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Investiční analýza projektu Bytový dům 
V Holešovičkách  

Investice do výstavby bytového domu v Praze 8 - Libni  
s předpokládaným čistým výnosem 5,0 % p.a. 

 

 
 

Projekt výstavby bytového domu V Holešovičkách se nachází v Praze 8 – Libni v bezprostřední blízkosti městského 
okruhu. Jedná se o stavbu 15 standardních bytových a dvou komerčních jednotek, které jsou určeny k prodeji. Součástí 
projektu je i 15 podzemních garážových stání. Stavba je umístěna ve svahu, který je orientován na severozápad. Na 
pozemku stál původní objekt, který byl zdemolován v průběhu podzimu 2018. Na projekt výstavby bylo vydáno stavební 
povolení, které nabylo právní moci dne 6. prosince 2018. Od května 2019 již probíhají stavební práce, aktuálně je 
realizována hrubá stavba. Rozestavěnost je k datu ocenění stavby na úrovni 26 %. Developer již v projektu z vlastních 
zdrojů proinvestoval přibližně 40 mil. Kč, což odpovídá téměř polovině celkových investičních nákladů projektu. Upvest 
poskytuje zajištěné seniorní financování části nákladů na stavební realizaci projektu, finančních nákladů a případné 
refinancování části vlastních zdrojů. Úroky budou vypláceny měsíčně. Předpokládané splacení jistiny úvěru proběhne 
na přelomu prvního a druhého kvartálu 2021. 
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Popis produktu 
Investice do developerského projektu výstavby bytového domu v ulici V Holešovičkách se nachází v Praze 8 – Libni v 
bezprostřední blízkosti městského okruhu. Jedná se o stavbu 15 standardních bytových a dvou komerčních jednotek, 
které jsou určeny k prodeji. Úvěr je poskytován jako seniorní a zajištěný.   

Developerem projektu je společnost AND Development s.r.o., která byla založena v říjnu roku 2017. V listopadu 2018 
koupili společnost spolu s nemovitostí současní majitelé, kterými jsou pánové Andrey Skuratov (40% podíl) a Askar 
Salimov (40% podíl), oba původem z Ruska, zbylých 20 % patří společnosti Intech central s.r.o., kterou vlastní pan Ivan 
Petrov (100% vlastník). Developer již v projektu z vlastních zdrojů proinvestoval přibližně 40 mil. Kč, což odpovídá 
téměř polovině celkových investičních nákladů projektu. 

Ve prospěch úvěrujícího bude zřízeno zástavní právo k financovaným nemovitostem, dále pak bude zřízeno zástavní 
právo k obchodnímu podílu na úvěrovaném. Součástí zajišťovacích dokumentů je také notářský zápis k přímé 
vykonatelnosti pohledávky a uznání dluhu, vinkulace pojistného plnění a přistoupení společníků úvěrovaného k dluhu.  

Účelem úvěru je financování části nákladů na stavební realizaci projektu, finančních nákladů a případné refinancování 
části vlastních zdrojů, které však může nastat až po oznámení výše vlastních zdrojů, které developer plánuje 
refinancovat společně s prověřením, že tímto nedojde k ohrožení dokončení projektu výstavby. Minimální částka pro 
první čerpání bude činit 10,5 mil. Kč. Dále pak dle dohody úvěrovaného a úvěrujícího až do celkové výše 22,1 mil. Kč.  

Splátky úroků budou vypláceny měsíčně k poslednímu dni kalendářního měsíce. Jistina bude splacena jednorázově 
nebo průběžně z prodejů jednotek projektu po jeho dokončení oproti výmazu zástavního práva, nejpozději pak k datu 
konečné splatnosti.  

Aktuální hodnota nemovitosti v zástavě je dle znaleckého posudku, který byl zpracován k datu 21.11.2019, 
odhadována ve výši 41,95 mil. Kč. Poměr celkové výše úvěru oproti současné hodnotě zástavy dosahuje LTV na 
úrovni 52,7 %. Povinností úvěrovaného podle úvěrové smlouvy je, že hodnota zajištěných jednotek projektu (resp. 
zajištěného projektu výstavby) ve prospěch úvěrujícího až do úplného zaplacení dluhu z této smlouvy neklesne pod 
1,5x násobek dluhu.  

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

ze smlouvy o úvěru)  
Účel úvěru  Financování části nákladů na stavební realizaci 

projektu a finančních nákladů a na případné 
refinancování části vlastních zdrojů 

Lokalita financovaného projektu V Holešovičkách, Praha 8 - Libeň  
Smluvní strany úvěru  Úvěrující upvest s.r.o.;  

úvěrovaný AND Development s.r.o. 
Úvěrový rámec 22 100 000 Kč  
Aktuální hodnota zástavy 41 950 000 Kč 
LTV 52,7 % 
Celkové investiční náklady projektu 80 100 000 Kč1 
      z toho financuje Upvest (seniorní) 22 100 000 Kč 
      z toho financováno vlastními zdroji 58 000 000 Kč 
Minimální výše investice  5 000 Kč  
Typ úročení  Jednoduché 
Předpokládaný způsob splacení úvěru  Úroky placeny měsíčně k poslednímu dni 

kalendářního měsíce, jistina splacena 
jednorázově nebo průběžně nejpozději k datu 
konečné splatnosti 

 
1 Celkové náklady jsou uváděny bez DPH 
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Období fundraisingu  24.1.2020 – 13.3.2020 
Předpokládaný začátek úročení  Po úspěšném fundraisingu  
Splatnost úvěru od Upvest 
     Nejbližší splatnost  
     Předpokládaná splatnost  
     Den konečné splatnosti  

 
31.7.2020 
1.3.2021 
28.1.2022 

Zajištění úvěru  Zástavní právo k financované nemovitosti, 
zástavní právo k obchodnímu podílu na 
projektové společnosti, notářský zápis k přímé 
vykonatelnosti pohledávky, uznání dluhu, 
vinkulace pojistného plnění, přistoupení 
společníků úvěrovaného k dluhu 

Developer AND Development s.r.o. 
Projektová společnost AND Development s.r.o. 

 
 
Parametry participace 

Poplatek za poskytování platebních služeb 1,5 % p.a.  
Čistý výnos  5,0 % p.a. 
Obdržení výnosů měsíčně k poslednímu kalendářnímu dni  

 
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 jistiny 
developerem. Výnosy jsou investorům vypláceny měsíčně k poslednímu dni kalendářního měsíce.  
 
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 31.7.2020, aby bylo umožněno developerovi v případě zájmu úvěr refinancovat 
anebo splatit z vlastních zdrojů.  
 
Developer může splatit úvěr 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 podmínkám2 
• Řádné uzavření smlouvy o úvěru mezi upvest s.r.o a AND Development s.r.o. 
• Řádné uzavření zástavní smlouvy zajišťující úvěr dle úvěrové smlouvy  
• Uzavření dohody o uznání dluhu ve formě notářského zápisu a svolení k přímé vykonavatelnosti 
• Přistoupení společníků úvěrovaného k dluhu 
• Podřízení všech ostatních zápůjček úvěru od Upvest  
• Podání návrhu na vklad zástavního práva k financovaným nemovitostem ve prospěch úvěrujícího 
• Doručení žádosti o čerpání v období čerpání 
• Doručení platné pojistné smlouvy vztahující se k objektům projektu výstavby 
• Nedošlo k případu porušení povinnosti úvěrovaného a/nebo k uvedení nepravdivého či neúplného 

prohlášení úvěrovaného 

 
Výčet některých poplatků a pokut pro developera ze smlouvy o úvěru 

 
2 Jedná se o zjednodušený text, oproti textu ve smlouvě o úvěru mezi upvest s.r.o a AND Development s.r.o. 
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• Poplatek za sjednání úvěru dle FAQ 

• Poplatek za rezervaci peněžních prostředků 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 Výstavba bytového domu o 15 bytových jednotkách ve standardním provedení a dvou komerčních 
jednotkách  

o Lokalita: ulice V Holešovičkách, Praha 8 – Libeň 
o Stavební povolení nabylo právní moci dne 5. listopadu 2018 
o Stavební práce byly zahájeny v květnu 2019  

Stavba je umístěna ve svahu, který je orientován na severozápad. Realizací projektu bytového domu vznikne 15 
standardních bytových jednotek, dvě komerční jednotky a 15 krytých garážových stání.  

• V 1.PP jsou umístěny sklepní kóje, technické zázemí, sklad, 9 parkovacích míst, výtah pro osobní automobily, 
schodiště a úklidová místnost 

• V 1.NP jsou nebytové prostory, 6 parkovacích stání, výtah osobní a výtah pro automobily 
• Ve 2.NP je 5 x byt o dispozici 2+kk, výtah a schodiště 
• Ve 3.NP je 6 x byt o dispozici 2+kk, výtah a schodiště 
• Ve 4.NP je 1 x byt o dispozici 1+kk, 2x 2+kk a 1 x 3+kk 

Nosnou konstrukcí objektu je železobetonový skelet, který je doplněn vyzdívkami a příčkami. Střechy jsou ploché, 
pochůzné, část střechy nad 1NP je provedena jako zelená střecha. Dům bude vybaven rekuperací pro zajištění větrání 
a izolačními hliníkovými okny. 
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Stavební práce byly zahájeny v květnu 2019. Aktuálně probíhá realizace hrubé stavby a rozestavěnost je k datu 
ocenění projektu na úrovni 26 %. Podrobněji je průběh výstavby popsán v sekci Technická prověrka. Dokončení 
výstavby je očekáváno na konci třetího kvartálu roku 2020.  
Dodavatelem hrubé stavby je společnost Smart Union s.r.o. Dokončení stavby bude koordinovat přímo developer. 
Jednotlivé činnosti budou zajištěny formou dílčích smluv o dílo a dalších ujednání. Developer bude zajišťovat také 
dodání materiálu. Developer tímto způsobem může dosáhnout úspory stavebních nákladů. V úvěrové smlouvě je 
mimo jiné restrikce, která omezuje maximální náklady na dokončení stavby (dokončení stavby ve stavu k okamžitému 
užívaní) na výši 27 mil. Kč bez DPH. Z důvodu výše uvedených nestandardních postupů a ujednání vnímáme u tohoto 
projektu zvýšené konstrukční riziko. Toto riziko je však z našeho pohledu akceptovatelné z důvodu potvrzení 
dostatečné kvality aktuálního stavu stavby znalcem, jejíž rozestavěnost je k datu ocenění na úrovni 26 %. Dalším 
důvodem, proč je riziko z našeho pohledu akceptovatelné je skutečnost, že zajištění úvěru musí dosahovat alespoň 
1,5x násobku hodnoty zastavené nemovitosti.  
 

  Informace o pozemcích projektu   
Výměra pozemku [m2] 783 
Zahrada [m2] 349 
Zastavěná plocha pozemku [m2] 434 
Zastavěnost pozemku [%] 55,4 % 

 
Informace o projektu   

Obestavěný prostor [m3] 7 957 
ČPP (byty a komerce) [m2] 1 067 
HPP (mimo garáží v 1PP) [m2] 1 442 
ČPP/HPP 74,0 % 

 
Informace o jednotkách projektu Počet jednotek  [m2] [%] 
Byty 15 807 75,6 % 
Balkony, terasy na 282   
Komerce 2 261 24,4 % 
Garážová stání 15 505   

 
Dispozice bytových jednotek projektu Počet jednotek Průměrná výměra [m2] 

1+kk 1 38 
2+kk 12 50 
3+kk 2 87 

 

Bytové jednotky projektu představují tři čtvrtiny čisté podlahové plochy, mají standardní průměrnou obytnou plochu a 
převaha dispozic 2+kk je dle našeho názoru vzhledem k dané lokalitě vhodná. Většina jednotek má balkon nebo 
terasu. Terasy u čtyř bytových jednotek přesahují svojí výměrou polovinu plochy bytu, tuto skutečnost jsme zohlednili 
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v odhadu výnosů projektu formou výrazného diskontu prodejní ceny těchto nadstandardních teras. Příslušenství 
bytových jednotek tvoří sklepní kóje a garážová stání.  

 

 

Časový plán 
• Stavební povolení v právní moci: 6.12.2018   
• Zahájení stavební realizace projektu: Květen 2019 
• Dokončení hrubé stavby: Leden až březen 2020 
• Období fundraisingu: 24.1.2020 – 13.3.2020 
• Předpokládané dokončení stavebních prací: Září 2020 
• Předpokládaná kolaudace: Říjen 2020 
• Doplatky kupních cen: v průběhu pěti měsíců od kolaudace 
• Předpokládaná splatnost úvěru: Březen 2021 

Předpokládané splacení úvěru od Upvest by mělo nastat na přelomu prvního a druhého kvartálu roku 2021. Datum 
konečné splatnosti je v úvěrové smlouvě nastaveno na 28.01.2022.  
 

Investiční Analýza 
 

• Hlavní faktory uplatněné při hodnocení rizika a stanovení úrokové sazby na úvěru: 
o Hodnota nemovitostí a ostatních předmětů zajištění úvěru 
o Předpokládané hodnoty ekonomických a finančních ukazatelů projektu  
o Výsledek technického zhodnocení stavby a souvisejících stavebně technických podkladů a povolení 
o Výsledek právní prověrky projektu 
o Míra citlivosti finančních ukazatelů projektu na změny vstupů ve finančním plánu – zejména na 

pokles cen jednotek projektu 
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Komerční analýza 
• Jedná se o projekt bytového domu v Praze 8 – Libni, v ulici V Holešovičkách 
• Složení bytových jednotek z hlediska dispozic a průměrných výměr je dle našeho názoru pro tento typ 

projektu vhodná 
• Ceny stanovené developerem jsou přibližně o 3 % vyšší než ceny zjištěné průzkumem trhu. Projektované 

výnosy na základě tržních cen jsou však dostatečné pro dosažení standardní profitability projektu 

Analýza lokality 
Projekt se nachází severovýchodně od centra Prahy v ulici V Holešovičkách. Holešovičky jsou vnímány jako vilová 
čtvrť, nicméně bytový dům leží v těsné blízkosti dvouproudové silnice, která je částí tzv. Severojižní magistrály. Autem 
je centrum Prahy dostupné do 15 min. mimo špičku. Velkou nevýhodou jsou však časté dopravní zácpy, které 
komplikují jednak dopravu a jednak vytvářejí hlukové a emisní zatížení. Podle dat, která poskytuje Tunel Blanka, za 
poslední dva roky tímto úsekem projíždí v průměru přes 85 tis. aut denně. Udělené stavební povolení klade na projekt 
podmínku, že hluk z ulice musí splňovat limity hygienických norem v denních i nočních hodinách. Dle hlukové studie 
z roku 2018 bude tento požadavek řešen pomocí izolačních hliníkových oken a rekuperace, která zajistí potřebné 
větrání bez nutnosti otevírání oken. Jednotky projektu po kolaudaci v souladu se stavebním povolením budou 
splňovat standardní hygienické požadavky pro bytové jednotky. 

 

Průzkum trhu 

Provedli jsme průzkum trhu bytů v širším okolí v listopadu roku 2019. Jednalo se o nabídky z realitních serverů na byty 
z developerských projektů a novostaveb v dispozicích 1+kk, 2+kk a 3+kk o obdobných výměrách jako má financovaný 
projekt.  Následující tabulka zobrazuje mediánové ceny za m2 podlahové plochy jednotlivých dispozic. 
 
Upvest průzkum trhu 
(listopad 2019) 

Počet 
bytů 

Mediánová cena za m2 
včetně DPH 

Mediánová cena za m2  
bez DPH 

1+kk 3 119 959 Kč  104 312 Kč  
2+kk 9 95 819 Kč 83 321 Kč  
3+kk 3 90 352 Kč  78 567 Kč  
Vážený průměr dle zastoupení  
dispozic v Projektu 95 768 Kč 

                                                            
83 277 Kč  

Pro srovnání jsme nechali vypracovat také report od společnosti Flatzone zaměřený na ceníky bytů o podobných 
dispozicích dle aktuálních developerských projektů v okruhu 1 km za listopad 2019. Výsledné ceny jsou přibližně o 7 % 
vyšší než dle průzkumu Upvest.  

Výstup z reportu Flatzone 
(listopad 2019) 

Počet 
bytů 

Mediánová cena za m2 
včetně DPH 

Mediánová cena za m2  
bez DPH 

1+kk 11 99 889 Kč  86 860 Kč  
2+kk 14 100 733 Kč  87 594 Kč  
3+kk 5 109 716 Kč  95 405 Kč  
Vážený průměr dle zastoupení  
dispozic v Projektu 102 636 Kč  89 249 Kč  

Ceny skutečně realizované při prodeji bytů v rámci developerských projektů v okruhu 1 km za poslední dva roky. 

Ceny skutečně realizované 
(listopad 2019) 

Počet 
bytů 

Mediánová cena za m2 
včetně DPH 

Mediánová cena za m2  
bez DPH 

1+kk 25 101 770 88 496 
2+kk 44 97 149 84 477 
3+kk 24 82 129 71 417 
Vážený průměr dle zastoupení  
dispozic v Projektu 94 118 81 842 
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Z počtu transakcí je patrné, že se v lokalitě nejvíce prodávaly bytové jednotky o dispozici 2+kk, kterých je nejvíce i 
v rámci financovaného projektu. Realizované ceny jsou však mírně zkreslené kvůli časové prodlevě, která vzniká mezi 
prodejem bytové jednotky za ceny sjednané často ještě před zahájením výstavby a záznamem v katastru nemovitostí 
po převodu jednotky na kupujícího. Mezi sjednáním ceny a jejím zápisem do katastru tak mohou uplynout průměrně 
jeden až tři roky.  
 
Developer podle poskytnutého ceníku počítá s průměrnou cenou 98 426,-Kč včetně DPH za m2 podlahové plochy, 
respektive 85 588,-Kč bez DPH. Tyto ceny jsou dle našeho názoru vzhledem ke standardu a lokalitě přijatelné. Pro 
potřeby finanční analýzy jsme se však rozhodli používat pro odhad výnosů ceny dle vlastního průzkumu trhu, tedy 
83 277 Kč za m2 bez DPH. Tato cena je o 2 % vyšší, než cena na základě skutečně realizovaných transakcí a částečně 
tak reflektuje nárůst cen v za poslední rok a je o 7 % nižší než aktuální nabídkové ceny v rámci zkoumaných 
developerských projektů. Lze ji tedy vnímat jako konzervativnější předpoklad pro odhad tržeb projektu.   
 
Téměř čtvrtinu podlahové plochy projektu tvoří dvě komerční jednotky. V rámci průzkumu trhu jsme v lokalitě nenašli 
vhodné srovnatelné nabídky, proto jsme se rozhodli použít cenu ze znaleckého posudku na odhad současné hodnoty 
nemovitosti, který byl zpracován v rámci technické prověrky v listopadu 2019. Cena za m2 komerční plochy je dle 
uvedeného posudku 72 552,-Kč včetně DPH, respektive 59 960,-Kč bez DPH. 
 
Z hlediska dopravní dostupnosti MHD je v blízkosti autobusová zastávka Rokoska, odkud jede spoj na zastávku metra 
linky C -  Nádraží Holešovice. Cesta do centra města (Václavské náměstí) trvá přibližně 20 minut (včetně chůze). 
Alternativou je desetiminutová chůze na zastávku tramvaje Vychovatelna (linka 24), jízda pak trvá na Václavské 
náměstí zhruba 23 minut. 

Dopravní dostupnost 

Občanská vybavenost  

V blízkosti budovy se nachází potřebná občanská vybavenost. Základní i mateřská škola je vzdálena do 5 min. jízdy 
autem. OC Letňany je dostupné do 10 min. jízdy autem. Jihovýchodně od lokality projektu se rozkládá areál 
Nemocnice Na Bulovce, jihozápadně leží lesopark Bílá skála a dále na západ pak Matematicko-fyzikální fakulta 
Univerzity Karlovy. 

Z hlediska dopravní dostupnosti v blízkosti centra Prahy a občanské vybavenosti je dle našeho názoru lokalita vhodná 
pro výstavbu bytového domu. Cílovou skupinu projektu mohou tvořit kupující pro řešení vlastního bydlení, případně 
investoři s cílem dalšího pronájmu bytových jednotek. Jako nevýhodu lokality lze označit blízkost velmi vytížené 
komunikace. Dodržení vnitřní hladiny hluku v rámci hygienických požadavků bude řešeno pomocí rekuperace a 
izolačních hliníkových oken. Přesto může být prodejnost bytových jednotek obtížnější. Vzhledem k tomu, že prodej 
jednotek ještě nebyl zahájen, nelze hodnotit zájem kupujících na základě předprodejů.  
 
 

Autobusová zastávka ……………………………………………………………………………………………… 2 minuty (pěšky) 

Tramvajová zastávka ..………………………………………………………….…………………………………. 10 minut (pěšky) 

Zastávka metra ….……………………………………………………………………………………………………. 10 minut (autobusem) 

Praha – Hlavní nádraží……………………………………………………………………………………………. 20 minut (MHD) 

  

Mateřská škola……………………………….…………………..………………..………………..…………………. 5 minut (autem) 
Základní škola ……………………………………...................................................…………………. 5 minut (autem) 
OC Letňany……………………………………………………………………………….……..…………………………. 10 minut (autem) 
Nemocnice…………………………………………………………………………………..………..……………........ 3 minuty (pěšky) 
Park Bílá Skála……………………………………………………………………………………………………………. 5 minut (pěšky) 
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Finanční analýza 
Níže uvedené údaje vycházejí z developerského rozpočtu, který dodal developer, znaleckého posudku provedeného 
v rámci technické prověrky a z finančního modelu, který byl zpracován společností Upvest.  
 

Ukazatele projektu  
Úvěrový rámec 22 100 000 Kč  
Aktuální hodnota zástavy 41 950 000 Kč 
LTV 52,7 % 
Celkové investiční náklady  80 100 000 Kč3 
      z toho financováno Upvest (seniorní) 22 100 000 Kč 
      z toho financováno vlastními zdroji developera 58 000 000 Kč 
Předpokládané celkové výnosy projektu 92 800 000 Kč4 
Počet nutných prodejů průměrných bytových jednotek 
pro splacení úvěru od Upvest (celkový počet jednotek 
projektu) 

5 (15) 

Finanční náklad na úvěr od Upvest 2 000 000 Kč 5 
Celkový zisk před zdaněním  12 700 000 Kč 
ROIC  1,16x 
IRR 14,3 % 

 
Odhad celkového zisku projektu před zdaněním ve výši 12,7 mil. Kč odpovídá ukazateli ROIC ve výši 1,16x. Celková 
očekávaná ziskovost projektu je dle našeho názoru dostatečná vzhledem k průběhu stavební realizace projektu 
(probíhá realizace hrubé stavby), k hodnotě zástavy a dalším zajišťovacím instrumentům. Ukazatel IRR dosahuje 
úrovně 14,3 %, model je však ovlivněn předpokladem, že náklady proinvestované do 30.11.2019 byly uhrazeny v jeden 
okamžik (bod nula), což hodnotu IRR vychyluje směrem nahoru. Počet prodaných průměrných bytových jednotek 
projektu potřebných pro splacení úvěru od Upvest je pět z celkových 15 bytových jednotek.  
 
Náklady6 
 

Odhadovaný rozpočet projektu [Kč] 
% z přímých stavebních 

nákladů 
% z celkových 

investičních nákladů 
% z výnosů 

projektu 

Pozemek / projekt 19 000 000 39,7 % 23,7 %   
Celkové stavební náklady 47 800 000 100,0 % 59,7 %   
Projektová dokumentace 2 868 000 6,0 % 3,6 %   
Inženýrská činnost 3 107 000 6,5 % 3,9 %   
Marketing, prodej 3 249 177 6,8 % 4,1 % 3,5 % 
Právní náklady, due diligence 478 000 1,0 % 0,6 %   
Finanční náklady 2 015 542 4,2 % 2,5 %   
Rezerva 1 590 715 3,3 % 2,0 %   

Celkem 80 108 434       
 
Celkové investiční náklady projektu podle odhadu Upvest představují 80,1 mil. Kč. Z toho náklady na akvizici původní 
nemovitosti činily 19,0 mil. Kč formou převodu obchodního podílu na projektové společnosti.  
 

 
3 Celkové náklady jsou uváděny bez DPH 
4 Celkové výnosy jsou uváděny bez DPH 
5 Finanční náklady jsou počítané za předpokladu, že splacení úvěru proběhne k datu předpokládané splatnosti. 
6 Veškeré náklady jsou uváděny bez DPH 
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Celkové stavební náklady jsou dle rozpočtu developera ve výši 41,6 mil. Kč a odpovídají jednotkové ceně 5 230 Kč bez 
DPH za m3 obestavěného prostoru. Podle názoru technického znalce by měly být celkové stavební náklady přibližně o 
15 % vyšší. Odhad celkových stavebních nákladů dle Upvest činí 47,8 mil. Kč. V tomto případě odpovídají stavební 
náklady jednotkové ceně 6 000 Kč bez DPH za m3 obestavěného prostoru, respektive 28 821 Kč na m2 HPP a 38 944 
na m2 ČPP. Do rozpočtu přidáváme i rezervu ve výši 2 % z celkových odhadovaných investičních nákladů projektu pro 
krytí případných vícenákladů.  
 
Vzhledem k tomu, že je uzavřena smlouva o dílo na dokončení hrubé stavby ve výši 20,8 mil. Kč, je v úvěrové smlouvě 
restrikce na maximální cenu dokončení stavby ve výši 27,0 mil. Kč, aby byly dodrženy odhadované náklady projektu 
(včetně standardní rezervy). Dokončení stavby bude koordinovat přímo developer. Jednotlivé činnosti budou zajištěny 
formou dílčích smluv o dílo a dalších ujednání. Developer bude zajišťovat také dodání materiálu. Tímto způsobem 
může developer dosáhnout úspory stavebních nákladů. V úvěrové smlouvě je mimo jiné restrikce, která omezuje 
maximální náklady na dokončení stavby (dokončení stavby ve stavu k okamžitému užívaní) na výši 27 mil. Kč bez 
DPH. Z důvodu výše uvedených nestandardních postupů a ujednání vnímáme u tohoto projektu zvýšené konstrukční 
riziko. Toto riziko je však z našeho pohledu akceptovatelné z důvodu potvrzení dostatečné kvality aktuálního stavu 
stavby znalcem, jejíž rozestavěnost je k datu ocenění na úrovni 26 %, a vzhledem k aktuální a budoucí hodnotě 
zajištění. Nicméně kvůli tomuto postupu hrozí i zvýšené riziko prodloužení stavebních prací a následně i prodloužení 
splacení úvěru. 
 
Kompletní projektová dokumentace představuje dle odhadu Upvest náklad 2,9 mil. Kč. Náklady zahrnující inženýrskou 
činnost, právní služby a náklady na znalecké služby činí 3,6 mil. Kč. Tyto náklady jsou vůči přímým stavebním 
nákladům na obvyklé úrovni.  
 
Náklady na marketing a prodej jsou očekávány ve výši 3,5 % z očekávaných výnosů, což je běžný náklad u prodeje 
bytových jednotek. V absolutní hodnotě by měly náklady na marketing a prodej dosahovat 3,3 mil. Kč při námi 
odhadovaných prodejních cenách. 
 
Takzvané “soft“ náklady projektu jsou náklady, které se přímo neprojeví v podobě hmotného výsledku na stavbě, jako 
například náklady na prodej a marketing, právní náklady nebo projektový management. Soft náklady projektu 
představují 9,7 mil. Kč a tvoří 20,7 % ze stavebních nákladů. Obvyklý poměr se pohybuje mezi 20 a 27 %. 
 
Finanční náklady developera 

 
Finanční výnosy a náklady pro investory Upvest 

Poplatek za poskytování platebních služeb 1,5 % p.a.  
Čistý výnos pro investory Upvest 5,0 % p.a. 

Obdržení výnosů měsíčně k poslednímu kalendářnímu dni 
 
Celkové finanční náklady by měly dosahovat 2,0 mil. Kč v případě splacení úvěrů k datu předpokládané splatnosti. 
Jelikož se jedná o úvěr, kde jsou úrokové náklady placeny měsíčně v průběhu realizace projektu, jsou již zahrnuty do 
celkových investičních nákladů projektu.  
 
Celkové předpokládané investiční náklady ve výši 80,1 mil. Kč by měly být z 27,6 % hrazeny seniorním úvěrem od 
Upvest. Vlastní zdroje developera pokrývají 72,4 % z celkových investičních nákladů. Do vlastních zdrojů developera se 
nezapočítávají peněžní prostředky obdržené na základě podepsaných smluv o smlouvách budoucích kupních 
(„SoSBK“), které budou do doby předání jednotek kupujícím a doplacení kupních cen deponovány na blokovaném účtu.  
 

 
7 Za předpokladu, že dojde k jednorázové splátce celkové jistiny Upvest k datu předpokládané splatnosti 

Celkový průměrný roční náklad na seniorním úvěru7 9,49 % p.a. 
Úrok na seniorním úvěru 
Jednorázový poplatek za sjednání úvěru pro developera 

6,5 % p.a. 
2,5 % 



Bytový dům V Holešovičkách, Praha 8 - Libeň 

01 / 2020  12 
  

   
 

 Velikost Podíl Věřitel Zástavní právo k 
jednotkám projektu 
výstavby 

Finanční náklad do 
předpokládané 
splatnosti 

Úvěr od Upvest 22,1 mil. Kč 27,6 % upvest s.r.o. ano 2,0 mil. Kč 
Vlastní zdroje 
developera 

58,0 mil. Kč 72,4 % AND Development 
s.r.o. 

-  

 
Ke dni 30. listopadu 2019 bylo dle znaleckého posudku a informací od developera již proinvestováno (včetně nákupu 
nemovitosti) 39,8 mil. Kč, tato částka představuje přibližně polovinu z celkových investičních nákladů a byla pokryta 
z vlastních zdrojů developera.  
 
Celkové náklady na dokončení projektu jsou dle odhadu Upvest projektovány ve výši 37,0 mil. Kč. Tato částka je nižší 
než rozdíl celkových a již proinvestovaných nákladů, jelikož náklady spojené s prodejem budou uhrazeny až po 
doplatcích kupních cen po předání a kolaudaci jednotek projektu. 
 
 
 Výnosy 
 

Rozpad výnosů projektu Počet jednotek  [m^2] 
Cena za m^2/ 
jednotku [Kč] 

Výnosy celkem 
[Kč] 

Byty 15 807 83 277 67 179 211 
Balkony, terasy  na 206 17 086 4 811 443 
Komerce 2 261 59 960 15 625 576 
Garážová stání 15 na 347 826 5 217 391 

Celkem      92 833 621 
 
Celkové výnosy projektu by podle odhadu Upvest měly dosahovat 92,8 mil. Kč. Pro odhad výnosů bytových jednotek 
jsou použity ceny dle vlastního průzkumu trhu, tedy 83 277 Kč za m2 bez DPH. Terasy u čtyř bytových jednotek 
přesahují svojí výměrou polovinu plochy bytu, tuto skutečnost jsme zahrnuli do odhadu výnosů projektu formou 
výrazného diskontu těchto nadstandardních teras. Balkony byly diskontovány standardně, jejich výměra byla 
započtena ve výši jedné poloviny vnitřní čisté podlahové plochy. Celkové výnosy z prodeje balkonů a teras byly 
vypočteny pomocí výše zmíněných započtených ploch. Cena za m2 balkonů a teras je podílem jejich celkových výnosů 
a jejich celkové výměry.  
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Cena za m2 komerčních ploch a za garážové stání je převzata ze znaleckého posudku na odhad současné hodnoty 
nemovitosti, který byl zpracován v rámci technické prověrky v listopadu 2019.  
 

 
Graf znázorňuje celkové výnosy projektu a výnosy pro jednotlivé subjekty v rámci kapitálové struktury. 
Jako první bude splacena jistina seniorního věřitele Upvest. Výnosy seniorního věřitele budou obdrženy v průběhu 
realizace projektu v podobě úrokových plateb a poplatku za sjednání úvěru. Až poté může developer disponovat se 
zbylými výnosy projektu. 
 
Tržní hodnota projektu 
Na budoucí stav projektu byl v rámci technické prověrky projektu vypracován znalecký posudek, který stanovuje 
budoucí hodnotu projektu ve výši 99,0 mil. Kč bez DPH. Jedním z faktorů, proč znalec odhaduje budoucí tržby na vyšší 
úrovni než Upvest, je, že znalec uvažuje mírně vyšší prodejní ceny bytových jednotek s cenou 85 000 Kč bez DPH za 
m2 podlahové plochy, dále pak Upvest do výnosů nezahrnuje sklepy, které jsou dle ceníku developera součástí kupních 
cen bytových jednotek.  
 
Aktuální hodnota nemovitosti (včetně pozemku), v rámci stejného posudku k datu 21.11.2019 dosahuje 41,95 mil. Kč. 
Hodnota zástavy je tedy nyní dostatečná pro splnění povinnosti úvěrovaného i při načerpání celého úvěrového rámce, 
která ukládá, že hodnota zástavy musí dosahovat minimálně 1,5x násobku dluhu.   
   

Peněžní toky projektu 
Model peněžních toků vychází z předpokladu, že náklady proinvestované do 30.11.2019 byly uhrazeny v jeden 
okamžik (bod nula). Projekce budoucích nákladů do konce března 2020 vychází z finančního harmonogramu 
developera, další náklady jsou pak rozloženy lineárně v čase. 
 
Projekce výnosů vychází z předpokladu, že prodej jednotek bude zahájen v březnu 2020. Přesný začátek prodeje 
jednotek však v době přípravy analýzy není určen a není ani k dispozici vzorová smluvní dokumentace, která bude 
uzavírána s kupujícími.  
 
Předpokládáme, že při rezervaci jednotky projektu zaplatí kupující rezervační poplatek ve výši 100 000 Kč,  
při následném podpisu budoucí kupní smlouvy pak zaplatí první splátku, která v součtu s rezervačním poplatkem činí 
10 % z celkové prodejní ceny jednotky projektu. Tyto splátky kupní ceny budou blokovány na účtu projektové 
společnosti, a to až do kolaudace. Po kolaudaci nemovitosti developer vyzve kupující k doplacení zbývající části kupní 
ceny jednotky projektu. Finanční prostředky z tohoto účtu budou poté přednostně použity k úhradě úvěru od Upvest. 
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V souladu s těmito minimálními požadavky jsou ve smlouvě o úvěru od Upvest uvedeny restrikce na znění smluvní 
dokumentace uzavírané s klienty. Některé z nich uvádíme níže. 
 
Rezervační smlouva vztahující se k Jednotce projektu: 
- nejpozději do 14 dnů po jejím podpisu zájemcem o Jednotku projektu uhradí zájemce na Blokovaný účet nevratný 
rezervační poplatek ve výši alespoň 100 000 Kč vztahující se k rezervaci jedné Jednotky projektu, 
- bude obsahovat lhůtu k uzavření budoucí kupní smlouvy (resp. kupní smlouvy, pokud v době jejího podpisu již došlo 
ke kolaudaci předmětné Jednotky projektu), která nepřesáhne 2 měsíce od podpisu rezervační smlouvy. 
 
Budoucí kupní smlouva vztahující se k Jednotce projektu: 
- nejpozději do 60 dnů po jejím podpisu zájemcem o Jednotku projektu uhradí zájemce na Blokovaný účet alespoň  
10 % celkové kupní ceny Jednotky projektu (do této části kupní ceny se započítává i rezervační poplatek hrazený na 
základě rezervační smlouvy), 
- tato smlouva bude titulem pro uhrazení celkové kupní ceny za Jednotku projektu, 
- bude obsahovat lhůtu k uzavření kupní smlouvy, která nebude konkretizována datem, ale bude odvislá od kolaudace 
Jednotky projektu. 
 
Výše uvedené lhůty se mohou ze závažných důvodů změnit. Developer má však povinnost případné změny oznámit 
Upvest spolu s jejich odůvodněním.  
 

 
Při kolaudaci na přelomu třetího a čtvrtého kvartálu roku 2020 očekáváme, že budou uzavřeny SoSBK na 75 % 
bytových jednotek projektu a tomu odpovídající počet garážových stání. Doprodej zbývajících bytových jednotek by 
měl dle našeho odhadu nastat do tří měsíců od kolaudace. Doplatky kupních cen očekáváme tedy v průběhu pěti 
měsíců od kolaudace. Pro splacení úvěru od Upvest je nutné realizovat prodej pěti průměrných bytových jednotek 
projektu. Předpokládané splacení úvěru by mělo nastat na přelomu prvního a druhého kvartálu roku 2021. Jistina i 
úroky z úvěru od Upvest jsou součástí celkových investičních nákladů projektu.  
 
Upvest předpokládá, že ke dni kolaudace nebude zasmluvněna ani jedna komerční jednotka projektu. Prodej 
komerčních jednotek očekáváme přibližně 2 měsíce po splacení úvěru od Upvest. Pokud by došlo k jejich prodeji dříve, 
mělo by to pozitivní vliv na dřívější splacení tohoto úvěru.  
 

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. 
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Citlivostní analýza poklesu cen jednotek projektu ve vztahu k hodnotě úvěru od Upvest 
Upvest bude mít jako seniorní věřitel zástavní právo k jednotkám v hodnotě 1,5x násobku výše úvěru. Poměr celkové 
výše úvěru oproti současné hodnotě zástavy dle znaleckého posudku dosahuje LTV na úrovni 52,7 %, což představuje 
relativně vysokou míru zajištění budoucího splacení jistiny, které je ovšem podmíněno prodeji alespoň pěti 
průměrných jednotek. Samotné riziko spojené s prodejem požadovaného počtu jednotek je dle naše názoru mírné. 
 
Citlivostní analýza navýšení stavebních nákladů projektu k hodnotě úvěru od Upvest 
Podle doporučení technického znalce, které zohledňuje aktuální prostavěnost, je odhad celkových stavebních nákladů 
dle Upvest 47,8 mil. Kč. Dokončení stavby bude koordinovat přímo developer. Jednotlivé činnosti budou zajištěny 
formou dílčích smluv o dílo a dalších ujednání. Developer bude zajišťovat také dodání materiálu. Developer tímto 
způsobem může dosáhnout úspory stavebních nákladů. V úvěrové smlouvě je mimo jiné restrikce, která omezuje 
maximální náklady na dokončení stavby (dokončení stavby ve stavu k okamžitému užívaní) na výši 27 mil. Kč bez 
DPH, aby byly dodrženy maximální odhadované náklady projektu. Z důvodu výše uvedených nestandardních postupů a 
ujednání vnímáme u tohoto projektu zvýšené konstrukční riziko. Toto riziko je však z našeho pohledu akceptovatelné 
z důvodu potvrzení dostatečné kvality aktuálního stavu stavby znalcem, jejíž rozestavěnost je k datu ocenění na úrovni 
26 %, a vzhledem k aktuální a budoucí hodnotě zajištění.  
 
Citlivostní analýza navýšení finančních nákladů projektu ve vztahu k prodloužení doby výstavby 
Podle doporučení technického znalce je v časovém harmonogramu zohledněna rezerva ve výši dvou měsíců. Se 
započtením rezervy by měla být stavba bytového domu dokončena na konci třetího kvartálu roku 2020. Jelikož ještě 
není znám přesný harmonogram dle smlouvy o dílo na dokončení stavby, je teoreticky možné, že bude stavba trvat 
déle. V takovém případě by došlo k prodloužení platby úroků pro Upvest, které představují částku přibližně 120 000 Kč 
měsíčně. Při prodloužení platby úroků o šest měsíců by došlo k navýšení finančních, a tedy i celkových investičních 
nákladů projektu o přibližně 720 000 Kč, což by vedlo ke snížení ukazatele ROIC z 1,16 na 1,15. V takovémto případě 
by byla ziskovost projektu stále na přijatelné úrovni. 
     
Citlivostní analýza ostatních nákladů projektu ve vztahu k úvěru od Upvest 
Takzvané “soft“ náklady projektu jsou náklady, které se přímo neprojeví v podobě hmotného výsledku na stavbě, jako 
například náklady na prodej a marketing, právní náklady nebo projektový management. Soft náklady projektu 
představují 9,7 mil. Kč a tvoří 20,7 % ze stavebních nákladů. Tato hodnota je relativně nízká, jelikož obvyklý poměr se 
pohybuje mezi 20 a 27 %. Případné zvýšení soft nákladů až o 20 % by vedlo k poklesu ukazatele ROIC z 1,16 na 1,13. 
I v tomto případě by byla ziskovost projektu stále na přijatelné úrovni. 
 
Jelikož je v případě tohoto projektu ukazatel LTV na relativně nízké úrovni, tak dle našeho názoru není nutné 
modelovat poklesy v dalších jednotlivých parametrech, spíše se zaměříme na analýzu scénáře nuceného prodeje. 
 
Scénář nuceného prodeje 
Tento scénář simuluje situaci, kdy by došlo k zesplatnění úvěru a následnému prodeji nemovitosti v rámci exekučního 
řízení. Předpokládáme, že developer v období mezi zpracováním znaleckého posudku na nemovitost (listopad 2019) 
do načerpání úvěru od Upvest proinvestuje dalších 10,0 mil. Kč z vlastních zdrojů. Tyto proinvestované vlastní zdroje 
povedou společně s prostředky z úvěru Upvest ke zhodnocení nemovitosti, avšak konzervativním předpokladem dojde 
k nárůstu na hodnotě zástavy, tedy nemovitosti pouze o 70 % z takto proinvestovaných zdrojů. Dalším předpokladem 
je, že by nucený prodej nastal v situaci, kdy by současně došlo i k poklesu cen nemovitostí na trhu. Tento pokles 
uvažujeme na úrovni 10 %. Poté by odhadovaná hodnota nemovitosti pro účely dražby dosahoval necelých 58 mil. Kč. 
Dále uvažujeme realizovanou prodejní cenu ve výši 2/3 odhadu hodnoty nemovitosti. Z vydražené ceny je pak 
odečtena odměna exekutora.    
 
Odhad tržní hodnoty nemovitosti dle znaleckého posudku 41 950 000 

Proinvestované vlastní zdroje developera v období mezi zpracováním 
znaleckého posudku a načerpáním úvěru od Upvest 

10 000 000 

Úvěr Upvest 22 100 000 
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Hodnota nemovitosti zvýšená o 70 % z výše proinvestovaných zdrojů (vlastní 
zdroje developera + úvěr Upvest) od zpracování znaleckého posudku 

64 420 000 

Odhad tržní hodnoty nemovitosti ve stresovém scénáři (předpokládáme pokles o 
10 %) 

57 978 000 

Prodejní cena v dražbě (2/3 z odhadu tržní hodnoty) 38 652 000 

Náklady exekutora včetně DPH (DPH 21 %) 5 723 034 
Konečné plnění pro uspokojení dluhu Upvest 32 928 966 

 
V případě nuceného prodeje nemovitosti v dražbě by dle odhadu Upvest mělo být konečné plnění dostatečné pro 
pokrytí celkové jistiny úvěru. Splátky úroků budou probíhat měsíčně, proto jejich případné neuhrazení v tomto scénáři 
neuvažujeme. Odhadované prostředky ze zpeněžení nemovitosti by v tomto scénáři nejspíše pokryly i úroky 
z prodlení. I když scénář poukazuje na relativně chráněnou pozici Upvestu jako zástavního věřitele i v případě poklesu 
tržních cen bytových jednotek na trhu, model má mnohá omezení a nezahrnuje ostatní rizika a možné vývoje projektu, 
ale zaměřuje se pouze na jeden konkrétní scénář z mnoha možných.  
 

Technická prověrka  
Upvest zajistil vyhotovení posouzení projektu technickým znalcem. Znalecký ústav (“Znalec”) vykonal ke dni 
21.11.2019 níže uvedené kontroly.  

• Odhad současné a budoucí hodnoty projektu 
Současná věcná hodnota nemovitosti je odhadována na 41,95 mil. Kč, budoucí tržní hodnota projektu (po 
dokončení) je 115,25 mil. Kč (Pozn. Upvest – tato hodnota je uvažována včetně DPH, odhad hodnoty bez DPH 
je 99,0 mil. Kč)  

• Znalecký posudek na cenu stavebních nákladů projektu 
Znalec doporučuje zahrnout rezervu ve výši 15 % z celkových stavebních nákladů (Pozn. Upvest – v investiční 
analýze i úvěrové smlouvě je toto doporučení zohledněno)  

• Kontrola plnění stavebních prací dle harmonogramu výstavby 
Znalec doporučuje uvažovat časovou rezervu 2 měsíce oproti předloženému harmonogramu (Pozn. Upvest – v 
investiční analýze i úvěrové smlouvě je toto doporučení zohledněno)  

• Posouzení aktuální prostavěnosti 
Znalec konstatuje, že předložené faktury za provedené stavební práce jsou v souladu s rozestavěností stavby i 
s její věcnou hodnotou. Znalec konstatuje, že nebyly zjištěny případné vady, nedodělky nebo rizika. 
Rozestavěnost stavby je k datu ocenění na úrovni 26% 

• Posouzení projektové dokumentace pro stavební povolení 
• Znalec konstatuje, že stavba má platně vydané stavební povolení a může být dle tohoto stavebního povolení 

realizována. Projektová dokumentace je v souladu s vydaným stavebním povolením a stavba je v souladu 
s projektovou dokumentací i prováděna  

• Posouzení Smlouvy o dílo mezi developerem a dodavatelem hrubé stavby 
Znalec považuje Smlouvu o dílo za nestandardní, protože neobsahuje jako přílohu položkový rozpočet dané 
části stavby (Pozn. Upvest – Znalec výše konstatuje, že fakturace stavebních prací je v souladu s aktuální 
rozestavěností stavby) 
 

Průběh stavebních prací 
Na stavbě jsou k datu ocenění kompletně provedeny zemní práce včetně odvozu a uskladnění zeminy na skládku. Je 
provedena opěrná stěna směrem do svahu, tvořící jižní okraj budoucího objektu. Je kompletně provedeno založení 
objektu na železobetonové desce a rovněž železobetonové stěny 1.PP, hydroizolace, případně teplené izolace 
základových stěn. Jsou kompletně provedeny železobetonové monolitické konstrukce 1.PP a rovněž 1.NP. Jsou 
dokončeny (včetně betonáže) stropy nad 1.PP a nad 1.NP, jsou provedena železobetonová schodiště. Znalec 
konstatuje, že stavební práce jsou prováděny v souladu s projektovou dokumentací a s platným stavebním povolením. 
Stavební práce jsou prováděny v odpovídající kvalitě. 
 



Bytový dům V Holešovičkách, Praha 8 - Libeň 

01 / 2020  17 
  

Právní prověrka 
Právní kontrola byla provedena dne 28.11.2019 a zahrnuje následující body:   

Kontrola potřebných povolení a souhlasných stanovisek…………………………......…………...........................................v pořádku  
Kontrola kupní smlouvy uzavřené s předchozím vlastníkem nemovitostí, na kterých probíhá výstavba projektu a 
kontrola pojistné smlouvy vztahující se k realizaci projektu…………………………......………….......................................v pořádku 
Kontrola případných věcných břemen a právních závad…………………………..…………………..........................................v pořádku 
Kontrola smluv a dokumentací zajišťujících financování………………………...............................................................v pořádku  
Kontrola smluv a dokumentací zajišťujících výstavbu…………………………..………………….............................................v pořádku 
Kontrola smluv uzavíraných s klienty developera .................................................................................. nebyly předloženy 
Prověření vlastnické struktury a osob ovládajících developera a dodavatele stavby ....................................... v pořádku 
Zhodnocení potenciálních právních rizik……………………………………………………………….................................................. v pořádku 
 
Kontrola kupní smlouvy uzavřené s předchozím vlastníkem nemovitostí, na kterých probíhá výstavba projektu, 
kontrola smlouvy o převodu podílů na projektové společnosti a kontrola pojistné smlouvy vztahující se k realizaci 
projektu 
Byla prověřena kupní smlouva vztahující se k nemovitostem, na kterých nyní probíhá výstavba developerského 
projektu a také smlouva o převodu podílů na projektové společnosti, přičemž lze uzavřít, že se jedná o standardní 
nabývací titul, který nedává stranám právo od této smlouvy odstoupit či namítat její neplatnost. 
 
Zhotovitel hrubé stavby společnost Smart Union s.r.o. má uzavřenu s pojišťovnou Allianz pojistnou smlouvu o 
stavebním pojištění, a to do výše pojistné částky 20.800.000 Kč (tj. částky odpovídající ceně díla). Pojistná smlouva se 
vztahuje i na veškeré dodavatele a subdodavatele zhotovitele (Pozn. Upvest – povinností úvěrovaného je zajištění 
pojistné smlouvy po celou dobu trvání úvěrového vztahu s Upvest a také zajištění vinkulace pojistného plnění). 
 
Smlouvy a dokumentace zajišťující financování projektu výstavby Bytového domu V Holešovičkách 
Developer předložil celkem 10 obsahově shodných smluv o bezúročných zápůjčkách (devět z nich uzavřeno v 
listopadu a prosinci 2018, jedna uzavřena v srpnu 2019), z kterých plyne, že společník INTECH CENTRAL s.r.o. má za 
developerem pohledávku 2.991.377 Kč, společník Askar Salimov pohledávku 10.762.754 Kč a společník Andrei 
Skuratov pohledávku 5.982.754 Kč. Developer je povinen veškeré tyto pohledávky vrátit jednorázově nejpozději do 
19.11.2023. 
(Pozn Upvest – Veškeré tyto pohledávky společníků developera budou podřízeny pohledávce upvest s.r.o. z úvěrové 
smlouvy, a to nejpozději před uskutečněním prvního čerpání úvěru). 
 
Smlouvy a dokumentace zajišťující samotnou výstavbu projektu výstavby Bytového domu V Holešovičkách 
Na stavební realizaci části stavby (inženýrské sítě, komunikace, položení základů, vztyčení stěn a vybudování příček) 
Bytového domu V Holešovičkách má developer uzavřenu smlouvu o dílo ze dne 02.05.2019 se zhotovitelem obchodní 
korporací Smart Union s.r.o. (“Zhotovitel“). Tento Zhotovitel disponuje veřejnoprávním oprávněním pro realizaci 
staveb. Právní znalec upozorňuje, že se jedná o subjekt vzniklý až v prosinci 2018. Z právního posouzení předmětné 
smlouvy o dílo plyne, že Zhotovitel se při provádění díla řídí projektovou dokumentací zhotovenou developerem, dílo 
má být dokončeno nejpozději do 3.1.2020, cena díla činí 20.800.000 Kč bez DPH a nesmí být měněna (tj. jedná se o 
cenu pevnou, to však nevylučuje písemné ujednání stran o její změně). Zhotovitel poskytuje záruku na provedené 
práce a dodané konstrukční prvky v délce 5 let od dokončení výstavby, je rovněž sankcionován v případě, že se opozdí 
se zhotovováním díla. Lze uzavřít, že smlouva o dílo klade na Zhotovitele přiměřené nároky, prodlení se zhotovením 
díla je sankcionováno smluvní pokutou, objednatel nese majetkové riziko v případě, že řádně vydanou fakturu 
neuhradí včas. Právní znalec upozorňuje, že Zhotovitel je nově vzniklou právnickou osobou bez delší finanční a 
obchodní historie, je zvýšené riziko, že v případě, že Zhotovitel nedodrží své závazky ze smlouvy o dílo, budou tyto 
povinnosti na něm nevymahatelné. (Pozn Upvest – dle technické prověrky je zatím stavba v mírném zpoždění oproti 
původnímu harmonogramu, proto je v analýze uvažována časová rezerva dva měsíce, provedení díla k datu technické 
prověrky je v souladu s projektovou dokumentací a technický znalec nenalezl vady nebo případná rizika). 
 
Smlouvy uzavírané s klienty developera 
Nebyly předloženy, jelikož zatím neprobíhá prodej jednotek projektu. (Pozn Upvest – úvěrová smlouva klade na znění 
těchto smluv restrikce, aby jejich znění a podmínky odpovídaly běžnému standardu). 
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Vlastnická struktura developera a dodavatele stavby 

Vlastnická struktura vyplývající z obchodního rejstříku vztahující se k developerovi je transparentní, společníky 
společnosti jsou pan Andrei Skuratov (obchodní podíl o velikosti 40 % a zároveň jednatel), pan Askar Salimov 
(obchodní podíl o velikosti 40 %) a společnost INTECH CENTRAL s.r.o. (obchodní podíl o velikosti 20 %, jediný 
společník této společnosti a jednatel je pan Ivan Petrov). 

 
Vlastnická struktura Zhotovitele plynoucí z obchodního rejstříku je rovněž transparentní, jediným společníkem 
společnosti a zároveň jediným jednatelem Zhotovitele je pan Konstantin Makarenko, který je osoba ovládající dalších 
dvou společností s ručením omezeným registrovaných v ČR, které zveřejňují pravidelně účetní závěrky (rovněž nikdy 
nefiguroval v žádné společnosti, která by byla v likvidaci či insolvenci). 
 

 
• Projektovou společností je AND Development s.r.o 
• Poskytovatel úvěru je upvest s.r.o.  

 

 
 
Potenciální právní rizika spojená s developerem, generálním dodavatelem stavby a osobami je ovládající 
Z analýzy veřejných rejstříků (centrální evidence exekucí, insolvenční rejstřík, registr nespolehlivých plátců DPH) 
vyplynulo, že proti Zhotoviteli, společníku a jednateli Zhotovitele, developerovi ani jeho společníku, resp. jednatelům, 
nebylo zahájeno a není vedeno žádné exekuční či insolvenční řízení, rovněž nejsou evidováni v registru nespolehlivých 
plátců DPH. Dále, v prohlášení developera učiněného v úvěrových smlouvách - jejichž nepravdivost by byla 
sankcionována smluvními pokutami a dalšími nepříznivými důsledky (zesplatnění úvěru apod.) - bude uvedeno, že 
jakékoli exekuční či insolvenční řízení vůči developerovi či osobám jej ovládajícím nehrozí, přičemž si rovněž nejsou 
vědomi žádného existujícího soudního sporu, správního řízení či jiné skutečnosti, která by mohla mít negativní vliv na 
majetkovou strukturu developera či projekt výstavby Bytového domu V Holešovičkách. 
 

Projektová společnost

AND Development s.r.o.

upvest s.r.o.

Seniorní úvěr
ve výši 22 100 000 Kč

40 % 40 % 20 %

Jednatel a společník

Andrei Skuratov

Jednatel a společník

Ivan Petrov

100 %

Společník

Askar Salimov

Společník

INTECH CENTRAL s.r.o.

Jednatel

Andrey Gorshkov
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Rizika 
Výčet a popis nejvýznamnějších rizik spjatých s developerskými projekty a jejich relevantnost ve vztahu k výstavbě 
bytového domu V Holešovičkách a případný dopad na schopnost splácení úvěru od Upvest.  

• Pokles tržních cen bytových jednotek 
• Dostatečné vlastní zdroje developera pro dokončení projektu 
• Riziko lokality 
• Prodloužení stavebních prací 
• Prodloužení prodeje projektu 
• Chybějící track record developera 
• Zvýšené konstrukční riziko 

 
Pokles tržních cen bytových jednotek  
Index realizovaných cen nových bytů v Praze vzrostl od Q1 2010 do Q2 2019 o více než 50 %8. Z výše uvedeného tedy 
dle našeho názoru vyplývá, že existuje relevantní riziko možného nadhodnocení prodejních cen na pražském realitním 
trhu, které může v budoucnu vést k poklesu těchto cena anebo zhoršení prodejnosti bytových jednotek. 
 
Upvest bude mít jako seniorní věřitel zástavní právo k jednotkám v hodnotě minimálně 1,5x násobku výše úvěru, což 
představuje relativně vysokou míru zajištění budoucího splacení jistiny. K odepisování jistiny by mohlo dojít v případě 
výrazného poklesu hodnoty zastavených jednotek v případě likvidace projektu. 
 
Součástí úvěrové smlouvy je Ceník minimálních kupních cen, který úvěrovanému ukládá povinnost prodat jednoty 
projektu s maximálním diskontem ve výši 25 % oproti ceníkovým cenám. Při prodeji jednotek za diskontované ceny by 
bylo nutné prodat osm průměrných jednotek, aby byl dluh vůči Upvest splacen. Tato relativně velká rezerva může 
vzbuzovat dojem, že riziko spojené s financováním projektu je velmi nízké. Nicméně, pokud by bylo nutné přikročit 
k prodeji s takto výraznou slevou prodejních cen, byl by buď projekt ve velkých strukturálních potížích nebo by došlo 
k tržnímu kolapsu cen nemovitostí, v takovém případě by ani prodej jednotek za výrazně nižší ceny nemusel být pro 
splacení úvěru dostačující. K odepisování jistiny by teoreticky mohlo dojít i v případě likvidace projektu. 
 
Dostatečné vlastní zdroje developera pro dokončení projektu 
Určité riziko vyplývá ze skutečnosti, že již proinvestované vlastní zdroje nejsou dle finančního harmonogramu, který 
zpracoval Upvest na základě výstupů ze znaleckého posudku, spolu s úvěrem od Upvest dostatečné pro dokončení 
projektu. Proto je v úvěrové smlouvě prohlášení úvěrovaného, že případné prostředky potřebné pro dokončení projektu 
doplní z vlastních zdrojů.  
 
Riziko lokality 
Prodejnost bytových jednotek v rámci projektu bytového domu V Holešovičkách může být negativně ovlivněna 
blízkostí velmi vytížené komunikace. Dodržení vnitřní hladiny hluku v rámci hygienických požadavků bude řešeno 
pomocí rekuperace a izolačních hliníkových oken. Přesto může být prodejnost bytových jednotek obtížnější. Vzhledem 
k tomu, že prodej jednotek ještě nebyl zahájen, nelze hodnotit zájem kupujících na základě předprodejů. Pro splacení 
úvěru od Upvest je nicméně dostačující prodej průměrných pěti z celkem 15 bytových jednotek projektu.  
 
Navýšení investičních nákladů projektu 
Smlouva o dílo byla v době zpracování analýzy uzavřena pouze na zhotovení hrubé stavby. Pro účely finanční analýzy 
je počítáno se znalcem doporučenou rezervou ve výši 15 % z celkových stavebních nákladů projektu. Úvěrová smlouva 
klade restrikce jednak na znění smlouvy o dílo na dokončení stavby a také na maximální cenu stavebních prací. 
Předložení uzavřené smlouvy o dílo na dokončení projektu v souladu s těmito restrikcemi je podmínkou čerpání úvěru. 
 
Pro případ navýšení ostatních nákladů projektu je ve finanční analýze počítáno s rezervou výši 1,6 mil. Kč, která 
představuje 3,3 % z odhadovaných stavebních nákladů. Výše rezervy zohledňuje již proinvestované náklady. 

 
8 Zdroj: ČSÚ: Indexy realizovaných cen bytů - 2. čtvrtletí 2019 ze dne 13. září 2019 (kód: 014007-19) 
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Prodloužení stavebních prací 
Zhotovitel stavby je na základě smlouvy o dílo za pozdější předání díla sankcionován. Případné náklady související 
s prodloužením stavebních prací na hrubé stavbě tak nese zhotovitel. Dokončení projektu bude koordinovat developer, 
bude zajišťovat jednotlivé subdodávky a materiál. Zde tedy vzniká riziko prodloužení stavebních prací a s tím 
spojených dalších nákladů, které v tomto případě nese developer. Na základě technické prověrky projektu bylo 
doporučeno zahrnout do analýzy projektu časovou rezervu dvou měsíců oproti předloženému harmonogramu. 
Přepokládaný časový harmonogram v rámci analýzy tuto rezervu zohledňuje. 
 
Prodloužení prodeje jednotek projektu 
Předpokládáme, že v době kolaudace budou uzavřeny SoSBK na 75 % bytových jednotek projektu a tomu odpovídající 
počet garážových stání. Doplatky kupních cen očekáváme s rezervou v průběhu pěti měsíců od kolaudace. Pro 
splacení úvěru od Upvest je nutné realizovat prodej pěti průměrných bytových jednotek projektu, tedy 30 % jednotek 
projektu. Předpokládané splacení úvěru by mělo nastat na přelomu prvního a druhého kvartálu roku 2021. I přes 
zahrnutí časové rezervy může prodej jednotek trvat déle. Datum konečné splatnosti úvěru je nastaveno na 28. ledna 
2022. 
 
Chybějící track record developera 
Projektová společnost AND Development s.r.o. je nově vzniklou společností a její společníci nemají transparentně 
dohledatelnou historii úspěšně realizovaných projektů. Chybějící track record developera lze dle názoru Upvest 
akceptovat s ohledem na průběh stavební realizace (ověřený v rámci technické prověrky), dále s ohledem na zřízení 
zástavního práva jednotkám projektu v minimální hodnotě 1,5x násobku jistiny načerpaného úvěru a také s ohledem 
na další zajišťovací instrumenty. 
 
Zvýšené konstrukční riziko 
Developer realizuje výstavbu na základě smlouvy o dílo se zhotovitelem hrubé stavby, kterým je relativně nově vzniklá 
stavební společnost. Případné vícenáklady hradí developer, nikoliv generální dodavatel, jak je standardem. Dokončení 
stavby bude koordinovat přímo developer. Jednotlivé činnosti budou zajištěny formou dílčích smluv o dílo a dalších 
ujednání. Developer bude zajišťovat také dodání materiálu. Developer tímto způsobem může dosáhnout úspory 
stavebních nákladů. V úvěrové smlouvě je mimo jiné restrikce, která omezuje maximální náklady na dokončení stavby 
(dokončení stavby ve stavu k okamžitému užívaní) na výši 27 mil. Kč bez DPH. Z důvodu výše uvedených 
nestandardních postupů a ujednání vnímáme u tohoto projektu zvýšené konstrukční riziko. Toto riziko je však 
z našeho pohledu akceptovatelné z důvodu potvrzení dostatečné kvality aktuálního stavu stavby znalcem, jejíž 
rozestavěnost je k datu ocenění na úrovni 26 %, a vzhledem k aktuální a budoucí hodnotě zajištění. Nicméně, i kvůli 
výše uvedenému postupu je zvýšené riziko případného prodloužení stavebních prací, a tedy i splacení úvěru.  

Kontrola  
• Kontrola finančního plánu a finančních výkazů 
• Dohled nad peněžními toky projektu a plněním finančního plánu 
• Podmínky čerpání a povinnosti úvěrovaného 

 
Kontrola finančního plánu a finančních výkazů 
Pravidelná kontrola plnění finančního plánu na kvartální bázi podle přílohy úvěrové smlouvy. Pravidelná kontrola 
finančních výkazů developera (výkaz zisku a ztráty v plném rozsahu, rozvahu v plném rozsahu), včetně rozboru 
pohledávek a závazků a daňového přiznání. 
 
Dohled nad peněžními toky 
Developer kvartálně aktualizuje přehled peněžních toků pro kontrolu jejich souladu s finančním plánem projektu. Tato 
kontrola bude probíhat na základě předkládání výpisů z projektového účtu. 
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Podmínky čerpání 
Před načerpáním úvěru je úvěrovaný povinen uzavřít dokumentaci k zástavě obchodního podílu a dohodu o uznání 
dluhu ve formě notářského zápisu se svolením k přímé vykonavatelnosti. Je také nutné, aby došlo k návrhu na vklad 
zástavního práva ve prospěch úvěrujícího k jednotkám projektu, jejichž hodnota nesmí klesnout pod 1,5x násobek 
dluhu. Dále pak musí úvěrovaný doručit platnou pojistnou smlouvu vztahující se k objektům projektu výstavby.  
Podmínkou čerpání je také přistoupení společníků úvěrovaného k dluhu a uzavření smlouvy o dílo na dokončení 
projektu v souladu s restrikcemi dle úvěrové smlouvy. 
 
Reporting 
Upvest bude informovat investory o stavu a vývoji projektu na kvartální bázi. 
 

Developer  
 
AND Development s.r.o. 

• Společnost byla založena v říjnu roku 2017 
• Jedná se o první developerský projekt v rámci této společnosti 
• Právní prověrka společnosti proběhla v pořádku 

 
Vlastnická struktura vyplývající z obchodního rejstříku vztahující se k developerovi je transparentní, společníky 
společnosti jsou pan Andrei Skuratov (obchodní podíl o velikosti 40 % a zároveň jednatel), pan Askar Salimov 
(obchodní podíl o velikosti 40 %) a společnost INTECH CENTRAL s.r.o. (obchodní podíl o velikosti 20 %, jediný 
společník této společnosti a jednatel je pan Ivan Petrov). 
 
Níže bude doplněn přehled uskutečněných a momentálně realizovaných projektů developerem.  
 

Přehled projektů ve fázi realizace 
Název projektu Typ Investiční 

objem 
Lokalita Předpokládané 

dokončení 

N/A N/A N/A N/A N/A 
 
 
Výběr uskutečněných projektů 

Název projektu Typ Investiční 
objem 

Lokalita Realizace 

N/A N/A  N/A N/A N/A 
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Lidé  
 

Andrey Skuratov  
Spolumajitel a jednatel AND Development s.r.o. 
 
Narodil se v roce 1966 ve městě Murmansk, Rusko. Od roku 2008 bydlí v Praze. Je ženatý a má čtyři děti. Od roku 
2011 je jednatelem a spolumajitelem realitní společnosti Best Estate s.r.o, která se zabývá zprostředkováni nákupu 
realit v Česku a Německu. Andrey Skuratov mimo jiné vlastní v Murmansku obchodní centrum.  
 

Askar Salimov  
Spolumajitel AND Development s.r.o. 
 
Narodil se v roce 1972 ve městě Novosibirsk, Rusko. Má vysokoškolské vzdělání – Novosibiřská elektrotechnická 
univerzita. Je ženatý, má dvě dětí. Od roku 2001 je zakladatelem řady organizací, které se specializují na pronájem 
nemovitostí a maloobchod. V současné době řídí developerskou společnost ve městě Novosibirsk, kde postavil a 
vlastní jedno z největších obchodních center. Je společníkem Andreye Skuratova ve společnosti Best Estate s.r.o.  
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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. 
 


