
Domy Malvazinky, Praha 5 
 

duben 2020 

Průvodní zpráva – patnácté čerpání 
 
Seznam změn: 

• Úvěrovaný předložil uzavřenou smlouvu o smlouvě budoucí kupní na jednu jednotku 
projektu v kupní ceně 16,9 mil. Kč. 

• Stále platí, že dokončení stavebních prací by podle posledního znaleckého posudku 
(zpracovaného ke dni 6.3.2020) mělo proběhnout v květnu 2020. Kolaudace jednotek 
projektu by dle našeho odhadu měla proběhnout v průběhu července 2020.  

• Termín předpokládaného splacení úvěru zatím zůstává stejný. Nicméně, v závislosti 
na současných mimořádných bezpečnostních opatřeních a na průběhu prodeje 
jednotek projektu se datum může změnit. 

• V rámci čtrnáctého čerpání bylo poskytnuto 958 930,-Kč  
• Cíl fundraisingu pro patnácté čerpání druhé tranše je 827 330,-Kč  
• Období fundraisingu: 8.4.2020 – 30.4.2020 
  

 
Aktualizovaný harmonogram čerpání úvěru (částky v rámci 2. tranše představují pouze 
čerpání, která zajišťuje Upvest): 
 

Tranše 1 2 

Měsíc / rok 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 

Čerpáno  
[mil. Kč] 9,56 0,00 0,96 1,49 1,89 1,85 2,48 1,91 1,98 2,69 

Měsíc / rok  11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20   
 

Čerpáno [mil. 
Kč] 

 2,16 1,51 1,17 0,79 0,97 0,96   
 

Měsíc / rok  05/20        
 

Plán čerpání 
[mil. Kč] 

 1,91        
 

 
 
Přílohy: 

• Průvodní zprávy pro čerpání 2-14 
 



Domy Malvazinky, Praha 5 
 

březen 2020 

Průvodní zpráva – čtrnácté čerpání 
 
Seznam změn: 

• Úvěrovaný předložil dosud jednu uzavřenou rezervační smlouvu. Agent pro zajištění 
povolil pokračování čerpání úvěru a situaci dále monitoruje. Úvěrovaný má 
informovat agenta pro zajištění o vývoji prodejů projektu opět k 31.3.2020. Vzhledem 
k průběhu výstavby a hodnotě zajištění s daným postupem souhlasíme. 

• Dokončení stavebních prací podle posledního znaleckého posudku (zpracovaného ke 
dni 6.3.2020) by mělo proběhnout v květnu 2020. Kolaudace jednotek projektu by dle 
našeho odhadu měla proběhnout v průběhu června 2020. Nicméně, nyní nejsme 
schopni posoudit, zda aktuální situace nebude mít dopad na harmonogram projektu.  

• V rámci třináctého čerpání bylo poskytnuto 968 888,-Kč  
• Cíl fundraisingu pro čtrnácté čerpání druhé tranše je 700 000,-Kč  
  

 
Aktualizovaný harmonogram čerpání úvěru (částky v rámci 2. tranše představují pouze 
čerpání, která zajišťuje Upvest): 
 

Tranše 1 2 

Měsíc / rok 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 

Čerpáno  
[mil. Kč] 

9,56 0,00 0,96 1,49 1,89 1,85 2,48 1,91 1,98 2,69 

Měsíc / rok  11/19 12/19 01/20 02/20 03/20    
 

Čerpáno [mil. 
Kč] 

 2,16 1,51 1,17 0,79 0,97    
 

Měsíc / rok  04/20 05/20       
 

Plán čerpání 
[mil. Kč] 

 1,52 1,35       
 

 
 
Přílohy: 

• Průvodní zprávy pro čerpání 2-13 
 



Domy Malvazinky, Praha 5 
 

únor 2020 

Průvodní zpráva – třinácté čerpání 
 
Seznam změn: 

• Podle úvěrové smlouvy měl úvěrovaný povinnost doložit při prostavěnosti na úrovni 
70 % celkových očekávaných nákladů doložit podepsanou smlouvu o smlouvě 
budoucí kupní nebo kupní smlouvu minimálně na jednu jednotku projektu. 
Úvěrovaný předložil dosud jednu rezervační smlouvu. Agent pro zajištění nicméně 
povolil pokračování čerpání úvěru a k datu 21.2.2020 bude úvěrovaného dále 
upomínat k nápravě. Vzhledem k průběhu výstavby a hodnotě zajištění s daným 
postupem souhlasíme.  

• V rámci jedenáctého čerpání (leden) bylo poskytnuto 1 165 550,-Kč, v rámci 12. 
čerpání (únor) pak bylo poskytnuto 789 065,-Kč.   

• Cíl fundraisingu pro třinácté čerpání druhé tranše je stanoven na částku  
1 000 000,-Kč.  

 
Aktualizovaný harmonogram čerpání úvěru (částky v rámci 2. tranše představují pouze 
čerpání, která zajišťuje Upvest): 
 

Tranše 1 2 

Měsíc / rok 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 

Čerpáno  
[mil. Kč] 9,56 0,00 0,96 1,49 1,89 1,85 2,48 1,91 1,98 2,69 

Měsíc / rok  11/19 12/19 01/20 02/20     
 

Čerpáno [mil. 
Kč]  2,16 1,51 1,17 0,79     

 

Měsíc / rok  03/20 04/20 05/20      
 

Plán čerpání 
[mil. Kč]  1,07 1,33 1,52      

 

 
 
Přílohy: 

• Průvodní zprávy pro čerpání 2-12 
 



Domy Malvazinky, Praha 5 
 

leden 2020 

Průvodní zpráva – dvanácté čerpání 
 
Seznam změn: 

• Oproti průvodní zprávě k jedenáctému čerpání nedošlo ke změnám, pouze byl 
drobně upraven harmonogram čerpání úvěru 

• Cíl fundraisingu pro dvanácté čerpání druhé tranše je stanoven na částku  
1 000 000,-Kč  

 
Aktualizovaný harmonogram čerpání úvěru (částky v rámci 2. tranše představují pouze 
čerpání, která zajišťuje Upvest): 
 

Tranše 1 2 

Měsíc / rok 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 

Čerpáno  
[mil. Kč] 9,56 0,00 0,96 1,49 1,89 1,85 2,48 1,91 1,98 2,69 

Měsíc / rok  11/19 12/19       
 

Čerpáno [mil. 
Kč]  2,16 1,51       

 

Měsíc / rok  01/20 02/20 03/20 04/20 05/20    
 

Plán čerpání 
[mil. Kč]  1,22 0,95 1,06 1,30 1,37    

 

 
 
Přílohy: 

• Průvodní zprávy pro čerpání 2-11 
 



Domy Malvazinky, Praha 5 
 

prosinec 2019 

Průvodní zpráva – jedenácté čerpání 
 
Seznam změn: 

• Všechny podmínky pro uskutečnění čerpání byly splněny, včetně zřízení zástavního 
práva ve prospěch úvěrujících  

• Projekt je ve fázi dokončování hrubé stavby  
• Harmonogram čerpání byl na základě formální žádosti developera prodloužen do 

přelomu dubna a května 2020, samotné období čerpání bylo prodlouženo s rezervou 
do 30.7.2020 

• Toto prodloužení zatím nemusí mít vliv na termín předpokládaného splacení úvěru, 
nicméně v závislosti na stavební realizaci v průběhu zimních měsíců a na průběhu 
prodeje jednotek projektu se očekávané datum splatnosti může změnit 

• Desáté čerpání úvěru proběhlo ve výši 2 463 641,-Kč. Z toho Upvest poskytoval  
1 506 024,-Kč, zbývající část pak zajistila společnost Artesa, která se bude v souladu 
s úvěrovou smlouvou podílet i na zbývajících čerpáních 

• Cíl fundraisingu pro desáté čerpání druhé tranše je stanoven na částku 1 000 000,-Kč  
 
Aktualizovaný harmonogram čerpání úvěru (částky v rámci 2. tranše představují pouze 
čerpání, která zajišťuje Upvest): 
 

Tranše 1 2 

Měsíc / rok 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 

Čerpáno  
[mil. Kč] 9,56 0,00 0,96 1,49 1,89 1,85 2,48 1,91 1,98 2,69 

Měsíc / rok  11/19 12/19       
 

Čerpáno [mil. 
Kč]  2,16 1,51       

 

Měsíc / rok  01/20 02/20 03/20 04/20 05/20    
 

Plán čerpání 
[mil. Kč]  1,18 0,96 1,07 1,16 1,38    

 

 
 
Přílohy: 

• Průvodní zprávy pro čerpání 2-10 
 



Domy Malvazinky, Praha 5 
 

listopad 2019 

Průvodní zpráva – desáté čerpání 
 
Seznam změn: 

• Všechny podmínky pro uskutečnění čerpání byly splněny, včetně zřízení zástavního 
práva ve prospěch úvěrujících  

• Projekt je ve fázi dokončování hrubé stavby  
• Harmonogram čerpání byl na základě informací od developera prodloužen do 

přelomu dubna a května 2020 
• Toto prodloužení zatím nemusí mít vliv na termín předpokládaného splacení úvěru, 

nicméně v závislosti na stavební realizaci v průběhu zimních měsíců a na průběhu 
prodeje jednotek projektu se očekávané datum splatnosti může změnit 

• Deváté čerpání úvěru proběhlo ve výši 2 962 312,-Kč. Z toho Upvest poskytoval  
1 730 884,-Kč, zbývající část pak zajistila společnost Artesa, která se bude v souladu 
s úvěrovou smlouvou podílet i na zbývajících čerpáních 

• Cíl fundraisingu pro desáté čerpání druhé tranše je stanoven na částku 2 000 000,-Kč  
 
Aktualizovaný harmonogram čerpání úvěru (částky v rámci 2. tranše představují pouze 
čerpání, která zajišťuje Upvest): 
 

Tranše 1 2 

Měsíc / rok 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 

Čerpáno  
[mil. Kč] 9,56 0,00 0,96 1,49 1,89 1,85 2,48 1,91 1,98 2,69 

Měsíc / rok  11/19        
 

Čerpáno [mil. 
Kč] 

 1,73        
 

Měsíc / rok  12/19 01/20 02/20 03/20 04/20    
 

Plán čerpání 
[mil. Kč] 

 1,51 1,46 1,16 1,52 1,66    
 

 
 
Přílohy: 

• Průvodní zprávy pro čerpání 2-9 
 



Domy Malvazinky, Praha 5 
 

říjen 2019 

Průvodní zpráva – deváté čerpání 
 
Seznam změn: 

• Všechny podmínky pro uskutečnění čerpání byly splněny, včetně zřízení zástavního 
práva ve prospěch úvěrujících  

• Projekt je ve fázi hrubé stavby druhého nadzemního podlaží, přípravy krovu a 
bednění schodiště 

• Harmonogram čerpání je průběžně aktualizován 
• Osmé čerpání úvěru bylo ve výši 2 689 993,-Kč 
• Cíl fundraisingu pro deváté čerpání druhé tranše je stanoven na částku 2 000 000,-Kč  

 
Aktualizovaný harmonogram čerpání úvěru: 
 

Tranše 1 2 

Měsíc / rok 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 

Čerpáno  
[mil. Kč] 9,56 0,00 0,96 1,49 1,89 1,85 2,48 1,91 1,98 2,69 

Měsíc / rok  11/19 12/19 01/20      
 

Plán čerpání 
[mil. Kč] 

 1,95 1,82 5,69      
 

 
 
 



Domy Malvazinky, Praha 5 
 

září 2019 

Průvodní zpráva – osmé čerpání 
 
Seznam změn: 

• Všechny podmínky pro uskutečnění čerpání byly splněny, včetně zřízení zástavního 
práva ve prospěch úvěrujících  

• Projekt je ve fázi hrubé stavby třetího nadzemního podlaží 
• Harmonogram čerpání je průběžně aktualizován 
• Šesté čerpání úvěru bylo ve výši 1 910 919,-Kč 
• Sedmé čerpání úvěru bylo ve výši 1 975 204,-Kč 
• Cíl fundraisingu pro osmé čerpání druhé tranše je stanoven na částku 1 500 000,-Kč  

 
Aktualizovaný harmonogram čerpání úvěru: 
 

Tranše 1 2 

Měsíc / rok 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 

Čerpáno  
[mil. Kč] 

9,56 0,00 0,96 1,49 1,89 1,85 2,48 1,91 1,98 

Měsíc / rok  10/19 11/19 12/19 01/20     

Plán čerpání 
[mil. Kč]  3,09 2,33 2,18 4,56     

 
 
 



Domy Malvazinky, Praha 5 

 

červenec 2019 

Průvodní zpráva – šesté čerpání 
 
Seznam změn: 

• Všechny podmínky pro uskutečnění čerpání byly splněny, včetně zřízení zástavního 
práva ve prospěch úvěrujících.  

• Proběhlo založení stavby a byla zahájena betonáž 1. Pozemního podlaží. 

• Harmonogram čerpání je průběžně aktualizován. 

• Páté čerpání úvěru bylo ve výši 2 478 881,-Kč. 

• Cíl fundraisingu pro šesté čerpání druhé tranše je stanoven na částku 4 831 000,-Kč. 
Stavební práce na projektu se dostávají do fáze, kdy může nastat větší rozdíl mezi 
projekcí a realizací čerpání, z toho důvodu je nutné zachovat přiměřenou rezervu. 

 
Aktualizovaný harmonogram čerpání úvěru: 
 

Tranše 1 2 

Měsíc / rok 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19 07/19   

Čerpáno  
[mil. Kč] 9,56 0,00 0,96 1,49 1,89 1,85 2,48   

Měsíc / rok  08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20   

Plán čerpání 
[mil. Kč]  5,33 4,86 3,28 2,64 2,45 2,91   

 
 

 



Domy Malvazinky, Praha 5 
 

červen 2019 

Průvodní zpráva – páté čerpání 
 
Seznam změn: 

• Všechny podmínky pro uskutečnění čerpání byly splněny, včetně zřízení zástavního 
práva ve prospěch úvěrujících.  

• Proběhlo založení stavby a byla zahájena betonáž 1. Pozemního podlaží. 
• Harmonogram čerpání je průběžně aktualizován. 
• Čtvrté čerpání úvěru proběhlo 10. června ve výši 1 850 986,-Kč. 
• Cíl fundraisingu pro páté čerpání druhé tranše je podle úvěrové smlouvy stanoven na 

částku 3 180 000,-Kč. Stavební práce na projektu se dostávají do fáze, kdy může 
nastat větší rozdíl mezi projekcí a realizací čerpání, z toho důvodu je nutné zachovat 
přiměřenou rezervu. 

 
Aktualizovaný harmonogram čerpání úvěru: 
 

Tranše 1 2 

Měsíc / rok 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19 06/19    

Čerpáno  
[mil. Kč] 9,56 0,00 0,96 1,49 1,89 1,85    

Měsíc / rok  07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20  

Plán čerpání 
[mil. Kč]  3,18 5,33 4,86 3,23 2,64 2,54 2,17  

 
 
 



Domy Malvazinky, Praha 5 
 

květen 2019 

Průvodní zpráva – čtvrté čerpání 
 
Seznam změn: 

• Všechny podmínky pro uskutečnění čerpání byly splněny, včetně zřízení zástavního 
práva ve prospěch úvěrujících.  

• Na pozemku již proběhlo vyhloubení stavební jámy a základových pasů. 
• Harmonogram čerpání je průběžně aktualizován. 
• Třetí čerpání úvěru proběhlo 14. května ve výši 1 889 004,-Kč. 
• Cíl fundraisingu pro čtvrté čerpání druhé tranše je podle úvěrové smlouvy stanoven 

na částku 2 830 000,-Kč. Stavební práce na projektu se dostávají do fáze, kdy může 
nastat větší rozdíl mezi projekcí a realizací čerpání, z toho důvodu je nutné zachovat 
přiměřenou rezervu. 

 
Aktualizovaný harmonogram čerpání úvěru: 
 

Tranše 1 2 

Měsíc / rok 01/19 02/19 03/19 04/19 05/19     

Čerpáno  
[mil. Kč] 9,56 0,00 0,96 1,49 1,89     

Měsíc / rok  06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 

Plán čerpání 
[mil. Kč]  1,96 3,07 5,33 4,86 3,23 2,64 2,54 2,17 

 
 
 



Domy Malvazinky, Praha 5 
 

duben 2019 

Průvodní zpráva – třetí čerpání  
 
Seznam změn: 

• Všechny podmínky pro uskutečnění čerpání byly splněny, včetně zřízení zástavního 
práva ve prospěch úvěrujících.  

• Na pozemku již proběhlo vyhloubení stavební jámy a základových pasů. 
• Harmonogram čerpání je průběžně aktualizován. 
• Druhé čerpání úvěru proběhlo 12. dubna ve výši 1 487 670,-Kč. 
• Investorům se úročí plnou úrokovou sazbou 100 % investic provedených v rámci 

fundraisingu pro první i druhé čerpání.  
• Cíl fundraisingu pro třetí čerpání je stanoven na částku 1 971 000,-Kč. 

 
Aktualizovaný harmonogram čerpání úvěru: 
 

Tranše 1 2 

Měsíc / rok 01/19 02/19 03/19 04/19       

Čerpáno  
[mil. Kč] 

9,56 0,00 0,96 1,49       

Měsíc / rok  05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 

Plán čerpání 
[mil. Kč]  1,97 3,41 3,78 4,22 3,50 3,28 2,64 2,45 2,44 

 
 
 



březen 2019 

Průvodní zpráva - druhé čerpání - Projekt Domy 
Malvazinky  
 
Seznam změn: 

• Všechny podmínky pro uskutečnění čerpání byly splněny, včetně zřízení zástavního 
práva ve prospěch úvěrujících. 

• Došlo ke změně harmonogramu čerpání. 
o Čerpání plánované na únor proběhlo až 12. března. Nenačerpané prostředky 

byly úročeny dle rezervačního poplatku ve výši 1 % p.a. 
o Důvodem bylo, že původně plánovaná technika se kvůli svažitosti terénu 

nemohla na místo dostat a hledalo se náhradní řešení. 
o Díky tomu se také snížila částka čerpání. V prvním čerpání druhé tranše bylo 

načerpáno 958 tis. Kč oproti plánovaným 1 160 tis. Kč. 
o Na termín dokončení (únor 2020) by toto zdržení nemělo mít vliv.  

• Investorům se tedy začíná úročit plnou úrokovou sazbou téměř 82,4 % z provedené 
investice v rámci fundraisingu pro první čerpání. Zbylých 17,6 % provedené investice 
bude poskytnuto v rámci druhého čerpání a nyní se dále úročí sazbou 1 % p.a. 

• Předpokládané druhé čerpání činí 1 460 000,-Kč. 
• Cíl fundraisingu pro druhé čerpání jsme stanovili na částku 1 255 000,-Kč 
• Pokud by nebylo plně využito 2. čerpání, přednostně by se poskytnuly peníze vybrané 

v rámci 1. fundraisingu, které nebyly poskytnuty v prvním čerpání a následně by byly 
poskytnuty peníze vybrané v druhém fundraisingu, a to opět poměrově. 

 
Aktualizovaný harmonogram čerpání úvěru: 

Tranše 1 2 

Měsíc / rok 
01/1
9 02/19 03/19         

Čerpáno  
[mil. Kč] 9,56 0,00 0,96         

Měsíc / rok  04/19 05/19 
06/1
9 

07/1
9 

08/1
9 

09/1
9 

10/1
9 

11/1
9 

12/1
9 

01/2
0 

Plán čerpání 
[mil. Kč]  1,46 1,70 3,52 4,17 4,72 3,60 3,18 2,57 2,41 1,84 

 
 
 


