pozemcích. Pro vydání stavebního povolení musela být předložena 
kompletní dokumentace pro stavební povolení rodinných domů a příslušenství, na které se stavební povolení 
vztahuje. 

Dle výše uvedeného technický znalec konstatuje, že projekt má vydané platné stavební povolení na realizaci 
předmětného záměru. 

Technický znalec přezkoumal plánovací smlouvu uzavřenou mezi vlastníky pozemků parc. č. 84/9, parc. č. 84/12 a 
63 (žadatelé) společností Viladomy Babice s.r.o. (developer) a společností VINTEX s.r.o. (vedlejší účastník, 
zhotovitel stavby inženýrských sítí a komunikací) a Obcí Babice. Developer dle smlouvy o dílo a dle plánovací 
smlouvy vybuduje v rámci developerského projektu „Vila domy Babice“ a v rámci tohoto projektu realizuje 
veřejnou infrastrukturu, a to včetně dopravní infrastruktury.  

Na základě předložených podkladů a plánovací smlouvy technický znalec konstatuje, že plánovací smlouva je v 
souladu se smlouvou o dílo na dodávku infrastruktury a tedy, že v rámci realizování infrastruktury budou splněny 
požadavky plynoucí z plánovací smlouvy. 

Zhodnocení časové harmonogramu uvedeného ve smlouvách o dílo 

Na základě posouzení časového harmonogramu doporučuje technický znalec pracovat s rezervou dokončení 
realizace stavby rodinných domů alespoň 1-1,5 měsíce s ohledem na nepředvídatelné události atd. Jde o 
doporučení s ohledem na naplánování stavby v zimních měsících, kdy realizace stavby může být poznamenána 
nepříznivým průběhem zimního obdob, karanténních opatření, epidemie atp. Upvest tuto skutečnost zohledňuje 
v rámci této analýzy. Harmonogram realizace inženýrských sítí hodnotí technický znalec jako odpovídající a 
realizovatelný. 

Kontrola příjezdu k pozemkům výstavby 

Přístup na pozemky I. etapy projektu jsou zřízeny pozemku parc. č. 365/5, ostatní plocha/silnice, vlastnictví 
Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 Praha 5. Přístup pozemky projektu je tedy veden z veřejné 
komunikace. Přístup k jednotlivým domům je tedy zajištěn z veřejné komunikace a neměl by být rizikem. 
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Právní prověrka 
Právní kontrola byla provedena dne 14.08.2020 zahrnuje následující body: 

Kontrola pozemků projektu v katastru nemovitostí…………………….......................................................................................................v pořádku 

Kontrola případných věcných břemen a případných ostatních právních vad..................................................................v pořádku 

Kontrola úvěrované společnosti, společníka úvěrovaného a jednatele úvěrovaného v rejstřících…………..........v pořádku 

Kontrola kupní smlouvy na pozemky...............................................................................................................................................................v pořádku 

Kontrola živnostenského oprávnění k provádění staveb u generálního dodavatele stavby……..............................v pořádku 

Kontrola smlouvy o dílo s generálním dodavatelem po právní stránce..................................................................................v pořádku 

Kontrola územního rozhodnutí, stavebního povolení a jejich souladu po právní stránce..........................................v pořádku 

Kontrola smluv úvěru se Seniorním věřitelem, smluv o zápůjčkách mezi úvěrovaným a společníky 
úvěrovaného....................................................................................................................................................................... ..............................................v pořádku 

Kontrola vzoru rezervační smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouvy a uzavřených rezervačních 
smluv se zájemci……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........................................v pořádku 

Kontrola plánovací smlouvy s obcí Babice po právní stránce.......................................................................................................v pořádku 

 

Kontrola pozemků projektu v katastru nemovitostí (se zaměřením na zjištění právních vad jako věcných 
břemen, zástavních práv apod.) 

Developer (obchodní společnost Viladomy Babice s.r.o.) je výlučným vlastníkem pozemků parc. č. 84/9, 84/12, 
84/218, 84/219, 84/220, 84/221, 84/222, 84/223, 84/225, 84/226, 84/233, 432, 433 a 434, na kterých (části z nich) 
má zájem vybudovat projekt rodinných domů dle stavebního povolení ze dne 25.03.2020. Veškeré uvedené 
pozemky jsou zapsané na LV č. 1113 pro katastrální území Babice, z kterého plyne, že pozemky nejsou zatíženy 
žádnou věcně-právní závadou (tj. např. věcným břemenem, zástavním právem apod. zapisovaným do katastru 
nemovitostí). Se vstupem Seniorního věřitele se však se zřízením zástavních práv v jeho prospěch v budoucnu 
počítá. 

Povolený stavební záměr výstavby rodinných domů a souvisejících liniových staveb a komunikací má být 
realizován rovněž na pozemku parc. č. 365/5 (ostatní plocha). Jedná se o silnici, která je ve vlastnictví 
Středočeského kraje a s jejíž úpravou pro potřeby stavebního záměru souhlasila Krajská správa a údržba silnic 
Středočeského kraje, které byla tato silnice krajem svěřena k hospodaření. Ze stavebního povolení k 
předloženému záměru dále plyne, že část komunikace projektu se má nacházet rovněž na pozemku parc. č. 
84/224, který je ve vlastnictví fyzických osob. Ve vztahu k tomuto pozemku parc. č. 84/224 byla 09.06.2020 
smlouva o užívání pozemku a realizace stavby, která umožňuje developerovi na tomto pozemku realizovat 
výstavbu inženýrských sítí a komunikace. Pokud by v budoucnu bylo znemožněno užívání této infrastruktury na 
parc. č. 84/224, na užívání budoucích jednotek I. etapy projektu by tato skutečnost neměla mít vliv. 

Lze uzavřít, že developer disponuje právy k pozemkům, které jej opravňují provést stavební záměr na uvedených 
pozemcích bez právních omezení. 

Kontrola developera v rejstřících vč. jednatele a společníka developera  

Společníkem developera (projektové společnosti) a zároveň jeho jediným jednatelem je pan Alan Ilczyszyn a dále 
také upvest equity I s.r.o. Prověřením insolvenčního rejstříku a centrální evidence exekucí bylo zjištěno, že jak vůči 
panu Ilczyszynovi, tak vůči developerovi nejsou vedena žádná insolvenční či exekuční řízení. Developer je plátcem 
DPH, z registru nespolehlivých plátců DPH plyne, že developer není nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu zákona 
o dani z přidané hodnoty. 
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Lze uzavřít, že z veřejně dostupných rejstříků plyne, že developer ani jeho jediný společník a zároveň jednatelem 
nemají žádné dluhy vymáhané v exekučním či insolvenčním řízení. 

Vlastnická struktura Viladomy Babice s.r.o.: 

 

 
 

• Úvěrujícím je upvest s.r.o. 
• Úvěrovaným je projektová společnost Viladomy Babice s.r.o. 
• Společníkem úvěrovaného je Alan Ilczyszyn a upvest equity I s.r.o. (100% společníkem upvest equity I 

s.r.o. je upvest s.r.o.) 
• Seniorním věřitelem je Equa bank a.s. 

Kontrola kupních smluv na pozemky projektu výstavby 

Developer koupil pozemky parc. č. 84/12, 84/218, 84/219, 432, 433 a 434 od fyzické osoby, a to na základě kupní 
smlouvy ze dne 18.05.2020. Kupní smlouva je platná, určitá a obsahuje standardní závazky smluvních stran. 

Developer koupil pozemky parc. č. 84/9, 84/220, 84/221, 84/222, 84/223, 84/225, 84/226, 84/233 jiné fyzické 
osoby, a to na základě kupní smlouvy ze dne 13.05.2020. Kupní smlouva je platná, určitá a obsahuje standardní 
závazky smluvních stran. 

Kontrola smlouvy o dílo s generálním dodavatelem projektu výstavby vč. kontroly tohoto dodavatele 

Na stavební realizaci části stavby (viladomů) má developer uzavřenu smlouvu o dílo ze dne 31.07.2020 se 
zhotovitelem obchodní korporací PAMÁTKY TÁBOR, s.r.o. (“Zhotovitel 1“). Tento Zhotovitel 1 disponuje 
veřejnoprávním oprávněním pro realizaci staveb a pro činnosti, které se zavázal provést na základě smlouvy o 
dílo. Zhotovitel 1 se při provádění díla řídí projektovou dokumentací dodanou developerem, s jejíž zněním souhlasí 
a tato tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo. Dílo má být dokončeno nejpozději do 16.11.2021. Cena díla činí 
45 600 000 Kč bez DPH a nesmí být zvýšena, ale vzhledem k předpokládaným úpravám rozsahu díla, které mají 
být stranami odsouhlaseny do 15.09.2020, je možné, že dojde k jejímu ponížení v závislosti na rozsahu díla (v 
žádném případě však nemůže dojít k jejímu navýšení, jak stanoví odst. 3.1.6 smlouvy o dílo). Cena díla byla 
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stanovena na základě specifikace ceny, která tvoří přílohu č. 2 smlouvy o dílo. Zhotovitel 1 poskytuje záruku na 
provedené práce a dodané konstrukční prvky v délce 5 let od převzetí díla, na elektrické a pohyblivé zařízení v 
délce 3 let. Zhotovitel 1 je sankcionován smluvní pokutu za každý den prodlení v případě, že se opozdí se 
zhotovením díla do 16.11.2021, tj. až v případě, že se opozdí s konečným termínem dokončením, přičemž prodlení s 
dílčími termíny pro provádění jednotlivých částí díla smluvní pokutou sankcionovány nejsou. Termín dokončení 
stavby dle smlouvy o dílo může být v případě vyšší moci (karanténní opatření, epidemie, požár, nepříznivé 
počasí) prodloužen o dobu dohodnutou stranami, přičemž tato doba nebude kratší než doba trvání vyšší moci, 
pokud se strany nedohodnou jinak. Placení díla probíhá po konci měsíce podle měsíčně provedených pracích, 
přičemž vždy 10 % z provedených pracích není uhrazeno a slouží jako zádržné. Polovina z tohoto zádržného je 
uvolněna Zhotoviteli 1 po protokolárním předání díla, zbývající část zádržného je uvolňována postupně po každém 
roce trvání záruky poskytnuté na dílo. Pojištění díla je povinen sjednat Zhotovitel 1, a to tak, aby pojistné plnění 
bylo v minimální částce 50 000 000 Kč, přičemž sjednání pojištění je povinen Zhotovitel 1 developerovi prokázat. 

Lze uzavřít, že smlouva o dílo je platná, určitá a klade na Zhotovitele 1 nároky nutné pro řádné zhotovení díla. 
Prodlení Zhotovitele 1 se zhotovením díla je sankcionováno smluvní pokutou, smluvní pokutou jsou sankcionovány 
i další porušení prohlášení učiněných ve smlouvě. Developer nese majetkové riziko pouze v případě, že řádně 
vydanou fakturu neuhradí včas, pak je povinen vedle dlužné částky uhradit i zákonný úrok z prodlení. Zhotovitel 1 
není osobou se záznamy v exekučním či insolvenčním rejstříku. 

Na stavební realizaci inženýrských staveb a komunikací má developer uzavřenu smlouvu o dílo ze dne 31.07.2020 
se zhotovitelem obchodní korporací VINTEX s.r.o. (“Zhotovitel 2“). Zhotovitel 2 disponuje veřejnoprávním 
oprávněním pro realizaci staveb a pro činnosti, které se zavázal provést na základě smlouvy o dílo. Zhotovitel 2 se 
při provádění díla řídí projektovou dokumentací dodanou developerem, s jejíž zněním souhlasí a tato tvoří přílohu 
č. 1 smlouvy o dílo. Dílo má být dokončeno nejpozději do 30.09.2021. Cena díla činí 5 934 940 Kč bez DPH a 
nesmí být zvýšena, ledaže objednatel vznese požadavek nad rámec rozsahu sjednaného díla. Cena díla byla 
stanovena na základě specifikace ceny, která tvoří přílohu č. 2 smlouvy. Zhotovitel 2 je sankcionován smluvní 
pokutou za každý den prodlení v případě, že se opozdí s dodržením řady milníků pro provádění díla stanovených 
v čl. III. smlouvy o dílo. Placení díla probíhá po konci měsíce podle měsíčně provedených pracích, přičemž vždy 10 
% z provedených pracích není uhrazeno a slouží jako zádržné. Polovina z tohoto zádržného je uvolněna Zhotoviteli 
2 po protokolárním předání díla, zbývající část zádržného je uvolňována postupně po každém roce trvání záruky 
poskytnuté na dílo. Zhotovitel 2 poskytuje developerovi záruku na dílo v délce trvání 3 roky.  

Lze uzavřít, že smlouva o dílo je platná, určitá a klade na Zhotovitele 2 nároky nutné pro řádné zhotovení díla, když 
prodlení Zhotovitele 2 se zhotovováním částí díla je sankcionováno smluvní pokutou. Developerovi v souvislosti s 
touto smlouvou majetkové riziko nehrozí, je povinen hradit provedené části díla řádně a včas. Zhotovitel 2 není 
osobou se záznamy v exekučním či insolvenčním rejstříku. Smlouva o dílo je ujednáním včetně lhůt a sankcí 
v souladu s tržním standardem. 

Kontrola územního rozhodnutí a stavebního povolení po právní stránce k projektu výstavby 

Místně i věcně příslušný stavební úřad (Městský úřad Říčany, odbor stavební) vydal dne 25.03.2020 rozhodnutí, 
kterým ve společném územním a stavebním řízení povolil stavbu Viladomů v Babicích. Toto rozhodnutí 
nahrazující (resp. obsahující) zvlášť územní rozhodnutí a stavební povolení nabylo právní moci dne 23.05.2020 a 
na základě něj musí být stavba dokončena do 2 let (s tím koresponduje termín dokončení děl dle bodu výše). 
Prověřením uvedeného rozhodnutí bylo zjištěno, že v rámci společného územního a stavebního řízení podali 
námitky účastníci řízení, kteří nesouhlasí s realizovaným záměrem z důvodu narušení pohody a kvality bydlení v 
lokalitě. Po právním posouzení právního zástupce upvest s.r.o. k vyjádření stavebního úřadu k uvedeným 
námitkám lze konstatovat, že námitky účastníků řízení nejsou podloženy žádnými relevantními podklady, jsou v 
obecné rovině a stavební úřad se s nimi vypořádal obstojně s poukazem na platný územní plán obce a vyhlášku o 
podmínkách pro umisťování staveb v území, se kterou je posuzovaný záměr v souladu.  
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Právním posouzením rozhodnutí o povolení stavebního záměru developera nebylo zjištěno nic, co by napovídalo 
o nezákonnosti či vadách předmětného rozhodnutí, lze tak uzavřít, že se jedná o rozhodnutí formálně i materiálně 
zákonné.  

Kontrola smlouvy o úvěru se seniorním věřitelem a dalšími věřiteli 

Developer plánuje uzavřít smlouvu o úvěru se seniorním věřitelem (Equa bank, a.s.) až do výše úvěru 54 mil. Kč, 
který bude povinen vrátit nejpozději k 30.06.2025. Z podmínek poskytnutí úvěru vyhotovených seniorním 
věřitelem bylo zjištěno, že aby bylo možné úvěr čerpat, musí developer (mimo uhrazení poplatků a uzavření 
úvěrové smlouvy) předložit bance potvrzení o bezdlužnosti od orgánů státní správy, zastavit ve prospěch 
seniorního věřitele pozemky v jeho vlastnictví určené k výstavbě projektu, zastavit ve prospěch seniorního 
věřitele obchodní podíl ve společnosti developera a podřídit splacení úvěru seniorního věřitele veškeré závazky 
developera vůči třetím osobám plynoucí z předchozího financování developera. Dále je developer povinen 
předložit bance smluvní dokumentaci s generálními dodavateli díla a vzorovou smluvní dokumentaci s jeho 
budoucími klienty, přičemž peníze jsou mu uvolňovány v závislosti na prostavěnosti projektu. Lze uzavřít, že 
podmínky úvěrového vztahu se seniorním věřitelem jsou standardní a ze strany developera právně splnitelné, 
když právní zástupce s předložených dokumentů neshledal nic, co by ohrozilo poskytnutí úvěru. 

Podmínkou čerpání úvěru od Upvest je uzavření úvěrové smlouvy se Seniorním věřitelem. 

Developer uzavřel s fyzickými osobami smlouvy o úvěru, na základě kterých mu byl poskytnut úvěr ve výši 
odpovídající vždy kupní ceně za pozemky, které od těchto osob koupil a na kterých je realizován projekt 
výstavby. S poskytnutím úvěru počítaly už kupní smlouvy uzavřené s těmito osobami jako úvěrujícími ve stejný 
den, přičemž úvěry mají být vráceny nejpozději do 01.07.2025 a jsou podřízeny vrácení úvěru poskytovaného 
seniorním věřitelem. Úvěrové smlouvy jsou platné a nekladou na developera žádná nepřiměřená omezení. 

Developer dále uzavřel smlouvu o úvěru s další fyzickou osobou na částku 6 mil. Kč, přičemž úvěr má být vrácen 
nejpozději do 01.07.2025 a je podřízen vrácení úvěru poskytovaného seniorním věřitelem. Úvěrová smlouva je 
platná a neklade na developera žádná nepřiměřená omezení. 

Společník a jednatel developera Alan Ilczyszyn poskytl developerovi řadu bezúročných zápůjček, k jejichž vrácení 
má dojít nejpozději do 01.07.2025 a zároveň až v případě, že dojde ke splacení úvěru seniornímu věřiteli (rovněž 
tyto zápůjčky jsou podřízeny splacení úvěru od seniorního věřitele).  

Smlouvy o zápůjčkách jsou platné a nekladou na developera žádná nepřiměřená omezení. Všechny závazky 
developera, plynoucí ze smluv o úvěru a zápůjček fyzických osob, či společníka Alana Ilczyszyna budou podřízeny 
vrácení úvěru poskytovaného upvest s.r.o., tato podmínka je jednak povinností dle úvěrové smlouvy s Upvest a je 
i podmínku čerpání. 

Kontrola rezervační smlouvy, smlouvy o smlouvě budoucí kupní a kupní smlouvy se zájemci o projekt 
výstavby 

Developer nejprve se zájemci o jednotky projektu výstavby uzavírá rezervační smlouvu, na základě které jsou 
zájemci povinni složit rezervační poplatek 200 tis. Kč do 5 dnů od podpisu této smlouvy a developer jim oproti 
tomu rezervuje jednotku do 30.09.2020 na několik měsíců (tj. developer se zaváže ji nenabízet k prodeji jiné 
osobě). V případě, že zájemce složí rezervační poplatek a následně neuzavře s developerem smlouvu o smlouvě 
budoucí kupní do 30.09.2020, rezervační poplatek propadá developerovi jako smluvní pokuta, pakliže dojde k 
uzavření smlouvy, rezervační poplatek se započítává na kupní cenu. Rezervační smlouva je platná a neklade na 
developera žádná nepřiměřená omezení, naopak v případě jejího porušení zájemcem je developer oprávněn 
ponechat si rezervační poplatek jako smluvní pokutu. Po jejím podpisu není zájemce oprávněn od rezervační 
smlouvy odstoupit, ledaže developer neuzavře ve lhůtě se zájemcem smlouvu o smlouvě budoucí kupní. 
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Smlouva o smlouvě budoucí kupní se uzavírá ve lhůtě určené v rezervační smlouvě (do tří měsíců od podpisu 
rezervační smlouvy) a stanovuje podmínky pro uzavření kupní smlouvy a úhradu kupní ceny, dále rovněž 
prohlášení developera o právním a faktickém stavu předmětu prodeje. Úhrada kupní ceny je stanovena ve 
splátkách, přičemž při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní je na kupní cenu započten složený rezervační 
poplatek, dále je zájemce povinen uhradit část kupní ceny ve výši 20 % kupní ceny do několika dnů po podpisu 
smlouvy o smlouvě budoucí kupní a následně celou kupní cenu nejpozději do 90 dnů od kolaudace bytové 
jednotky. Smlouva o smlouvě budoucí kupní je platná a neklade na developera žádná nepřiměřená omezení, na 
základě této smlouvy developer obdrží celou kupní cenu před podpisem kupní smlouvy. Po jejím podpisu není 
zájemce oprávněn od smlouvy o smlouvě budoucí kupní odstoupit, ledaže by developer porušil některá z 
učiněných prohlášení o své ekonomické situaci či stavu předmětu převodu a nenapravil porušené prohlášení ani 
v přiměřené lhůtě pro nápravu, nebo že by nesplnil povinnost zkolaudovat prodávanou jednotku ani do konce 
osmnáctého (18.) měsíce po podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Dle názoru Upvest tato lhůta poskytuje 
dostatečnou rezervu pro případné prodlení s realizací projektu. 

Na základě kupní smlouvy je převedeno vlastnické právo k jednotce na zájemce, a to v okamžiku, kdy je bytová 
jednotka zkolaudována a zájemce uhradil celou kupní cenu. Zájemce je povinen následně bytovou jednotku 
převzít, o čemž je stranami sepsán protokol. Kupní smlouva je platná a neklade na developera žádná nepřiměřená 
omezení. Po jejím podpisu není zájemce oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, ledaže by předmět převodu byl v 
rozporu s kupní smlouvou i nadále zatížen zástavním právem nebo by developer nepředal na výzvu předmět 
převodu, ačkoliv by byly splněny všechny podmínky pro předání předmětu převodu. 
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Rizika 
Výčet a popis nejvýznamnějších rizik spjatých s developerskými projekty a jejich relevantnost ve vztahu k 
výstavbě projektu Viladomy Babice a případný dopad na schopnost splácení úvěru Upvest. Tento výčet však 
není úplný a rizik projektu je mnohem více.   

• Pokles tržních cen rodinných domů (bytových jednotek) 
• Navýšení investičních nákladů 
• Prodloužení stavebních prací a celkového časového harmonogramu projektu 
• Vývoj koronavirové situace 

 

Pokles tržních cen rodinných domů (bytových jednotek) 

Index cen bytových nemovitostí8 pro nákupy nových obydlí v ČR vzrostl od Q1 2019 do Q1 2020 o 13 %9. Na 
základě této skutečnosti tedy dle názoru Upvest vyplývá, že existuje relevantní riziko možného nadhodnocení 
prodejních cen na českém realitním trhu, které může v budoucnu vést k poklesu těchto cen anebo zhoršení 
prodejnosti domů. 
 
V rámci Citlivostní analýzy Upvest prezentuje možný vliv poklesu prodejních cen (pokles výnosů) na schopnost 
úvěrovaného uhradit úvěr včetně příslušenství. Z této citlivostní analýzy plyne, že i pokles prodejních cen (které 
již nyní hodnotíme jako nižší než nabídkové ceny u porovnatelných projektů) až o 25,38 % by stále zajistil tržby 
pro úhradu jistiny a úroků na úvěru Upvest. Výnosy projektu by i při poklesu prodejních cen bytových jednotek 
až o 26,95 % dostatečné pro vrácení jistiny úvěru.  
 
 
Navýšení investičních nákladů projektu 

Cena za stavební náklady jsou zasmluvněny v rámci smluv o dílo s generálními dodavateli. Ceny díla jsou ceny 
pevné, takže v případě, že by došlo k výraznému zvýšení cen stavebních prací na trhu, tak budou případné 
vícepráce hrazeny ne developerem, ale právě generálním dodavatelem. Rozpočet byl zároveň potvrzen 
technickým znalcem v rámci Technické analýzy projektu. 
 
Nicméně, nelze úplně abstrahovat od jakéhokoliv výkyvu celkových investičních nákladů, a tak je v rámci 
rozpočtu pro tyto případy počítáno s rezervou ve výši 2,5 % z přímých stavebních nákladů. 
 

Prodloužení stavebních prací a celkového harmonogramu projektu 

Generální dodavatel stavby inženýrských sítí se v rámci smlouvy o dílo zavazuje plnit časový harmonogram 
stavby a dílo dokončit a předat objednavateli stavby do 30.09.2021. Generální dodavatel stavby rodinných domů 
se v rámci smlouvy o dílo zavazuje plnit časový harmonogram stavby a dílo dokončit a předat objednavateli 
stavby do 16.11.2021. Tato skutečnost však nevylučuje možné prodloužení stavebních prací, které v rámci analýzy 
zohledňujeme na základě doporučení technického znalce, a to o 1,5 měsíce. Zasmluvněné termíny dokončení 
stavby dle smluv o dílo nemusí být konečné, a to v případě zásahu vyšší moci. Toto znamená, že v případě 
externích vlivů (karanténní opatření, epidemie, požár, nepříznivé počasí) může být prodloužen termín dokončení 
alespoň o dobu trvání těchto vlivů. Na dokončení stavebních prací a následnou kolaudaci stavby jsou vázány 
doplatky kupních cen dle smluv o smlouvě budoucí kupní.  

 
8 ČSÚ v indexu cen bytových nemovitostí nerozlišuje mezi bytovou a rodinnou výstavbou.  
9 Zdroj: ČSÚ: Index cen bytových nemovitostí (House Price Index) ze dne 29.06.2020 (kód: 014005-20) 
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Developer se v rámci smluv o smlouvě budoucí s klienty zavazuje, že do 18 měsíců od uzavření této smlouvy získá 
kolaudační rozhodnutí, vymezí jednotlivé jednotky projektu a zajistí zápis rozdělení jednotek do katastru 
nemovitostí. V případě, kdy by tyto podmínky developer do 18 měsíců od popisu smlouvy o smlouvě budoucí 
kupní nesplnil (například z důvodu externích vlivů na průběh výstavby), zájemce je oprávněn odstoupit od 
smlouvy a developer se zavazuje v takovém případě zájemci vrátit všechny již uhrazené zálohy. 

Přestože prostor mezi odhadovaným datem splatnosti úvěru Upvest a konečným datem splatnosti úvěru by měl 
poskytovat dostatečný prostor pro splacení úvěru řádně a včas i v případě prodloužení harmonogramu projektu 
existuje zde relevantní riziko možného vypovězení uzavřených smluv s klienty v případě nesplnění termínu 
kolaudace (18 měsíců od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní), což by mělo za následek celkové 
prodloužení harmonogramu projektu a také s velkou pravděpodobností prodloužení očekávané splatnosti úvěru 
Upvest oproti nyní očekávanému datu splatnosti. Nicméně 18 měsíční lhůta je v porovnání s obdobnými projekty 
spíše delší a poskytuje tak určitý prostor pro případná prodloužení v rámci realizace projektu.  

 

Vývoj koronavirové situace 

Určitým rizikem je také vývoj situace koronavirové pandemie spjaté se zavádění plošných opatření a omezení. 
Jedná se zejména o riziko prodloužení výstavby a prodejů jednotek projektu zejména z důvodu společenského 
odstupu, nedostatku pracovní síly pro výstavbu či jiných časových prodlev projektu, v konečném důsledku 
ohrožující splacení Upvest k datu očekávané či konečné splatnosti. Termín dokončení stavby dle smlouvy o dílo 
může být v případě vyšší moci (karanténní opatření, epidemie, požár, nepříznivé počasí) prodloužen o dobu 
dohodnutou stranami, přičemž tato doba nebude kratší než doba trvání vyšší moci, pokud se strany nedohodnou 
jinak. Rozdíl mezi očekávanou a konečnou splatností úvěru by měl poskytovat dostatečný prostor pro dokončení 
stavby i prodej jednotek i v případě zhoršení koronavirové situace. Toto riziko je však i přesto relevantní. 
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Kontrola  
• Kontrola finančního plánu, realizace prodejů a finančních výkazů 
• Dohled nad peněžními toky projektu a plněním finančního plánu 
• Udržování požadované výše LTV a LTC 
• Reporting 

 

Kontrola finančního plánu, realizace prodejů a finančních výkazů 

Pravidelná kontrola plnění finančního plánu, výpisu z účtů a předkládání podepsaných rezervačních smluv, smluv 
o smlouvě budoucí kupní či smluv kupních na kvartální bázi. Kontrola finančních výkazů proběhne jednou ročně, 
vždy do 30 dnů po ukončení účetního období, včetně rozboru pohledávek a závazků. Kontrola daňového přiznání 
proběhne vždy do 15 dnů po jeho podání. 

 

Dohled nad peněžními toky a plnění finančního plánu 

Peněžní toky projektu Upvest kontroluje na kvartální bázi, a to na základě plnění finančního plánu projektu 
developerem, který tvoří přílohu úvěrové smlouvy. Plnění finančního plánu zahrnuje přesné vyčíslení 
vynaložených nákladů projektu, s rozpadem na jednotlivé položky, doložení realizace prodejů (zasmluvnění na 
základě rezervačních smluv, smluv o smlouvě budoucí kupní či smluv kupních) a stav bankovního účtu 
k poslednímu dni kontrolovaného kvartálu. 

 

Udržování požadované výše LTV a LTC 

Developer je na základě úvěrové smlouvy povinen udržovat po celou dobu úvěrového vztahu hodnotu ukazatele 
LTV nižší nebo rovnu 90 % a hodnotu LTC nižší nebo rovnu 85 %. Hodnotu LTC i LTV bude Upvest kontrolovat na 
kvartální bázi na základě plnění finančního plánu. Upvest může po developerovi požadovat doložení přesné výše 
vynaložených nákladů uvedených v rámci finančního plánu či vyhotovení znaleckého posudku na aktuální 
hodnotu projektu výstavby (maximálně však jednou ročně), pro potvrzení výše ukazatelů LTV a LTC. 

 

Reporting 

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

 

Viladomy Babice s.r.o.  
 

Jedná se účelově založenou projektovou společnost pro realizaci projektu Viladomy Babice. Jedná se také o 
první developerský projekt pana Ilczyszyna, který za tímto projektem stojí. Pan Ilczyszyn je také akcionářem 
investiční skupiny VYKER, a.s. jenž spravuje majetek privátních investorů o objemu 100 mil. USD a realizuje 
investice do odvětví telekomunikací, zdravotnictví, nemovitostí, technologií, zemědělství a turismu. 

Developer plánuje po dokončení I. etapy projektu Viladomy Babice, jenž je předmětem této analýzy a financování, 
rozšířit tento projekt o II. etapu. 

 

Lidé  

 
Alan Ilczyszyn 
 
Zkušený manažer s více jak dvěmi desetiletími zkušeností z různorodých oborů. Úspěšně působil na pozicích 
generálních ředitelů, technického, provozního ředitele a v celé řadě manažersko-obchodních pozicích. Zakládal a 
transformoval velké společnosti jak pro stát, tak i pro soukromé investory, kde transformoval provozní, finanční a 
obchodní modely řízení společností s cílem poskytovat nové služby a zvyšovat efektivitu podniku. Je zkušený v 
oblasti řízení investic pro soukromé i institucionální investory a zaměřuje se zejména na investice v oblasti 
nových technologií, výroby a průmyslu, telekomunikací, stavebnictví a nemovitostí. 
 
Vybrané pracovní zkušenosti pana Ilczyszyna: 
 

VYKER, a.s. (2018 – současnost) CEO & Co-Founder 
Czech Electronic Sport Association, z.s. (2020–současnost) Vice President 
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s.p. 
„NAKIT“ (2016–2018) 

Generální ředitel & Founder 

Úřad vlády ČT (2016–2018) Předseda pracovního výboru Rady vlády 
pro informační společnost 

Ministerstvo vnitra ČR (2016–2018) Poradce náměstka ministra vnitra pro ICT 
Alcatel–Lucent (2011–2015) Obchodní ředitel 
Siemens IT Solutions and Services (2009–2011) Obchodní ředitel 
Telefónica O2 Czech republic, a.s. (2005–2009) Obchodní ředitel 
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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. 
 


