
Bytový dům V Holešovičkách, Praha 8 
8.7.2020 

Průvodní zpráva – čtvrté čerpání 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seznam změn: 

• Cíl fundraisingu pro čerpání čtvrté tranše je 1 544 500,-Kč, tímto bude úvěrový rámec plně vyčerpán 
• Období fundraisingu čtvrté tranše: 8.7.2020 – 16.7.2020 
• V prvních třech tranších již bylo načerpáno celkem 20 555 500 Kč 
• Celkem bylo v projektu k datu 1. července 2020 proinvestováno 64,6 mil. Kč (včetně akvizice původní 

nemovitosti ve výši 19,0 mil. Kč). Z toho 40,2 mil. Kč představují stavební náklady, dále pak náklady na 
projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost ve výši 5,0 mil. Kč. Aktuální proinvestované náklady jsou 
k danému datu o 0,7 % vyšší oproti nákladům očekávaným v analýze, důvodem je rychlejší postup výstavby. 

• Z hlediska stavební realizace jsou hotovy podlahy kromě garáže, rozvody vody, kanalizace a 
vzduchotechniky. Rovněž je dokončena střecha budovy a jsou osazena okna. Elektroinstalace jsou 
rozpracovány ze 70 %. Jsou zahájeny práce na fasádě a probíhá montáž sádrokarotonových podhledů. 
Stavební realizace probíhá dle vyjádření developera standardním způsobem.   

• Poměrový ukazatel výše úvěru vůči celkovým proinvestovaným nákladům po načerpání třetí tranše 
dosahoval hodnoty 31,8 %. Po načerpání čtvrté tranše by se tento poměr zvýšil na 34,2 %. (při uvažování 
nezměněné výše proinvestovaných nákladů). Výše ukazatele i nadále nepřímo poukazuje na skutečnost, že 
zajištění úvěru by mělo být i v případě neočekávané situace, která by znamenala výrazný negativní dopad na 
projekt, dostačující pro uspokojení dluhu v plné výši. 

 
Příloha: 

1) Průvodní zpráva – třetí čerpání 
2) Průvodní zpráva – druhé čerpání 
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Průvodní zpráva – třetí čerpání 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seznam změn: 

• 11. května 2020 došlo k zápisu zástavního práva k financovaným nemovitostem 
• Cíl fundraisingu pro čerpání třetí tranše je 6 600 000,-Kč, tímto bude úvěrový rámec plně vyčerpán 
• Období fundraisingu třetí tranše: 26.5.2020 – 26.6.2020 
• V prvních dvou tranších již bylo načerpáno celkem 15 500 000 Kč 
• Celkem bylo v projektu k datu 4. května 2020 proinvestováno 58,3 mil. Kč (včetně akvizice původní 

nemovitosti ve výši 19,0 mil. Kč). Z toho 34,0 mil. Kč představují stavební náklady, dále pak náklady na 
projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost ve výši 5,0 mil. Kč. Aktuální proinvestované náklady jsou 
k danému datu o 11,0 % vyšší oproti nákladům očekávaným v analýze, důvodem je rychlejší postup 
výstavby. 

• Z hlediska stavební realizace probíhají přípravy podlah, rozvody vody, kanalizace, elektroinstalace a 
vzduchotechniky. V následujícím týdnu by měla proběhnout montáž oken. Stavební realizace probíhá dle 
vyjádření developera standardním způsobem.   

• Poměrový ukazatel výše úvěru vůči celkovým proinvestovaným nákladům po načerpání druhé tranše 
dosahoval hodnoty 26,6 %. Po načerpání třetí tranše by se tento poměr zvýšil na 37,9 %. (při uvažování 
nezměněné výše proinvestovaných nákladů). Výše ukazatele i nadále nepřímo poukazuje na skutečnost, že 
zajištění úvěru by mělo být i v případě neočekávané situace, která by znamenala výrazný negativní dopad 
na projekt, dostačující pro uspokojení dluhu v plné výši. 

 
Příloha: 

1) Průvodní zpráva – druhé čerpání 



Bytový dům V Holešovičkách, Praha 8 
8.4.2020 

Průvodní zpráva – druhé čerpání 

 
 

 
 
Seznam změn: 

• 13. března 2020 došlo po splnění podmínek čerpání k načerpání první tranše úvěru ve výši 10 500 000,-Kč 
• Cíl fundraisingu pro čerpání druhé tranše je 5 000 000,-Kč  
• Období fundraisingu druhé tranše: 9.4.2020 – 7.5.2020 
• Zástavní právo k obchodním podílům bylo zapsáno do obchodního rejstříku, byl podepsán také notářský 

zápis k přímé vykonatelnosti pohledávky a uznání dluhu, společníci úvěrovaného přistoupili k dluhu a byla 
provedena vinkulace pojistného plnění. 

• Zřízení zástavního práva k nemovitosti ještě probíhá, jelikož katastrální úřad odmítnul zapsat zástavní právo 
k nemovitostem s odůvodněním, že ze zástavní smlouvy není uvedeno, do kdy může vznikat dluh zajištění 
zástavním právem k nemovitosti. Nyní probíhá náprava, tak aby bylo zástavní právo k nemovitosti zapsáno 
do katastru nemovitostí v co nejbližší době. 

• Před čerpáním druhé tranše úvěrovaný podepíše čestné prohlášení, že v návaznosti na vyhlášení nouzového 
stavu nebude požadovat odpuštění či odklad jakýchkoliv plateb souvisejících s danou úvěrovou smlouvou. 

• Podle vyjádření developera by měla výstavba i přes současná mimořádná opatření probíhat podle 
plánovaného harmonogramu. 

• Celkem bylo v projektu k datu 31. března 2020 proinvestováno 52,9 mil. Kč (včetně akvizice původní 
nemovitosti ve výši 19,0 mil. Kč). Z toho 28,8 mil. Kč představují stavební náklady, dále pak náklady na 
projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost ve výši 5,0 mil. Kč. Aktuální proinvestované náklady přibližně 
odpovídají nákladům očekávaným v analýze. Zůstatek na projektovém účtu je ke konci prvního kvartálu ve 
výši 5,2 mil. Kč. 

• Poměrový ukazatel výše úvěru vůči celkovým proinvestovaným nákladům po načerpání první tranše 
dosahoval hodnoty 19,8 %. Po načerpání druhé tranše by se tento poměr zvýšil na 29,3 % (při uvažování 
nezměněné výše proinvestovaných nákladů). Podle finančního harmonogramu by v průběhu dubna mělo být 
proinvestováno dalších přibližně 4,7 mil. Kč, ukazatel by tak dosahoval hodnoty 26 %. Výše ukazatele tedy 
nepřímo poukazuje na skutečnost, že zajištění úvěru by mělo být i v případě neočekávané situace, která by 
znamenala výrazný negativní dopad na projekt, dostačující pro uspokojení dluhu v plné výši. 

• Developer dle poslední informace plánuje po kolaudaci budovy úvěr od Upvest jednorázově splatit a bytové 
jednotky následně pronajímat. Vzhledem k aktuální situaci lze však předpokládat, že se záměr developera 
může ještě změnit podle budoucího vývoje situace na trhu. 


