
 
 
 

OC Řepy  
Provozní mezaninový úvěr pro stabilizované pražské obchodní centrum  
Investiční Analýza  
Úvodní shrnutí  
▪ Příležitost podílet se na mezaninovém úvěru s čistým výnosem až 12,00 % p.a. pro obchodní centrum 

v pražských Řepích („OCŘ“) o 14.562 m2 NLA1, které je aktuálně z 84 % obsazeno na základě podepsaných 
nájemních smluv s nájemci zahrnujících mj. Policie ČR, Dr. Max, Albert, Česká Pošta, Action, či Pepco. OCŘ 
je komplexně zrekonstruovaná nemovitost (znovu-otevřená v květnu 2022), projekt rekonstrukce probíhal 
převážně během pandemie Covid.  

▪ OCŘ vnímáme jako klasické „sídlištní“ obchodní centrum, které je kotveno nájemci, kteří pro rezidenty dané 
lokality z velké části poskytují nezbytné produkty a služby typu potravinářské prodejny, pošty, drogerie, 
lékárny, kadeřnictví apod. OCŘ je situováno přímo na frekventované zastávce MHD a svým postavením je 
„průchozí“ budovou – tj. rezidenti lokality OCŘ prochází jakožto zkratkou do dalších částí sídliště Řepy.    

▪ Největším nájemcem objektu je Policie ČR, která má v nemovitosti svojí služebnu, druhým největším 
nájemcem je lékárenský řetězec Dr. Max, který má v OC přes 1.500 m2 kanceláří a laboratorních prostor.2 
Jsme názoru, že hlavní základna nájemců OCŘ je velmi rezilientní vůči případným negativním 
makroekonomickým vlivům, které by měly za následek změny ve spotřebním chování. Pro bližší analýzu 
nájemců OCŘ viz. sekce Analýza nájemců níže.  

▪ Účelem mezaninového úvěru Upvest je refinancování kapitálové struktury projektu a splátka faktur 
generálního dodavatele, jež realizoval rekonstrukci OC. Vlastníkem OCŘ je brněnská developerská 
společnost Trikaya.  

▪ Investor do OCŘ nepodstupuje povolovací, či konstrukční riziko – jedná se o nově zrekonstruovanou 
nemovitost, jež byla v tomto roce znovu-uvedena do plného provozu. Klíčová rizika, které investor 
podstupuje jsou: (i) provozní riziko, plynoucí z možného vypovězení nájemních smluv (i přes sankce) 
nájemci, zasmluvňování volných obchodních jednotek; a (ii) riziko refinancování, které spočívá 
v eventualitě, že v moment, kdy se úvěr Upvest stane splatným, bude hodnota aktiva nedostačující pro 
jeho úplné splacení respektive refinancování bankovním úvěrem, přičemž toto může nastat z důvodu 
provozních problémů aktiva (bod (i)), a/nebo z důvodu změny sentimentu na kapitálových trzích. Pro bližší 
analýzu rizik investice viz. sekce Investiční rizika níže. 

  

 
1 NLA: Net Leasable Area, neboli čistá pronajímatelná plocha. 
2 Prostory Policie ČR a laboratoří Dr. Max jsou „soukromé“ a odděleny od zbylé části OC určenou pro veřejnost.  
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Investiční Analýza 

Investiční merity: 
▪ Skladba nájemců: OCŘ disponuje defenzivní skladbou nájemců, kteří jsou z velké části buď neovlivňováni 

makroekonomickým prostředím, anebo jsou z kategorie „discount retail“ a z případného negativního 
makroekonomického prostředí v porovnání s ostatními retailovými řetězci benefitují. 3 největší nájemci 
jsou (i) Policie ČR (služebna oddělena od veřejné části OCŘ), (ii) Dr. Max (kanceláře a laboratoře odděleny 
od veřejné části OCŘ, nikoliv provozovna lékárny3), a (iii) Česká Pošta – souhrnně cca 27 % ze 
zasmluvněného příjmu z nájmu. Ani jeden z těchto nájemců nebude přímo ovlivněn případným poklesem 
ekonomické spotřeby ve společnosti. Pozitivně vnímáme také nájemce z kategorie „convenience retail“ 
jako jsou potravinářská prodejna (Albert), drogerie (DM Drogerie), zverimex (SuperZoo) a služby typu 
směnárna, tabák, optika, květinářství, bankomaty apod. Prodejci módy a ostatního spotřebního zboží jsou 
v OCŘ většinou diskontového typu (Action či Pepco). Pro bližší analýzu nájemců OCŘ viz. sekce Analýza 
nájemců níže. 

▪ Specifický typ retailového aktiva: I přes faktory a trendy (především Covid, růst e-commerce, či aktuální 
vysoká inflace, která pravděpodobně zasáhne spotřební cyklus), které výrazně negativně zasahují sektor 
retailového (tj. obchodního) real estate, vnímáme, že tento sektor má určité pod-kategorie, které jsou vůči 
výše uvedeným faktorům rezilientní. Jedním z nich je především tento typ „sídlištního“ OC, do kterého 
návštěvníci z velké části chodí nakupovat nezbytné zboží a služby jako potraviny, drogerii či léky a zároveň 
jsou návštěvníci především z řad lokálních rezidentů.  

Jedná se tedy o značný rozdíl k např. velkým zážitkovým obchodním centrům, které jsou založeny na 
konceptu tzv. „destination shopping“, tj. konceptu, kdy návštěvníci (často celá rodina) přijede do těchto 
center účelně na významnou část dne za účelem spotřebního nakupování (především móda, dále 
elektronika či zábava typu multikino apod.). Tento rozdíl je dobře znázorněn v Appendixu E (footfall), kde 
je vidět, že během pracovních dnů je v OCŘ vyšší návštěvnost než o víkendech. 

▪ Lokalita a dostupnost: Sídliště Řepy (Praha 17)  má cca 25.000 až 30.000 obyvatel a nachází se zde 
významná tramvajová smyčka. OCŘ se nachází přímo na frekventované zástavce tramvaje a autobusu 
Slánská: 3 denní tramvajové spoje a 3 denní autobusové spoje. Sídliště Řepy není situováno na metru, tudíž 
velká část obyvatel se do centra města dostává právě přes tramvajovou linku jejíž součástí je zastávka 
Slánská. OCŘ dále slouží jako „průchozí“ bod pro část obyvatel, jež obchodní centrum využívá jakožto 
zkratku pro projití do dalších částí sídliště po vystoupení z MHD. Tento faktor hodnotíme pozitivně, jelikož 
generuje přirozený footfall (počet návštěvníků).  

▪ Zkušený a kvalitní sponzor: Trikaya je zkušenou protistranou, která má přes 30 zaměstnanců, zrealizovala 
a prodala přes 300 bytů (dalších +70 ve výstavbě) a vyjma OCŘ vlastní/provozuje brněnské obchodní 
centrum Futurum. Upvest Trikayi poskytl v roce 2021 mezaninový úvěr ve výši 35,3 mil. Kč pro realizaci III. 
etapy brněnského rezidenčního projektu Ponavia Rezidence. Projekt Ponavia Rezidence postupuje 
v souladu s předpoklady a protistrana s Upvest řádně a profesionálně komunikuje.  

 

Investiční rizika: 
Vysoká úroveň zadluženosti a riziko refinancování: Zamýšlená kapitálová struktura (viz. níže sekci 
Kapitálová struktura) je relativně agresivní a dosahuje až 88 % LTV (při interní valuaci Upvest), respektive 
82 % LTV (při externí valuaci JLL). Při předpokládaném vývoji byznys plánu („Base case“) se výchozí 
celková zadluženost ve výši 620.000.000 Kč v průběhu úvěrového vztahu sníží na téměř 573.000.000 Kč 
i přes skutečnost, že mezaninový úvěr Upvest se postupně navyšuje (kumulace úroků na úvěru Upvest má 
vyšší tempo než splátky úvěru Upvest) – toto je z důvodu, že většina vygenerovaných peněžních toků je 
použita na splátku seniorního věřitele. Zároveň předpokládáme, že valuace OCŘ bude alespoň nominálně 
stoupat s tím, jak se bude indexovat příjem z nájmu o inflaci. Nicméně v případě, že aktivum bude mít 
provozní problémy (viz. bod níže) a/nebo na kapitálových trzích dojde ke zhoršení vnímání tohoto typu 
aktiva, může dojít k nominálně vyššímu zadlužení aktiva (z důvodu nedostatečných peněžních toků pro 
úhrady dluhů), a zároveň k poklesu hodnoty OCŘ. V případě, že dlužník přestane servisovat (splácet) 
seniorní bankovní úvěr, seniorní věřitel pravděpodobně vyvolá default a aktivum zpeněží formou 
insolvenčního procesu. Obecně vnímáme, že úroveň zadlužení u tohoto projektu je relativně vysoká 

 
3 Dr. Max v rámci OCŘ provozuje také lékárnu, nicméně v rámci analýzy oddělujeme prostory kanceláří/laboratoří a lékárny. 
Dr. Max lékárna je samostatně 16. největším nájemcem z pohledu příjmů.  
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(implicitní hodnotový „buffer“ z vlastních zdrojů relativně nízký), což je dle našeho názoru kompenzováno 
(i) fundamentální kvalitou podkladového aktiva, (ii) strukturou mezaninového úvěru včetně podmínek 
dohodnutých se seniorním věřitelem a (iii) relativně vysokým výnosem pro mezaninového investora.  

▪ Provozní riziko: Každá provozní nemovitost podléhá provoznímu riziku, které spočívá v eventuálním 
snižování zasmluvněného příjmu z nájemného z důvodu výpadku nájemních smluv, případně neschopnosti 
znovu-pronajmout jednotky po vypršení nájemních smluv. V OCŘ vnímáme pozitivně relativně malý podíl 
„ne-institucionálních“ nájemců, tj. nezávislých prodejců, kteří nejsou součástí širšího (nad)národního 
řetězce, kteří jsou obecně méně bonitní než řetězce typu Pepco, Ahold (Albert) apod. Další aspekt 
provozního rizika spočívá v nákladové stránce, především co se týče výše nepřeúčtovatelných provozních 
nákladů a kapitálových výdajů na opravu a údržbu – toto téma, stejně jako revize nájemních smluv 
s ohledem na jejich vypověditelnost, bylo klíčovou součástí investičních due diligence (viz. níže).  

▪ Měnové riziko: Zhruba třetina z aktuálně zasmluvněného nájmu je kolektována v EUR, zbylé dvě třetiny 
jsou kolektovány v CZK, přičemž strategie vlastníka je poměr nájmu denominovaného v EUR postupně 
navýšit. Úvěr Upvest je poskytován (a splácen) v CZK a úvěr seniorního věřitele je poskytován (a splácen) 
v EUR. Nájemci jsou většinově nadnárodní řetězce, které jsou zvyklé a ochotné nájemné splácet v EUR, 
nicméně aktuálně je složité vyhodnotit, v jaké měně bude kapitálový trh aktivum valuovat. Pro úvěr Upvest 
z toho vyplývá, že případné výrazné posílení CZK vůči EUR by mělo za následek vyšší celkovou zadluženost 
v poměru k hodnotě nemovitosti po přepočtení vstupů do CZK. Úvěrovaný nemusí disponovat měnovým 
hedgingovým derivátem, nicméně je povinen plnit finanční kovenanty úvěru Upvest, jež jsou pololetně 
přepočteny aktuálním měnovým kurzem do CZK. V případě, že úvěrovaný nebude splňovat finanční 
kovenanty (např. z důvodu pro něj nevýhodného pohybu měnového kurzu), dle úvěrové smlouvy s Upvest 
je povinen toto porušení napravit např. umořením části úvěru seniorního věřitele, což by způsobilo pokles 
celkové zadluženosti a následné napravení porušení úvěrové smlouvy.  

 

Adresovaná rizika v rámci due diligence: 
▪ Řešení parkingu: OCŘ disponuje relativně omezenou parkovací kapacitou. Nicméně toto omezení je 

mitigováno tím, že většina návštěvníků do tohoto typu OC nejezdí autem (viz. výše, nejedná se o tzv. 
„destination shopping“ koncept). Hlavní parkoviště OCŘ se dnes nachází na střeše sousedícího objektu 
(označeno jako „Parking v pronájmu“ na mapě níže). OCŘ využívá parkoviště na základě podnájemní 
smlouvy na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní dobou. Nicméně tento objekt plánuje jeho majitel 
v dohledné době zdevelopovat na rezidenční projekt a dá se tudíž očekávat, že tato podnájemní smlouva 
bude v průběhu úvěrového vztahu s Upvest vypovězena. V rámci due diligence jsme se tudíž zaměřili na 
impakt této eventuality na (i) komerční atraktivitu OCŘ z pohledů návštěvníků a (ii) plnění v rámci 
existujících nájemních smluv. S ohledem na komerční atraktivitu jsme názoru, že vypovězení podnájemní 
smlouvy nebude mít zásadní impakt na OCŘ, jelikož, jak uvádíme výše, většina návštěvníků OCŘ nepřijede 
autem, a zároveň je v blízkém okolí OCŘ dostatek alternativních parkovacích ploch. Zároveň jsme v rámci 
právní prověrky zkoumali, zda má vypovězení podnájemní smlouvy na parkoviště impakt na stávající 
nájemní smlouvy s nájemci OCŘ s výsledkem, že ani v situaci, kdyby byl provoz nynějšího parkoviště 
přerušen, nezakládá to možnost stávajícím nájemcům vypovědět nájemní smlouvy, či žádat změny jejich 
podmínek.  

 

  



OC Řepy, Praha  

4 

 

Analýza nájemců  
▪ OCŘ má aktuálně celkem 40 nájemců, obsazenost činí 84% z celkové NLA. WAULT na základě platných 

uzavřených nájemních smluv činí 6,4 let4 a dosahovaný zasmluvněný nájem činí cca 300 Kč / m2.  

▪ Top 10 nájemců koncipuje necelé 2/3 celkového příjmu z aktuálně zasmluvněného nájemného. WAULT 
těchto nájemců dosahuje 7,3 let.   

▪ Pro účely analýzy jsme nájemce OCŘ rozdělili do několika skupin: 

 

Skupina Vybraní nájemci Popis Podíl na tržbách 

„Non-retail“ 
Policie ČR, Dr. Max 
(laboratoře a kanceláře) 

Jedná se o ne-obchodní prostory 18,6 % 

„Convenience“ 
Albert, DM Drogerie, 
SuperZoo, Traficon, Dr. Max 
(lékárna) 

Jedná se o každodenní „nezbytné“ 
produkty 

20,3 % 

„Služby“  
Česká Pošta, bankomaty, 
Fortuna, směnárna, 
kadeřnictví 

Jedná se o služby typu občanské 
vybavenosti 

15,6 % 

„Food“ Yiu Yuan, Zen Bistro Restaurace a kavárny 14,9 % 

„Retail“ 
Action, Pepco, Orion, 
zlatnictví 

Obchody s módou a ostatním 
spotřebním zbožím 

14,4 % 

„Ostatní“ 
květinářství, optika, fitness 
centrum, kavárna, taneční 
škola 

Kategorie nájemců, kteří se 
nekvalifikují do žádné ze skupin výše 

16,2 % 

 

Přehled parametrů OCŘ (KPIs) : 

Vstupní 
obsazenost 

Tržby z nájmu Vstupní LTV 
Vstupní Debt 

Yield 
WAULT Počet nájemců 

84 % 45,7 mil. Kč 82 % 7,2 % 6,4 let 40 

  

 
4 OCŘ má aktuálně 9 nájemců s nájemní smlouvou na dobu neurčitou. U těchto nájemců finanční model Upvest 
konzervativně předpokládá, že nájemní smlouvy budou ukončeny do 2 let od vstupu Upvest. Jednou výjimkou tohoto 
předpokladu je Policie ČR, která dle interních stanov nemůže uzavírat nájemní smlouvy na dobu určitou. U tohoto nájemce 
předpokládá finanční model Upvest s ukončením po 5 letech od vstupu Upvest, i když je vysoce pravděpodobné, že 
nájemce bude v budově déle, jelikož tam v roce 2021 otevřel novou služebnu „na míru“.  
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Přehled top 10 nájemců: 

Nájemce Sektor („Skupina“) Podíl na tržbách Podíl na NLA Expirace nájmu 

 

Státní sektor 

 („Non-retail“) 
9,7 % 9,5 % 

Doba neurčitá, 
viz. pozn. pod 

čarou č. 4 

 

Farmaceutologie 

(„Non-retail“) 
9,0 % 10,6 % 09/2031 

 

Státní sektor 

(„Služby“) 
8,5 % 5,4 % 05/2039 

YIU YUAN s.r.o. 
Fast Food 

(„Food“) 
6,4 % 4,4 % 08/2031 

 

Supermarket 

(„Convenience“) 
6,2 % 6,0 % 08/2031 

 

Diskontní řetězec 

(„Retail“) 
5,4 % 3,9 % 08/2026 

 

Diskontní řetězec 

(„Retail“) 
5,2 % 6,4 % 11/2028 

 

Drogerie 

(„Convenience“) 
4,5 % 3,6 % 08/2026 

 

Tabák / Tisk 

(„Convenience“) 
3,8 % 0,6 % 08/2026 

 

Fitness 

(„Ostatní“) 
3,8 % 8,1 % 07/2026 

TOP 10 Nájemci  62,4 % 58,5 % 01/2030 (7,3 let) 
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Úvěrovaný / Vlastník OCŘ  

▪ Realitní skupina Trikaya je společností podnikající v oblasti výstavby a investic do 
nemovitostí v České republice s geografickou orientací převážně na město Brno. Společnost byla založena 
v roce 2010 a původně se věnovala čistě developmentu rezidenčních budov. V současné době společnost 
realizuje kromě rezidenční výstavby také výstavbu administrativních budov a investice do obchodních 
center s plánovanou rekonstrukcí a jejich rozvojem. Skupina realizovala již první dvě etapy rezidenčního 
projektu Ponavia Rezidence, dále například rezidenční projekt Rezidence Erasmus či projekt Bytové domy 
Neumanka. Mezi aktuální projekty skupiny patří například připravovaný projekt Čtvrť Pod Hády či výstavba 
administrativní nemovitosti Landmark. Trikaya také vlastní a provozuje OC Futurum v Brně. 

▪ Výkonným ředitelem a předsedou představenstva skupiny Trikaya je pan Ing. Dalibor Lamka, výkonným 
ředitelem a místopředsedou představenstva je pan. Ing. Alexej Veselý. Pánové Lamka a Veselý jsou 
zároveň skutečnými majiteli (UBOs) OCŘ.   

Mikrolokalita a Konkurence 

▪ OCŘ nemá přímého konkurenta v lokalitě co se týče typu obchodního centra. Nejbližšími obchodními 
centry jsou Metropole Zličín (8 minut autem) a OC Šestka (11 minut autem). Obě obchodní centra jsou 
ovšem jiného typu – jedná se spíše o „destination shopping“ koncepty (popsáno výše) a návštěvníci do 
nich chodí za jiným účelem než do „sídlištního“ OC.  

▪ Konkurenčními koncepty jsou tedy především protější potravinová prodejna Billa (konkurence pro Albert 
v OCŘ) a částečně také restaurace rychlého občerstvení McDonald´s (konkurence pro food court v OCŘ).  
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Kapitálová Struktura 
▪ Valuace OCŘ:  

o Nezávislé externí ocenění vypracované poradenskou společností JLL určuje hodnotu OCŘ na EUR 
30.260.000, neboli cca 756.500.000 Kč.5 Toto ocenění pracuje s hypotetickým předpokladem, 
že OC je obsazeno z 90 %.  

o V rámci komerčního due diligence zaujímá Upvest konzervativnější přístup k valuaci OCŘ a dle 
našeho interního ocenění se tržní hodnota pohybuje okolo 706.000.000 Kč, tedy o 7 % pod 
externí valuací JLL. Náš metodický přístup k ocenění je aplikace (i) kapitalizační míry ve výši 6,65 
% na existující, zasmluvněný příjem, a (ii) kapitalizační míry 8,00 % při budoucím nájmu 310 Kč / 
m2 na 33 % aktuálně neobsazené plochy, tedy 6 % celkové pronajímatelné plochy centra 
(stabilizovanou obsazenost také odhadujeme na 90 %).  

▪ Seniorní úvěr: Téměř současně6 s úvěrem Upvest bude Trikaya čerpat seniorní bankovní úvěr od České 
spořitelny ve výši 520.000.000 Kč (70 % LTV na JLL valuaci). Úvěr je denominován v EUR a má fixní úrok 
(vč. úrokového hedgingu) ve výši 3,66% p.a. a amortizaci ve výši 3,0 % p.a. 

Uses Kč Kč / m2 NLA Sources Kč 
Interní valuace Upvest 
Interní valuace  706.000.000 48.481 Seniorní úvěr (Česká spořitelna) 520.000.000 
   Mezaninový úvěr (Upvest) 100.000.000 
   Implicitní vlastní zdroje (Trikaya) 86.000.000 
Externí valuace 
Externí valuace 756.500.000 51.949 Seniorní úvěr (Česká spořitelna) 520.000.000 
   Mezaninový úvěr (Upvest) 100.000.000 
   Implicitní vlastní zdroje (Trikaya) 136.500.000 

Finanční Analýza a Upvest Underwriting 

Hlavní vstupy finančního modelu Upvest: „Base Case“ 
 

Položka Vstup Poznámka 
Operace / Pronájem 
Indexace 4,0 % p.a. 

Jedná se o zprůměrovaný předpoklad všech nájemních 
smluv pro investiční období 5-ti let.  

Void7 6 měsíců 
Finanční model Upvest předpokládá, že každá nájemní 
smlouva bude na konci její platnosti s 66 % 
pravděpodobností ukončena a nový nájemce se bude hledat 
po dobu 6-ti měsíců. Ekvivalentně to znamená, že po 
vypršení každé nájemní smlouvy se jako předpoklad aplikuje 
výpadek peněžních toků na 4 následující měsíce. 

Pravděpodobnost Voidu 66 % 

Stabilizovaná obsazenost 90 % 

Aktuální obsazenost činí 84,0 %. Trikaya indikuje zájem o 
zbývající jednotky ze stran prodejců. Model Upvest 
předpokládá, že OC bude stabilizováno na úrovni 90 % 
obsazenosti.  

Náklad na m2 neobsazeného 
prostoru 

80 Kč / m2 
Jedná se o náklad, který platí OCŘ z vygenerovaných 
peněžních toků  

 
5 Pro účely analýzy v tomto dokumentu je používán kurz EUR/CZK v hodnotě 25,00.  
6 Podmínkou čerpání seniorního úvěru je poskytnutí úvěru Upvest. V případě, že úvěrovaný v předpokládané lhůtě 
nenačerpá seniorní úvěr od České spořitelny a v takovém případě nevrátí úvěr Upvest, případně jej použije v nesouladu s 
účelem úvěru, či jej použije před skutečným načerpáním seniorního úvěru, stane se v takovém případě úvěr Upvest 
splatným a úvěrujícímu vznikne nárok na smluvní pokutu ve výši 5 mil. Kč (za každé porušení).  
7 Časové období během kterého je prostor určený k pronájmu neobsazený a během něhož se hledá nový nájemce. 
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Kapitálové náklady na údržbu a 
opravy 

2,0 % z příjmu, 
od Q4 2024 

Z důvodu nedávné komplexní rekonstrukce uvažujeme, že 
náklady na opravy a údržbu, které nepůjdou přeúčtovat na 
nájemce či nespadají do reklamace díla, budou aplikovány 
od Q4 2024.  

Tržby za dočasné stánky a 
obratový nájem8 

0 

Z konzervativních důvodů neuvažujeme žádné příjmy z 
dočasných stánků a kiosků (např. prodejna džusů, bubble 
tea apod.) či obratového nájmu, i když někteří nájemci mají 
tuto doložku v nájemní smlouvě.  

Valuace 

Kapitalizační míra 6,65 % 

Myslíme, že kapitalizační míra aplikovaná na čistý provozní 
zisk nemovitosti ve výši 6,65 % je dostatečně defenzivní i 
s ohledem na skutečnost, že významná část peněžních toků 
reálně není retailová (obchodní), ale má spíše kancelářské 
parametry (Policie ČR, Dr. Max). 

Implicitní vstupní kapitalizační míra ve valuačním reportu od 
JLL je 6,50 %.  

 
Predikce peněžních toků 

mil. Kč9 09/2023 09/2024 09/2025 09/2026 09/2027 

Příjem z nájmu 45,7 49,0 49,8 52,4 48,8 

Čistý příjem z nájmu 41,9 45,1 44,6 47,3 42,6 

Seniorní úvěr - bilance 504,4 488,8 473,2 457,6 442,0 

Úvěr Upvest - bilance 114,5 121,7 128,8 133,6 131,7 

Celkové zadlužení 618,9 610,5 602,0 591,2 573,7 

Statické LTV – externí ocenění 81,8 % 80,7 % 79,6 % 78,2 % 75,9 % 

Statické LTV – interní ocenění 87,7 % 86,5 % 85,3 % 83,7 % 81,3 % 

Debt Yield 7,2 % 7,5 % 7,7 % 8,1 % 8,3 % 
 

▪ Příjem z nájmu: jedná se o zasmluvněný nájem na základě nájemních smluv indexován předpokladem 4,0 
% p.a. bez zohlednění nákladů za služby a energie, které jsou hrazeny nájemcem. Tato položka předpokládá 
výpadky nájemného dle předpokladů ohledně Void (viz. sekci výše), toto lze vidět např. na poklesu 
z 09/2026 na 09/2027, který je modelem vygenerován z důvodu vyššího počtu nájemních smluv 
expirujících během Q3-Q4 2026 – profil expirace nájemních smluv je znázorněn v Appendixu D. 

▪ Čistý příjem z nájmu: jedná se o vygenerované provozní peněžní toky po odečtení operativních nákladů, 
které nejsou přeúčtovány na nájemce dle tabulky v sekci výše (např. náklady na právní služby, účetnictví 
a administrativu úvěrovaného, daň z nemovitosti, provozní náklady na společné prostory OC plynoucí 
z částečné neobsazenosti, náklad na podnájem parkoviště na střeše vedlejšího objektu). Nejedná se o 
čisté tzv. „NOI“ na které lze aplikovat tržní kapitalizační míru.  

▪ LTV: jedná se o poměr ocenění a Celkového zadlužení. Výše uvádíme vývoj metriky LTV na statické (tedy 
v čase neměnné) interní i externí ocenění a nebereme tedy v potaz implicitně zvyšující se hodnotu 
z důvodu nominálně vyšších vygenerovaných peněžních toků (anebo naopak případně snižující se 
hodnotu z důvodů např. navyšování kapitalizační míry). Dle odhadu „Base Case“ Upvest bude hodnota 
OCŘ za 5 let dosahovat cca 804 mil. Kč při aplikaci totožné kapitalizační míry jako je vstupní kapitalizační 
míra ve výši 6,65 % na očištěné NOI (tj. Příjem z nájmu očištěný o 4% nepřeúčtovatelných nákladů). 
V takovém případě by celkové LTV bylo na úrovni přibližně 71,0 %. 

 
8 Tzv. turnover nájem značí podmínku, že nájemce odvádí pronajímateli část svých tržeb od určité výše. 
9 Veškeré peněžní toky ve finančním modelu Upvest jsou denominovány v CZK, přičemž veškeré EUR denominované 
finanční toky (seniorní úvěr a část příjmů z nájmu) jsou přepočteny měnovým kurzem EUR/CZK ve výši 25,00.  
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▪ Debt yield: jedná se o poměr Čistého příjmu z nájmu a Celkového zadlužení. Znázorněný výpočet je 
založený na příjmu za poslední kvartál k datu výpočtu vynásobený 4.  

Citlivostní analýza 

▪ Upvest upozorňuje, že citlivostní analýza je vhodná pro posuzování pouze mírných změn v jednotlivých 
parametrech, jelikož k výrazným poklesům 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. 

▪ Graf níže znázorňuje, jaký pokles hodnoty (počítáno s externí valuací JLL) by musel nastat pro porušení 
kovenantu LTV (90 %), případně pro dosažení kovenantu LTV 100%, což by znamenalo vážné ohrožení 
splátky jistiny a kumulovaných úroků na úvěru Upvest.  K datu konečné splatnosti úvěru Upvest, tedy 
09/2027, by musela hodnota klesnout o 24,1 % pro dosažení LTV 100 %. Z grafu je patrná rostoucí 
tendence, jež je zapříčiněna především klesající celkovou zadlužeností úvěrovaného. Přestože úroky na 
úvěru Upvest budou s velkou pravděpodobností v průběhu úvěrového vztahu částečně kapitalizovány 
(viz. „Cashsweep Upvest“), amortizace seniorního úvěru, jež je odhadována ve vyšší výši než kumulované 
úroky na úvěru Upvest, bude snižovat celkovou zadluženost úvěrovaného. 

 

▪ Dále jsme se zaměřili na možný pokles čistého provozního zisku („NOI“), jež by mohl způsobit porušení 
kovenantu krytí dluhové služby (DSCR) ve výši 1,20x, jež má úvěrovaný povinnost dodržovat v rámci 
seniorní úvěrové smlouvy. K datu 09/2023 bude úvěrovaný dle předpokladu Upvest disponovat rezervou 
na NOI ve výši 7,5 %. Jinými slovy, předpokládané NOI by mohlo klesnout až o 7,5 % aby došlo k porušení 
kovenantu DSCR seniorního věřitele. Vzhledem k předpokládaným rostoucím tržbám z nájmu (z důvodu 
indexace a lehkého navýšení obsazenosti) a postupnému umořování dluhu seniorního věřitele tato rezerva 
postupně roste až k 19,6 % v poslední rok úvěrového vztahu.  

▪ Tabulka níže znázorňuje pokles NOI v posledním roce úvěrového vztahu (v %), růst kapitalizační míry  a 
dopad na předpokládanou hodnotu LTV projektu v 09/2027. Při klesajícím čistém provozním zisku 
v kombinaci s růstem kapitalizační míry dochází k poklesu hodnoty podkladového aktiva a zároveň k vyšší 
celkové zadluženosti, jelikož je vygenerováno méně peněžních toků pro průběžné umořování dluhů. Pro 
obdobné projekty odhadujeme výši refinancujícího úvěru ve výši 70 % - 75 % z hodnoty aktiva. Tabulka 
níže značí, že NOI nižší až o 18,0 % oproti výchozímu předpokladu Upvest („Base Case“) v kombinaci 
s navýšením kapitalizační míry o 100 bazických bodů by ústilo v hodnotu aktiva, které by se rovnalo 
celkové zadluženosti úvěrovaného. Nicméně je třeba vzít v potaz, že se jedná o ilustrativní, statickou 
analýzu aplikovanou pouze na poslední rok úvěrového vztahu, a je pravděpodobné, že pokles NOI v roce 
2027 by byl způsoben faktory, které by snížily NOI rovněž v předešlých letech v průběhu úvěrového vztahu 
a tím pádem by celková zadluženost byla pravděpodobně vyšší (jelikož by docházelo k nižším průběžným 
splátkám úvěru Upvest, případně i seniorního úvěru). 
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13.14%
15.68%
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Vliv poklesu NOI a růst kapitalizační míry a vliv na LTV v 09/2027 

NOI 

Kapitalizační míra Base Case -4,50% -9,00% -13,50% -18,00% 

6,65 % 71,3 % 74,6 % 78,3 % 82,4 % 86,9 % 

6,90 % 74,0 % 77,5 % 81,3 % 85,5 % 90,2 % 

7,15 % 76,6 % 80,3 % 84,2 % 88,6 % 93,5 % 

7,40 % 79,3 % 83,1 % 87,2 % 91,7 % 96,7 % 

7,65 % 82,0 % 85,9 % 90,1 % 94,8 % 100,0 % 

Časová Osa Projektu 

▪ Započetí výstavby původního OCŘ: 1989 

▪ Kolaudace původního OCŘ: 1992  

▪ Akvizice OCŘ společností Trikaya: 12/2017 

▪ Komplexní rekonstrukce OCŘ: 2020-2022 

▪ Znovu-otevření nové části A OCŘ: 09/2021 

▪ Znovu-otevření nové části B OCŘ: 05/2022 

▪ Podpis úvěrové smlouvy se seniorním věřitelem: 04.08.2022 

▪ Podpis úvěrové smlouvy s Upvest: 29.08.2022 

  



OC Řepy, Praha  

11 

 

Rozsah Investičních Due Diligence 

Komerční DD  
▪ Kvalitativní vyhodnocení OCŘ z pohledu lokality, dostupnosti, bonity nájemců a jejich skladby 

▪ Vyhodnocení OCŘ z pohledu typu retailového aktiva a jeho rezilientnosti v porovnání s jinými retailovými 
koncepty 

▪ Kvantitativní vyhodnocení OCŘ a vyhotovení dynamického modelu peněžních toků na základě 
podepsaných nájemních smluv 

➢ Komerční DD bylo zkompletováno interně a jeho výsledky jsou reflektovány v rámci tohoto 
dokumentu. 

 

Technické DD  
▪ Technickým poradcem Upvest na Projektu je společnost Savills 

▪ Vyhodnocení technického stavu budovy s ohledem na nedávnou rekonstrukci, včetně kontroly snag listu 
stavebního dozoru a záruk generálního dodavatele stavby 

▪ Prověření nájemních smluv 10-ti největších nájemců (cca 63 % z celkového příjmu) 

▪ Vyhodnocení technického standardu vnitřních prostor OC s ohledem na atraktivitu pro nájemce a 
srovnání s konkurencí  

▪ Kontrola veřejnoprávních povolení a administrativy OC (kolaudační souhlas, revize, PBŘ apod.) 

▪ Kontrola napojení na sítě, média a kontrola věcných břemen 

▪ Vyhodnocení operativních nákladů OC a nákladů na údržbu a opravy  

▪ Komerční názor Savills s ohledem na tržní kapitalizační míru a likviditu pro tento typ realitního aktiva 

➢ Technické DD bylo zkompletováno dne 24.08.2022 bez nálezů, jež by ohrozily poskytnutí úvěru 
Upvest. 

 

Právní DD  
▪ Právním poradcem Upvest na Projektu je společnost Havel & Partners 

▪ Kontrola nemovitostních otázek: nabývací tituly, kontrola pozemků v katastru nemovitostí, kontrola 
zatížení, kontrola kolaudačního souhlasu a ostatních povolení pro provoz OC 

▪ Kontrola řádného pojištění úvěrovaného  

▪ Kontrola mateřské společnosti, UBOs a projektové společnosti v rejstřících 

▪ Kontrola smluv o zápůjčkách projektové společnosti  

▪ Kontrola úvěrové smlouvy se seniorním věřitelem 

▪ Kontrola nájemních smluv po právní stránce 

▪ Kontrola nájemní smlouvy na vedlejší pozemek, jež slouží jako parking pro OCŘ 

▪ Kontrola servisní smlouvy s Trikayou  

▪ Potvrzení, že na nemovitost se vztahují adekvátní záruky od generálního dodavatele stavby (nedávné 
rekonstrukce)  

➢ Právní DD bylo zkompletováno dne 03.08.2022 bez nálezů, jež by ohrozily poskytnutí úvěru Upvest. 
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Vlastnická struktura úvěrované společnosti: 

 
 

  



OC Řepy, Praha  

13 

 

Appendix A. Hlavní parametry úvěrové smlouvy mezaninového úvěru Upvest 

Produkt Participace na úvěrové smlouvě  

Úvěrovaný  OC Řepy a.s. 

Úvěrující upvest s.r.o. 

Úvěrový rámec Upvest  až do 100.000.000 Kč  

Úroková sazba [p.a.] 14,5 % 

Typ úročení Jednoduché 

Splátka úroků 2x ročně formou „Cashsweep Upvest“10, nejdříve však 30.09.2023 
a vždy za předpokladu, že úvěrovaný splňuje podmínky povolené 
distribuce dle úvěrové smlouvy se seniorním věřitelem 

Konečná splatnost 
 

31.10.2027 – měsíc po formální splatnosti seniorního úvěru 

Předpokládané splacení 31.10.2027 

Zajištění úvěru 
 

Notářský zápis k přímé vykonatelnosti dluhu  

Podřízení veškerých vnitroskupinových závazků úvěrovaného z 
titulu úvěrů/zápůjček (vyjma splacení seniorního úvěru) 

Vstupní LTV 82,0 % 

Maximální LTV 90,0 % 

Vybrané podmínky čerpání • Uzavření úvěrové smlouvy se seniorním věřitelem 
s parametry, s kterými počítá tento Teaser 

• Prokázání příjmů z nájmu 
• Prokázání akceptovatelné úrovně nepřeúčtovatelných 

operativních nákladů  

Vybrané komerční povinnosti 
úvěrovaného 

• Max. LTV 90,0 % 
• Min. Debt yield 6,4 % 
• Pololetní reporting 
• Dosáhnout 90 % obsazenosti do 30.6.2023 
• Uzavírat nové nájemní smlouvy splňující minimální parametry 

s ohledem na výši a délku nájmu  

  

Parametry participace 
 

 

Výnos očištěný o poplatky: Investice ve výši 5.000 až 99.999 Kč 11,0 % p.a. 

Výnos očištěný o poplatky: Investice ve výši 100.000 až 249.999 Kč 11,5 % p.a. 
 

Výnos očištěný o poplatky: Investice >= 250.000 Kč 12,0 % p.a. 

Minimální výše investice 5 000 Kč 

 

  

 
10 Cashsweep Upvest je mechanismus splátek úvěru Upvest, přičemž úvěrovaný je povinen použít veškeré peněžní toky, 
které bude moci vyplatit dle seniorní úvěrové smlouvy, na splacení úvěru Upvest. Dle aktuálního předpokladu budou takto 
vygenerované prostředky nižší než výška naběhlého úroku, přičemž nesplacená část úroků bude kapitalizována k jistině 
úvěru Upvest a bude podléhat úročení v následujícím úrokovém období.  

https://app.upvest.cz/faq#co_je_to_participace
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Appendix B. OCŘ před a po rekonstrukci 
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Appendix C. Lokalita OCŘ v rámci Prahy 

Appendix D. Profil Expirace NS 
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Appendix E. Footfall analýza pro měsíc červenec 2022 
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Disclaimer 
 
Společnost upvest s.r.o., IČ: 058 35 526, se sídlem  Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsané u 
Městského soudu v Praze, sp. zn. 058 35 526 (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. 
 
V rámci naší snahy o transparentnost a naplnění regulatorních požadavků Vás tímto informujeme o 
skutečnosti, že zaměstnanci a významní dodavatelé služeb upvestu investují prostřednictvím participace do 
tohoto projektu. Zavedená interní pravidla umožňují a podmiňují investování do tohoto projektu podepsáním 
čestného prohlášení, v rámci kterého zaměstnanec deklaruje, že není ve střetu zájmů. 

 


